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เนืั�องจากปรุะชาชนัสืามารุถเข้้าถึงไดู้ง่าย โดูยรูุปแบบข้องบริุการุมีการุเปลี�ยนัแปลง
ไปในัแต่ละยุคสืมัย จากการุให้บริุการุโดูยหน่ัวิยงานัข้องรัุฐ เป็นักรุะบอกเสีืยง 
ในัการุสืื�อสืารุนัโยบายข้องภาครัุฐ ข้ยายตัวิมาสู่ืภาคเอกชนัในัแวิดูวิงธุุรุกิจ ดู้วิยการุ 
นัำาเสืนัอเนืั�อหาควิามรูุ้และควิามบันัเทิง สืรุ้างควิามสุืข้ให้กับผู้ฟัังหลากหลายรูุปแบบ 
ท่ามกลางการุพัฒนัาข้องเทคโนัโลยีที�ทันัสืมัยอย่างต่อเนืั�อง

ในัฐานัะหน่ัวิยงานักำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยงข้องปรุะเทศึไทย สืำานัักงานั
คณะกรุรุมการุกิจการุกรุะจายเสืยีง กิจการุโทรุทัศึน์ั และกิจการุโทรุคมนัาคมแห่งชาติ 
(สืำานัักงานั กสืทช.) โดูยสืำานัักนัโยบายและวิิชาการุกรุะจายเสีืยงและโทรุทัศึน์ัไดู้เล็งเห็นั 
ถึงควิามสืำาคัญในัการุศึึกษา “แนัวิทางในัการุส่ืงเสืริุมและกำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยง
ข้องไทยภายใต้รุะบบนิัเวิศึข้องอุตสืาหกรุรุมที�เปลี�ยนัแปลงไป” เพื�อพัฒนัากิจการุ
กรุะจายเสีืยงให้ก้าวิทันับริุบทข้องอุตสืาหกรุรุมที�เทคโนัโลยีไดู้เข้้ามาเป็นัส่ืวินัหนึั�ง 
ข้องการุใช้ชีวิิตข้องปรุะชาชนั อันัจะก่อให้เกิดูปรุะโยชน์ัต่ออุตสืาหกรุรุมสืื�อและ 
สัืงคมโดูยรุวิม จึงไดู้จัดูจ้าง บริุษัท ไทม์ คอนัซััลติ�ง จำากัดู เป็นัผู้ดูำาเนิันัการุศึึกษา
ดัูงกล่าวิ ซึั�งมีวิัตถุปรุะสืงค์หลักเพื�อศึึกษาและวิิเครุาะห์สืภาพอุตสืาหกรุรุม 
และตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยง กฎหมาย นัโยบาย หรืุอแนัวิทางในัการุส่ืงเสืริุมและ
กำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยงข้องต่างปรุะเทศึ ทั�งนีั�เพื�อปรุะเมินัสืภาพกิจการุ
วิิทยุกรุะจายเสีืยงในับริุบทข้องปรุะเทศึไทย และนัำาผลที�ไดู้จากการุศึึกษามาจัดูทำา 
ข้้อเสืนัอแนัะเชิงนัโยบายในัการุส่ืงเสืริุมและกำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยงข้อง
ปรุะเทศึไทยต่อไป 

ในัการุนีั� หวัิงเป็นัอย่างยิ�งว่ิาหนัังสืือ “บทสืรุุปการุศึึกษาวิิเครุาะห์สืภาพ
อุตสืาหกรุรุม และข้้อเสืนัอแนัะแนัวิทางส่ืงเสืริุมและกำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยง
ข้องปรุะเทศึไทย” เลม่นีั� จะเป็นัปรุะโยชน์ัต่อผู้มีส่ืวินัเกี�ยวิข้้องในักิจการุกรุะจายเสืยีง
ทั�งภาครัุฐ ภาคเอกชนั และผู้ที�สืนัใจทุกท่านั ตลอดูจนัเป็นัข้้อมูลนัำามาใช้ปรุะกอบ
การุกำาหนัดูนัโยบายที�เกี�ยวิข้้องเพื�อพัฒนัาอุตสืาหกรุรุมกรุะจายเสืยีงในัอนัาคตตอ่ไป 
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สีภาพอุุตสีาหกรรมและตลาดกิจการกระจายเสีียงขอุงประเทศไทย

1. รุะบบนิัเวิศึข้องอุตสืาหกรุรุมกิจการุกรุะจายเสีืยงข้องปรุะเทศึไทย 
(Radio Broadcasting Ecosystem)

 1.1 กิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยงแบบดัู�งเดิูม (Traditional Radio) 

 1.2 กลุ่มผู้สืรุ้างการุเปลี�ยนัแปลง (Disruptors) 

2. ตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงข้องปรุะเทศึไทย

 2.1 โครุงสืรุ้างตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยง 

 2.2 ผลการุสืำารุวิจผู้รัุบฟัังกิจการุกรุะจายเสีืยง 
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ผลการสีำารวิจผ้�ประกอุบการในอุุตสีาหกรรมกระจายเสีียงและที�



ผลการสีำารวิจผ้�ประกอุบการในอุุตสีาหกรรมกระจายเสีียง 
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กิจการุกรุะจายเสีืยงในัปรุะเทศึไทยไดู้มีการุเปลี�ยนัแปลงรูุปแบบ

ไปตามรุะบบการุเมืองและการุปกครุอง บริุบทสัืงคมในัแต่ละยุคสืมัย 

สืภาพปัญหา และสืถานัการุณ์ โดูยสืามารุถจำาแนักวิิวัิฒนัาการุกิจการุ 

กรุะจายเสีืยงในัปรุะเทศึไทย ออกเป็นั 5 ช่วิง ดัูงนีั�

กั.พ. 2473 สถ�นีุวิทยุุกัรัะจำ�ยุเสียุงแห่งปรัะเทศไทยุ เริั�มออกัอ�กั�ศ

ครัั�งแรักั โดยุเป็นุกัรัะบอกัเสียุงข้องรััฐบ�ลและหนุ่วยุง�นุรั�ชกั�รั

ยุคแห่งการผ้กขาดโดยรัฐ

ช่่วงแรก รุะหว่ิาง พ.ศึ. 2473 - 2501 เป็นัยุคแห่งการุผูกข้าดูโดูยรัุฐ 

เนืั�องจากรุัฐบาลเป็นัผู้กำากับดููแลกิจการุ กำาหนัดูเนืั�อหาที�ใช้เผยแพรุ่และ 

ออกอากาศึแต่เพียงผู้เดีูยวิ เพื�อควิบคุมการุกรุะจายข่้าวิแก่ปรุะชาชนัและ 

กลุ่มข้้ารุาชการุ โดูยมีวัิตถุปรุะสืงค์เพื�อเผยแพรุ่ข่้าวิสืารุและควิามรูุ้ดู้านั 

การุปกครุองแก่ปรุะชาชนั มีสืถานีัวิิทยุกรุะจายเสีืยงแห่งปรุะเทศึไทยเป็นั 

กรุะบอกเสืียงข้องรุัฐบาลและหนั่วิยงานัรุาชการุ เพื�อเป็นัแกนักลางและ

กรุะบอกเสีืยงในัการุกรุะจายข่้าวิและข้ยายแนัวิคิดูดู้านัการุปกครุองให้รัุฐบาล

และหน่ัวิยงานัรุาชการุเป็นัหลัก (ธุนักรุ ศึรีุสุืข้ใสื, 2561) 

พ.ศ. 2473-2501  
ช่่วิงที� 

1
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ยุคการให�สัีมปทานแบบอุุปถััมภ์ 

รััฐเป็นุเจ้ำ�ข้องสถ�นีุวิทยุุ

เกิัดสถ�นุีวิทยุุกัรัะจำ�ยุเสียุงข้นุ�ดเล็กัในุภููมิภู�คเพิ�มข้้�นุอยุ่�ง
รัวดเร็ัว

เกิัดธุุรักิัจำโฆษณ� จัำดทำ�รั�ยุกั�รั ข้�ยุเวล� โดยุภู�คเอกัชนุ

พ.ศ. 2511 พรัะรั�ชกัฤษฎีีกั�เพ่�อให้กิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุง 
อยูุ่ภู�ยุใต้ิกั�รัควบคุมข้องรััฐ ทำ�ให้กิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุงต้ิอง 
ยุ้ดมั�นุเร่ั�องคว�มมั�นุคงและผิลปรัะโยุชน์ุข้องช�ติิ

หลังเหตุิกั�รัณ์ท�งกั�รัเม่องในุปี พ.ศ. 2519 ผู้ิออกัอ�กั�ศ
กิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุงต้ิองได้รัับใบอนุุญ�ติ ได้แก่ั ใบอนุุญ�ติ 
ผู้ิปรัะกั�ศข้่�ว (Announcer License) และใบอนุุญ�ติ 
ผู้ิผิลิติรั�ยุกั�รั (Producer License) โดยุมีกัรัมปรัะช�สัมพันุธ์ุ 
เป็นุหนุว่ยุง�นุหลกััในุกั�รัฝึึกัอบรัมผู้ิปรัะกั�ศข้�่ว (Siriyuvasak, 
1989)

ช่่วงท่ี่�สอง รุะหวิ่าง  พ.ศึ. 2502 - 2531 ถูกเรีุยกว่ิา ยุคการุให้
สัืมปทานัแบบอุปถัมภ์ โดูยจากการุศึึกษาข้อง Siriyuvasak (1989) พบว่ิา 
ในัยุคนีั�ไดู้เกิดูสืถานีัวิิทยุกรุะจายเสีืยงข้นัาดูเล็กในัส่ืวินัภูมิภาคเพิ�มขึ้�นั 
อย่างรุวิดูเร็ุวิ ซึั�งมีหน่ัวิยงานัข้องรัุฐบาลเป็นัเจ้าข้อง และเอกชนัมีอำานัาจ
ทางเศึรุษฐกิจควิบคุมสืถานีั เริุ�มมีเอกชนัเข้้ามาดูำาเนิันัธุุรุกิจในัดู้านั
โฆษณา และจัดูทำารุายการุ และมีช่องทางการุหารุายไดู้เข้้าสู่ืกิจการุ
โดูยการุข้ายเวิลาเพื�อโฆษณา สืรุุปไดู้ว่ิายุคนีั�รัุฐบาลมีอำานัาจเป็นัเจ้าข้อง
สืถานีัตามกฎหมาย และเอกชนัมีอำานัาจทางเศึรุษฐกิจควิบคุมสืถานีั  

2 พ.ศ. 2502-2531
ช่่วิงที� 
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โดูยเฉพาะรุะหว่ิาง พ.ศึ. 2503 - 2513 นัับเป็นัช่วิง “ปีทอง” ข้อง 
กิจการุกรุะจายเสืียงเนืั�องจากช่วิงเวิลานัั�นัมีปริุมาณโฆษณา รุายการุเพลง 
และรุายการุบันัเทิงเป็นัจำานัวินัมาก จนันัำาไปสู่ืกรุะแสืวิิพากษ์วิิจารุณ์ต่อการุ
ดูำาเนิันักิจการุกรุะจายเสีืยงที�ส่ืงสัืญญาณผ่านัคลื�นัควิามถี�ที�มีอยู่อย่างจำากัดู 
ให้มีการุใช้เพื�อปรุะโยชน์ัสืาธุารุณะมากกว่ิาการุแสืวิงหากำาไรุข้องภาคเอกชนั  
ต่อมาภาครัุฐโดูยเฉพาะหน่ัวิยงานัทางการุทหารุที�รัุบผิดูชอบต่อการุให้บริุการุ
สืถานีัวิิทยุจึงปิดูสืถานีัวิิทยุจำานัวินัหนึั�ง

ยุคนีั�กิจการุกรุะจายเสีืยงอยู่ในัรูุปแบบเชิงพาณิชย์ มีการุแข่้งขั้นั 
เพื�อชิงส่ืวินัแบ่งตลาดูและเม็ดูเงินัโฆษณาข้องผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสืียง 
และในั พ.ศึ. 2511 มีการุออกพรุะรุาชกฤษฎีกาเพื�อให้กิจการุกรุะจายเสีืยง 
อยูภ่ายใต้การุควิบคุมข้องรัุฐ ซึั�งกรุะทบต่อกิจการุกรุะจายเสืยีงเนืั�องจากมีการุ
กำาหนัดูให้โฆษณาไดู้ไม่เกินั 9 นัาทีต่อชั�วิโมง และทำาให้กิจการุกรุะจายเสีืยง
ในัรุะดูับภูมิภาคอยู่ภายใต้เครืุอข่้ายข้องกิจการุทหารุ (Military Network) 
ในัเวิลาต่อมา และยังมีการุยังกำาหนัดูให้กิจการุกรุะจายเสีืยงต้องยึดูมั�นั 
เรืุ�องควิามมั�นัคงและผลปรุะโยชนั์ข้องชาติเป็นัหลักเพื�อต่อต้านัแนัวิคิดู
สัืงคมนิัยมและคอมมิวินิัสืต์ พรุ้อมทั�งต้องส่ืงเสืริุมวัิฒนัธุรุรุม บรุรุทัดูฐานั และ
ค่านิัยมข้องสัืงคมดู้วิย

 
ภายใต้วิิกฤตการุณ์ทางการุเมือง พ.ศึ. 2519 หรืุอ เหตุการุณ์ 6 ตุลาคม 

2519 มีการุจำากัดูเสืรีุภาพในัการุนัำาเสืนัอข่้าวิสืารุในัทุกอุตสืาหกรุรุมสืื�อ 
ซึั�งในักรุณีสืื�อวิิทยุนัั�นัถูกควิบคุมรุายการุทุกปรุะเภท มีการุเนั้นัยำ�าหนั้าที�ข้อง
สืถานัีวิิทยุให้รุวิมถึงภารุะหนั้าที�ในัการุปกป้องผลปรุะโยชนั์ข้องชาติ และยัง
มีรุะเบียบข้้อบังคับที�สืำาคัญคือ ผู้ออกอากาศึกิจการุกรุะจายเสีืยงต้องไดู้รัุบ
ใบอนุัญาต ไดู้แก่ ใบอนุัญาตผู้ปรุะกาศึข่้าวิ (Announcer License) และ 
ใบอนุัญาตผู้ผลิตรุายการุ (Producer License) โดูยมีกรุมปรุะชาสัืมพันัธ์ุเป็นั

หน่ัวิยงานัหลักในัการุฝึึกอบรุมผู้ปรุะกาศึข่้าวิ
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ยุคแห่งการเติบโต
ขอุงกิจการกระจายเสีียง

รูัปแบบสัมปท�นุกิัจำกั�รัวิทยุุ

ธุุรักิัจำวิทยุุกัรัะจำ�ยุเสียุงเชิงพ�ณิชย์ุ เนุ้นุสร้ั�งกัำ�ไรั

ช่่วงท่ี่� 3 รุะหว่ิาง พ.ศึ. 2532 - 2539 กิจการุกรุะจายเสีืยงมีแนัวิโน้ัม 
การุเติบโตที�สูืงมาก เนืั�องจากมีรุายไดู้จากการุโฆษณานัับพันัล้านั โดูยรัุฐ 
ไดู้เปิดูให้เอกชนัสืามารุถเข้้ามาหารุายไดู้ภายใต้รูุปแบบสัืมปทานัที�อยู่ในั
ครุอบครุองแบบมีการุแข่้งขั้นั เรีุยกไดู้ว่ิายุคนีั�คือ ยุคธุุรุกิจการุเมือง  ในัช่วิง 
พ.ศึ. 2537 - 2539 เกิดูการุกรุะจุกตัวิข้องสืื�อที�อยู่ภายใต้อำานัาจข้องธุุรุกิจ
ข้นัาดูใหญ่ บางกลุ่มธุุรุกิจมีการุครุอบครุองหลายสืถานัีเพื�อดูำาเนัินักิจการุ
วิิทยุกรุะจายเสีืยงเชิงพาณิชย์ การุผลิตรุายการุในัช่วิงนีั�จะมุ่งเน้ันัให้ควิาม
สืำาคัญไปที�การุสืรุ้างกำาไรุทางธุุรุกิจเป็นัอย่างมาก (อุบลรัุตน์ั ศิึริุยุวิศัึกดิู�  
อ้างถึงในั ธุนักรุ ศึรีุสุืข้ใสื, 2561)

3 พ.ศ. 2532-2539
ช่่วิงที� 
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ยุคแห่งการเติบโต
ขอุงกิจการกระจายเสีียง

ยุคแห่งการกำากับด้แล

ม�ติรั� 40 ข้องรััฐธุรัรัมนุูญแห่งรั�ชอ�ณ�จำักัรัไทยุ พ.ศ. 2540 
บัญญัติิให้คล่�นุคว�มถี�ที�ใช้ในุกั�รัส่งวิทยุุกัรัะจำ�ยุเสียุง วิทยุุ
โทรัทัศน์ุ และวิทยุุโทรัคมนุ�คม เป็นุทรััพยุ�กัรัส่�อส�รัข้องช�ติิ
เพ่�อปรัะโยุชน์ุส�ธุ�รัณะ” และ “ให้มีองค์กัรัข้องรััฐที�เป็นุอิสรัะ 
ทำ�หนุ้�ที�จัำดสรัรัคล่�นุคว�มถี�และกัำ�กัับดูแลกั�รัปรัะกัอบกิัจำกั�รั
วิทยุุกัรัะจำ�ยุเสียุง วิทยุุโทรัทัศน์ุ และกิัจำกั�รัโทรัคมนุ�คม” 

พรัะรั�ชบัญญัติิองค์กัรัจัำดสรัรัคล่�นุคว�มถี�และกัำ�กัับกิัจำกั�รัวิทยุุ
กัรัะจำ�ยุเสียุง วิทยุุโทรัทัศน์ุ และกิัจำกั�รัโทรัคมนุ�คม พ.ศ. 2543 
ให้มีคณะกัรัรัมกั�รักิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุงและกิัจำกั�รัโทรัทัศน์ุ 
แห่งช�ติิ (กัสช.) กัำ�กัับดูแลด้�นุกัรัะจำ�ยุเสียุงและโทรัทัศน์ุ และ 
คณะกัรัรัมกั�รักัิจำกั�รัโทรัคมนุ�คมแห่งช�ติิ (กัทช.) กัำ�กัับดูแล
ด้�นุโทรัคมนุ�คม

ช่วงสูญญ�กั�ศ ไม่มี กัสช. ก่ัอกัำ�เนิุดสถ�นีุวิทยุุชุมชนุจำำ�นุวนุม�กั
ที�ม�จำ�กัทุกักัลุ่ม ตัิ�งแต่ิธุุรักิัจำ กั�รัเม่อง และท้องถิ�นุ

รััฐธุรัรัมนูุญแห่งรั�ชอ�ณ�จัำกัรัไทยุ พ.ศ. 2550 ม�ติรั� 47 รัะบุ
ให้มีองค์กัรัอิสรัะม�จัำดสรัรัคล่�นุคว�มถี� และกัำ�กัับกั�รัปรัะกัอบ
กิัจำกั�รัวิทยุุกัรัะจำ�ยุเสียุง วิทยุุโทรัทัศน์ุ และกิัจำกั�รัโทรัคมนุ�คม 
เป็นุที�ม�ข้องพรัะรั�ชบัญญัติิองค์กัรัจัำดสรัรัคล่�นุคว�มถี�และกัำ�กัับ
กั�รัปรัะกัอบกิัจำกั�รัวิทยุุกัรัะจำ�ยุเสียุง วิทยุุโทรัทัศน์ุ และกิัจำกั�รั
โทรัคมนุ�คม พ.ศ. 2553 

4 พ.ศ. 2540-2559
ช่่วิงที� 
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ช่่วงท่ี่� 4 รุะหว่ิาง พ.ศึ. 2540 - 2559 เรีุยกว่ิา ยุคแห่งการุกำากับดููแล 
โดูยในัยุคนีั�ไดู้มีการุบัญญัติรัุฐธุรุรุมนูัญแห่งรุาชอาณาจักรุไทย พ.ศึ. 2540 
ซึั�งถูกออกแบบให้มีการุแก้ไข้ปัญหาที�มีการุใช้กิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยงเป็นั
เครืุ�องมือข้องรัุฐบาลและใช้ในัเชิงพาณิชย์มากจนัเกินัไป โดูยมาตรุา 40 
บัญญัติให้ “คลื�นัควิามถี�ที�ใช้ในัการุส่ืงวิิทยุกรุะจายเสีืยง วิิทยุโทรุทัศึน์ั และ
วิิทยุโทรุคมนัาคม เป็นัทรัุพยากรุสืื�อสืารุข้องชาติเพื�อปรุะโยชน์ัสืาธุารุณะ” 
และ “ให้มีองค์กรุข้องรัุฐที�เป็นัอิสืรุะทำาหน้ัาที�จัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี�และกำากับ
ดููแลการุปรุะกอบกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง วิิทยุโทรุทัศึน์ั และกิจการุ
โทรุคมนัาคม” ทั�งนีั� ตามที�กฎหมายบัญญัติ เพื�อให้มีการุปฏิรูุปสืื�อวิิทยุ
โทรุทัศึน์ั โดูยหลังจากนัั�นัปรุากฏว่ิามีสืถานีัวิิทยุกรุะจายเสีืยงเกิดูขึ้�นัใหม่
เป็นัจำานัวินันัับหมื�นัสืถานัี ผู้ปรุะกอบการุกลุ่มธุุรุกิจ กลุ่มการุเมือง และ
กลุ่มองค์กรุนัอกรัุฐต่างจัดูตั�งสืถานีัวิิทยุข้องตนัเองขึ้�นั ในัช่วิงที�ไม่มีรุะเบียบ 
หลักเกณฑ์์และองค์กรุกำากับดููแล โดูยอ้างจากบทบัญญัติดัูงกล่าวิที�ว่ิา 
คลื�นัควิามถี�เป็นัทรัุพยากรุข้องชาติ เหตุการุณ์นีั�ส่ืงผลให้เกิดูการุเปลี�ยนัแปลง
โครุงสืรุ้างกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยงครัุ�งใหญ่ 

พ.ศ. 2554 มีคณะกัรัรัมกั�รักิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุง กิัจำกั�รัโทรัทัศน์ุ 
และกิัจำกั�รัโทรัคมนุ�คมแห่งช�ติิ (บอร์ัด กัสทช.) ชุดแรักั 

ผู้ิที� ถ่อครัองคล่�นุคว�มถี�สำ�หรัับกิัจำกั�รัวิทยุุกัรัะจำ�ยุเสียุง  
(ที�กัฎีหม�ยุมิได้กัำ�หนุดอ�ยุุกั�รัใช้ง�นุคล่�นุคว�มถี�ไว้) ให้มีเวล�
ให้ใช้ง�นุคล่�นุคว�มถี�สูงสุดไม่เกิันุ 5 ปีนัุบจำ�กัวันุที�แผินุแม่บท
กั�รับริัห�รัคล่�นุคว�มถี�มีผิลบังคับใช้ในุวันุที� 4 เมษ�ยุนุ 2555 

20 ธัุนุว�คม 2559  คณะรัักัษ�คว�มสงบแหง่ช�ติิ (คสช.) มีคำ�สั�ง 
หัวหนุ้� คสช. ที� 76/2559 ยุ่ดรัะยุะเวล�ในุกั�รัเรีัยุกัค่นุคล่�นุ
คว�มถี�วิทยุุจำ�กัเดิมที�สิ�นุสุดในุปี 2560 เป็นุวันุที� 3 เมษ�ยุนุ 2565 
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หลังจากนัั�นัจึงมีการุปรุะกาศึใช้รัุฐธุรุรุมนูัญแห่งรุาชอาณาจักรุไทย  
พ.ศึ. 2550 กำาหนัดูให้มีการุจัดูตั�งองค์กรุข้องรัุฐที�เป็นัองค์กรุอิสืรุะ เพื�อทำา
หน้ัาที�จัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี�และกำากับการุปรุะกอบกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง  
วิิทยุโทรุทัศึน์ั และกิจการุโทรุคมนัาคม ตามที�กฎหมายบัญญัติ จึงไดู้มีการุ
ออกพรุะรุาชบัญญัติการุปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงและกิจการุโทรุทัศึน์ั 
พ.ศึ. 2551 ซึั�งมีการุแบ่งปรุะเภทข้องใบอนุัญาตปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง
เป็นั 3 ปรุะเภท ไดู้แก่ 1) ผู้รัุบใบอนุัญาตปรุะเภทกิจการุบริุการุสืาธุารุณะ  
2) ผู้รัุบใบอนุัญาตปรุะเภทกิจการุบริุการุชุมชนั และ 3) ผู้รัุบใบอนุัญาต 
ปรุะเภทกิจการุทางธุุรุกิจ เพื�อจัดูรุะเบียบกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง ตามดู้วิย
การุออกพรุะรุาชบัญญัติองค์กรุจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี�และกำากับกิจการุวิิทยุ
กรุะจายเสีืยง วิิทยุโทรุทัศึน์ั และกิจการุโทรุคมนัาคม พ.ศึ. 2553 เป็นัที�มา
ข้องการุจดัูตั�งคณะกรุรุมการุกจิการุกรุะจายเสืยีง กิจการุโทรุทศัึน์ั และกจิการุ
โทรุคมนัาคมแห่งชาติ (กสืทช.) ชุดูแรุกในัปี 2554 

ใบอนุุญาตประกอบกิจการ
บริการสาธารณะ

ใบอนุุญาตประกอบกิจการ
บริการชุุมชุนุ

ใบอนุุญาตประกอบกิจการ
ทางธุรกิจ

ประเภทของใบอนุุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง



14

กสืทช. เริุ�มจัดูรุะเบียบกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง โดูยในัปี 2555  

ไดู้มีการุออกหลักเกณฑ์์ให้กลุ่มผู้ปรุะกอบการุวิิทยุชุมชนัเข้้ามาสู่ืรูุปแบบ

การุไดู้รัุบอนุัญาตทดูลองปรุะกอบกิจการุ ครุาวิละ 1 ปี นัอกจากนีั� ยังไดู้

กำาหนัดูให้หน่ัวิยงานัที�ถือครุองคลื�นัควิามถี�ในักิจการุวิิทยุกรุะจายเสืียง  

ภายใต้มาตรุา 83 แห่งพรุะรุาชบัญญัติองค์กรุจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี�และกำากับ

การุปรุะกอบกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง วิิทยุโทรุทัศึน์ั และกิจการุโทรุคมนัาคม 

พ.ศึ. 2553 มีเวิลาให้ใช้งานัคลื�นัควิามถี�สูืงสุืดูไม่เกินั 5 ปี นัับจากวัินัที� 

แผนัแม่บทการุบริุหารุคลื�นัควิามถี�มีผลบังคับใช้ในัวัินัที� 4 เมษายนั 2555 

อย่างไรุก็ตาม คณะรัุกษาควิามสืงบแห่งชาติ (คสืช.) ไดู้มีคำาสัื�งหัวิหน้ัา คสืช. 

ที� 76/2559 ลงวิันัที� 20 ธัุนัวิาคม 2559 ข้ยายรุะยะเวิลาในัการุเรีุยกคืนั 

คลื�นัควิามถี�วิิทยุจากเดิูมที�สิื�นัสุืดูในัปี 2560 เป็นัวัินัที� 3 เมษายนั 2565 

20 สิงห�คม 2563 แผินุแม่บทกิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุงและกิัจำกั�รั

โทรัทัศน์ุ ฉบับที� 2 (พ.ศ. 2563 - 2568) มีผิลใช้บังคับ กัำ�หนุดให้ 

มีกั�รัพัฒนุ�กิัจำกั�รัวิทยุุกัรัะจำ�ยุเสียุงเพ่�อยุกัรัะดับม�ติรัฐ�นุ 

ให้เป็นุที�ยุอมรัับ ท่�มกัล�งพัฒนุ�กั�รัข้องเทคโนุโลยุีที�

เปลี�ยุนุแปลงอยุ่�งต่ิอเนุ่�อง 

ยุคแห่งการนำากิจการกระจายเสีียง
เข�าส่้ีระบบใบอุนุญาต

5 พ.ศ. 2560-2564
ช่่วิงที� 
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ปรัะกั�ศ กัสทช. เร่ั�อง แผินุคว�มถี�วิทยุุกิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุง

รัะบบเอฟเอ็ม

ปรัะกั�ศ กัสทช. เร่ั�อง แผินุคว�มถี�วิทยุุกิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุง

รัะบบเอฟเอ็ม กัำ�ลังส่งติำ��

ปรัะกั�ศ กัสทช. เร่ั�อง ม�ติรัฐ�นุท�งเทคนุิคเคร่ั�องส่งวิทยุุ

กัรัะจำ�ยุเสียุงรัะบบเอฟเอ็ม

ปรัะกั�ศ กัสทช. เร่ั�อง ม�ติรัฐ�นุท�งเทคนุิคเคร่ั�องส่งวิทยุุ

กัรัะจำ�ยุเสียุงรัะบบเอฟเอ็ม กัำ�ลังส่งติำ��

ปรัะกั�ศ กัสทช. เร่ั�อง หลักัเกัณฑ์์ป้องกัันุกั�รัรับกัวนุกั�รัใช้

คล่�นุคว�มถี�ข้องสถ�นีุวิทยุุกัรัะจำ�ยุเสียุงต่ิอกิัจำกั�รัวิทยุุกั�รับินุ

ปรัะกั�ศ กัสทช. เร่ั�อง หลักัเกัณฑ์์และวิธีุกั�รัอนุุญ�ติให้ใช้

คล่�นุคว�มถี�สำ�หรัับกั�รัให้บริักั�รักัรัะจำ�ยุเสียุง

ปรัะกั�ศ กัสทช. เร่ั�อง หลักัเกัณฑ์์ วิธีุกั�รั และเง่�อนุไข้กั�รั

ปรัะมูลคล่�นุคว�มถี�ในุรัะบบเอฟเอ็ม สำ�หรัับกั�รัให้บริักั�รั

กัรัะจำ�ยุเสียุง ปรัะเภูทกิัจำกั�รัท�งธุุรักิัจำ

ยุคแห่งการนำากิจการกระจายเสีียง
เข�าส่้ีระบบใบอุนุญาต

พฤศจิำกั�ยุนุ – ธัุนุว�คม 2564 ปรัะกั�ศ กัสทช. เกีั�ยุวข้้องกัับกั�รั

จัำดรัะเบียุบกิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุงปรัะกั�ศในุรั�ชกิัจำจำ�นุุเบกัษ�ดังนีุ�

27 ธัุนุว�คม 2564 เผิยุแพรั่ปรัะกั�ศเชิญชวนุให้ยุ่�นุคำ�ข้อรัับ 

ใบอนุุญ�ติให้ใช้คล่�นุคว�มถี�ในุรัะบบเอฟเอ็ม สำ�หรัับกั�รั 

ให้บริักั�รักัรัะจำ�ยุเสียุง ปรัะเภูทกิัจำกั�รัท�งธุุรักิัจำ จำำ�นุวนุ 

74 คล่�นุคว�มถี� เพ่�อเติรีัยุมเปิดปรัะมูลคล่�นุวิทยุุกัรัะจำ�ยุเสียุง 

ครัั�งแรักัในุปรัะเทศไทยุ
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ช่่วงท่ี่� 5 รุะหว่ิาง พ.ศึ. 2560 - 2564 กสืทช. ไดู้เตรีุยมการุจัดูรุะเบียบ 
การุกำากับดููแลตามปรุะเภทข้องใบอนุัญาตวิิทยุกรุะจายเสีืยงตามกฎหมาย
ไดู้แก่บริุการุสืาธุารุณะ บรุกิารุชุมชนั และบรุกิารุธุุรุกิจ โดูยมีการุจัดูรุะเบียบ
ทั�งผู้ปรุะกอบการุรุายเดิูมที�เคยไดู้รัุบการุจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี� และผู้ไดู้รัุบ
อนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุ ซึั�งในัปี 2564 ไดู้มีการุจัดูทำาและปรุะกาศึ
ใช้หลักเกณฑ์์ที�เกี�ยวิข้้องกับแผนัควิามถี�วิิทยุในัรุะบบเอฟัเอ็มที�รุวิมถึง 
เอฟัเอ็มกำาลังส่ืงตำ�า หลักเกณฑ์์การุอนุัญาตและการุปรุะมูลคลื�นัควิามถี�
มาตรุฐานัเทคนิัค หลักเกณฑ์์เพื�อป้องกันัการุรุบกวินัการุใช้คลื�นัควิามถี� 
ต่อกิจการุวิิทยุการุบินั

ในัส่ืวินัข้องการุอนุัญาตให้ใช้คลื�นัควิามถี�ในักิจการุกรุะจายเสีืยง 
ตามแผนัควิามถี�วิิทยุกิจการุกรุะจายเสีืยงรุะบบเอฟัเอ็ม สืำาหรัุบปรุะเภท
บริุการุทางธุุรุกิจ ไดู้มกีารุเผยแพรุ่ปรุะกาศึเชิญชวินัให้ยื�นัคำาข้อรัุบใบอนุัญาต 
ให้ใช้คลื�นัควิามถี�เมื�อวัินัที� 27 ธัุนัวิาคม 2564 ซึั�งเป็นัคลื�นัควิามถี�ที�ไดู้รัุบ 
คืนัมา จำานัวินั 74 คลื�นัควิามถี� โดูยเปิดูให้ผู้ที�สืนัใจที�มีคุณสืมบัติตามที�กำาหนัดู 
เข้้ามาปรุะมูลคลื�นัควิามถี�วิิทยุกรุะจายเสีืยงที�มีรุะยะเวิลาอนุัญาต 7 ปี  
ในัข้ณะที�กลุ่มที�ไดู้รัุบอนุัญาตทดูลองปรุะกอบกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยงนัั�นั 
ตามปรุะกาศึ กสืทช. เรืุ�อง หลักเกณฑ์์ว่ิาดู้วิยการุทดูลองออกอากาศึวิิทยุ
กรุะจายเสีืยงในัรุะบบเอฟัเอ็ม จะมีสิืทธิุทดูลองออกอากาศึตามปรุะกาศึนีั�
ไดู้ถึงปี พ.ศึ. 2567  

นัอกจากนีั� ที�ปรุะชุม กสืทช. ครัุ�งที� 24/2564 เมื�อวัินัที� 17 ธัุนัวิาคม 
2564 ไดู้พิจารุณาเกี�ยวิกับการุอนุัญาตให้ใช้คลื�นัควิามถี�ในักิจการุกรุะจายเสีืยง 
ตามแผนัควิามถี�วิิทยุกิจการุกรุะจายเสีืยงรุะบบเอฟัเอ็ม และแผนัควิามถี�วิิทยุ
กิจการุกรุะจายเสีืยงรุะบบเอเอ็ม สืำาหรัุบส่ืวินัรุาชการุหรืุอหน่ัวิยงานัอื�นั 
ข้องรัุฐที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง โดูยที�ปรุะชุม 
มีมติอนุัญาตภายใต้เงื�อนัไข้ที�กำาหนัดูให้ส่ืวินัรุาชการุและหนั่วิยงานัภาครุัฐ  
จำานัวินั 24 หน่ัวิยงานั 389 คลื�นัควิามถี�ใช้คลื�นัควิามถี�สืำาหรัุบการุให้
บริุการุกรุะจายเสีืยง ปรุะเภทกิจการุบริุการุสืาธุารุณะ โดูยให้มีรุะยะเวิลา 
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การุอนุัญาต 5 ปี นัับถัดูจากวัินัที� 3 เมษายนั 2565 เป็นัต้นัไป ทั�งนีั� เว้ินัแต่ กสืทช. 
ชุดูใหม่จะกำาหนัดูให้มีการุเปลี�ยนัแปลง

ทั�งนีั� เมื�อวัินัที� 2 ธัุนัวิาคม 2564 ยังไดู้มีการุเผยแพรุ่ปรุะกาศึเชิญชวินั 
ให้ยื�นัคำาข้อรัุบใบอนุัญาตให้ใช้คลื�นัควิามถี�ตามแผนัควิามถี�วิิทยุกิจการุกรุะจายเสีืยง
รุะบบเอเอ็ม สืำาหรุับปรุะเภทกิจการุบรุิการุสืาธุารุณะ จำานัวินั 45 คลื�นัควิามถี� 
ตลอดูจนัไดู้มีการุเผยแพรุ่ปรุะกาศึเชิญชวินัให้ยื�นัคำาข้อรัุบใบอนุัญาตให้ใช้ 
คลื�นัควิามถี�ตามแผนัควิามถี�วิิทยุกิจการุกรุะจายเสืียงรุะบบเอฟัเอ็ม กำาลังส่ืงตำ�า 
สืำาหรัุบกิจการุบริุการุสืาธุารุณะและปรุะเภทบริุการุชุมชนั ดู้วิยแล้วิ

จากวิิวัิฒนัาการุข้องกิจการุกรุะจายเสีืยงในัปรุะเทศึไทยนัั�นัจะเห็นัไดู้ว่ิา
กิจการุกรุะจายเสีืยงไดู้มีการุเปลี�ยนับทบาทอยูเ่สืมอขึ้�นัอยู่กับสืภาพแวิดูล้อม 
เศึรุษฐกิจ การุเมือง และสัืงคม โดูยบทบาทข้องกิจการุกรุะจายเสีืยงในัช่วิงแรุก
นัั�นัไดู้กลายเป็นัเครืุ�องมือหรืุอ “กรุะบอกเสีืยง” ให้กับภาครัุฐในัการุเผยแพรุ่
เนืั�อหาที�เกี�ยวิข้้องกับการุปกครุอง และมุ่งเป้าเพื�อต่อต้านัแนัวิคิดูสัืงคมนิัยม
หรืุอคอมมิวินิัสืต์ ทั�งนีั�บทบาทข้องกิจการุกรุะจายเสีืยงไดู้เปลี�ยนัไปเมื�อมีการุ 
ให้สัืมปทานัในัการุปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงแบบธุุรุกิจ หรืุอกล่าวิไดู้ว่ิากิจการุ
กรุะจายเสีืยงไดู้รัุบการุทำาให้เป็นัเชิงธุุรุกิจ (Commercialized) มากขึ้�นัและ
ปรุากฏวิิทยุธุุรุกิจเกิดูขึ้�นัจำานัวินัมากในัสัืงคม อย่างไรุก็ตามกิจการุกรุะจายเสีืยง 
ในัปัจจุบันัไดู้เผชิญกับการุเปลี�ยนัแปลงครัุ�งใหญ่ โดูยมีบริุบทที�แตกต่างไปจาก
อดีูต ซึั�งผู้บริุโภคเข้้าถงึเนืั�อหาผ่านัวิิทยกุรุะจายเสืยีงแบบดัู�งเดิูม (Traditional 
Radio) แต่ปัจจุบันัการุเกิดูขึ้�นัข้องบริุการุอินัเทอร์ุเน็ัตทำาให้พฤติกรุรุมและ 
รูุปแบบการุรุบัสืารุข้องผู้บริุโภคเปลี�ยนัแปลงไปโดูยหันัมารุบัฟัังสืื�อทางเสืยีงบนั
แพลตฟัอรุม์ดิูจิทัล (Digital Platform Audio) หรุอืที�เรีุยกว่ิา Over The Top 
(OTT) กันัมากขึ้�นั ส่ืงผลให้ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงต้องหาแนัวิทาง 
ในัการุปรัุบตัวิทั�งทางดู้านัเนืั�อหา โครุงสืรุ้างองค์กรุ หรืุอการุพัฒนัาบุคลากรุ
ให้มีทักษะและควิามสืามารุถเท่าทันัต่อสืื�อใหม่ที�เกิดูขึ้�นั อีกทั�งยังเป็นัเรืุ�องที�
ท้าทายสืำาหรัุบหน่ัวิยงานักำากับดููแลที�เกี�ยวิข้้องที�ต้องปรัุบแนัวิทางในัการุกำากับ
ดููแลให้ทันัต่อการุเปลี�ยนัแปลงข้องเทคโนัโลยีและสืภาวิการุณ์ที�เปลี�ยนัแปลงไป 
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สีภาพอุุตสีาหกรรมและตลาด
กิจการกระจายเสีียงขอุงประเทศไทย

บัทท่� 2
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ในัการุศึึกษาสืภาพอุตสืาหกรุรุมและตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยง 

ข้องปรุะเทศึไทยนัั�นั ไดู้ทำาการุรุวิบรุวิมข้้อมูลรุะบบนัิเวิศึข้องอุตสืาหกรุรุม

กิจการุกรุะจายเสืียงข้องปรุะเทศึไทยในัปัจจุบันั (Radio Broadcasting  

Ecosystem) โครุงสืรุ้างตลาดู แนัวิโน้ัมการุเปลี�ยนัแปลงข้องกิจการุกรุะจายเสีืยง 

ผลการุสืำารุวิจพฤติกรุรุมผู้รัุบฟัังรุายการุกิจการุกรุะจายเสีืยง อิทธิุพลข้อง

กิจการุกรุะจายเสีืยง และการุปรุะเมินัสืภาพอุตสืาหกรุรุมและตลาดูกิจการุ

กรุะจายเสีืยงข้องปรุะเทศึไทย โดูยมีรุายละเอียดูดัูงนีั�

จากการุศึึกษารุะบบนิัเวิศึข้องอุตสืาหกรุรุมกิจการุกรุะจายเสีืยง 

ข้องปรุะเทศึไทย สืามารุถแบ่งกลุ่มผู้มีส่ืวินัเกี�ยวิข้้องตามกิจกรุรุมหลัก 

ไดู้เป็นั 3 กลุ่มไดู้แก่ ผู้สืรุ้างสืรุรุค์เนืั�อหา ผู้เผยแพรุ่เนืั�อหา และผู้ถือครุองคลื�นั

ควิามถี� และกลุ่มผู้มีส่ืวินัเกี�ยวิข้้องที�ไม่ไดู้อยู่ในักิจกรุรุมหลัก แต่มีบทบาท

หรืุอมีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสีืยในัอุตสืาหกรุรุมกิจการุกรุะจายเสีืยง ไดู้แก่ผู้ผลิตและ 

ผู้จำาหน่ัายอุปกรุณ์ และผู้มีส่ืวินัเกี�ยวิข้้องอื�นัๆ โดูยแบ่งออกไดู้เป็นักลุ่มกิจการุ

วิิทยุกรุะจายเสีืยงแบบดัู�งเดิูม (Traditional Radio) กับกลุ่มที�เป็นัผู้สืรุ้าง 

การุเปลี�ยนัแปลง (Disruptors)

ระบบนิเวิศขอุงอุุตสีาหกรรม 
กิจการกระจายเสีียงขอุงประเทศไทย
(Radio Broadcasting Ecosystem) 1.
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กิจการวิิทยุกระจายเสีียงแบบดั�งเดิม  
(Traditional Radio)1.1

กลุ่มผู้เล่นัในักิจการุวิิทยุกรุะจายเสืียงแบบดัู�งเดิูม เป็นักลุ่มที�มี 
ควิามเกี�ยวิข้้องกับกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยงที�ไดู้รัุบการุจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี�
ในัการุออกอากาศึทั�งในัรุะบบเอฟัเอ็ม (FM) และรุะบบเอเอ็ม (AM)  
(ผู้ปรุะกอบการุรุายเดูิม)1 และยังรุวิมถึงกลุ่มผู้ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลอง
ปรุะกอบกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยงตามปรุะกาศึ กสืทช. เรืุ�อง หลักเกณฑ์์
การุอนุัญาตทดูลองปรุะกอบกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง พ.ศึ. 2555 ซึั�งไดู้แบ่ง
ปรุะเภทการุให้บริุการุวิิทยุกรุะจายเสีืยงเป็นั 3 ปรุะเภทไดู้แก่ กิจการุบริุการุ
สืาธุารุณะ  กิจการุบริุการุชุมชนั และกิจการุทางธุุรุกิจ 

สำ�หรัับผู้ิเกีั�ยุวข้้องในุกัลุ่มนีุ� ปรัะกัอบไปด้วยุ

ผิู้สรั้�งสรัรัค์เนุ่�อห� คือผู้ที�ทำาการุสืรุ้างสืรุรุค์เนัื�อหาเพื�อ
ให้บริุการุข้้อมูลข้่าวิสืารุควิามบันัเทิงโดูยอาจให้บริุการุ
ในัสืถานีัหรืุอคลื�นัควิามถี�ข้องตนัเอง หรืุอสืรุ้างสืรุรุค์
ให้บรุิการุกับผู ้ที�ไดู้รุับการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนัินัรุายการุ
หรุือไดู้รุับการุจ้างให้สืรุ้างสืรุรุค์เนัื�อหาให้แก่สืถานัีหรุือ
คลื�นัควิามถี�อื�นัก็ไดู้ ดูั�งนัั�นั ผู ้สืรุ้างสืรุรุค์เนัื�อหาจึงอาจ
จะเป็นักลุ ่มเดูียวิกับผู ้เผยแพรุ่เนัื�อหาและผู ้ถือครุอง 
คลื�นัควิามถี�ในักิจการุกรุะจายเสีืยง

ผู้ิเผิยุแพร่ัเนุ่�อห� ปรุะกอบดู้วิยผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง 
หรืุอสืถานีัวิิทยุต่างๆ ทุกกลุ่มตั�งแต่กลุ่มผู้ปรุะกอบการุ
รุายเดูิม กลุ่มผู้ปรุะกอบกิจการุที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลอง
ปรุะกอบกิจการุ กลุ่มผู้ที�ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุ 
และผู้ทดูลองออกอากาศึวิิทยุกรุะจายเสีืยงในัรุะบบดิูจิทัล

1 ก่อนัเข้้าสู่ืการุเป็นัผู้รัุบใบอนุัญาตในัวัินัที� 4 เมษายนั 2565
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ผู้ิถ่อครัองคล่�นุคว�มถี� มีทั�งผู้ปรุะกอบการุรุายเดูิม
ที�เป็นัผู้ถือครุองคลื�นัควิามถี�ในักิจการุกรุะจายเสีืยง
รุะบบแอนัะล็อก และผู้ไดู้รัุบอนุัญาตให้ใช้คลื�นัควิามถี� 
ในักิจการุกรุะจายเสืียงเพื�อการุทดูลองหรุือทดูสือบ 
ออกอากาศึวิิทยุกรุะจายเสีืยงในัรุะบบดิูจิทัล ซึั�งปัจจุบันั 
มีเพียงสืถานีัวิิทยุโทรุทัศึน์ักองทัพบกที�ไดู้รัุบอนุัญาตใช้
คลื�นัควิามถี�เพื�อการุทดูลองหรืุอทดูสือบดัูงกล่าวิ

ผู้ิผิลิติและผู้ิจำำ�หนุ่�ยุอุปกัรัณ์ ไดู้แก่บรุรุดูาผู้ผลิต 
และผู้ จัดูจำาหน่ัายเครืุ�องรัุบวิิทยุและอุปกรุณ์อื�นัๆ 
ที�เกี�ยวิข้้องทั�งรุะบบแอนัะล็อกและรุะบบดิูจิทัล

ผู้ิมีส่วนุเกีั�ยุวข้้องอ่�นุๆ มีทั�ง กสืทช. ในัฐานัะหน่ัวิยงานั
กำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยงโดูยตรุง และหน่ัวิยงานั
กำากับดููแลที�เกี�ยวิข้้องอื�นัๆ เช่นั สืำานัักงานัคณะกรุรุมการุ
อาหารุและยา สืำานัักงานัคณะกรุรุมการุคุ้มครุองผู้บริุโภค 
และกรุมทรัุพย์สิืนัทางปัญญา ตลอดูจนัสืมาคมหรืุอองค์กรุ 
วิิชาชีพที�เกี�ยวิข้้องกับกิจการุกรุะจายเสีืยงต่างๆ เช่นั  
สืมาพนััธ์ุสืมาคมวิิชาชพีวิิทยกุรุะจายเสืยีงและวิิทยโุทรุทัศึน์ั 
สืมาคมนัักวิิทยแุละโทรุทัศึน์ัแห่งปรุะเทศึไทย ในัพรุะบรุม
รุาชูปถัมภ์ และสืมาคมสืื�อช่อสืะอาดู นัอกจากนีั�ยังมี 
กลุ่มผู้ซืั�อและผลิตสืื�อโฆษณา และเจ้าข้องสิืนัค้าและ
บริุการุที�ต้องการุโฆษณาในัช่องทางวิิทยุกรุะจายเสีืยง
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กลุ่มผ้�สีร�างการเปลี�ยนแปลง  
(Disruptors)

การุที�เทคโนัโลยีต่างๆ เข้้ามามีบทบาทในัชีวิิตปรุะจำาวัินัมากขึ้�นั  
ทำาให้รูุปแบบการุบริุโภคสืื�อข้องปรุะชาชนัเปลี�ยนัแปลงไป สืื�อในัช่องทางออนัไลน์ั
ในัรุปูแบบสืื�อทางเสืยีงบนัแพลตฟัอรุม์ดิูจิทัล (Digital Platform Audio) หรุอื
ที�เรีุยกว่ิาบริุการุ Over The Top (OTT) ที�ให้บริุการุเนืั�อหาอยูบ่นัโครุงข่้าย 
อินัเทอร์ุเน็ัตไดู้รัุบควิามนิัยมสูืงขึ้�นั เพรุาะสืามารุถเข้้าถึงไดู้อย่างสืะดูวิก  
ทุกที�ทุกเวิลา ผ่านัอุปกรุณ์ที�หลากหลายไมว่่ิาจะเปน็ัคอมพวิิเตอรุตั์�งโต๊ะหรืุอ
ที�พกพาไดู้ โทรุศัึพท์มือถือ หรืุอโทรุทัศึน์ั ซึั�งเป็นันัวัิตกรุรุมที�มีอิทธิุพลต่อการุ
กำาหนัดูกลยทุธ์ุข้องผู้ปรุะกอบการุรุวิมทั�งมีผลต่อการุแข่้งขั้นัในัอุตสืาหกรุรุม 
(ชลิตา ศึรีุนัวิล, 2558) 

สำ�หรัับผู้ิที�เกีั�ยุวข้้องในุกัลุ่มนีุ� ปรัะกัอบไปด้วยุ

ผู้ิสร้ั�งสรัรัคเ์นุ่�อห� ไดู้แก่ ผู้ปรุะกอบการุที�ให้บริุการุเนืั�อหา 
ผ่านัโครุงข่้ายอินัเทอร์ุเน็ัตหรืุอแพลตฟัอร์ุมสืตรีุมมิ�ง
ออนัไลน์ัต่างๆ เช่นั Spotify, JOOX และ SoundCloud 
โดูยสืามารุถแบ่งไดู้เป็นั 2 กลุ่ม ไดู้แก่ นิัติบุคคลที�เป็นั 
ผู้สืรุ้างสืรุรุค์เนืั�อหา (Production House) หรุือกรุณี
บุคคลทั�วิไปเป็นัผู้สืรุ้างสืรุรุค์เนืั�อหา (User-Generated 
Content: UGC)

ผู้ิเผิยุแพร่ัเนุ่�อห� (Platform) โดูยหลักๆ ไดู้แก่ผู้ให้บริุการุ
ช่องทางการุนัำาเสืนัอผ่านัออนัไลน์ัต่างๆ สืามารุถแบ่งไดู้เป็นั 
4 ปรุะเภท ไดู้แก่ 1) บริุการุเรีุยกเก็บค่าสืมาชิก รัุบฟััง
แบบไม่มีโฆษณา 2) บริุการุที�ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่นั วิิทยุ
ออนัไลน์ัแต่มีโฆษณาคั�นั 3) บริุการุแบบผสืม ผู้ฟัังสืามารุถ

1.2
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เลือกไดู้รุะหว่ิางเสีืยค่าสืมาชิกและรัุบฟัังแบบไม่มีโฆษณา
หรืุอไม่เสีืยค่าสืมาชิกแต่มีโฆษณาคั�นั และ 4) บริุการุ 
ที�เก็บค่าบริุการุรุายครัุ�ง เช่นั การุฟัังเพลงดิูจิทัลที�สืามารุถ
ดูาวิน์ัโหลดูเพลงมาฟัังแบบออฟัไลน์ัไดู้ 

ผู้ิให้บริักั�รัโครังข่้�ยุอ่�นุ ไดู้แก่ ผู้ให้บริุการุโครุงข้่าย
อินัเทอร์ุเน็ัต

ผู้ิผิลิติและผู้ิจำำ�หนุ่�ยุอุปกัรัณ์ที�เกีั�ยุวข้้องกัับกั�รัฟังวิทยุุ
บนุเคร่ัอข่้�ยุอินุเทอร์ัเน็ุติ ไดู้แก่ ผู้ผลิตและผู้จำาหน่ัาย
อุปกรุณ์อิเล็กทรุอนิักส์ืที�รุองรัุบและเชื�อมต่อสัืญญาณ
อินัเทอร์ุเน็ัตไดู้ เช่นั คอมพิวิเตอรุ์ตั�งโต๊ะหรืุอที�พกพาไดู้
โทรุศึัพท์มือถือ ลำาโพงอัจฉริุยะ หรืุออุปกรุณ์เครืุ�องใช้ 
ไฟัฟ้ัาอื�นัๆ 

ผู้ิมีส่วนุเกีั�ยุวข้้องอ่�นุๆ ไดู้แก่ ผู้สืนัับสืนุันัที�เกี�ยวิกับการุ
โฆษณา ทั�งจากบริุษัทโฆษณาเองและเจ้าข้องสิืนัค้าหรืุอ
บริุการุ รุวิมไปถึงผู้ให้บริุการุแพลตฟัอร์ุมออนัไลน์ัอื�นัๆ 
เช่นั Facebook Live, YouTube และเว็ิบไซัต์ ที�ช่วิย
ให้ผู้ผลิตเนืั�อหาสืามารุถเผยแพรุ่เนืั�อหาไดู้หลากหลาย 
ช่องทางยิ�งขึ้�นั
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ตลาดกิจการกระจายเสีียง
ขอุงประเทศไทย 2.

ในัส่ืวินันีั�เป็นัการุนัำาเสืนัอข้้อมูลตลาดูกิจการุกรุะจายเสืียงข้อง
ปรุะเทศึไทย โดูยแบ่งเนืั�อหาออกเป็นั โครุงสืรุ้างตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยง 
พฤติกรุรุมผู้รัุบฟััง และอิทธิุพลข้องกิจการุกรุะจายเสืียง ตลอดูจนัการุ
ปรุะเมินัสืภาพตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยง โดูยมีรุายละเอียดูดัูงนีั�

โครุงสืรุ้างตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงสืามารุถแบ่งออกไดู้เป็นั 
2 ส่ืวินัหลัก ปรุะกอบไปดู้วิย ลักษณะการุดูำาเนิันังานัและทิศึทางการุ
เปลี�ยนัแปลงในัตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยง

หากพิจารุณาจากการุถือครุองคลื�นัควิามถี�และรูุปแบบในัการุส่ืง
คลื�นัควิามถี� สืามารุถแบ่งลักษณะการุดูำาเนิันังานัข้องผู้ปรุะกอบการุไดู้เป็นั 
3 กลุ่มหลัก2 ดัูงนีั�

โครงสีร�างตลาดกิจการกระจายเสีียง

2.1.1 ลักษณีะการดำาเนินงาน

2.1

ผู้้�ประกอบการ
วิิทยุุกระจายุเสีียุง

รายุเดิิม

ผู้้�ที�ไดิ�รับอนุุญาตให้�
ทดิลองประกอบกิจการ

ผู้้�ไดิ�รับการ
แบ่งเวิลาให้�

ดิำาเนิุนุรายุการ

2 ก่อนัการุเปลี�ยนัผ่านัสู่ืรุะบบใบอนุัญาต
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1) ผู้ปรุะกอบการุสืถานีัวิิทยุที�ไดู้รัุบการุจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี�ซึั�งเป็นั 

ผู้ปรุะกอบการุรุายเดิูม โดูยปรุะกอบกิจการุวิิทยกุรุะจายเสีืยงในัรุะบบเอฟัเอ็ม 

บนัย่านัควิามถี�วิิทยุช่วิงตั�งแต่ 87 MHz ถึง 108 MHz ควิามกว้ิางข้อง 

ช่องสัืญญาณ 0.25 MHz และรุะบบเอเอ็มบนัย่านัควิามถี�วิิทยุช่วิงตั�งแต่  

526.5 kHz ถึง 1606.5 kHz ควิามกว้ิางข้องช่องสัืญญาณ 9 kHz ซึั�งการุ

ดูำาเนิันัการุมีทั�งรูุปแบบบริุหารุจัดูการุเองและแบ่งเวิลาให้ผู้อื�นัดูำาเนิันัรุายการุ

หรืุอรุ่วิมผลิตรุายการุ

2) ผู้ปรุะกอบการุสืถานีัวิิทยุที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุ

สืามารุถแบง่ปรุะเภทใบอนุัญาตออกไดู้เป็นั 3 ปรุะเภท ไดู้แก่ ใบอนุัญาตทดูลอง 

ปรุะกอบกิจการุบรุิการุสืาธุารุณะ ใบอนัุญาตทดูลองปรุะกอบกิจการุบรุิการุ

ชุมชนั และใบอนัญุาตทดูลองปรุะกอบกจิการุทางธุุรุกิจซึั�งใบอนุัญาตปรุะเภท

นีั�มีจำานัวินัมากที�สุืดูในับรุรุดูากลุ่มผู้ไดู้รัุบใบอนุัญาตทดูลองปรุะกอบกิจการุ

ที่่�มา: สำำนัักงานั กสำที่ช.

667 1763,178
สีถัานี สีถัานี สีถัานี

สีาธารณีะ
ชุ่มช่น

ธุรกิจ 

ผ้�ได�รับอุนุญาตให�ทดลอุง
ประกอุบกิจการวิิทยุกระจายเสีียง

ข้อุมูลผูู้้ได้รับอุนุญาตให้ทดลอุงประกอุบกิจการวิิทยุกระจายเสีียง 
ก่อุนการเปลี�ยนผู่้านสู่ีระบบใบอุนุญาต
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3) ผู้ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุ มีเป้าหมายหลักในัการุ
บริุหารุเพื�อผลปรุะโยชน์ัในัเชิงธุุรุกิจหรืุอผลกำาไรุ เนืั�อหาในัสืื�อกรุะจายเสีืยง 
ข้องภาคเอกชนัจึงผลิตขึ้�นัเพื�อตอบสืนัองให้ตรุงกับควิามต้องการุข้อง 
ผู้บริุโภคและลูกค้าองค์กรุธุุรุกิจเพื�อให้ธุุรุกิจต่อยอดูไดู้ ทั�งนีั� ผู้ปรุะกอบ
การุที�ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุส่ืวินัใหญ่เป็นัผู้ผลิตรุายใหญ่ 
ดู้านัอุตสืาหกรุรุมเพลง รูุปแบบการุดูำาเนิันังานัข้องสืถานัีวิิทยุเอกชนัที�เป็นั
สืื�อเพลงมักจัดูให้มีช่วิงกิจกรุรุมหรืุอช่วิงรุายการุที�เน้ันัการุมีปฏิสัืมพันัธ์ุ
รุะหว่ิางผู้จัดูรุายการุและผู้ฟััง ตามแต่กลุ่มเป้าหมายผู้บริุโภคที�ต้องการุ  
(วิิลาสิืนีั พิพิธุกุล, 2546)

ทั�งนีั�จากการุพิจารุณาลักษณะการุดูำาเนิันังานัข้้างต้นั สืามารุถ 
กล่าวิไดู้ว่ิาตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงนัั�นัมีผู้ให้บริุการุจำานัวินัมาก แต่บริุการุ 
ในัตลาดูมีลักษณะที�แตกต่างกันัขึ้�นัอยู่กับลักษณะการุปรุะกอบธุุรุกิจ  
แต่การุให้บริุการุในัลักษณะเชิงพาณิชย์ยังสืามารุถทดูแทนักันัไดู้ในัลักษณะ
การุทดูแทนักันัแบบเกือบสืมบูรุณ์ เนืั�องจากแม้แต่ละสืถานีัจะมีลักษณะ 
แตกต่างกันัตามปรุะเภทกิจการุแต่ผู้ฟัังสืามารุถรัุบฟัังข้้อมูลข่้าวิสืารุควิาม
บันัเทิงผ่านัสืถานีัอื�นัโดูยไดู้รัุบอรุรุถปรุะโยชน์ัเหมือนัหรืุอคล้ายคลึงกันั

 ภาพรวิมทิศทางการเปลี�ยนแปลง

ในัส่ืวินัข้องทิศึทางการุเปลี�ยนัแปลงในัตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงนัั�นั 
พบว่ิามีปัจจัยมาจากการุปรัุบตัวิข้องผู้ปรุะกอบกิจการุให้สืามารุถก้าวิทันัการุ
เปลี�ยนัแปลงข้องเทคโนัโลยแีละการุหลอมรุวิมสืื�อ (Media Convergence) 

2.1.2 ทิศทางการเปลี�ยนแปลงในตลาด 
 กิจการกระจายเสีียง



27

ซึั�งเป็นัตัวิขั้บเคลื�อนัหลักข้องการุผลักดัูนัให้เกิดูการุเปลี�ยนัแปลงในัสัืงคม ทำาให้
ผู้ใช้สืื�อเปลี�ยนัพฤติกรุรุมตามสืภาวิการุณ์ที�เปลี�ยนัแปลงไป 

จากข้้อมูลพบว่ิาสัืดูส่ืวินัการุเข้้าถึงการุรัุบฟัังวิิทยุจากทุกช่องทาง 
มีแนัวิโนั้มลดูลงอย่างต่อเนืั�อง อันัเป็นัผลจากควิามก้าวิหน้ัาข้องเทคโนัโลยี  
ทำาให้สืื�อใหม่เข้้ามามีบทบาทต่อชีวิิตปรุะจำาวัินัข้องปรุะชาชนัมากขึ้�นั โดูยเฉพาะ 
สืื�อสัืงคมออนัไลน์ั (Social Media) ที�กลายเป็นัช่องทางหลักในัการุบริุโภค
ข่้าวิสืารุและควิามบันัเทิง และเข้้ามาทดูแทนัสืื�อมวิลชนัดัู�งเดิูม (Traditional 
Mass Media) โดูยการุหลอมรุวิมกันัข้องสืื�อส่ืงผลให้เทคโนัโลยีดู้านัการุ 
แพรุ่ภาพและการุกรุะจายเสีืยงกับเทคโนัโลยกีารุสืื�อสืารุเกิดูการุหลอมรุวิมกันั 
ทำาใหผู้้บริุโภคสืามารุถฟัังวิิทยหุรืุอรัุบชมวิิดีูโอผ่านัอินัเทอรุเ์น็ัตไดู้ เกิดูเป็นัการุ
บริุการุดู้านัสืารุสืนัเทศึและควิามบันัเทิง (Infotainment) ซึั�งโดูยหลักการุ
หลอมรุวิมข้องเทคโนัโลยีมีอยู่ 3 กลุ่มหรืุอ 3Cs ไดู้แก่ Communication, 
Computing, Content (Team Leverage Edu, 2021) 

 ปัจจัยที�ส่ีงผลกระทบต่อุการดำาเนินกิจการกระจายเสีียง

สืามารุถจำาแนักปัจจัยที�ส่ืงผลกรุะทบต่อการุดูำาเนิันักิจการุกรุะจายเสีืยง 
ทั�งหมดูออกไดู้เป็นั 4 ดู้านั ไดู้แก่ อินัเทอรุ์เน็ัต สืมารุ์ตโฟันัและแท็บเล็ต
สืื�อสัืงคมออนัไลนั์ผ่านัเสีืยง (Social Media Audio) และสืื�อทางเสีืยง 
บนัแพลตฟัอร์ุมดิูจิทัล (Digital Platform Audio) หรืุอบริุการุ OTT  
โดูยปัจจัยเหล่านีั�ไดู้สืรุ้างการุเปลี�ยนัแปลงในัสืภาพตลาดูกจิการุกรุะจายเสืยีง 
ทำาให้ผู้ปรุะกอบการุมีควิามจำาเป็นัต้องมีการุปรัุบตัวิเพื�อให้ก้าวิทันับริุบทนิัเวิศึ
ข้องอุตสืาหกรุรุมที�เปลี�ยนัแปลงไป
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ปัจจัยที�ส่ีงผู้ลกระทบต่อุการดำาเนินกิจการกระจายเสีียง

อิุนเทอุร์เน็ต

อินุเทอร์เน็ุตทำาให้�ผู้้�ประกอบการรายุเล็กสีามารถเข้�ามา
แข่้งขั้นุในุตลาดิส่ี�อสีารมวิลชนุไดิ�

ผู้้�ประกอบการห้ลายุรายุเปลี�ยุนุมาใช�อินุเทอร์เน็ุต 
ในุการเผู้ยุแพร่เนุ่�อห้ารายุการวิิทยุุ

สีมาร์ตโฟนุเป็นุเคร่�องม่อที�ครบครันุที�มีล้กเล่นุห้ลากห้ลายุ 
ที�สีามารถนุำามาทดิแทนุวิิทยุุแบบธรรมดิาไดิ�โดิยุผู้้�รับฟัง
รายุการวิิทยุุสีามารถรับฟังไดิ�ทุกที�ทุกเวิลา

กลุ่มวัิยุรุ่นุที�ฟังรายุการวิิทยุุมีแนุวิโนุ�มรับฟังผู่้านุสีมาร์ตโฟนุ
มากข้้�นุ

แอปพลิเคชันุที�มีช่�อเสีียุงอยุ่้ในุตอนุนีุ�ซ้ึ่�งมีแนุวิโนุ�มที�สีามารถเป็นุ 
ค่้แข่้งรายุให้ญ่แก่ตลาดิวิิทยุุไดิ� เช่นุ แอปพลิเคชันุ Clubhouse 

สีามารถเป็นุพ่�นุที�โฆษณาไดิ�

บริการสีตรีมมิ�งเป็นุร้ปแบบธุรกิจที�แตกต่างจากวิิทยุุทั�วิไป

มีการประกอบกิจการผู่้านุร้ปแบบดัิงนีุ�

1) บริการเรียุกเก็บค่าสีมาชิก รับฟังแบบไม่มีโฆษณา 

2) บริการที�ไม่มีค่าใช�จ่ายุ เช่นุ วิิทยุุออนุไลน์ุแต่มีโฆษณาคั�นุ 

3) บริการแบบผู้สีม ผู้้�ฟังสีามารถเล่อกไดิ�ระห้ว่ิางเสีียุค่าสีมาชิก 
      และรับฟังแบบไม่มีโฆษณาห้ร่อไม่เสีียุค่าสีมาชิกแต่มีโฆษณาคั�นุ 

4) บริการที�เก็บค่าบริการรายุครั�ง

สีมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

ส่ี�อุสัีงคมอุอุนไลน์ผู่้านเสีียง (Social Media Audio)

ส่ี�อุทางเสีียงบนแพลตฟอุร์มดิจิทัล (Digital Platform Audio หร่อุ OTT) 
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 อินุเทอร์ัเน็ุติ เป็นัเทคโนัโลยทีี�ทำาให้ควิามสืำาคัญข้องกิจการุกรุะจายเสีืยง 
ในัรูุปแบบดัู�งเดิูมมีควิามสืำาคัญน้ัอยลงในัสัืงคมไทย เนืั�องจากปรุะสิืทธิุภาพ 
ในัการุค้นัหาและกรุะจายข่้าวิสืารุไดู้ทุกที�ทุกเวิลา รุวิมถึงสืะดูวิกและรุวิดูเร็ุวิกว่ิา 
ผู้คนัในัสืงัคมจึงเปลี�ยนัมาใช้อินัเทอรุเ์น็ัตในัการุรัุบข้้อมูลข่้าวิสืารุและควิามบนััเทิง
แทนัสืื�อวิิทยุเพิ�มมากขึ้�นั อินัเทอร์ุเน็ัตไดู้เปิดูโอกาสืให้ผู้เล่นัรุายใหม่เกิดูขึ้�นั 
ไดู้ง่ายขึ้�นั ดัูงนัั�นัผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสืียงจึงต้องมีการุปรัุบตัวิให้เข้้ากับ
บริุบทที�เปลี�ยนัแปลงไปดู้วิยการุกรุะจายช่องทางการุนัำาเสืนัอข้่าวิสืารุและควิาม
บันัเทิงเข้้าสู่ืช่องทางอินัเทอร์ุเน็ัตมากยิ�งขึ้�นัเพื�อเพิ�มขี้ดูควิามสืามารุถในัการุแข่้งขั้นั
ให้กับตนัเอง (Wadakethalakal, 2018)

 สม�รัต์ิโฟนุและแทบ็เล็ติ เมื�อเทคโนัโลยีพัฒนัามากยิ�งขึ้�นั ผู้ฟัังมีตัวิเลือก
ในัการุใช้เวิลาในัการุรัุบสืารุผ่านัอุปกรุณ์และช่องทางที�หลากหลาย สืมาร์ุตโฟันั
และแท็บเล็ตกลายเป็นัอุปกรุณ์ที�มีควิามจำาเป็นัมากยิ�งขึ้�นั ในัการุศึึกษาเชิงลึกข้อง 
MIDiA Research ซึั�งเป็นับริุษัทวิิจัยสืื�อสืารุมวิลชนั และคาดูการุณ์แนัวิโน้ัมทาง 
การุตลาดูในัอนัาคตข้องโลกการุตลาดู พบว่ิาอัตรุาการุเข้้าถึงข้องสืมาร์ุตโฟันั
และแท็บเล็ต มีมากกว่ิาวิิทยธุุรุรุมดูาและจำานัวินัเวิลาที�ใช้ก็มีตัวิเลข้ที�สูืงกว่ิาวิิทยุ
ธุรุรุมดูา (Severin, 2015)

 ส่�อสังคมออนุไลน์ุผ่ิ�นุเสียุง (Social Media Audio) ปัจจุบันัมี 
โซัเชียลมีเดีูยเกิดูใหม่ขึ้�นัมากมายเพื�อเป็นัช่องทางรัุบฟัังข้้อมูลข่้าวิสืารุที�ต่างจากเดิูม 
เช่นั Clubhouse ที�สืามารุถสืรุ้างปฏิสัืมพันัธ์ุข้องผู้ใช้งานัในัชุมชนัผ่านัการุใช้เสีืยง
เป็นัหลักในัการุสืนัทนัา และแตกต่างออกไปจากเดิูมที�เคยมีในัรูุปแบบวิิทยุ หรืุอ 
พอดูแคสืต์ ที�ผู้ใช้รัุบฟัังข่้าวิสืารุจากผู้ผลิตเนืั�อหาโดูยไม่สืามารุถรุว่ิมผลิตเนืั�อหาไดู้ 

 ส่�อท�งเสียุงบนุแพลติฟอร์ัมดิจิำทัล (Digital Platform Audio หร่ัอ OTT) 
จากการุศึึกษาพบว่ิาการุมีอยู่ข้องออนัไลน์ัสืตรีุมมิ�งนัั�นัทำาให้อุตสืาหกรุรุม 
กิจการุกรุะจายเสีืยงมีกลไกเพิ�มเติมในัการุเผยแพรุ่เนืั�อหารุายการุวิิทยุหรืุอเพลง
ไม่ว่ิาจะเป็นัในัรูุปแบบข้อง Linear Non-interactive Online Streaming (วิิทยุ
บนัอินัเทอร์ุเน็ัต) และ Non-linear Interactive Streaming เช่นั YouTube และ 
Spotify เป็นัต้นั (สืำานัักงานั กสืทช., 2563) 
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 การปรับโครงสีร�างธุรกิจขอุงผ้�ประกอุบการ

จากการุเปลี�ยนัแปลงในัสืภาพตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยง ทำาให้ 
ผู้ปรุะกอบการุมีควิามจำาเป็นัต้องเปลี�ยนัแปลงโครุงสืรุ้างธุุรุกิจทั�วิไปข้อง 
ผู้ปรุะกอบการุ ที�เห็นัไดู้ชัดูเจนั ไดู้แก่

การุเปลี�ยนัแปลงการุมีปฏิสืัมพันัธ์ุรุะหว่ิางผู้ดูำาเนิันัรุายการุและ 
ผู้รัุบฟัังวิิทยุ โดูยเป็นัการุปรัุบตัวิให้เข้้ากับยุคข้องการุหลอมรุวิมสืื�อ ไดู้แก่  
1) การุมีช่องทางใหม่ในัการุเผยแพรุ่เนืั�อหา เช่นั เว็ิบไซัต์ หรืุอแอปพลิเคชันั  
เพื�อให้ผู้รัุบฟัังรุายการุสืามารุถเข้้าถึงรุายการุวิิทยุไดู้ง่ายและสืะดูวิกมากขึ้�นั 
2) การุมีปฏิสัืมพันัธ์ุดู้านัเนืั�อหาแบบใหม่ เช่นั การุแสืดูงควิามคิดูเห็นั 
(Comment) ผ่านัช่องทางข้องสืื�อสัืงคมออนัไลน์ั 3) การุมีเนืั�อหาใหม่ เช่นั 
เนืั�อหาภาพผ่านัการุถ่ายทอดูสืดู และ 4) การุมีบริุการุใหม่ เช่นั การุค้นัหา
ข้้อมูลเพื�อรัุบฟัังรุายการุย้อนัหลัง (Radio on demand) 

การุดูัดูแปลงผลิตภัณฑ์์ข้องสืถานัีวิิทยุ เพื�อให้สืามารุถหารุายไดู ้
ในัรูุปแบบอื�นัๆ อาทิ การุจัดูทำาซีัรีุส์ื ดู้วิยการุนัำาเนืั�อหารุายการุวิิทยุ 
ไปเล่าเรืุ�องข้้ามสืื�อ ถือเป็นัการุสืรุ้างควิามบันัเทิงแก่ผู้รัุบชมและรุับฟััง  
(ธุาม เชื�อสืถาปนัศิึริุ, 2557) สืถานีัวิิทยุหลายแห่งไดู้ใช้กลยุทธ์ุการุเล่าเรืุ�อง 
ข้้ามสืื�อเพื�อดึูงดููดูผู้ชมและผู้ฟัังให้เพิ�มมากขึ้�นั การุแตกข้องสืายผลิตภัณฑ์์
ดัูงกล่าวิจะช่วิยให้บริุษัทสืรุ้างรุายไดู้จากหลายช่องทาง เช่นั โฆษณาจาก 
สืื�อโทรุทัศึน์ัและยอดูดููจากในั YouTube รุวิมทั�งการุข้ายลิข้สิืทธิุ�เพลง 
ให้กับวิิทยุช่องอื�นั และเก็บฐานัลูกค้าเดิูมดู้วิยผลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ ตลอดูจนั
สืามารุถสืรุ้างฐานัลูกค้าใหม่ที�สืนัใจในัสืื�อนีั� รุวิมถึงสืรุ้างรุายไดู้ใหม่จากการุ
จัดูกิจกรุรุมต่างๆ
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 การพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีที�หลากหลาย

ในัข้ณะเดีูยวิกับที�มีการุเปลี�ยนัแปลงทางเทคโนัโลยี อุตสืาหกรุรุม
กิจการุกรุะจายเสืียงก็ไดู้มีการุพัฒนัามาตรุฐานัเทคโนัโลยีที�หลากหลาย  
ในัการุเพิ�มคุณภาพข้องเสืียงและใช้ทรัุพยากรุคลื�นัควิามถี�ให้มีปรุะสิืทธิุภาพ
มากยิ�งขึ้�นั ดัูงนีั� 

ตัวิอุย่างการพัฒนาเทคโนโลยีในตลาดกิจการกระจายเสีียง

DAB

IBOC

ISDB

DRM

สีามารถรวิบรวิมสัีญญาณจากห้ลายุๆ สีถานีุ
เข้�าในุควิามถี�เดีิยุวิกันุไดิ� ผู่้านุอุปกรณ์ Multiplexing

Analog Wave Digital Wave

ดิ�วิยุเทคโนุโลยีุดิิจิทัลจ้งสีามารถทนุทานุต่อสัีญญาณ
รบกวินุไดิ�ดิ ีและสีามารถรบัสัีญญาณในุพ่�นุที�ควิามแรง
ข้องสัีญญาณนุ�อยุไดิ�ดีิกว่ิาวิิทยุุแอนุะล็อก

เพิ�มประสิีทธิภาพและลดิจำานุวินุคล่�นุที�จำาเป็นุ

มีแนุวิคิดิที�จะพัฒนุาเพ่�อรองรับการส่ีง
สัีญญาณวิิทยุุดิิจิทัลควิบค่้กับสัีญญาณ 
แอนุะล็อก

เทคโนุโลยีุกระจายุเสีียุงคุณภาพที�จะนุำามาใช�
แทนุระบบแอนุะล็อก

ประกอบไปดิ�วิยุห้ลายุมาตรฐานุสีำาห้รับกิจการ
ส่ี�อมวิลชนุต่างๆ

ใช�เทคนิุคการรวิมสัีญญาณแบบ OFDM

ไดิ�มีการพัฒนุาเร่�อยุมาเป็นุ DRM30 เพ่�อใช�
ในุการกระจายุสัีญญาณในุยุ่านุควิามถี�ไม่เกินุ 
30 MHz และ DRM+ กระจายุสัีญญาณในุยุ่านุ
ควิามถี�ส้ีงกว่ิา 30 MHz

สีามารถส่ีงคล่�นุเสีียุงคุณภาพส้ีง

สีามารถส่ีงสัีญญาณที�มีคุณภาพเสีียุงที�ดีิในุ
ต�นุทุนุที�ถ้ก

ห้ากใช�ระบบ DRM ต�องยุกเลิกระบบแอนุะล็อก 
AM เดิิม

รับส่ีงสัีญญาณวิิทยุุกระจายุเสีียุงคุณภาพส้ีง
ผู่้านุ MPEG-2 AAC เพ่�อให้�บริการมัลติมีเดีิยุ 
ดิ�วิยุระบบ MPEG-2
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DAB (Digital Audio Broadcasting) เป็นัรุะบบวิิทยุดิูจิทัลที�ใช้ 
แพรุ่หลายในัหลายกลุ่มปรุะเทศึ โดูยเฉพาะในัสืหรุาชอาณาจักรุและปรุะเทศึ
นัอร์ุเวิย์ โดูยใช้เทคโนัโลยีดิูจิทัลที�ทำาให้ผู้กรุะจายสัืญญาณสืามารุถรุวิบรุวิม
หลายๆ สัืญญาณจากหลายสืถานีัวิิทยุเข้้ามาอยู่ในัคลื�นัควิามถี�เดีูยวิกันั 
ผ่านัขั้�นัตอนัและอุปกรุณ์รุวิมส่ืงสัืญญาณ ซึั�งการุส่ืงสัืญญาณในัรูุปแบบ
นีั�จะช่วิยให้เกิดูปรุะสิืทธิุภาพและลดูจำานัวินัคลื�นัควิามถี�ที�จำาเป็นัในัการุ
รุองรัุบสืถานีัวิิทยุที�มากขึ้�นั โดูยมีข้้อดีูหลายดู้านั เช่นั ควิามสืามารุถในัการุ
รุองรัุบจำานัวินัสืถานัีและช่องรุายการุไดู้เพิ�มมากขึ้�นักว่ิารุะบบแอนัะล็อก
ซึั�งทำาให้สืามารุถบริุหารุคลื�นัควิามถี�อย่างมีปรุะสิืทธิุภาพ คุณภาพเสีืยงที�ดูี
และมีควิามคมชัดูสูืง ควิามครุอบคลุมข้องสัืญญาณมีมากขึ้�นัและทำาให้เกิดู
ปรุะโยชน์ัรุะหว่ิางผู้ที�ปรุะกอบธุุรุกิจรุะดัูบชาติและรุะดัูบภูมิภาคไดู้เนืั�องจาก
ปรุะสิืทธิุภาพการุวิางแผนัแบบโครุงข่้ายควิามถี�เดีู�ยวิ (Single Frequency 
Network: SFN) อันัทำาให้ผู้ปรุะกอบการุสืามารุถเพิ�มขี้ดูควิามสืามารุถ 
ทางธุุรุกิจไดู้ตามศึักยภาพและควิามเหมาะสืมในัแต่ละพื�นัที� ตลอดูจนั 
ลดูปัญหาการุรุบกวินัข้องสืัญญาณสืถานัีวิิทยุที�ใกล้กันั (อรุศึรีุ ศึรีุรุะษา,  
อุษา วิชิรุพรุพันัธ์ุ และวิรุุตม์ ว่ิองโรุจนัานัันัท์, 2559)

ทั�งนีั� DAB ไดู้มีการุพัฒนัาเทคโนัโลยีในัการุรัุบส่ืงสัืญญาณให้มี
คุณภาพมากยิ�งขึ้�นั กล่าวิคือ เทคโนัโลยี DAB+ ซึั�งเป็นัรุะบบที�พัฒนัา 
ต่อยอดูมาจากรุะบบ DAB ซึั�งมีคุณภาพเสีืยงที�ดีูกว่ิารุะบบ DAB เนืั�องจาก
มีการุพัฒนัาเทคโนัโลยี AAC (Advanced Audio Coding) เพื�อบีบอัดู
คุณภาพสืัญญาณ ทั�งนีั�เทคโนัโลยีการุบีบอัดูสัืญญาณไดู้รัุบการุพัฒนัา 
ให้มีคุณภาพมากขึ้�นักวิ่าเดิูมโดูยเปลี�ยนัมาใช้การุบีบอัดูสัืญญาณ MPEG-4 
HE-AACv2 (High Efficiency Advanced Audio Coding Version 2) 
ทำาให้มีคุณภาพการุบีบอัดูสัืญญาณเพิ�มขึ้�นัและสืามารุถจัดูการุเก็บเสีืยง 
ที�มีควิามถี�สูืงไดู้ดีู ใช้งานับิตเรุตตำ�า (วิรุางคณา จันัทรุมงคล, ม.ป.ป.)

DAB Digital Audio Broadcasting 
(DAB/DAB+)



33

โดูยหลักแล้วิเทคโนัโลยี IBOC นีั�มีแนัวิคิดูในัการุพัฒนัามาเพื�อ 
รุองรัุบการุส่ืงสัืญญาณวิิทยุกรุะจายเสีืยงในัรุะบบดิูจิทัลให้ควิบคู่กับการุรัุบส่ืง
สัืญญาณวิิทยุกรุะจายเสีืยงในัรุะบบแอนัะล็อก หรืุอการุส่ืงสัืญญาณวิิทยุแบบ
คู่ข้นัานั (Simulcast) รุวิมถึงยังสืามารุถส่ืงสัืญญาณวิิทยุในัรุะบบดิูจิทัลแบบ
เต็มรูุปแบบอีกดู้วิย ทั�งนีั� เทคโนัโลยีการุรัุบส่ืงสัืญญาณวิิทยุดิูจิทัลในัรุะบบ 
IBOC นัั�นัมีหลายปรุะเภทแยกตามคลื�นัควิามถี�ที�ทำางานั สืำาหรัุบ IBOC-AM 
มีการุใช้ควิามถี� MW ในัย่านั 530 kHz - 1700 kHz ดู้วิยช่องสัืญญาณ 
ข้องแต่ละสืถานีัวิิทยุ ซึั�งจะมีคุณภาพที�คมชัดู และ IBOC-FM ใช้ผ่านัคลื�นั VHF 
บนัย่านัควิามถี� 87.5 - 108 MHz ซึั�งจะส่ืงสัืญญาณในัรูุปแบบ OFDM เพื�อให้
ไดู้คุณภาพเสีืยงที�รัุบฟัังจากเครืุ�องวิิทยุที�เทียบเท่ากับการุฟัังจากเครืุ�องเสีืยง 
ที�มีคุณภาพสูืง (สืำานัักงานั กสืทช., 2561)  

 

ISDB เป็นัเทคโนัโลยีการุกรุะจายเสีืยงและภาพซึั�งจะนัำามาใช้แทนั 
การุรัุบส่ืงสัืญญาณแอนัะล็อก รุะบบ ISDB ปรุะกอบไปดู้วิยหลายมาตรุฐานั  
ขึ้�นัอยู่กับแพลตฟัอร์ุมที�ใช้ เช่นั ISDB-S เป็นัมาตรุฐานัสืำาหรัุบกิจการุโทรุทัศึน์ั
ผ่านัดูาวิเทียม ISDB-C เป็นัมาตรุฐานัสืำาหรัุบกิจการุโทรุทัศึน์ัผ่านัเคเบิล  
ส่ืวินั ISDB-TSB เป็นัมาตรุฐานัที�มีควิามเกี�ยวิข้้องกับกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง
ภาคพื�นัดิูนัที�ใช้กันัทั�วิไป สืำาหรัุบรัุบฟัังรุายการุวิิทยุในัยานัพาหนัะ อุปกรุณ์ 
รัุบสัืญญาณแบบเคลื�อนัที�ไดู้ และแบบปรุะจำาที� 

IBOC  In-band on-channel

ISDB Integrated Services Digital 
Broadcasting (ISDB)
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รุะบบ ISDB มีไว้ิสืำาหรัุบผู้ที�ใช้ในัยานัพาหนัะหรืุออุปกรุณ์รัุบ
สัืญญาณแบบเคลื�อนัที�ไดู้เป็นัหลัก อย่างไรุก็ตามยังมีการุใช้แบบปรุะจำาที� 
อยู่ดู้วิยเช่นักันั โดูยจะส่ืงสัืญญาณคุณภาพสูืงดู้วิยรุะบบ MPEG-2 AAC  
เพื�อให้บริุการุมัลติมีเดีูยดู้วิยรุะบบ MPEG-2 ซึั�งมีข้้อดีูคือควิามสืามารุถในัการุ 
ส่ืงข้้อมูลหลากหลายดู้วิยคลื�นัสัืญญาณช่องเดีูยวิ 

รุะบบ DRM มีวัิตถุปรุะสืงค์เพื�อใช้ทดูแทนัการุสื่งสัืญญาณวิิทยุ
กรุะจายเสีืยงในัรุะบบแอนัะล็อกผ่านัการุใช้เทคนิัคการุรุวิมสัืญญาณ 
แบบ OFDM และไดูมี้การุพัฒนัาเรืุ�อยมาเปน็ั DRM30 เพื�อใช้ในัการุกรุะจาย 
สัืญญาณในัย่านัควิามถี�ไม่เกินั 30 MHz และ DRM+ กรุะจายสัืญญาณ 
ในัย่านัควิามถี�สูืงกว่ิา 30 MHz การุรัุบส่ืงสัืญญาณวิิทยุผ่านัรุะบบ DRM+ นัั�นั
ไดู้รัุบการุพฒันัาโดูยมีวัิตถุปรุะสืงคเ์พื�อใช้แทนัการุสืง่สัืญญาณวิิทยใุนัรุะบบ
เอฟัเอ็ม ในัย่านัควิามถี�ที�สูืงกว่ิา 30 MHz คือ ย่านัควิามถี� VHF Band II 
ทั�งนีั�เทคโนัโลยดัีูงกล่าวินัั�นัมีการุรุองรัุบการุรัุบส่ืงสัืญญาณวิิทยกุรุะจายเสีืยง 
แบบคู่ข้นัานั (Simulcast) อีกทั�งไม่จำาเป็นัต้องส่ืงสัืญญาณที�สืถานัีส่ืง
สัืญญาณเดีูยวิกันั สืามารุถอยู่ห่างกันัไดู้แต่ออกอากาศึรุายการุเดีูยวิกันั  
เครืุ�องรัุบวิิทยุจะมีปุ�มสืวิิตช์ให้เครืุ�องสืามารุถเลือกสืถานีัไดู้เองอัตโนัมัติ 
(Alternative Frequency Switching)

DRM Digital Radio Mondiale (DRM)
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จากการุสืำารุวิจผู้รัุบฟัังกิจการุกรุะจายเสืียงทั�วิปรุะเทศึผ่านัการุ 
ทำาแบบสือบถาม (Questionnaire) รุะหว่ิางตุลาคม - ธัุนัวิาคม 2564  
เพื�อสืำารุวิจพฤติกรุรุมและวิิเครุาะห์อิทธิุพลข้องกิจการุกรุะจายเสีืยง  
จำานัวินั 1,329 รุาย ที�เป็นัผู้ฟัังรุายการุวิิทยแุอนัะล็อก และออนัไลน์ั แบ่งเป็นั
เพศึชายรุ้อยละ 42.0 เพศึหญงิรุ้อยละ 57.3 และเพศึอื�นัๆ รุ้อยละ 0.7 โดูยจบ
ปริุญญาตรีุสูืงสุืดูที�รุ้อยละ 34.6 และมีรุายไดู้เฉลี�ยรุะหว่ิาง 10,001 – 20,000 
บาทต่อเดืูอนั ในัสัืดูส่ืวินัมากที�สุืดู ที�รุ้อยละ 31.7 สืามารุถสืรุุปไดู้ดัูงนีั�

ผลการสีำารวิจผ้�รับฟัังกิจการกระจายเสีียง

จากการุสืำารุวิจพฤติกรุรุมการุรัุบฟัังวิิทยุโดูยรุวิมทั�วิปรุะเทศึ พบว่ิา
อุปกรุณ์หลักที�ผู้ฟัังใช้รัุบฟััง คือ วิิทยุในับ้านั/วิิทยุพกพา/วิิทยุบนัรุถยนัต์ 
รุ้อยละ 34.2 รุองลงมา ไดู้แก่ โทรุศัึพท์มือถือ/แท็บเล็ต (รัุบฟัังผ่านั 3G/4G/
Wifi) รุ้อยละ 33.0 ตามมาดู้วิย คอมพิวิเตอร์ุตั�งโต๊ะ/โน๊ัตบุ๊ค/แล็บท็อป/
คอมพิวิเตอร์ุพกพา (ใช้อินัเทอร์ุเน็ัตรัุบฟัังวิิทยุ) รุ้อยละ 16.1 

2.2.1 พฤติกรรมการรับฟัังวิิทยุโดยรวิม

2.2

 วิิทยุบ�าน
 วิิทยุในรถั

วิิทยุ
พกพา
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ในัส่ืวินัข้องสืถานัที�ที�ผู้รัุบฟัังส่ืวินัใหญ่ใช้ฟัังวิิทยุ คือ บ้านัหรืุอที�พัก
อาศัึย รุ้อยละ 42.8 รุองลงมา คือ รัุบฟัังข้ณะเดิูนัทางหรืุอบนัรุถ รุ้อยละ 32.5 
รัุบฟัังที�ทำางานั รุ้อยละ 22.5 และสืถานัที�อื�นัๆ อีกรุ้อยละ 2.2 ตามลำาดัูบ 
สืำาหรัุบปรุะเภทคลื�นัวิิทยุที�ผู้ตอบแบบสือบถามรัุบฟััง พบว่ิา มีผู้ฟัังรุายการุ
วิิทยุผ่านัคลื�นัเอฟัเอ็ม มากที�สุืดูรุ้อยละ 65.4 และคลื�นัเอเอ็มที�สัืดูส่ืวินั 
รุ้อยละ 28.4 

สืำาหรัุบรุะยะเวิลาเฉลี�ยในัการุรัุบฟัังรุายการุวิิทยุ ผู้รุับฟัังใช้เวิลา  
1-2 ชั�วิโมงต่อวัินั ซึั�งเป็นัสัืดูส่ืวินัสูืงสุืดูที�รุ้อยละ 35.4 รุองลงมา คือ ใช้เวิลา
มากกว่ิา 2 ชั�วิโมง - 3 ชั�วิโมงต่อวัินั รุ้อยละ 26.7 ข้ณะที�กลุ่มผู้ฟัังใช้เวิลามากกว่ิา 
3 ชั�วิโมง - 4 ชั�วิโมงต่อวัินั รุ้อยละ 17.5 และใช้เวิลาน้ัอยกว่ิา 1 ชั�วิโมงต่อวัินั 
และมากกว่ิา 4 ชั�วิโมงต่อวัินั ที�สัืดูส่ืวินัรุ้อยละ 12.4 และ 8.0 ตามลำาดัูบ

ข้ณะที�ช่วิงรุะยะเวิลาที� รัุบฟัังสูืงสุืดู 3 อันัดัูบแรุก คือ ในัช่วิง   
09.01 - 12.00 นั. มากที�สุืดูที�รุ้อยละ 24.9 รุองลงมา คือ ช่วิง 06.01 - 9.00 นั. 
และ 12.01 - 15.00 นั. ที�สัืดูส่ืวินัรุ้อยละ 21.9 และ 16.7 ตามลำาดัูบ และ 
เมื�อพิจารุณาปรุะเภทเนืั�อหาที�รัุบฟััง พบวิา่เนืั�อหาปรุะเภทศึลิปะ/ควิามบนััเทงิ
ไดู้รัุบควิามนัยิมสูืงที�สุืดูที�รุ้อยละ 73.7 รุองลงมา คือ รุายการุเกี�ยวิกับการุเมอืง
การุปกครุอง รุ้อยละ 54.3 และรุายการุปรุะเภทเศึรุษฐกิจ/การุปรุะกอบอาชีพ
รุ้อยละ 53.2 ซึั�งแสืดูงให้เห็นัว่ิาผู้ฟัังรุายการุวิิทยุให้ควิามสืำาคัญกับปรุะเด็ูนั 
ที�เกี�ยวิข้้องกับตนัเองเนืั�องจากรุายการุปรุะเภทดัูงกล่าวิทำาให้ผู้ฟัังรุายการุวิิทยุ
สืามารุถนัำาไปต่อยอดูหรืุอไดู้ควิามรูุ้เพิ�มเติม

2.2.2 พฤติกรรมการรับฟัังวิิทยุแยกตามช่่วิงอุายุ 

จากผลสืำารุวิจพฤติกรุรุมการุรัุบฟัังวิิทยุจำาแนักตามช่วิงอายุ  
พบปรุะเด็ูนัสืำาคัญดัูงนีั�
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• อุปกัรัณ์หลักัที�ใช้รัับฟังรั�ยุกั�รั พบว่ิา กลุ่มผู้ฟัังอายุตั�งแต่ 61 ปี
ขึ้�นัไป เป็นักลุ่มที�ใช้อุปกรุณ์เครืุ�องรัุบวิิทยุในัการุฟัังเนืั�อหารุายการุมากที�สุืดู
รุ้อยละ 71.6 รุองลงมาคือกลุ่มอายุรุะหว่ิาง 51 - 60 ปี อยู่ที�รุ้อยละ  57.2  
ส่ืวินักลุ่มที�ใช้โทรุศัึพท์มือถือ/แท็บเล็ตรัุบฟัังรุายการุผ่านัการุใช้ 3G/4G/Wifi 
มากที�สุืดูคือกลุ่มอายุ 31 - 40 ปี อยู่ที�รุ้อยละ 38.1 รุองลงไปคือกลุ่มอาย ุ
21 - 30 ปี รุ้อยละ 34.0

• สถ�นุที�หลักัที�ใช้รัับฟังรั�ยุกั�รั พบว่ิา บ้านั/ที�พกัอาศัึย เป็นัสืถานั
ที�หลักในัเกือบทุกช่วิงวัิย ยกเว้ินักลุ่มอายรุุะหว่ิาง 31 - 40 ปี ที�รัุบฟัังรุายการุ
วิิทยุข้ณะเดิูนัทางบนัรุถมากที�สุืดูที�รุ้อยละ 36.3 โดูยรุ้อยละ 33.2 รัุบฟัังที�
บ้านั/ที�พักอาศัึย 

• คล่�นุที�รัับฟัง ปรุะชาชนัรุบัฟัังคลื�นัในัรุะบบเอฟัเอม็ในัสืดัูส่ืวินัที�มาก
ที�สุืดูกว่ิารุ้อยละ 60 ในัทุกช่วิงวัิย ยกเว้ินักลุ่มอายุตำ�ากว่ิาหรืุอเท่ากับ 20 ปี 
ที�รัุบฟัังรุายการุวิิทยุออนัไลน์ัมากที�สุืดูที�รุ้อยละ 66.3 

• รัะยุะเวล�และช่วงเวล�ที�รัับฟัง พบว่ิาทุกช่วิงวิัยรัุบฟัังรุายการุ
วิิทยุ 1 - 2 ชั�วิโมงต่อวัินั มากที�สุืดู กว่ิารุ้อยละ 30 (ยกเว้ินักลุ่มอายุ 51-60 ปี 
ที�รัุบฟัังรุายการุวิิทยุ 1-2 ชั�วิโมงต่อวัินั และมากกว่ิา 2 ชั�วิโมง - 3 ชั�วิโมงต่อวัินั 
ในัสัืดูส่ืวินัที�เท่ากันัที�รุ้อยละ 33.8) โดูยทุกช่วิงวัิยยกเว้ินักลุ่มอายุตำ�ากว่ิา 
หรืุอเท่ากับ 20 ปี และกลุ่มอาย ุ31-40 ปี รัุบฟัังในัช่วิงเวิลา 9.01 - 12.00 นั. 
มากที�สุืดู 

• เนุ่�อห�รั�ยุกั�รัที�รัับฟัง พบว่ิา ทุกกลุ่มวัิยยกเว้ินักลุ่มอายุตั�งแต่  
61 ปีขึ้�นัไป รัุบฟัังรุายการุศิึลปะ/บันัเทิงมากที�สุืดู อยู่ที�กว่ิารุ้อยละ 65   
ส่ืวินักลุ่มอายตัุ�งแต่ 61 ปีขึ้�นัไป รัุบฟัังรุายการุเกี�ยวิกับการุเมอืงการุปกครุอง
มากที�สุืดูที�รุ้อยละ 75.7
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ห้นุ่วิยุ: ร�อยุละ

วิิทยุุในุบ�านุ/วิิทยุุพกพา/ 
วิิทยุุบนุรถยุนุต์ 

โทรศััพท์ม่อถ่อ/แท็บเล็ต (รับคล่�นุ 
วิิทยุุโดิยุตรงไม่ผู่้านุ 3G/4G/Wifi)

โทรศััพท์ม่อถ่อ/แท็บเล็ต  
(รับฟังผู่้านุ 3G/4G/Wifi)

ลำาโพงอัจฉริยุะ (Smart Speaker)  
เช่นุ Google Home, Amazon Echo

บ�านุ/ที�พักอาศััยุ

ข้ณะเดิินุทาง/บนุรถ 

ที�ทำางานุ

อ่�นุๆ 

<1 ชั�วิโมง/วัินุ

1-2 ชั�วิโมง/วัินุ

>2-3 ชั�วิโมง/วัินุ

>3-4 ชั�วิโมง/วัินุ

>4 ชั�วิโมง/วัินุ

คล่�นุเอฟเอ็ม (FM)

คล่�นุเอเอ็ม (AM)

วิิทยุุออนุไลน์ุ

14.5

14.5 

24.1 

45.8 

1.2

59.0

32.5

8.4

0.1

16.9

32.5

22.9

19.3

8.4

44.6

16.9

66.3

23.3

17.4 

34.0

19.6 

5.6

41.6

34.3

23.1

1.1

17.7

35.9

23.1

16.1

7.2

61.7

25.5

51.5

31.6

10.1 

38.1

16.8 

3.4

33.2

36.3

29.3

1.3

10.4

34.5

28.8

19.9

6.5

65.8

26.4

42.0

36.2

11.9 

33.2

13.4 

5.2

36.2

31.0

27.2

5.6

10.4

35.1

26.5

17.9

10.1

67.5

27.6

37.3

57.2

9.0 

20.7

10.3 

2.8

60.0

24.1

12.4

3.4

8.3

33.8

33.8

16.6

7.6

74.5

43.4

26.2

71.6

9.5 

9.5

6.8 

2.7

71.6

25.7

2.7

0.0

6.8

44.6

25.7

10.8

12.2

79.7

40.5

6.8

<20

<20

<20

<20

21-30

21-30

21-30

21-30

31-40

31-40

31-40

31-40

41-50

41-50

41-50

41-50

51-60

51-60

51-60

51-60

>61

>61

>61

>61

ช่่วิงอุายุ (ปี)

ช่่วิงอุายุ (ปี)

ช่่วิงอุายุ (ปี)

ช่่วิงอุายุ (ปี)

พฤติกรรมการรับฟัังสี่�อุวิิทยุ
(N = 1,329)

พฤติกรรมการรับฟัังส่ี�อุวิิทยุ
(N = 1,329)

พฤติกรรมการรับฟัังส่ี�อุวิิทยุ
(N = 1,329)

พฤติกรรมการรับฟัังส่ี�อุวิิทยุ
(N = 1,329)

1. 
อุุปกรณ์ีหลัก 
ที�ใช่�ในการ 
รับฟััง

พฤติกรรมการรับฟัังวิิทยุจำาแนกตามช่่วิงอุายุ

2.
สีถัานที�หลัก
ในการรับฟััง
รายการวิิทยุ

4. 
ระยะเวิลา
ที�รับฟััง

3.  
ประเภทคล่�น 
ที�รับฟััง*

คอมพิวิเตอร์ตั�งโต๊ะ/โนุ๊ตบุ๊ค/แล็บท็อป 
/คอมพิวิเตอร์พกพา (ใช�อินุเทอร์เน็ุต 
รับฟังวิิทยุุ)
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06.01-9.00 นุ.

09.01-12.00 นุ.

12.01-15.00 นุ.

15.01-18.00 นุ.

18.01-21.00 นุ.

21.01-24.00 นุ.

00.01-03.00 นุ.

03.01-06.00 นุ.

เศัรษฐกิจ/การประกอบอาชีพ

การเม่องการปกครอง

การศั้กษา

ดิ�านุสีุข้ภาพอนุามัยุ

ศัิลปะ/ควิามบันุเทิง

ดิ�านุสีิ�งแวิดิล�อม

การท่องเที�ยุวิ

ดิ�านุสัีงคม/วัิฒนุธรรม/ศัาสีนุา

*ผู้้�ตอบแบบสีอบถามเล่อกไดิ�มากกว่ิา 1 ตัวิเล่อก

9.6

9.6

8.4

14.5

26.5

22.9

4.8

3.6

45.8

39.8

48.2

41.0

65.1

34.9

42.2

19.3

16.4

25.7

16.9

14.2

14.7

9.1

2.1

0.8

46.4

48.8

34.6

47.2

70.2

34.6

36.7

15.0

25.1

24.9

17.1

11.1

11.4

6.5

2.3

1.6

51.8

55.2

31.6

50.0

79.5

37.6

32.4

15.8

26.1

26.9

18.3

8.6

9.3

5.6

2.2

3.0 

59.3

57.5

37.3

52.2

76.1

40.3

31.7

20.5

22.1

22.8

16.6

13.8

11.7

4.8

3.4

4.8

62.8

57.9

33.1

51.0

72.4

45.5

32.4

27.6

31.1

35.1

17.6

1.4

4.1

2.7

0.0

8.1

62.2

75.7

39.2

59.5

63.5

44.6

29.7

32.4

<20

<20

21-30

21-30

31-40

31-40

41-50

41-50

51-60

51-60

>61

>61

ช่่วิงอุายุ (ปี)

ช่่วิงอุายุ (ปี)

พฤติกรรมการรับฟัังส่ี�อุวิิทยุ
(N = 1,329)

พฤติกรรมการรับฟัังส่ี�อุวิิทยุ
(N = 1,329)

5. 
ช่่วิงระยะเวิลา
ที�รับฟัังวิิทยุ
มากที�สุีด

6. 
เน่�อุหารายการ 
วิิทยุที�รับฟััง*
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2.2.3 พฤติกรรมการรับฟัังวิิทยุอุอุนไลน์

จากการุสืำารุวิจพบว่ิา รุ้อยละ 49.1 ข้องผู้ตอบแบบสือบถาม 
รัุบฟัังรุายการุวิิทยุออนัไลน์ั อีกรุ้อยละ 50.9 ไม่รัุบฟัังทางช่องทางออนัไลน์ั 
ซึั�งมีสัืดูส่ืวินัที�ใกล้เคียงกันั โดูยหากแยกตามพื�นัที�พบว่ิาพื�นัที�ภาคกลางซึั�ง 
รุวิมถึงกรุุงเทพมหานัครุและปริุมณฑ์ลเป็นัภูมิภาคที�มีผู้รุบัฟัังวิิทยผุ่านัช่องทาง
ออนัไลน์ัมากที�สุืดู ที�รุ้อยละ 76.3 รุองลงมาคือภาคตะวัินัออกเฉียงเหนืัอและ
ภาคเหนืัอ ที�รุ้อยละ 71.8 และ 43.3 ตามลำาดัูบ 

    ฟัังวิิทยุอุอุนไลน์ ไม่ฟัังวิิทยุอุอุนไลน์

กลาง
(รวิมกรุงเทพฯ
และปริมณีฑล)

เหน่อุ

ตะวัินอุอุก
เฉีียงเหน่อุ

ใต�

พฤติกรรมการรับฟัังวิิทยุ 
ผ่านช่่อุงทางอุอุนไลน์ในแต่ละภ้มิภาค

จำานวินผ้�รับฟััง
รายการวิิทยุทั�งหมด 

(ราย)
ภ้มิภาค

หน่วิย: ร�อุยละ

ทั�วิประเทศ 49.1 50.9

76.3 23.7

43.3 56.7

71.8 28.2

5.35.3 94.7

1,329
333
330
326
340
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ส่ืวินัใหญ่ผู้ฟัังจะรัุบฟัังช่องทางออนัไลน์ัผ่านัโทรุศัึพท์มือถือมากที�สุืดู
โดูยมีสัืดูส่ืวินัถึงรุ้อยละ 86.7 รุองลงมา ไดู้แก่ คอมพิวิเตอร์ุตั�งโต๊ะ/โน๊ัตบุ๊ค/
แล็บท็อป/คอมพิวิเตอร์ุพกพา และ ลำาโพงอัจฉริุยะ (Smart Speaker) เช่นั 
Google Home, Amazon Echo ในัสัืดูส่ืวินัรุ้อยละ 9.3 และ 3.8 ตามลำาดัูบ
ทั�งนีั�เมื�อพิจารุณาจากช่องทางในัการุรัุบฟัังพบว่ิา ผู้ฟัังช่องทางออนัไลน์ัจะฟััง
ผ่านัแอปพลิเคชันัมากที�สุืดู ที�รุ้อยละ 94.8

ในัข้ณะที�การุรัุบฟัังที�บ้านัหรืุอที�พักอาศัึย ยังเป็นัสืถานัที�ที�ใช้ 
ในัการุรัุบฟัังรุายการุผ่านัช่องทางออนัไลน์ัมากที�สุืดูที� รุ้อยละ 45.5  
รุองลงมาคือ รัุบฟัังที�ทำางานั รุ้อยละ 31.1 และรัุบฟัังในัข้ณะเดิูนัทางหรืุอ
บนัรุถ รุ้อยละ 23.4 

ส่ืวินัควิามถี�ในัการุรุบัฟัังนัั�นั ส่ืวินัใหญฟั่ังรุายการุในัชอ่งทางออนัไลนั ์
เป็นัจำานัวินั 3-4 วัินั/สัืปดูาห์ มากที� สุืดู โดูยคิดูเป็นัรุ้อยละ 40.9  
รุองลงมา ฟัังทุกวัินั รุ้อยละ 29.4 และ 5-6 วัินั/สัืปดูาห์ รุ้อยละ 21.6  
โดูยรุ้อยละ 35.1 จะใช้เวิลา 1-2 ชั�วิโมงต่อวัินัในัการุรัุบฟััง รุ้อยละ 32.5  
ใช้เวิลามากกว่ิา 2 ชั�วิโมง - 3 ชั�วิโมงต่อวัินั และรุ้อยละ 16.5 ใช้เวิลาฟััง
มากกว่ิา 3 ชั�วิโมง - 4 ชั�วิโมงต่อวัินั 

ทั�งนีั� ช่วิงเวิลาที�ใช้ รัุบฟัังรุายการุผ่านัช่องทางออนัไลนั์สูืงสุืดู 
สืามอับดัูบแรุก คือ ช่วิง 12.01 - 15.00 นั. ที�รุ้อยละ 25.0 รุองลงมา  
คือ ในัช่วิงเวิลา 18.01 - 21.00 นั. รุ้อยละ 23.3 และ 09.01 - 12.00 นั. 
รุ้อยละ 18.1 ตามลำาดัูบ
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2.2.4 พฤติกรรมการรับฟัังวิิทยุอุอุนไลน์ 
 จำาแนกตามช่่วิงอุายุ 

จากผลสืำารุวิจพฤติกรุรุมการุรัุบฟัังวิิทยุออนัไลน์ัจำาแนักตามช่วิงอายุ
 พบปรุะเด็ูนัสืำาคัญดัูงนีั�

• อุปกัรัณ์หลักั ช่องท�ง และสถ�นุที�หลักัที�ใช้ในุกั�รัฟังวิทยุุออนุไลน์ุ
พบว่ิาทุกช่วิงวัิยใช้โทรุศัึพท์มือถือรัุบฟัังรุายการุวิิทยุออนัไลน์ัมากที�สุืดูกว่ิา 
รุ้อยละ 75 และพบว่ิารัุบฟัังผ่านัแอปพลิเคชันัมากที�สุืดู โดูยทุกช่วิงวัิยยกเว้ินั
กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี รัุบฟัังในับ้านั/ที�พักอาศัึยเป็นัสืถานัที�หลัก ข้ณะที�กลุ่ม
อายุ 31 - 40 ปี รัุบฟัังวิิทยุออนัไลน์ัในัที�ทำางานัเป็นัหลักอยู่ที�รุ้อยละ 41.4 

• คว�มถี�ในุกั�รัรัับฟัง ทุกกลุ่มช่วิงวัิย ยกเว้ินัที�อายุตำ�ากว่ิาหรืุอเท่ากับ 
20 ปี รัุบฟััง 3 - 4 วัินัต่อสัืปดูาห์มากที�สุืดู แต่กลุ่มวัิยตำ�ากว่ิาหรืุอเท่ากับ 20 ปี 
รัุบฟัังทุกวัินัในัสัืดูส่ืวินัที�มากที�สุืดูคิดูเป็นัรุ้อยละ 38.5 

• รัะยุะเวล�ในุกั�รัรัับฟัง กลุ่มช่วิงอายุตั�งแต่ 31 ปีขึ้�นัไป รัุบฟัังวิิทยุ
ออนัไลน์ัมากกว่ิา 2 ชั�วิโมง - 3 ชั�วิโมงต่อวัินั ในัสัืดูส่ืวินัที�มากที�สุืดู ส่ืวินักลุ่ม
อายุตำ�ากว่ิาหรืุอเท่ากับ 20 ปี จนัถึงอายุ 30 ปี รัุบฟัังที� 1 - 2 ชั�วิโมงต่อวัินั  
ในัสัืดูส่ืวินัที�มากที�สุืดู 

• ช่วงเวล�หลักัในุกั�รัรัับฟัง มีควิามหลากหลาย โดูยกลุ่มอายุตำ�ากว่ิา
หรืุอเท่ากับ 20 ปี จะรัุบฟัังในัช่วิง 21.01 - 24.00 นั. มากที�สุืดู ที�รุ้อยละ 41.0  
กลุ่มอายุ 21 - 30 ปี รัุบฟัังมากที�สุืดูช่วิง 18.01 - 21.00 นั. ที�รุ้อยละ 22.7  
กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี  และ 41 - 50 ปี รัุบฟัังช่วิง 12.01 - 15.00 นั. มากที�สุืดู
ในัสัืดูส่ืวินัรุ้อยละ 30.0 และ 32.8  ตามลำาดัูบ ในัข้ณะที�กลุ่มอายุ 51 - 60 ปี 
รัุบฟัังในัช่วิงเวิลา 12.01 - 15.00 นั. กับ ช่วิง 18.01 - 21.00 นั. เท่ากันั 
ในัสัืดูส่ืวินัรุ้อยละ 25.6  ส่ืวินักลุ่มอายตัุ�งแต่ 61 ปีขึ้�นัไป รัุบฟัังมากที�สุืดูในัชว่ิง 
09.01 - 12.00 นั. ถึงรุ้อยละ 58.8
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โทรศััพท์ม่อถ่อ

แท็บเล็ต 

คอมพิวิเตอร์ตั�งโต๊ะ/โนุ๊ตบุ๊ค 
/แล็บท็อป/คอมพิวิเตอร์พกพา

ลำาโพงอัจฉริยุะ (Smart Speaker) 
เช่นุ Google Home, Amazon Echo

แอปพลิเคชันุ

เว็ิบไซึ่ต์

1-2 วัินุ/สัีปดิาห์้ 

3-4 วัินุ/สัีปดิาห์้

5-6 วัินุ/สัีปดิาห์้

ทุกวัินุ

บ�านุ/ที�พักอาศััยุ

ข้ณะเดิินุทาง/บนุรถ

ที�ทำางานุ

อ่�นุๆ 

84.6

0.0

10.3 

5.1

100.0

0.0

5.1

28.2

28.2

38.5

84.6

15.4

0.0

0.0

90.7

0.0

6.5 

2.8

94.4

6.5

11.1

34.3

21.8

32.9

45.8

28.2

25.9

0.0

88.6

0.5

8.6 

2.3

94.1

5.9

5.9

47.3

22.7

24.1

36.4

22.3

41.4

0.0

80.3

0.0

12.3 

7.4

94.3

6.6

4.1

39.3

23.8

32.8

41.8

20.5

37.7

0.0

76.9

0.0

15.4 

7.7

89.7

10.3

17.9

43.6

7.7

30.8

59.0

17.9

23.1

0.0

82.3

0.0

17.4 

0.4

94.1

5.9

11.8

76.5

5.9

5.9

64.7

29.4

5.9

0.1

<20

<20

<20

<20

21-30

21-30

21-30

21-30

31-40

31-40

31-40

31-40

41-50

41-50

41-50

41-50

51-60

51-60

51-60

51-60

>61

>61

>61

>61

ช่่วิงอุายุ (ปี)

ช่่วิงอุายุ (ปี)

ช่่วิงอุายุ (ปี)

ช่่วิงอุายุ (ปี)

พฤติกรรมการรับฟัังวิิทยุอุอุนไลน์
(N = 653)

พฤติกรรมการรับฟัังวิิทยุอุอุนไลน์
(N = 653)

พฤติกรรมการรับฟัังวิิทยุอุอุนไลน์
(N = 653)

พฤติกรรมการรับฟัังวิิทยุอุอุนไลน์
(N = 653)

1. 
อุุปกรณี์หลัก
ที�ใช่�ในการฟััง
วิิทยุอุอุนไลน์

พฤติกรรมการรับฟัังวิิทยุผ่านช่่อุงทางอุอุนไลน์จำาแนกตามช่่วิงอุายุ

2. 
ช่่อุงทาง
ในการรับฟััง
วิิทยุอุอุนไลน์

4.
ควิามถีั� 
ในการรับฟััง

3. 
สีถัานที�หลัก
ที�รับฟัังวิิทยุ
อุอุนไลน์
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06.01-9.00 นุ.

09.01-12.00 นุ.

12.01-15.00 นุ.

15.01-18.00 นุ.

18.01-21.00 นุ.

21.01-24.00 นุ.

00.01-03.00 นุ.

03.01-06.00 นุ.

5.1

15.4

7.7

7.7

23.1

41.0

0.0

0.0

4.6

18.1

18.1

14.4

22.7

21.8

0.5

0.0

7.3

16.4

30.0

13.6

24.3

7.7

0.5

0.0

7.4

16.4

32.8

9.8

25.4

8.2

0.0

0.0

5.1

17.9

25.6

17.9

25.6

7.8

0.0

0.0

0.0

58.8

29.4

11.8

0.0

0.0

0.0

0.0

<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61

ช่่วิงอุายุ (ปี)พฤติกรรมการรับฟัังวิิทยุอุอุนไลน์
(N = 653)6. 

ช่่วิงเวิลาหลัก
ที�ใช่�รับฟััง

<1 ชั�วิโมง/วัินุ

1-2 ชั�วิโมง/วัินุ

>2-3 ชั�วิโมง/วัินุ

>3-4 ชั�วิโมง/วัินุ

>4 ชั�วิโมง/วัินุ

12.8

46.2

12.8

20.5

7.7

7.4

39.8

25.9

18.1

8.8

6.8

33.6

38.6

12.7

8.2

4.9

29.5

34.4

20.5

10.7

5.1

28.2

33.3

20.5

12.8

5.9

23.5

64.7

0.0

5.9

<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61

ช่่วิงอุายุ (ปี)

5. 
ระยะเวิลา 
ที�รับฟััง

พฤติกรรมการรับฟัังวิิทยุอุอุนไลน์
(N = 653)

2.2.5 อิุทธิพลขอุงกิจการกระจายเสีียง (ส่ี�อุวิิทยุ)

จากการุศึึกษาอิทธิุพลข้องกิจการุกรุะจายเสืียงจากกลุ่มตัวิอย่าง
ปรุะชาชนัจำานัวินั 1,329 รุาย โดูยแบ่งแบบสือบถามออกเป็นัผลกรุะทบ 
ดู้านัควิามรูุ้ ทัศึนัคต ิพฤติกรุรุม เศึรุษฐกจิ และสืงัคม และแบง่รุะดูบัคะแนันั
เป็นั 5 รุะดัูบ พบว่ิา กิจการุกรุะจายเสีืยงในัปรุะเทศึไทยมีอิทธิุพลในัรุะดัูบ
ปานักลางเท่านัั�นั โดูยมีอิทธิุพลในัรุะดัูบทัศึนัคติมากที�สุืดู คิดูเป็นั 3.4  
รุองลงมา คือ อิทธิุพลต่อดู้านัควิามรูุ้ที� 3.3 และอิทธิุพลต่อพฤติกรุรุม อิทธิุพล
ดู้านัเศึรุษฐกิจและอิทธิุพลต่อสัืงคม ในัสัืดูส่ืวินัที�เท่ากันัที� 3.2 โดูยหากพิจารุณา

ห้นุ่วิยุ: ร�อยุละ
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ตามพื�นัที�พบว่ิา ในัพื�นัที�ภาคกลางซึั�งรุวิมถึงกรุุงเทพมหานัครุและปริุมณฑ์ล  
ภาคเหนืัอ และภาคตะวัินัออกเฉียงเหนืัอ โดูยรุวิมกิจการุกรุะจายเสีืยง 
มีอิทธิุพลต่อผู้ฟัังในัรุะดูบัปานักลางดูว้ิยสัืดูส่ืวินัที�เท่ากันั คิดูเปน็ั 3.4 ส่ืวินัพื�นัที�
ภาคใต้มีอิทธิุพลน้ัอยกว่ิาภูมิภาคอื�นัๆ โดูยคิดูเป็นั 3.0

เมื�อพิจารุณาผลการุศึึกษารุะดัูบอิทธิุพลข้องกิจการุกรุะจายเสีืยง 
ในัดู้านัต่างๆ นัั�นัจะเห็นัไดู้ว่ิากิจการุกรุะจายเสีืยงมีอิทธิุพลในัรุะดัูบหนึั�งเท่านัั�นั 
โดูยเมื�อพิจารุณาตามกรุอบทฤษฎีอิทธิุพลข้องสืื�อมวิลชนัจะเห็นัไดู้ว่ิาอิทธิุพล
ข้องสืื�อมีลักษณะที�จำากัดู (Limited Effect) เนืั�องมาจากการุตัดูสิืนัใจเลือก 
การุรัุบรูุ้ข้องผู้รัุบสืารุ (Selective Perception of Audience Social Learning) 
โดูยในัปัจจุบันัหนั้าที�ข้องสืื�อมวิลชนัไม่ไดู้มีอิทธิุพลต่อปัจเจกบุคคลและสืังคม
เช่นัเดิูม เนืั�องจากการุเกิดูขึ้�นัข้องสืื�อใหม่ (New Media) และอินัเทอร์ุเน็ัต 
ที�ทำาให้เกิดูช่องทางการุสืื�อสืารุที�มีจำานัวินัมากขึ้�นัและไม่กรุะจุกตัวิอยู่ที� 
สืื�อมวิลชนัเพียงอย่างเดีูยวิ และบุคคลเลือกที�จะเปิดูรัุบข้้อมูลข่้าวิสืารุจาก 
ผู้นัำาทางควิามคิดูมากกว่ิาสืื�อมวิลชนัโดูยตรุง

นัอกจากนีั� ปัจจัยที�เกี�ยวิข้้องกับตัวิบุคคล เช่นั การุขั้ดูเกลาทางสัืงคม 
รุะดัูบควิามรูุ้ พฤติกรุรุมการุใช้สืื�อ โดูยมีสืถาบันัทางสัืงคม เช่นั ครุอบครัุวิ 
สืถาบันัการุศึึกษา สืถาบันัศึาสืนัา สืถาบันัการุเมือง เป็นัสิื�งที�น่ัาจะสืามารุถ
ป้องกันัการุครุอบงำาข้องสืื�อมวิลชนัไดู้ ทั�งนีั�หากข้่าวิสืารุที�มาจากสืื�อมวิลชนั 
ไม่ไดู้สือดูคล้องกับควิามรูุ้หรืุอควิามเชื�อเดิูมที�มีต่อปรุะเด็ูนันัั�นั ผู้รัุบข่้าวิสืารุ
เลือกที�จะไม่สืนัใจเนืั�อหารุายการุวิิทยุไดู้ หรืุอมีการุเปิดูรัุบเนืั�อหารุายการุแต่ 
ไม่ไดู้สืนัใจอย่างแท้จริุง ดัูงนัั�นัผลการุศึึกษาชี�ให้เห็นัว่ิาอิทธิุพลข้องกิจการุ
กรุะจายเสืียงอยู่ในัรุะดูับปานักลาง เนืั�องจากวิ่าบุคคลเลือกที�จะไม่รัุบฟััง
รุายการุที�ตนัเองไม่สืนัใจ รุวิมทั�งบุคคลมีการุรูุ้เท่าทันัสืื�อมากพอที�จะคิดู 
วิิเครุาะห์ แยกแยะ ก่อนัเชื�อข้้อมูลข่้าวิสืารุที�มาจากสืื�อวิิทยุทั�งหมดู จึงทำาให้
อิทธิุพลข้องสืื�อวิิทยุอยู่ในัลักษณะที�จำากัดู 
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ประเด็นที� 1.1 : ควิามร้� (Knowledge)

1.  ส่ี�อวิิทยุุช่วิยุให้�ท่านุรับร้�ข้�อม้ลข่้าวิสีารที�เป็นุประโยุชน์ุ

2.  ส่ี�อวิิทยุุช่วิยุให้�ท่านุมีควิามร้�ดิ�านุการเงินุ อาทิ การออม การลงทุนุ 

3.  ส่ี�อวิิทยุุช่วิยุให้�ท่านุมีควิามร้�ในุเร่�องสุีข้ภาพและสุีข้อนุามัยุในุช่วิง 
 การแพร่ระบาดิข้องเช่�อไวิรัสีโควิิดิ-19 

4.  ส่ี�อวิิทยุุช่วิยุให้�ท่านุมีควิามร้�เกี�ยุวิกับสิี�งแวิดิล�อม

5.  ส่ี�อวิิทยุุช่วิยุให้�ท่านุทราบถ้งแห้ล่งท่องเที�ยุวิในุประเทศัไทยุมากข้้�นุ

6.  ส่ี�อวิิทยุุช่วิยุให้�ควิามร้�ทางดิ�านุศัาสีนุาและวัิฒนุธรรมไทยุมากข้้�นุ

7.  ส่ี�อวิิทยุุช่วิยุให้�ท่านุเข้�าใจศิัลปะและควิามบันุเทิงดิ�านุต่างๆ อาทิ  
 ศิัลปะท�องถิ�นุในุชุมชนุข้องท่านุ

     รวิม 

ประเด็นที� 1.2 : ทัศนคติ (Attitude)

8.  ท่านุคิดิว่ิาข้�อม้ลข่้าวิสีารที�ไดิ�รับจากการรับฟังวิิทยุุเป็นุสิี�งที�มีประโยุชน์ุ

9.  ท่านุคิดิว่ิาการออมห้ร่อการวิางแผู้นุการลงทุนุจะช่วิยุสีร�างควิามมั�นุคง 
 ทางการเงินุให้�แก่ท่านุ

10. ท่านุคิดิว่ิาการรักษาสุีข้อนุามัยุเป็นุเร่�องที�ดีิต่อสุีข้ภาพ

11.  ท่านุร้�ส้ีกว่ิาส่ี�อวิิทยุุทำาให้�ท่านุเกิดิควิามร้�ส้ีกห้วิงแห้นุ 
 อนุุรักษ์สิี�งแวิดิล�อม

12. ท่านุร้�ส้ีกว่ิาส่ี�อวิิทยุุกระตุ�นุให้�ท่านุอยุากไปท่องเที�ยุวิ

13. ท่านุคิดิว่ิาศัาสีนุาและวัิฒนุธรรมเป็นุสิี�งที�มีคุณค่า 
 ที�ควิรไดิ�รับการสีานุต่อ

14. ท่านุคิดิว่ิาศิัลปะและควิามบันุเทิงช่วิยุสีร�างควิามจรรโลงจิตใจ 

     รวิม 

ประเด็น 1.3 : พฤติกรรม (Behavior)

15. ท่านุไดิ�นุำาควิามร้�ที�ไดิ�รับจากการฟังรายุการวิิทยุุไปประยุุกต์ใช�ในุชีวิิต

16. ข้�อม้ลจากส่ี�อวิิทยุุทำาให้�ท่านุมีการวิางแผู้นุทางการเงินุ

3.5

3.1

3.6 

3.3

3.3

3.2

3.2

3.3 

3.6

3.1

3.5

3.2 

3.3

3.3 

3.5

3.4 

3.5

3.1

ประเด็นที� 1:
ผลกระทบ
ด�านควิามคิด 
ควิามเช่่�อุ 
และพฤติกรรม

ภาพรวิมอิุทธิพลขอุงกิจการกระจายเสีียง (ส่ี�อุวิิทยุ)

ค่าเฉีลี�ยผ้�ตอุบแบบสีอุบถัาม
ทั�งประเทศ 

(N = 1,329)

ผลกระทบ
ขอุงกิจการกระจายเสีียง
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17. ท่านุปรับเปลี�ยุนุพฤติกรรมที�ทำาให้�สุีข้ภาพดีิข้้�นุ

18. ท่านุเข้�าร่วิมกิจกรรมต่างๆ ที�จัดิข้้�นุเพ่�ออนุุรักษ์สิี�งแวิดิล�อม

19. เม่�อฟังรายุวิิทยุุ ท่านุไปท่องเที�ยุวิตามสีถานุที�ต่างๆ ที�รายุการแนุะนุำา 

20. เม่�อท่านุฟังรายุการวิิทยุุ ท่านุมีแนุวิทางปฏิิบัติเพ่�อให้�สีอดิคล�องกับ  
 ศัาสีนุาและวัิฒนุธรรม

21.  ท่านุสีนัุบสีนุุนุกิจกรรมดิ�านุศิัลปะและควิามบันุเทิง เช่นุ การเข้�าร่วิมกิจกรรม 
 การซ่ึ่�อสิีนุค�าและผู้ลิตภัณฑ์์ดิ�านุศิัลปะ การเที�ยุวิชมพิพิธภัณฑ์์

     รวิม

22. ส่ี�อโฆษณาทางวิิทยุุทำาให้�ท่านุมีควิามต�องการซ่ึ่�อสิีนุค�าและบริการ

23. ท่านุไดิ�นุำาควิามร้�ห้ร่อสิี�งที�ไดิ�รับฟังจากรายุการวิิทยุุไปพัฒนุาอาชีพ  
 ข้องตนุ

     รวิม

24. ส่ี�อวิิทยุุทำาให้�ท่านุทราบถ้งข่้าวิสีาร/สีถานุการณ์ที�เกิดิข้้�นุในุสัีงคม  
 ที�เกิดิข้้�นุ

25. ท่านุทราบการทำางานุข้องห้นุ่วิยุงานุรัฐบาลห้ร่อองค์กรต่างๆ  
 ผู่้านุการฟังวิิทยุุ

26. ส่ี�อวิิทยุุถ่ายุทอดิค่านิุยุม บรรทัดิฐานุ ห้ร่อแนุวิทางปฏิิบัติทางสัีงคม 
 เพ่�อให้�สีอดิคล�องกับวิิถีชีวิิตในุปัจจุบันุ

27. ส่ี�อวิิทยุุทำาให้�ท่านุเข้�าใจวัิฒนุธรรมห้ร่อประเพณีทั�งในุระดัิบท�องถิ�นุ 
 และระดัิบชาติ

28. ท่านุรับข่้าวิสีารภายุในุชุมชนุจากการรับฟังรายุการวิิทยุุ 
 ในุพ่�นุที�ข้องท่านุ

29. ส่ี�อวิิทยุุสีร�างควิามเป็นุปึกแผู่้นุห้ร่อสีร�างควิามเป็นุห้นุ้�งเดีิยุวิกันุ 
 ในุชุมชนุที�ท่านุอาศััยุอยุ่้

30. ท่านุใช�ส่ี�อวิิทยุุเป็นุช่องทางห้ลักในุการเปิดิรับควิามบันุเทิง

     รวิม

     รวิมทุกประเด็นคำาถาม

ประเด็นที� 2: 
ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ

ประเด็นที� 3: 
ผลกระทบ
ทางด�านสัีงคม

ค่าเฉีลี�ยผ้�ตอุบแบบสีอุบถัาม
ทั�งประเทศ 

(N = 1,329)

ผลกระทบ
ขอุงกิจการกระจายเสีียง

3.3

3.2

3.2

3.2

3.3

3.2

3.2

3.3 

3.2

3.5

3.2

3.3

3.2

3.1

3.1

3.3

3.2

3.2
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ขนาดตลาดกิจการกระจายเสีียง2.3
2.3.1 วิิธีการประเมินขนาดตลาด

ประเมินุข้นุาดิตลาดิ  
(Market Size) 
จากรายุไดิ�ปี 2563  
ข้องผู้้�ประกอบการ

รายุไดิ�จากการแบ่งเวิลา
ให้�ดิำาเนิุนุรายุการ

รายุไดิ�จากการจัดิงานุ 
(Event)

รายุไดิ�จากการผู้ลิต 
เนุ่�อห้าเพ่�อเผู้ยุแพร่

รายุไดิ�อ่�นุภายุใต�
กิจการกระจายุเสีียุง

รายุไดิ�จากการโฆษณา

รายุไดิ�จากการ 
ข้ายุสิีนุค�า

ประเมนิุข้นุาดิตลาดิ (Market Size) ดิ�วิยุวิิธี
เปรียุบเทียุบรายุไดิ�ข้องประชากรทั�งห้มดิ

การคำานุวินุเพ่�อประเมินุข้นุาดิตลาดิ  
จะจัดิทำาผู่้านุแบบจำาลองในุร้ปแบบไฟล์ Excel

ฐานการคำานวิน

แนวิทางการคำานวิน

รายได�ขอุง
ประช่ากร
ทั�งหมด

ข้อบเข้ตรายุไดิ�ข้อง 
กิจการกระจายุเสีียุง 
ที�รวิมในุการสีำารวิจมีดัิงนีุ� 
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2.3.2 ผลการประเมินขนาดตลาด

การุปรุะเมินัข้นัาดูตลาดูคำานัวิณโดูยใช้วิิธีุปรุะเมินัสัืดูส่ืวินัรุายไดู้ 
ผ่านัการุนัำารุายไดู้ส่ืวินัที�เกี�ยวิข้้องกับกิจการุกรุะจายเสืียงข้องกลุ่มตัวิอย่าง
ที�ทำาการุสืำารุวิจ จำานัวินั 418 รุาย มาคาดูการุณ์รุายไดู้กิจการุกรุะจายเสืียง
ข้องผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงทั�งหมดู โดูยเป็นัการุสืำารุวิจตัวิอย่างจาก 
ผู้ปรุะกอบการุทุกกลุ่มทั�งผู้ปรุะกอบการุรุายเดิูม ผู้ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ 
ดูำาเนิันัรุายการุ และผู้ไดู้รุับอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง
โดูยทำาการุสืำารุวิจรุายไดู้รุวิม และสัืดูส่ืวินัรุายไดู้กิจการุกรุะจายเสีืยงเพื�อ 
นัำามาคำานัวิณเป็นัรุายไดู้สุืทธิุที�เกี�ยวิข้้องกับกิจการุกรุะจายเสีืยง3 

ผลการุปรุะเมินัข้นัาดูตลาดูกิจการุกรุะจายเสืียงในัปรุะเทศึไทยพบวิ่า 
จากรุายไดู้กิจการุกรุะจายเสีืยงปี พ.ศึ. 2563 ข้นัาดูตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยง 
ในัปรุะเทศึไทยอยูที่�รุาวิ 5,727.21 ล้านับาท ซึั�งมาจากผู้ปรุะกอบการุรุายเดิูม 
ผู้ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุจากผู้ปรุะกอบการุรุายเดูิมและ 
ผู้ปรุะกอบการุที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุ โดูยผู้ปรุะกอบการุ 
รุายเดิูมมีข้นัาดู 1,438.04 ล้านับาทหรืุอคิดูเป็นัรุ้อยละ 25.1 จากข้นัาดูตลาดู
กิจการุกรุะจายเสืยีงทั�งปรุะเทศึ ผู้ไดู้รัุบการุแบง่เวิลาให้ดูำาเนันิัรุายการุมขี้นัาดู 
3,207.87 ล้านับาทหรืุอคิดูเป็นัรุ้อยละ 56 ข้องข้นัาดูตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยง 
ทั�วิปรุะเทศึและผู้ปรุะกอบการุที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุ  
มีข้นัาดู 1,081.30 ล้านับาทหรืุอคิดูเป็นัรุ้อยละ 18.9 จากข้นัาดูตลาดูกิจการุ
กรุะจายเสีืยงทั�งปรุะเทศึ

3 รุายไดู้กิจการุกรุะจายเสีืยงข้องผู้ปรุะกอบการุรัุฐวิิสืาหกิจ (ผู้ปรุะกอบการุรุายเดิูม)  
นัำาข้้อมูลมาจากงบการุเงินั ปี พ.ศึ. 2563

ผู้้�ประกอบการ
วิิทยุุกระจายุเสีียุง

รายุเดิิม

ผู้้�ไดิ�รับอนุุญาตให้�ทดิลอง
ประกอบกิจการ

ผู้้�ไดิ�รับการ
แบ่งเวิลาให้�

ดิำาเนิุนุรายุการ
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ขนาดตลาดกิจการกระจายเสีียงขอุงประเทศไทย

ผ้�ประกอุบการภาครัฐ
และหน่วิยงานการศึกษา

กิจการประเภทสีาธารณีะกิจการประเภทธุรกิจ กิจการประเภทชุ่มช่น 

ผ้�ประกอุบการรัฐวิิสีาหกิจ
ผ้�ได�รับการแบ่งเวิลา 
ให�ดำาเนินรายการ

ล�านบาท

ล�านบาทล�านบาท ล�านบาท

ล�านบาท ล�านบาท

 1,081.30 

952.78

69.49995.27 16.54

485.26 3,207.87

16.6%

1.2%17.4% 0.3%

8.5% 56.0%

18.9%

รวิม 5,727.21 ล�านบาท

ล�านบาท

ผ้�ประกอุบการรายเดิม
ล�านบาท1,438.04

25.1%

ผ้�ประกอุบการที�ได�รับอุนุญาตให�ทดลอุงประกอุบการ
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เมื�อพิจารุณาข้นัาดูตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงข้องปรุะเทศึไทย 
ในัภาพรุวิมพบว่ิาข้นัาดูตลาดูข้องผู้ปรุะกอบการุรุายเดิูม ซึั�งรุวิมถึงผู้ไดู้รัุบการุ
แบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุ มีข้นัาดูมากกว่ิาข้นัาดูตลาดูข้องผู้ที�ไดู้รัุบอนุัญาต
ให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุถึง 4 เท่า ถึงแม้ว่ิาจะมีจำานัวินัผู้ปรุะกอบการุ 
น้ัอยรุายกว่ิามากเนืั�องจากสื่วินัใหญ่แล้วิเป็นัผู้ปรุะกอบการุรุายใหญ่และมี 
รุายไดู้สูืง เช่นั หน่ัวิยงานัภาครัุฐข้นัาดูใหญ่ หรืุอผู้ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันั
รุายการุที�เป็นับริุษัทเอกชนัข้นัาดูใหญ่ 

หากพิจารุณาผู้ปรุะกอบการุรุายปรุะเภท พบว่ิาผู้ปรุะกอบการุที� 
ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุมีข้นัาดูตลาดูใหญที่�สุืดู คิดูเป็นัรุ้อยละ 56  
จากข้นัาดูตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงทั�งปรุะเทศึ แสืดูงให้เห็นัถึงควิามสืำาคัญ
และอิทธิุพลต่อตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงข้องผู้ปรุะกอบการุกลุ่มนีั�ที�เป็นัสืถานีั
วิิทยชัุ�นันัำาข้องปรุะเทศึ สืำาหรัุบผู้ปรุะกอบการุปรุะเภททดูลองปรุะกอบกิจการุ
ปรุะเภทบริุการุทางธุุรุกิจที�มีจำานัวินัมากที�สุืดูในัตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยง 
ถึง 3,178 สืถานีั พบว่ิามีข้นัาดูตลาดูเพียงรุ้อยละ 17.4 จากข้นัาดูตลาดู
กิจการุกรุะจายเสีืยงทั�งปรุะเทศึ เนืั�องจากผู้ปรุะกอบการุส่ืวินัใหญ่ในั
กลุ่มนีั�เป็นัผู้ปรุะกอบการุธุุรุกิจข้นัาดูเล็กที�มีรุายไดู้เฉลี�ยหลักแสืนับาท
และส่ืวินัใหญ่กรุะจายตัวิในัรุะดัูบภูมิภาคหรืุอรุะดัูบจังหวัิดูทำาให้ถึงแม้มี 
ผู้ปรุะกอบการุมากรุายแต่ก็ไม่มีผลต่อข้นัาดูตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงมาก
เท่ากับผู้ปรุะกอบการุที�ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุ และสืำาหรัุบ
ผู้ทดูลองปรุะกอบการุปรุะเภทสืาธุารุณะและปรุะเภทชุมชนันัั�นัเป็นั 
ผู้ปรุะกอบการุที�มีผลต่อข้นัาดูตลาดูตำ�าซึั�งมีข้นัาดูเพียงรุ้อยละ 1.2 และ 
0.3 ตามลำาดัูบ เนืั�องจากผู้ปรุะกอบการุปรุะเภทนีั�ไม่เน้ันัการุหากำาไรุ 
จากการุดูำาเนิันังานัเพียงแต่มีรุายไดู้เพื�อให้เพียงพอต่อต้นัทุนัการุดูำาเนิันังานั 
เพื�อกรุะจายข่้าวิสืารุที�เป็นัปรุะโยชน์ัต่อสืาธุารุณะ ชุมชนัหรืุอท้องถิ�นั 
ซึั�งถือไดู้ว่ิายังเป็นัรุากฐานัข้องการุสืื�อสืารุที�สืำาคัญข้องปรุะเทศึ
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ผลการประเมินสีภาพ 
อุุตสีาหกรรมกระจายเสีียง3.

จากการุวิิเครุาะห์สืภาพตลาดูกิจการุกรุะจายเสืียงในัปรุะเทศึไทย 
ผ่านัเครืุ�องมือแรุงผลักดัูนัทั�ง 5 (Five Forces Model) ซึั�งเป็นัเครืุ�องมือ
เพื�อใช้สืำาหรัุบวิิเครุาะห์รุะดัูบการุแข่้งขั้นัภายในัตลาดูใดูตลาดูหนึั�ง (THE 
INVESTOPEDIA TEAM, 2020) สืามารุถสืรุุปผลการุศึึกษาไดู้ดัูงนีั� 

การวิิเคราะห์สีภาพแวิดล�อุมในอุุตสีาหกรรม 
กิจการกระจายเสีียงผ่านเคร่�อุงม่อุแรงผลักดัน 
ทั�ง 5 (Five Forces Model) 

การวิิเคราะห์สีภาพแวิดล้อุมในอุุตสีาหกรรมกิจการกระจายเสีียง 
ผู่้านเคร่�อุงม่อุแรงผู้ลักดันทั�ง 5 (Five Forces Model)

3.1

สินคาหรือ
บริการทดแทน

อำนาจตอรอง
ของลูกคา

อำนาจตอรองของ
ซัพพลายเออร

คูแขงรายใหม
การแขงขัน
ภายในตลาด

การวิเคราะหสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรมกิจกรรมกระจายเสียงผาน
เครื่องมือแรงผลักดันทั้ง 5 (Five Forces Model)

การวิเคราะห
ปจจัยผลักดันทั้ง 5
(Five Forces)
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 ค่้แข่งรายใหม่ 

 จากการุสืำารุวิจผู้ปรุะกอบการุพบว่ิา ในัการุดูำาเนิันักิจการุวิิทยกุรุะจายเสีืยง

ต้องมีการุลงทุนัเริุ�มแรุกในัอัตรุาส่ืวินัที�สูืงเมื�อเทียบกับอัตรุากำาไรุต่อปี  

ทั�งยงัพบว่ิา ปรุะสืบการุณ์ในัการุดูำาเนิันักิจการุกรุะจายเสีืยง การุโฆษณาสืถานีั

วิิทยุให้เป็นัที�รูุ้จัก การุสืรุ้างฐานัผู้ฟััง หรืุอการุสืรุ้างเนืั�อหารุายการุให้มีควิาม 

แตกต่าง ล้วินัทำาให้ผู้ปรุะกอบการุรุายใหม่ที�จะเข้้ามาในัตลาดูนัั�นัเสีืยเปรีุยบ 

เป็นัอยา่งมากในัการุแย่งชิงส่ืวินัแบ่งตลาดูผู้ฟััง ปรุะกอบกับกฎหมายที�กำาหนัดู

ให้ผู้ที�ต้องการุปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงต้องไดู้รัุบอนุัญาตจาก กสืทช.  

รุวิมถึงมีการุกำาหนัดูมาตรุฐานัต่างๆ ที�เกี�ยวิข้้อง ทำาให้ผู้ปรุะกอบการุ 

เข้้าสู่ืตลาดูไดู้ยาก นัอกจากนีั� ในัการุเปลี�ยนัผ่านัเข้้าสู่ืรุะบบใบอนุัญาตนัั�นั 

หากผู้ปรุะกอบการุปรุะเภทกิจการุทางธุุรุกิจไม่สืามารุถปรุะมูลคลื�นั

ควิามถี�ไดู้ก็จะต้องเข้้าสู่ืตลาดูผ่านัการุแบ่งเวิลาจากผู้ปรุะกอบการุที�มี 

คลื�นัควิามถี�อยู่แล้วิแทนั ดู้วิยปัจจัยข้้างต้นัจึงส่ืงผลให้มีแรุงกดูดัูนัต่อตลาดู

กิจการุกรุะจายเสีืยงอยู่ในัรุะดัูบตำ�า

 อุำานาจต่อุรอุงขอุงล้กค�า 

 ในัการุวิิเครุาะหอ์ำานัาจตอ่รุองข้องลกูค้าในัตลาดูกจิการุกรุะจายเสืยีง 

ในัแง่ปริุมาณลูกค้าและปริุมาณการุซืั�อ สืามารุถแบ่งลูกค้าออกไดู้เป็นั 2 กลุ่ม

ตามลักษณะข้องผลิตภัณฑ์์หลัก คือ 1) สืื�อต่างๆ ที�นัำาเสืนัอ มีลูกค้าคือผู้ฟััง 

ที�รัุบฟัังรุายการุวิิทยุ ซึั�งหมายถึงปรุะชาชนัทั�วิไปที�มีอยู่จำานัวินัมาก จึงเป็นั 

กลุ่มลูกค้าที�ไม่มีอำานัาจต่อรุองมากนััก เพรุาะจำานัวินัผู้ฟัังไม่ไดู้ก่อให้เกิดู 

รุายไดู้โดูยตรุง แต่สืามารุถสืรุ้างรุายไดู้ทางอ้อมจากการุเป็นัฐานัผู้ฟัังที�

ทำาให้บริุษัทโฆษณาต่างๆ สืนัใจที�จะเข้้ามาซืั�อเวิลาออกอากาศึโฆษณาหรืุอ 

ข้ายผลิตภัณฑ์์ข้องตนั และ 2) ช่วิงเวิลาออกอากาศึ ซึั�งเป็นัสิืนัค้าที�จะข้าย 

ให้กับกลุ่มลูกค้าบริุษัทโฆษณาหรืุอผู้จำาหน่ัายสิืนัค้าและบริุการุ ซึั�งก่อให้เกิดู

รุายไดู้โดูยตรุงตอ่ผู้ปรุะกอบการุ เปน็ัแหลง่ที�มาข้องรุายไดูห้ลักข้องผู้ปรุะกอบ

กิจการุกรุะจายเสีืยงปรุะเภทธุุรุกิจ แต่ในัข้ณะเดีูยวิกันัจำานัวินับริุษัทโฆษณา 
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รุายใหญ่จำานัวินัน้ัอยรุาย ทำาให้ลูกค้าในักลุ่มนีั�มีอำานัาจต่อรุองในัดู้านัรุาคา

และช่วิงเวิลาที�ต้องการุโฆษณาในัรุะดัูบสูืง ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง

จำาเป็นัต้องปรัุบการุออกแบบโฆษณาตามควิามต้องการุข้องลูกค้าแต่ละรุาย

เมื�อนัำาปรุะเด็ูนักลุ่มลูกค้าที�ก่อให้เกิดูรุายไดู้โดูยตรุงมารุ่วิมพิจารุณาทำาให้ 

ในัภาพรุวิมข้องลูกค้าทุกกลุ่มนัั�นัจะส่ืงผลให้ปัจจัยปริุมาณลูกค้าและปริุมาณ

การุซืั�อมีแรุงกดูดัูนัต่อตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงในัรุะดัูบค่อนัข้้างสูืง

ข้ณะที�ต้นัทุนัในัการุเปลี�ยนัแปลง (Switching Cost) พบว่ิา จากปัจจุบันั

ที�มีช่องทางรัุบฟัังรุายการุไดู้หลากหลาย ทำาให้ทั�งผู้ฟัังและกลุ่มลูกค้าบริุษัท

โฆษณาหรืุอผู้จำาหน่ัายสิืนัค้าและบริุการุเอง สืามารุถเปลี�ยนัไปใช้บริุการุจาก

ช่องทางอื�นัไดู้ง่ายและมีต้นัทุนัในัการุเปลี�ยนัแปลงที�ไม่สืูงนััก จึงเป็นัปัจจัยที� 

มีแรุงกดูดัูนัต่อตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงในัรุะดัูบสูืง

 สิีนค�าหร่อุบริการทดแทน 

สิืนัค้าหรืุอบริุการุทดูแทนั คือ ผลิตภัณฑ์์ที�มีควิามเหมือนัหรืุอ 

ใกล้เคียงกับการุรัุบฟัังวิิทยุแอนัะล็อกหรืุอวิิทยุดิูจิทัล โดูยพบว่ิามีรุะดัูบ 

การุทดูแทนักันัไดู้สูืง เช่นั วิิดีูโอออนัดีูมานัด์ูผ่านัช่องทางออนัไลน์ั รุายการุวิิทยุ

ผ่านัอินัเทอร์ุเน็ัตหรืุอแพลตฟัอร์ุมสืตรีุมมิ�งเพื�อการุรัุบฟัังเพลง เป็นัต้นั อีกทั�ง

สิืนัค้าหรืุอบริุการุทดูแทนัเหล่านีั�ยังมีข้้อไดู้เปรีุยบในัการุแข่้งขั้นั จากการุที� 

ผู้บริุโภคสืามารุถเลอืกเนืั�อหาที�ต้องการุรุบัฟัังไดูดู้้วิยตนัเองและสืามารุถเข้้าถงึ 

ไดู้จากหลากหลายอุปกรุณ์ เช่นั ผ่านัคอมพิวิเตอรุ์แบบพกพาหรุือโทรุศัึพท์ 

มือถือซึั�งเป็นัอุปกรุณ์ที�มีการุใช้งานัโดูยทั�วิไปอยูแ่ล้วิ ทำาให้ปัจจัยนีั�มีแรุงกดูดัูนั

ต่อตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงในัรุะดัูบสูืง แต่ในัแง่ข้องรุาคาสิืนัค้าหรืุอบริุการุ

ทดูแทนัในัการุเข้้าถึงบริุการุนัั�นั การุรัุบฟัังผ่านัทางวิิทยุแบบดัู�งเดิูมยังมีควิาม 

ไดู้เปรีุยบจากการุที�ผู้บริุโภคไมต้่องมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในัการุรุบัฟััง ทำาใหปั้จจัย

นีั�มีแรุงกดูดัูนัต่อตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงในัรุะดัูบตำ�า  
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 อุำานาจต่อุรอุงขอุงซััพพลายเอุอุร์ 

ปริุมาณซััพพลายเออร์ุส่ืงผลโดูยตรุงต่ออำานัาจต่อรุองข้องซััพพลายเออร์ุ 

โดูยหากซััพพลายเออร์ุมีน้ัอยรุายและผู้ปรุะกอบการุมีกำาลังซืั�อน้ัอยหรืุอ 

เป็นัรุายย่อยจะทำาให้ซััพพลายเออรุ์มีอำานัาจในัการุต่อรุองเพิ�ม โดูยปัจจุบันั 

กล่าวิไดู้ว่ิาซััพพลายเออร์ุหลักข้องตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยง ไดู้แก่ เจ้าข้อง

ลิข้สิืทธิุ�เพลง มักเป็นัค่ายเพลงรุายใหญ่ข้องปรุะเทศึที�มีเพียงไม่กี�รุาย จึงทำาให้ 

ปัจจัยปริุมาณซััพพลายเออรุ์มีแรุงกดูดัูนัต่อตลาดูในัรุะดูับสูืง นัอกจากนีั�  

ในับริุบทข้องตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงนัั�นัในัการุออกอากาศึวิิทยุในัรูุปแบบ

ดัู�งเดิูมจำาเป็นัต้องใช้คลื�นัวิิทยุเพื�อการุออกอากาศึและไม่มีปัจจัยทดูแทนั

อื�นัที�มีควิามใกล้เคียงกันั จึงยิ�งเป็นัแรุงกดูดูันัต่อตลาดูกิจการุกรุะจายเสืียง 

ในัรูุปแบบดัู�งเดิูมในัรุะดัูบสูืง

 การแข่งขันภายในตลาด 

หากพิจารุณาในัมิติปัจจัยจำานัวินัคู่แข่้งที�มีแรุงกดูดูันัต่อตลาดูกิจการุ

กรุะจายเสีืยง กล่าวิไดู้ว่ิาผู้ที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุปรุะเภท

ธุุรุกิจซึั�งเป็นัผู้ปรุะกอบการุที�มีจำานัวินัมากที�สุืดูในัตลาดูโดูยส่ืวินัใหญ่เป็นั 

รุายย่อยในัรุะดัูบภูมิภาคหรืุอรุะดัูบจังหวัิดู ต่างต้องการุส่ืวินัแบ่งตลาดูจาก 

ฐานัผู้ฟััง โดูยต้องแข่้งขั้นักับทั�งผู้ปรุะกอบการุรุะดัูบภูมิภาคหรืุอรุะดัูบจังหวัิดู

ดู้วิยกันัและกับผู้ปรุะกอบการุที�เป็นัผู้ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุ 

อีกทั�งหากพิจารุณาผู้ที�ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนัินัรุายการุเองพบวิ่า 

มีผู้ปรุะกอบการุเอกชนัที�ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาจากผู้ปรุะกอบการุรุายเดิูมที�เป็นั 

ผู้ปรุะกอบการุรุายใหญ่ไม่กี�รุาย ส่ืงผลให้เกิดูการุแข่้งขั้นัในัรุะดัูบสูืง
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อย่างไรุก็ดีู หากพิจารุณาผู้ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุ
ปรุะเภทสืาธุารุณะและชุมชนั ดู้วิยจุดูปรุะสืงค์ข้องการุปรุะกอบกิจการุแล้วิ
จึงไม่เกิดูการุแย่งชิงฐานัผู้ฟัังในัลักษณะเชิงพาณิชย์

ส่ืวินัในัแง่ข้องลักษณะข้องผลิตภัณฑ์์หรืุอบริุการุ พบว่ิา กลุ่ม 
ผู้ปรุะกอบการุปรุะเภทธุุรุกิจมีเนืั�อหารุายการุที�ออกอากาศึคล้ายคลึงกันัคือ
รุายการุเพลง รุายการุข่้าวิ และรุายการุสืารุะควิามรูุ้ และในักลุ่มผู้ปรุะกอบ
การุปรุะเภทบริุการุสืาธุารุณะและชุมชนัเอง ก็มีเนืั�อหารุายการุที�ออกอากาศึ
คล้ายคลึงกันัเช่นัเดีูยวิกันั คือ รุายการุที�เกี�ยวิข้้องกับศึาสืนัา รุายการุข่้าวิ
และรุายการุเกี�ยวิกับชุมชนั ทำาให้เกิดูการุแข่้งขั้นัสูืงทั�งในัแง่การุแย่งชิง 
ส่ืวินัแบ่งตลาดู การุแข่้งขั้นัรุาคาในัการุซืั�อโฆษณาข้องสืถานีั จึงเป็นัปัจจัยที�มี
แรุงกดูดัูนัต่อตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงในัรุะดัูบสูืง

ทั�งนีั�หากผู้ปรุะกอบการุต้องการุออกจากตลาดู จะมีต้นัทุนัจมที�เกิดู
ขึ้�นัจากต้นัทุนัข้องอุปกรุณ์กรุะจายเสืียงต่างๆ ที�จะไม่ไดู้ใช้งานั แต่ถ้าเป็นั
เพียงการุเปลี�ยนัช่องทางในัการุเผยแพรุ่เนืั�อหาไปใช้ช่องทางออนัไลนั์แทนั  
ก็จะไม่เกิดูต้นัทุนัจมในัส่ืวินัข้องบุคลากรุและดู้านัควิามรูุ้ควิามสืามารุถ 
ในัการุผลิตเนืั�อหารุายการุ ซึั�งจากการุสืำารุวิจพบวิ่าต้นัทุนัส่ืวินัใหญ่ข้อง 
ผู้ปรุะกอบการุเกิดูจากต้นัทุนัทั�วิไปในัการุดูำาเนิันังานัเป็นัหลัก เช่นั ค่าใช้จ่าย 
ในัการุจ้างบุคลากรุ และค่าสืาธุารุณูปโภค เป็นัต้นั ดัูงนัั�นัการุออกไปสู่ื 
ตลาดูอื�นัข้องผู้ปรุะกอบการุมีควิามเป็นัไปไดู้ ซึั�งกล่าวิไดู้ว่ิาปัจจัยนีั�จึงมี 
แรุงกดูดัูนัต่อตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงในัรุะดัูบปานักลาง

จากการุวิิเครุาะห์สืภาพตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงในัปรุะเทศึไทยโดูย
ศึึกษาแรุงผลักดัูนัที�เกิดูขึ้�นัในัตลาดูต่อผู้ปรุะกอบการุ ผ่านัเครืุ�องมือแรุงผลักดัูนั 
ทั�ง 5 (Five Forces Model) สืามารุถสืรุุปสืถานัการุณ์ข้องตลาดูกิจการุ
กรุะจายเสีืยงในัปรุะเทศึไทยไดู้ดัูงนีั�
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แรังกัดดันุจำ�กัคู่แข่้งรั�ยุใหม่ติำ�� ทำาให้ผู้ปรุะกอบการุที�อยูใ่นัตลาดูเดูมิ 
ไม่เกิดูควิามกดูดูันัว่ิาจะมีผู้ปรุะกอบการุรุายใหม่เข้้ามาแย่งชิงส่ืวินัแบ่งตลาดู 
จึงสืามารุถมุ่งควิามสืนัใจไปที�การุพัฒนัาเนืั�อหาและรุูปแบบการุหารุายไดู้ 
ให้ตรุงกับควิามต้องการุข้องลูกค้าไดู้มากขึ้�นั ซึั�งจะเพิ�มควิามสืามารุถในัการุ
ทำากำาไรุในัตลาดู และสื่งผลให้ข้นัาดูตลาดูโดูยรุวิมเติบโตขึ้�นั อย่างไรุก็ตาม
แรุงกดูดัูนัในัการุแข่้งขั้นัในัรุะดัูบตำ�าอาจทำาให้การุพัฒนัาเกิดูขึ้�นัอย่างค่อย
เป็นัค่อยไป เพรุาะผู้ปรุะกอบการุที�อยู่ในัตลาดูเดูิมไม่มีแรุงกรุะตุ้นัจากคู่แข่้ง
มาช่วิยผลักดัูนั

แรังกัดดันุจำ�กัอำ�นุ�จำต่ิอรัองข้องลูกัค้� ผู้ปรุะกอบการุยังคงมีอำานัาจ
ในัการุตัดูสิืนัใจเรืุ�องเนืั�อหาและเวิลาที�ต้องการุจะออกอากาศึไดู้ โดูยไม่มีแรุง
กดูดัูนัจากผู้ฟัังรุายย่อยมากนััก แต่ดู้วิยจำานัวินัผู้ฟัังโดูยรุวิมข้องสืถานัีจะ
มีผลกรุะทบต่อการุตัดูสิืนัใจซืั�อโฆษณา จึงอาจทำาให้ผู้ปรุะกอบการุต้องมี 
การุปรัุบรุาคาข้ายหรืุอแนัวิทางการุโฆษณาให้เป็นัไปตามที�ลูกค้ากลุ่มนีั�ต้องการุ
และมีควิามเป็นัไปไดู้ที�จะมีการุแข่้งขั้นักันัข้องแต่ละสืถานีัวิิทยุเพื�อตัดูรุาคา 
ค่าโฆษณา  อย่างไรุก็ตามเพื�อหลีกเลี�ยงการุแข่้งขั้นัดู้วิยการุตัดูรุาคา ผู้ปรุะกอบ
การุอาจพิจารุณาข้ยายช่องทางการุดูำาเนิันักิจการุไปยังสืื�อรูุปแบบใหม่ๆ หรืุอ
พัฒนัาเนืั�อหารุายการุให้เหมาะสืมกับกลุ่มผู้ฟัังหลักข้องสืถานีัมากขึ้�นั

แรังกัดดันุจำ�กัสินุค้�หร่ัอบริักั�รัทดแทนุ แม้จะมีสืื�อใหม่ที�ใช้ทดูแทนั
การุรัุบฟัังวิิทยุในัรูุปแบบดัู�งเดิูมไดู้ อาทิ การุฟัังเพลงผ่านัสืตรีุมมิ�งแพลตฟัอร์ุม 
แต่ยังเสีืยเปรีุยบในัแง่ค่าใช้จ่ายในัการุเข้้าถึงบริุการุ สืื�อรูุปแบบใหม่จึงไม่
สืามารุถทดูแทนัวิิทยุไดู้ทั�งหมดู อย่างไรุก็ดีูพบว่ิาผู้ปรุะกอบการุมีการุปรัุบตัวิ 
เพิ�มช่องทางการุนัำาเสืนัอรุายการุหรืุอต่อยอดูรูุปแบบไปยังสืื�ออื�นั เพื�อเพิ�มควิาม
หลากหลายในัการุตอบสืนัองควิามต้องการุข้องผู้บริุโภคให้มากขึ้�นั

แรังกัดดันุจำ�กัอำ�นุ�จำต่ิอรัองข้องซััพพล�ยุเออร์ั จำานัวินัเจ้าข้อง
ลิข้สิืทธิุ�เพลงรุายใหญ่นัั�นัมีเพียงไม่กี�รุาย จึงทำาให้ปัจจัยปริุมาณซััพพลายเออร์ุ
และปริุมาณการุซืั�อมีแรุงกดูดัูนัต่อตลาดูในัรุะดัูบสูืง 
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แรังกัดดันุจำ�กักั�รัแข่้งขั้นุภู�ยุในุติล�ด เมื�อพิจารุณาในัส่ืวินัข้อง 
ผู้ปรุะกอบการุปรุะเภทธุุรุกิจและผู้ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุแล้วิ
จะเห็นัว่ิามีผู้ปรุะกอบการุจำานัวินัมาก อีกทั�งลักษณะเนืั�อหารุายการุมีควิาม
คล้ายคลึงกันัทำาให้ตลาดูส่ืวินันีั�มีการุแข่้งขั้นัที�รุุนัแรุง เพื�อดึูงฐานัผู้ฟัังมาสู่ืสืถานัี
ข้องตนัที�จะนัำาไปสู่ืการุหารุายไดู้จากการุโฆษณา รุวิมทั�งอาจเกิดูการุตัดูรุาคา
ค่าโฆษณา หรืุอการุโฆษณาสิืนัค้าที�ไม่ถูกต้อง 

เมื�อนัำาทุกปัจจัยมาวิิเครุาะห์ในัภาพรุวิมอาจกล่าวิไดู้ว่ิา ในัภาพรุวิม
แรุงกดูดัูนัที�สืรุ้างให้เกิดูการุแข่้งขั้นัในัตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงข้องไทย
นัั�นัอยู่ในัรุะดัูบปานักลาง คือยังมีแรุงกรุะตุ้นัให้ผู้ปรุะกอบกิจการุพัฒนัา 
อย่างสืมำ�าเสืมอเพื�อรัุกษาส่ืวินัแบ่งในัตลาดูและคงควิามสืามารุถในัการุ 

ทำากำาไรุ  

การวิิเคราะห์สีภาพแวิดล�อุมในอุุตสีาหกรรม
กิจการกระจายเสีียงผ่านเคร่�อุงม่อุการวิิเคราะห์
ระบบเพช่รที�สีมบร้ณ์ี (Diamond Model)

3.2

ทฤษฎีรุะบบเพชรุที�สืมบูรุณ์ (Diamond Model) เป็นัการุวิิเครุาะห์
ควิามสืามารุถในัการุแข่้งขั้นัหรืุอสืภาพแวิดูล้อมข้องอุตสืาหกรุรุม โดูย
เป็นัการุพจิารุณาและปรุะเมนิัสืภาวิการุณปั์จจุบันัข้องปจัจัยแวิดูลอ้มที�สืำาคัญ
ไดู้แก่ 1) ปัจจัยการุผลิต (Input Conditions) 2) ปัจจัยดู้านัอุปสืงค์ คือ  
สืภาพควิามต้องการุและควิามคาดูหวัิงต่อสิืนัค้าหรืุอบริุการุในัอุตสืาหกรุรุม  
3) อุตสืาหกรุรุมที�เกี�ยวิเนืั�องและสืนัับสืนุันั 4) กลยุทธ์ุ โครุงสืรุ้าง และสืภาพการุ
แข่้งขั้นัข้ององค์กรุ (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 5) ปัจจัยดู้านั
โอกาสื/เหตุสุืดูวิิสัืย (Chance) และ 6) บทบาทข้องภาครัุฐ (Government)
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การวิิเคราะห์้สีภาพแวิดิล�อมในุอุตสีาห้กรรมกิจการกระจายุเสีียุง 
ผู่้านุเคร่�องม่อการวิิเคราะห์้ระบบเพชรที�สีมบ้รณ์ (Diamond Model)

โดูยการุวิิเครุาะห์สืภาพแวิดูล้อมในัอุตสืาหกรุรุมกิจการุกรุะจายเสืียง 
ในัแง่ข้องปัจจัยการุผลิตนัั�นั พบว่ิา ยังมีอุปสืรุรุคดู้านัการุข้าดูแคลนั 
คลื�นัควิามถี� ข้าดูแคลนับุคลากรุที�มีควิามรูุ้ควิามสืามารุถ เนืั�องจากยังมี 
การุพัฒนัาจัดูฝึึกอบรุมไม่เพียงพอ รุวิมถึงข้าดูแคลนังบปรุะมาณในัการุ 
ดูำาเนิันังานัในับางรูุปแบบกิจการุ ข้ณะที�ปัจจัยดู้านัควิามต้องการุและคาดูหวัิง
นัั�นั ปรุะชาชนัยังคงให้ควิามสืำาคัญกับสืื�อวิิทยุในัฐานัะที�เป็นัสืื�อมวิลชนัดัู�งเดิูม 
(Traditional Mass Media) ในัการุให้ข้้อมูลข่้าวิสืารุที�เป็นัปรุะโยชน์ัต่อ
สืาธุารุณะ มองบทบาทข้องสืื�อวิิทยุคือการุให้ข้้อมูลข่้าวิสืารุที�ถูกต้องครุบถ้วินั
แก่ปรุะชาชนั

ส่ืวินัอุตสืาหกรุรุมที�เกี�ยวิเนืั�องและสืนัับสืนุันักิจการุกรุะจายเสีืยง 
ที�สืำาคัญคือ อุตสืาหกรุรุมโฆษณา เนืั�องจากเป็นัรุายไดู้หลักข้องกิจการุ

ปัจจัยการผู้ลิต  
(Input Conditions)

ควิามต้อุงการและ
ควิามคาดหวัิงต่อุ

กิจการกระจายเสีียง 
(Demand Condition)

อุุตสีาหกรรมที�เกี�ยวิเน่�อุงและสีนับสีนุน 
(Related and Supporting Industry)

ปัจจัยที�ทำาให้แข่งขันกันอุย่างมีประสิีทธิิภาพ  
(Context for Firm Strategy and Rivalry)

ภาครัฐ  
(Government)

สีถานการณ์์ทางสัีงคม 
(Chance)

การวิิเคราะห์ 
ระบบเพช่รที�สีมบ้รณ์ี  
(Diamond Model)
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กรุะจายเสีืยง ทั�งยังมีอุตสืาหกรุรุมเพลง ที�มีควิามสืำาคัญในัฐานัะที�เป็นัเนืั�อหา
ที�ผู้ฟัังรุายการุให้ควิามนิัยม โดูยมีการุเข้้ามาข้องเทคโนัโลยีสืื�อสืารุรูุปแบบ
ใหม่ที�กลายเป็นัทางเลือกใหม่ให้กับทั�งผู้ฟััง ผู้อยู่ในัอุตสืาหกรุรุมโฆษณา 
และอุตสืาหกรุรุมเพลง กลายเป็นัภัยคุกคามข้องกิจการุวิิทยุแบบดัู�งเดิูม 
นัอกจากนีั�ยังมีอุตสืาหกรุรุมที�เกี�ยวิกับเทคโนัโลยีต่างๆ ที�มีส่ืวินัช่วิยให้ 
ผู้ปรุะกอบการุสืามารุถเข้้าใจพฤติกรุรุมข้องผู้ฟัังไดู้ผ่านัการุเก็บข้้อมูล ซึั�งจะ
เป็นัปรุะโยชน์ัในัการุออกแบบเนืั�อหารุายการุ รุวิมถึงการุนัำาเสืนัอโฆษณา 
ตามควิามสืนัใจข้องผู้ฟััง และตามควิามต้องการุข้องผู้ซืั�อเวิลาโฆษณา

ดู้านัปัจจัยที�ทำาให้ ผู้ปรุะกอบการุแต่ละรุายแข่้งขั้นักันัอย่างมี
ปรุะสิืทธิุภาพ ในัปัจจุบันัคือ การุเข้้าถึงข้้อมูลที�เป็นัปรุะโยชน์ั เช่นั งานัวิิจัย
และพัฒนัาดู้านักิจการุกรุะจายเสีืยง ผลการุศึึกษาแนัวิทางการุดูำาเนิันังานั 
ที�ปรุะสืบควิามสืำาเร็ุจ ข้้อมูลพฤติกรุรุมผู้ฟัังปรุะจำาปี ข้้อมูลเรุตติ�งและ 
การุจัดูอันัดัูบควิามนิัยมข้องสืถานีัวิิทยุในัปรุะเทศึไทยทั�งหมดู เพื�อเป็นัการุ
สืนัับสืนุันัและช่วิยเหลือให้ผู้ปรุะกอบการุโดูยเฉพาะผู้ปรุะกอบการุรุายย่อย
ที�ไม่มีเงินัทุนัที�เพียงพอในัการุลงทุนัศึึกษาและวิิจัยสืามารุถนัำาข้้อมูลเหล่านีั� 
ไปวิิเครุาะห์ต่อยอดูในัการุดูำาเนิันักิจการุข้องตนัเองไดู้ ข้ณะเดีูยวิกันัในัมิติ 
ที�เกี�ยวิข้้องกับกฎหมายและกฎรุะเบยีบ ที�สืนัับสืนุันัการุแข่้งขั้นัอยา่งเท่าเทียม 
รุวิมถึงส่ืงเสืริุมอุตสืาหกรุรุมให้เป็นัไปตามกลไกตลาดูนัั�นั ในัยุคเทคโนัโลยี
หลอมรุวิมนีั�อาจมีการุลดูข้้อกำาหนัดูกฎเกณฑ์์เพื�อให้ผู้ปรุะกอบการุสืามารุถ
แข่้งขั้นัไดู้ เช่นั การุสืรุ้างสืมดุูลข้องสืื�อทั�งแบบใหม่และแบบดัู�งเดิูม 
ผ่านัการุสืนัับสืนุันัจากภาครัุฐหรืุอหน่ัวิยงานักำากับดููแลดู้านัการุลดูภารุะ 
ค่าใช้จ่ายในัการุกำากับดููแล หรืุอการุให้สิืทธิุปรุะโยชน์ัต่างๆ เพื�อให้ผู้ปรุะกอบ
การุนัำาเงินัส่ืวินัดัูงกล่าวิไปพัฒนัาเนืั�อหาเพื�อปรุะโยชน์ัข้องปรุะชาชนัต่อไป

สืำาหรัุบปัจจัยดู้านัโอกาสื/เหตุสุืดูวิิสัืย ซึั�งในัที�นีั� คือ ปัจจัยดู้านั
สืถานัการุณ์ทางสัืงคมที�ส่ืงผลกรุะทบต่อกิจการุกรุะจายเสีืยง พบว่ิา การุแพรุ่
รุะบาดูข้องเชื�อไวิรัุสืโคโรุนัา 2019 (โควิิดู-19) ส่ืงผลกรุะทบต่อพฤติกรุรุม 
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การุบริุโภคสืื�อข้องคนัไทย จึงไดู้เห็นัการุปรัุบตัวิข้องหลายสืื�อวิิทยุเพื�อให้ 
สือดูรัุบกับสืถานัการุณ์ที�เปลี�ยนัแปลงไป เช่นั การุเพิ�มเนืั�อหาควิามรูุ้เกี�ยวิกับ
การุแพรุ่รุะบาดูข้องเชื�อไวิรัุสืโควิิดู-19 ข้ณะเดีูยวิกันัการุแพรุ่รุะบาดูยังทำาให้
เศึรุษฐกิจหยดุูชะงัก  หลายกิจการุที�เป็นัผู้สืนัับสืนุันัรุายการุวิิทยุต้องปิดูกิจการุ
หรืุอตัดูงบปรุะมาณดู้านัโฆษณา ส่ืงผลต่อรุายไดู้ข้องผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจาย
เสีืยงอย่างมากทำาให้ต้องปรัุบลดูค่าใช้จ่ายลดูการุจ้างงานั 

ข้ณะที�ปัจจัยภาครัุฐ ไดู้แก่ บทบาทหน้ัาที�ข้อง กสืทช. นัั�นั จากการุสืำารุวิจ 
พบว่ิา การุเข้้าถึงเนืั�อหาออนัไลน์ัยังเติบโตอย่างรุวิดูเร็ุวิ ดัูงนัั�นั กสืทช. จึงควิรุ
ลดูควิามเหลื�อมลำ�ารุะหว่ิางผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงในัรูุปแบบดัู�งเดิูม
และช่องทางออนัไลน์ั อีกทั�งควิรุต้องส่ืงเสืริุมให้ปรุะชาชนัสืามารุถเท่าทันั 
สืื�อออนัไลน์ัต่างๆ ที�เกิดูขึ้�นัอย่างยั�งยืนั นัอกจากนีั� ผู้ปรุะกอบการุยัง 
ให้ควิามเห็นัว่ิา ควิรุมีการุส่ืงเสืริุมและสืนัับสืนุันัผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง
ในัปัจจุบันัในัมิติต่างๆ อาทิ ปรัุบเงื�อนัไข้ในัการุข้อรัุบการุสืนัับสืนุันัจากกองทุนั
วิิจัยและพัฒนัากิจการุกรุะจายเสืยีง กิจการุโทรุทัศึน์ั และกิจการุโทรุคมนัาคม 
เพื�อปรุะโยชน์ัสืาธุารุณะ (กทปสื.) ให้เข้้าถึงง่ายขึ้�นั

จากการุวิิเครุาะหส์ืภาพแวิดูล้อมดู้วิยรุะบบเพชรุที�สืมบูรุณ์ (Diamond 

Model) ข้้างต้นั สืามารุถสืรุุปไดู้ว่ิากิจการุกรุะจายเสีืยงยังเป็นัสืื�อที�ปรุะชาชนั

ต้องการุ ทำาให้ผู้ปรุะกอบกิจการุยังสืามารุถดูำาเนิันัธุุรุกิจต่อไปไดู้ แต่ก็ต้องเผชิญ

กับควิามท้าทายเป็นัอย่างมากในัหลายมิติ ดัูงนัั�นั ผู้ปรุะกอบการุจึงต้องมีการุ

ปรัุบตัวิ ปรัุบโครุงสืรุ้าง หรืุอปรัุบกลยุทธ์ุการุปรุะกอบกิจการุ รุวิมถึง กสืทช. 

ควิรุต้องมีบทบาทในัการุส่ืงเสืริุมหรืุอพัฒนัาปัจจัยแวิดูล้อมที�ส่ืงผลกรุะทบต่อ

อุตสืาหกรุรุมกรุะจายเสืียงตามข้อบเข้ตอำานัาจหนั้าที�ที�สืามารุถทำาไดู้ เพื�อให้

กิจการุกรุะจายเสีืยงสืามารุถอยูรุ่อดูไดู้อยา่งยั�งยนืั ภายใต้บริุบทสืภาพแวิดูล้อม

ที�สืื�อออนัไลน์ัไดู้รัุบควิามนิัยมยิ�งขึ้�นั 
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ผู้ลการสีำารวิจผูู้้ประกอุบการ 
ในอุุตสีาหกรรมกระจายเสีียงและที�เกี�ยวิเน่�อุง 
เพ่�อุหาแนวิทางในการส่ีงเสีริมและกำากับดูแล

กิจการกระจายเสีียงขอุงประเทศไทย

บัทท่� 3
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จากการุเก็บข้้อมูลผู้ปรุะกอบการุผ่านัการุวิิจัยและเก็บข้้อมูล 
ในัรูุปแบบปฐมภูมิ (Primary Research) ผ่านัการุสัืมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  
Interview) กลุ่มผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงและผู้ที�เกี�ยวิข้้อง และการุ
สืำารุวิจผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสืียง (Survey) ทั�งจากผู้ปรุะกอบการุ
สืถานีัวิิทยุที�ไดู้รัุบการุจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี� (ผู้ปรุะกอบการุรุายเดิูม) ผู้ที�ไดู้รัุบ 
การุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุ และผู้ที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบ
กิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง ในัช่วิงรุะหว่ิางเดืูอนัตุลาคม - ธัุนัวิาคม 2564  
เพื�อนัำาผลที�ไดู้มาใช้ปรุะกอบการุวิิเครุาะห์สืภาพอุตสืาหกรุรุมและตลาดูกิจการุ
กรุะจายเสีืยง ตลอดูจนัแนัวิโน้ัมในัการุปรัุบตัวิข้องผู้ปรุะกอบการุ อันัจะนัำา
ไปสู่ืข้้อเสืนัอแนัะแนัวิทางในัการุส่ืงเสืริุมและกำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยง 
ข้องปรุะเทศึไทยนัั�นั สืามารุถสืรุุปผลการุศึึกษาไดู้ดัูงนีั�

ผลจากการสัีมภาษณ์ีเชิ่งลึก (In-depth  
Interview) กลุ่มผ้�ประกอุบกิจการ 
กระจายเสีียงและผ้�ที�เกี�ยวิข�อุง1.

 จากการุสืัมภาษณ์เชิงลึกผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง จำานัวินั 
23 รุาย และผู้ที�เกี�ยวิข้้องจำานัวินั 10 รุาย โดูยสืรุุปพบว่ิาในัติล�ดกิัจำกั�รั
วิทยุุกัรัะจำ�ยุเสียุงยังมีปัญหาเรืุ�องคลื�นัทับซ้ัอนักันัในับางพื�นัที�ซึั�งส่ืงผลต่อ
การุออกอากาศึ และมีปัญหาดู้านัรุายไดู้จากการุปรุะกอบกิจการุลดูลง จาก
การุเปลี�ยนัแปลงทางเทคโนัโลยีที�ทำาให้ปรุะชาชนัมีทางเลือกในัการุรุับฟััง 
ที�หลากหลายผ่านัช่องทางออนัไลน์ัรุวิมถึงวิิกฤตการุณ์โรุคติดูเชื�อไวิรัุสืโคโรุนัา 
2019 (โควิิดู-19) อย่างไรุก็ตามพบว่ิากลุ่มผู้สูืงอายุโดูยเฉพาะในัชุมชนัและ
ชาวิบ้านัในัท้องถิ�นัยังเป็นักลุ่มผู้ฟัังหลักข้องสืถานีัวิิทยุปรุะเภทบริุการุชุมชนั
อยู่ ทั�งนีั�ยังพบปัญหาการุข้าดูแคลนับุคลากรุและเงินัทุนัในัการุดูำาเนิันักิจการุ
ข้องสืถานีัที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุปรุะเภทบริุการุสืาธุารุณะ

และชุมชนั
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ผู้ิปรัะกัอบกิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุง  
สืถานีัวิิทยุกรุะจายเสีืยงที�เป็นัผู้ปรุะกอบการุรุายเดิูม /  
ผู้ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุ / 
สืถานีัที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง 

ปัญหาคลื�นัทับซ้ัอนั

เทคโนัโลยแีละสืื�อดิูจิทัลมีข้้อไดู้เปรีุยบมากกว่ิาทำาให้การุโฆษณาผ่านัสืถานีัวิิทยุน้ัอยลง

รุายไดู้ลดูลงเนืั�องจาก Digital Disruption และผลกรุะทบจากวิิกฤตการุณ์โควิิดู-19

วิิทยุเพื�อชุมชนัยังมีบทบาทสูืงในักลุ่มผู้สูืงอายุในัชุมชนัและชาวิบ้านัในัท้องถิ�นั 

การุข้าดูแคลนับุคลากรุและเงินัทุนัในัการุดูำาเนิันักิจการุข้องสืถานีัทดูลองปรุะเภท 
บริุการุสืาธุารุณะและชุมชนั

ผู้ปรุะกอบการุรุายเดิูม: งบปรุะมาณสืนัับสืนุันั รุายไดู้จากการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันั
รุายการุลดูลง แต่ยังเพียงพอต่อการุดูำาเนิันัการุ

ผู้ปรุะกอบการุที�ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุ: ลดูต้นัทุนั ปรัุบตัวิข้ยาย 
สู่ืสืื�อออนัไลน์ั

ผู้ปรุะกอบการุรุายย่อย: รุายไดู้ลดู ลดูค่าใช้จ่าย 

ผู้ปรุะกอบกิจการุบริุการุสืาธุารุณะและชุมชนั: ข้าดูแคลนัเงินัสืนัับสืนุันั 

ผลจากการสัีมภาษณ์ีเชิ่งลึก
กลุ่มผ้�ประกอุบกิจการกระจายเสีียง
และผ้�ที�เกี�ยวิข�อุง

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการสัีมภาษณ์ีเชิ่งลึก

·โครงสีร�างรายได�และต�นทุนขอุงผ้�ประกอุบการฯ

·สีภาพตลาด 

23

10
ผู้ิที�เกีั�ยุวข้้อง  
หน่ัวิยงานักำากับดููแล / นัักวิิชาการุ / สืมาคม / สืื�อทางเสีืยงออนัไลน์ั /  
ผู้ผลิตและผู้ซืั�อโฆษณา

ราย

ราย

จำานวิน

จำานวิน



65

ข้ยายสู่ืแพลตฟัอร์ุมออนัไลน์ั 

ศึึกษาและเก็บข้้อมูลพฤติกรุรุมผู้ฟัังมากขึ้�นั โดูยมีการุลงทุนัดู้านัเทคโนัโลยี 
เพื�อเก็บข้้อมูลผู้ฟััง

กำาหนัดูกลุ่มเป้าหมายให้ชัดูเจนัยิ�งขึ้�นั

ปรัุบเปลี�ยนัเนืั�อหารุายการุให้เข้้ากับยุคสืมัยและผู้ฟััง

ออกแบบรูุปแบบการุข้ายโฆษณาให้หลากหลาย เช่นั Tailor-made, Tie-in

ปัจจัยสืำาคัญในัการุเข้้าสู่ืการุปรุะมูล: คลื�นัควิามถี�ที�จะอนุัญาต/พื�นัที�ให้บริุการุ/รุาคา 

ผู้ปรุะกอบการุที�ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุ/รุายใหญ่: สืนัใจปรุะมูล 
คลื�นัควิามถี�

รุายย่อย: ทุนัน้ัอย รุายไดู้ลดูลง/ข้าดูทุนั อาจไม่เข้้าสู่ืการุปรุะมูล มีแนัวิโน้ัมเลิกบริุการุ

นัโยบายการุลดูกำาลังส่ืงสืถานีัวิิทยุฯ มีผลให้ผู้ปรุะกอบการุบางส่ืวินั อาจจะตัดูสิืนัใจ
ย้ายไปสู่ืแพลตฟัอร์ุมออนัไลน์ั 

สืนัับสืนุันัดู้านังบปรุะมาณเงินัทุนัเพื�อใช้ดูำาเนิันัการุและผลิตรุายการุ

ช่วิยเหลือดู้านัภารุะต้นัทุนัค่าใช้จ่าย เช่นั ยกเว้ินัหรืุอลดูค่าธุรุรุมเนีัยม  
ลดูค่าตรุวิจเครืุ�องส่ืงวิิทยุ

ผ่อนัปรุนัดู้านัการุกำาหนัดูสัืดูส่ืวินัข้องเนืั�อหารุายการุ เช่นั การุยืดูหยุ่นัดู้านัช่วิงเวิลา
และรุะยะเวิลาการุออกอากาศึ เพื�อให้ตอบสืนัองผู้ฟัังไดู้ดีูยิ�งขึ้�นัและลดูภารุะ 
การุดูำาเนิันังานัข้องผู้ปรุะกอบการุรุายย่อย

จัดูอบรุมดู้านักฎเกณฑ์์/การุตลาดู/เทคโนัโลยี/ควิามรุ่วิมมือกับองค์กรุต่างปรุะเทศึ

ส่ืงเสืริุมให้สืถานีัวิิทยุเปลี�ยนัไปสู่ืการุออกอากาศึในัรุะบบดิูจิทัล

การุจัดูทำาเรุตติ�งสืถานีัวิิทยเุพื�อพัฒนัาและยกรุะดัูบอุตสืาหกรุรุมกิจการุกรุะจายเสีืยง

·การปรับตัวิในการเปลี�ยนผ่านส่้ีระบบใบอุนุญาต

·ข�อุเสีนอุแนะต่อุการส่ีงเสีริมและกำากับดแ้ล

การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยี
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ในัแง่โครังสรั้�งรั�ยุได้และต้ินุทุนุข้องผู้ปรุะกอบการุนัั�นั พบว่ิา 

ผู้ปรุะกอบการุรุายเดูิม มีฐานัรุายไดู้หลักจากงบปรุะมาณสืนัับสืนัุนั

การุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุ ซึั�งที� ผ่านัมาบางรุายมีรุายไดู้ที�ลดูลง  

แต่ยังเพียงพอต่อการุดูำาเนิันัการุ ในัข้ณะที�ผู้ปรุะกอบการุที�เป็นัผู้ไดู้รัุบ

การุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนัินัรุายการุซึั�งมีรุายไดู้จากการุโฆษณา เมื�อทิศึทาง

รุายไดู้โฆษณาลดูลงจึงข้ยายช่องทางไปให้บริุการุในัแพลตฟัอรุ์มออนัไลน์ั 

เพื�อสืรุ้างแหล่งรุายไดู้ใหม่ ส่ืวินัผู้ปรุะกอบการุรุายย่อยนัั�นัปรุะสืบปัญหา 

ต้องลดูค่าใช้จ่ายในัการุดูำาเนิันัการุ เช่นั ค่าบุคลากรุ นัอกจากนีั�กลุ่ม 

ผู้ปรุะกอบกิจการุปรุะเภทบริุการุสืาธุารุณะและชุมชนั ยังมีปัญหาเรืุ�อง 

การุข้าดูแคลนัเงินัทุนัสืนัับสืนุันั เนืั�องจากโดูยทั�วิไปแล้วิจะไม่สืามารุถ 

หารุายไดู้จากการุโฆษณาไดู้เช่นับริุการุปรุะเภทธุุรุกิจ 

ดู้วิยปัจำจัำยุกั�รัเปลี�ยุนุแปลงท�งเทคโนุโลยีุ ทำาให้ผู้ปรุะกอบการุ

กิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยงต้องปรัุบตัวิให้อยู่รุอดู เพื�อรัุกษาหรืุอเพิ�มฐานัผู้ฟััง

ข้องแต่ละสืถานีั ตั�งแต่การุข้ยายตัวิให้บริุการุในัแพลตฟัอร์ุมออนัไลน์ั และ 

การุปรุบัเปลี�ยนัเนืั�อหารุายการุใหเ้ข้้ากับยุคสืมัย นัอกจากนีั�ยงัต้องปรัุบกลยทุธ์ุ

ในัการุสืรุ้างรุายไดู้ดู้วิยการุมีรูุปแบบโฆษณาที�หลากหลายสือดูรัุบควิามต้องการุ

ข้องเจ้าข้องสิืนัค้าและบริุการุ ตลอดูจนัการุตลาดูที�เปลี�ยนัแปลงไป ตั�งแต่ 

รูุปแบบ Tailor-made ตามควิามต้องการุข้องลูกค้า และการุสืรุ้างรุายไดู้จาก

การุสือดูแทรุกโฆษณา (Tie-in) สิืนัค้าผ่านัเนืั�อหาที�ผลิตบนัช่องทางออนัไลน์ั  

โดูยผู้ปรุะกอบการุมีการุศึึกษาพฤติกรุรุมผู้รุบัฟัังมากขึ้�นัผ่านัการุใช้เทคโนัโลยี

เพื�อเก็บข้้อมูลเพื�อใช้ในัการุออกแบบเนืั�อหารุายการุให้ตรุงกับควิามต้องการุ

ข้องผู้ฟัังยิ�งขึ้�นั
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สืำาหรัุบในัดู้านักั�รัปรัับตัิวในุกั�รัเปลี�ยุนุผ่ิ�นุสู่รัะบบใบอนุุญ�ติ  

จากการุสัืมภาษณ์พบว่ิา ปรุะเด็ูนัเรืุ�องคลื�นัควิามถี�ที�เปิดูทำาการุปรุะมูล 

ข้อบเข้ตพื�นัที�การุให้บริุการุ และรุาคาตั�งต้นัในัการุปรุะมูล เป็นัปัจจัยสืำาคัญว่ิา 

ผู้ปรุะกอบการุจะตัดูสิืนัใจเข้้ารุ่วิมปรุะมูลหรืุอไม่ โดูยพบว่ิาผู้ปรุะกอบการุ 

รุายใหญ่ในักลุ่มผู้ปรุะกอบการุที�ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนัินัรุายการุมีควิาม

สืนัใจเข้้ารุ่วิมปรุะมูลมาก ในัข้ณะที�รุายยอ่ยนัั�นัปรุะสืบปัญหาเรืุ�องงบปรุะมาณ  

อีกทั�งผลปรุะกอบการุที�ผ่านัมามีรุายไดู้ลดูลง บางรุายผลปรุะกอบการุข้าดูทุนั 

จึงอาจจะไม่เข้้ารุ่วิมปรุะมูลและมีแนัวิโน้ัมที�จะยุติการุให้บริุการุดู้วิย นัอกจากนีั� 

จากนัโยบายข้อง กสืทช. ที�จะมีการุลดูกำาลังส่ืงออกอากาศึสูืงสุืดูเพื�อลดูการุ

รุบกวินัภายในักิจการุกรุะจายเสีืยงและรุะหว่ิางกิจการุอื�นั ทำาให้ผู้ปรุะกอบการุ 

บางส่ืวินัอยู่รุะหว่ิางตัดูสิืนัใจที�จะย้ายช่องทางการุให้บริุการุไปสู่ืแพลตฟัอรุ์ม

ออนัไลน์ั 

ทั�งนีั�ข้้อเสนุอแนุะข้องผู้ิปรัะกัอบกั�รัต่อ กสืทช. ส่ืวินัใหญ่เป็นัเรืุ�อง 

การุสืนัับสืนุันังบปรุะมาณและการุลดูคา่ใช้จ่าย โดูยต้องการุให้ กสืทช. พิจารุณา

งบปรุะมาณสืนัับสืนุันั ตั�งแต่รูุปแบบเงินัสืนัับสืนุันัสืถานีัเพื�อการุผลิตรุายการุ 

ที�มีสืารุะปรุะโยชน์ั และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวิข้้องกับดู้านัเทคนิัค รุวิมถึงการุ 

ยกเว้ินัหรุอืลดูคา่ธุรุรุมเนัยีมต่างๆ ที�เกี�ยวิกับการุปรุะกอบกจิการุกรุะจายเสืยีง  

รุวิมถึงควิามต้องการุให้มีการุจัดูอบรุมให้ควิามรูุ้แก่ผู้ปรุะกอบการุทั�งในัแง่

กฎหมาย การุตลาดู การุเตรีุยมพรุ้อมรัุบการุแข่้งขั้นัในัตลาดูเทคโนัโลยีที�ทันัสืมัย 

ควิามรุ่วิมมือกับองค์กรุต่างปรุะเทศึเพื�อพัฒนัากิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง 

ในัปรุะเทศึ รุวิมถึงเสืนัอให้มีการุส่ืงเสืริุมการุเปลี�ยนัผ่านัไปสู่ืการุออกอากาศึในั

รุะบบดิูจิทัล ตลอดูจนัให้มีการุจัดูทำาข้้อมูลควิามนิัยมข้องผู้ฟัังวิิทยกุรุะจายเสีืยง

ในัปรุะเทศึไทยในัรูุปแบบเรุตติ�ง เพื�อเป็นัข้้อมูลให้ผู้ปรุะกอบกิจการุไดู้รัุบรูุ้ 

สืภาพตลาดูผู้ฟัังที�เปลี�ยนัแปลงไป เป็นัช่องทางในัการุพัฒนัา ปรัุบปรุุงเนืั�อหา

เข้้าถึงกลุ่มผู้ฟััง และปรุะเมินัควิามสืามารุถในัการุแข่้งขั้นัข้องแต่ละสืถานีัวิิทยุ

กรุะจายเสีืยงเองดู้วิย
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จากการุเก็บข้้อมูลดู้วิยแบบสืำารุวิจจากผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง 

ทั�งจากผู้ปรุะกอบการุรุายเดิูม ผู้ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุ และผู้ไดู้รัุบ

อนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุวิิทยกุรุะจายเสีืยง ทั�งหมดู 418 รุาย กรุะจาย

ในัทุกกลุ่มผู้ปรุะกอบกิจการุและทุกภูมิภาค พบวิ่าผู้ปรุะกอบการุถึงรุ้อยละ 

99 เป็นักิจการุที�มีพนัักงานัไม่เกินั 50 คนั โดูยปรุะเภทรุายการุที�ออกอากาศึ 

มากที�สุืดูสืามอันัดัูบแรุก ไดู้แก่ อันัดัูบที� 1 รุายการุข่้าวิ/วิิเครุาะห์ข่้าวิ ที�รุ้อยละ 28  

อันัดัูบที� 2 รุายการุสืารุะควิามรูุ้ ที�รุ้อยละ 27 และอันัดัูบที� 3 รุายการุเพลง 

ที�รุ้อยละ 21

ผลการสีำารวิจผ้�ประกอุบกิจการ
กระจายเสีียง (Survey) 2.

โครงสีร�างรายได�และต�นทุนขอุงผ้�ประกอุบกิจการ
กระจายเสีียง1

(1) โครงสีร�างรายได�ขอุงผ้�ประกอุบกิจการ  
 กระจายเสีียง

รายการข่าวิ/
วิิเคราะห์ข่าวิ

รายการสีาระ
ควิามร้�

รายการ
เพลง

2.1

ผู้ิปรัะกัอบกั�รัรั�ยุเดิม ไดู้แก่ กลุ่มหน่ัวิยงานัภาครัุฐและ 
หน่ัวิยงานัการุศึึกษา จากการุสืำารุวิจผู้ปรุะกอบการุ 
กลุ่มนีั� พบว่ิา

1 โครุงสืรุ้างรุายไดู้และต้นัทุนัอาจมีการุเปลี�ยนัแปลงขึ้�นักับ 
จำานัวินัและปรุะเภทผู้ปรุะกอบการุที�ตอบรัุบให้สืำารุวิจ
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แบ่งเวิลา

โฆษณ์า

อุ่�นๆ

ผู้ิปรัะกัอบกั�รักัลุ่มหนุ่วยุง�นุภู�ครััฐ มีรุายไดู้จาก
กิจการุกรุะจายเสีืยงเป็นัจำานัวินัเงินัเฉลี�ย 42.71 ล้านั
บาทต่อปี ซึั�งมาจากช่องทางหลักคือ รุายไดู้จากการุ
แบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุ เฉลี�ยรุ้อยละ 81 และรุายไดู้
อื�นัๆ เฉลี�ยรุ้อยละ 19 เช่นั งบปรุะมาณที�ไดู้รัุบจัดูสืรุรุ
จากหนัว่ิยงานัภาครัุฐ หรืุอรุายไดู้จากการุรัุบผลิตเนืั�อหา
รุายการุส่ืงเสืริุมสัืงคม 

ผู้ิปรัะกัอบกั�รักัลุ่มหนุ่วยุง�นุกั�รัศ้กัษ� มีรุายไดู้จาก 
กิจการุกรุะจายเสีืยงเป็นัจำานัวินัเงินัเฉลี�ย 5.44 ล้านับาท 
ต่อปี ซึั�งมาจากช่องทางหลักคือ รุายไดู้จากการุแบ่ง
เวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุ (เฉลี�ยรุ้อยละ 52) รุายไดู้
จากการุโฆษณา (เฉลี�ยรุ้อยละ 32) และรุายไดู้อื�นัๆ  
(เฉลี�ยรุ้อยละ 16) เช่นั งบปรุะมาณที�ไดู้รัุบจัดูสืรุรุ 
จากหน่ัวิยงานัต้นัสัืงกัดู  

ผู้ิปรัะกัอบกั�รัที�ได้รัับกั�รัแบ่งเวล�ให้ดำ�เนิุนุรั�ยุกั�รั
วิิทยุกรุะจายเสีืยง เป็นัผู้ปรุะกอบการุภาคเอกชนั
ที�ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงในัเชิงพาณิชย์ เพื�อ
แสืวิงหากำาไรุจากการุดูำาเนิันัการุ จากการุสืำารุวิจพบว่ิา
ผู้ปรุะกอบการุมีรุายไดู้จากกิจการุกรุะจายเสีืยงเฉลี�ย 
53.72 ล้านับาทต่อปี เนืั�องจากผู้ปรุะกอบการุเหล่านีั�
เป็นันิัติบุคคลที�อยู่ภายใต้บริุษัทใหญ่ในัอุตสืาหกรุรุม
บันัเทิง ซึั�งต่อยอดูรุายไดู้ให้มีควิามครุอบคลุมในัทุก 
รูุปแบบข้องสืื�อ โดูยรุายไดูจ้ากกจิการุกรุะจายเสืยีงข้อง
ผู้ปรุะกอบการุกลุ่มนีั� มาจากการุโฆษณาเป็นัหลัก (เฉลี�ย
รุ้อยละ 80) รุายไดู้จากการุจำาหน่ัายสิืนัค้า (เฉลี�ยรุ้อยละ 
6) และรุายไดู้อื�นัๆ (เฉลี�ยรุ้อยละ 6) ซึั�งกลุ่มผู้ปรุะกอบการุ

81%

32%

16%

52%

19%

ล้านบาท/ปี/ราย

ล้านบาท/ปี/ราย

42.71

5.44

รายได้เฉลี�ย

รายได้เฉลี�ย

 ภาครัฐ

หน่วิยงานการศึกษา

ผ้�ได�รับการแบ่งเวิลา
ให�ดำาเนินรายการ

จัดงาน

ผู้ลิตเน่�อุหา

โฆษณ์า

จำาหน่ายสิีนค้า

อุ่�นๆ

ล้านบาท/ปี/ราย
53.72

รายได้เฉลี�ย

80%

6%
5%

3% 6%
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ปรุะเภทนีั�มีส่ืวินัแบง่รุายไดูจ้ากโฆษณากลุ่มใหญที่�สุืดูในั
ตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยง เนืั�องจากเป็นัสืถานีัวิิทยุ
กรุะจายเสืยีงข้นัาดูใหญที่�ไดู้รัุบควิามนัยิม และมรีุายไดู้ 
รุวิมเป็นัอันัดัูบต้นัๆ ในัตลาดู
  
ผู้ิปรัะกัอบกั�รัที�ได้รัับอนุุญ�ติให้ทดลองปรัะกัอบ
กิัจำกั�รั ซึั�งปรุะกอบดู้วิยผู้ปรุะกอบกิจการุปรุะเภท
บริุการุสืาธุารุณะ บริุการุชุมชนั และบริุการุธุุรุกิจ ดัูงนีั�

ปรัะเภูทบริักั�รัส�ธุ�รัณะและบริักั�รัชุมชนุ เป็นักลุ่ม 
ที�ไม่สืามารุถหารุายไดู้ในัเชิงพาณิชย์ไดู้ จากการุ
สืำารุวิจพบวิ่าเมื�อเทียบกับสัืดูส่ืวินัรุายไดู้ทั�งหมดูแล้วิ 
ผู้ปรุะกอบการุมีรุายไดู้จากกิจการุกรุะจายเสืียงเฉลี�ย 
0.3 ล้านับาท และ 0.095 ล้านับาทต่อปี ตามลำาดัูบ  
ซึั�งรุายไดู้หลักมาจากงบปรุะมาณสืนัับสืนุันั (เฉลี�ย 
รุ้อยละ 98 และ 93 ตามลำาดัูบ) 

ปรัะเภูทบรัิกั�รัธุุรักิัจำ เป็นักลุ่มที�สืามารุถปรุะกอบ
กิจการุเชิงพาณิชย์และแสืวิงหากำาไรุไดู้ จากการุสืำารุวิจ
พบว่ิาผู้ปรุะกอบการุมีรุายไดู้จากกิจการุกรุะจายเสืียง
เป็นัจำานัวินัเงินัเฉลี�ย 0.5 ล้านับาทต่อปี โดูยมีรุายไดู้
หลักมาจากการุโฆษณา (เฉลี�ยรุ้อยละ 81) รุายไดู้จาก 
การุจำาหน่ัายสิืนัค้า (เฉลี�ยรุ้อยละ 11) และรุายไดู้อื�นัๆ 
(เฉลี�ยรุ้อยละ 3) โดูยรุายไดู้จากการุโฆษณานัั�นัถือเป็นั
แหล่งที�มาข้องรุายไดู้ที�สืำาคัญที�สุืดูสืำาหรัุบผู้ปรุะกอบ
กิจการุกรุะจายเสีืยงกลุ่มนีั� 

ล้านบาท/ปี/ราย
0.50
รายได้เฉลี�ย

11%

81%

1.5%
1.5% 3%

2%

งบประมาณ์สีนับสีนุน

อุ่�นๆ

7%

2%2%

93%

98%

ล้านบาท/ปี/ราย

ล้านบาท/ปี/ราย

0.095

0.30

รายได้เฉลี�ย

รายได้เฉลี�ย

สีาธารณีะ

ธุรกิจ

ชุ่มช่น

จัดงาน

ผู้ลิตเน่�อุหา

โฆษณ์า

จำาหน่ายสิีนค้า

อุ่�นๆ

แบ่งเวิลา
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(2) โครงสีร�างต�นทุนขอุงผ้�ประกอุบกิจการกระจายเสีียง

ผู้ิปรัะกัอบกั�รัรั�ยุเดิม ไดู้แก่ กลุ่มหน่ัวิยงานัภาครัุฐและ 

หน่ัวิยงานัการุศึึกษา จากการุสืำารุวิจพบวิ่า ไม่สืามารุถรุะบุ 

รุายละเอียดูข้องการุใช้เงินัลงทุนัเริุ�มต้นัโดูยเฉลี�ยที�ชัดูเจนั 

เนืั�องจากสืถานัีวิิทยุส่ืวินัใหญ่จะเป็นัการุสืรุ้างพรุ้อมกับส่ืวินัอื�นัๆ 

ข้องหนั่วิยงานั โดูยหากพิจารุณาต้นัทุนัเพื�อการุดูำาเนัินักิจการุ 

พบว่ิา

ซ่่อุมบำารุงอุุปกรณ์์

ลงทุนในอุุปกรณ์์ใหม่

ค่าไฟฟ้า

บุคลากร

ค่าธิรรมเนียมการดำาเนินกิจการ

อุ่�นๆ

ผู้ิปรัะกัอบกั�รักัลุ่มหนุ่วยุง�นุภู�ครััฐ มีต้นัทุนัเฉลี�ย 

อยูที่� 7.78 ล้านับาทต่อปี โดูยมีต้นัทุนัหลัก ไดู้แก่ ต้นัทุนั

ค่าไฟัฟ้ัา (เฉลี�ยรุ้อยละ 31) ต้นัทุนัการุจ้างบุคลากรุ  

(เฉลี�ยรุ้อยละ 20) และต้นัทุนัดู้านัการุซ่ัอมบำารุุงอุปกรุณ์ 

(เฉลี�ยรุ้อยละ 18) 

ผู้ิปรัะกัอบกั�รักัลุ่มหนุ่วยุง�นุกั�รัศ้กัษ� มีต้นัทุนั 

เฉลี�ย 3.28 ล้านับาทต่อปี ซึั�งมาจากต้นัทุนัหลัก ไดู้แก่ 

ต้นัทุนัการุจ้างบุคลากรุ (เฉลี�ยรุ้อยละ 61) ต้นัทุนั 

การุลงทุนัในัอุปกรุณ์ใหม่ (เฉลี�ยรุอ้ยละ 17) และต้นัทุนั

ค่าไฟัฟ้ัา (เฉลี�ยรุ้อยละ 11) 

ล้านบาท/ปี/ราย

ล้านบาท/ปี/ราย

7.78

3.28

ต้นทุนเฉลี�ย

ต้นทุนเฉลี�ย

16% 20%

8%

18%

61%

11%

7%

17%

2%
2%

7%

31%

 ภาครัฐ

หน่วิยงานการศึกษา
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ผู้ิปรัะกัอบกั�รัที�ได้รัับกั�รัแบ่งเวล�ให้ดำ�เนิุนุรั�ยุกั�รั 

เป็นัผู้ปรุะกอบการุเอกชนัรุายใหญ่ ดัูงนัั�นัเงินัลงทุนั 

เริุ�มต้นัเฉลี�ย จึงมีมูลค่าสูืงที�ปรุะมาณ 17.62 ล้านับาท 

ในัช่วิงปี 2550 – 2555 และมีต้นัทุนัเพื�อการุดูำาเนิันั

กิจการุเฉลี�ยปีละ 26.08 ล้านับาทต่อปี ซึั�งปรุะกอบดูว้ิย

ต้นัทุนัหลัก ไดู้แก่ ต้นัทุนัค่าเช่าเวิลาดูำาเนิันัรุายการุ 

จากผู้ปรุะกอบการุที�ไดู้รัุบการุจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี� 

(เฉลี�ยรุ้อยละ 37) ต้นัทุนัค่าไฟัฟั้า (เฉลี�ยรุ้อยละ 23) 

จากการุดูำาเนิันัการุสืำานัักงานัหรืุอห้องออกอากาศึ 

เพื�อเชื�อมสัืญญาณไปยังเสืาส่ืงสัืญญาณออกอากาศึ

ข้องหนั่วิยงานัซึั�งเป็นัผู้ที�ให้การุแบ่งเวิลามาเพื�อดูำาเนิันั

รุายการุ และต้นัทุนัในัการุจ้างบุคลากรุ (เฉลี�ยรุ้อยละ 

15) เพื�อดูำาเนิันัการุจัดูทำาเนืั�อหารุายการุต่างๆ 

ผู้ิปรัะกัอบกั�รัที�ได้รัับอนุุญ�ติให้ทดลองปรัะกัอบ

กิัจำกั�รั ซึั�งปรุะกอบดู้วิยผู้ปรุะกอบกิจการุปรุะเภท

บริุการุสืาธุารุณะ บริุการุชุมชนั และบริุการุธุุรุกิจ ดัูงนีั�

ปรัะเภูทบรัิกั�รัส�ธุ�รัณะและบรัิกั�รัชุมชนุ มีเงินั

ลงทุนัเริุ�มต้นัเฉลี�ยรุะหว่ิางปี 2547 - 2554 อยู่ที�  

0.73 ล้านับาท สืำาหรัุบปรุะเภทบริุการุสืาธุารุณะ และ 

0.27 ล้านับาทสืำาหรัุบปรุะเภทบรุิการุชุมชนั ซึั�งทั�ง

สืองปรุะเภทนีั�มีโครุงสืรุ้างต้นัทุนัหลักจากแหล่งต้นัทุนั

เดีูยวิกันั โดูยที�ผู้ปรุะกอบการุปรุะเภทบรุกิารุสืาธุารุณะซ่่อุมบำารุงอุุปกรณ์์

ซ่่อุมบำารุงอุุปกรณ์์

ลงทุนในอุุปกรณ์์ใหม่

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า

บุคลากร

บุคลากร

ค่าเช่่าเวิลาดำาเนินรายการ

ค่าธิรรมเนียมการดำาเนินกิจการ

ค่าธิรรมเนียมการดำาเนินกิจการ

จัดทำาเน่�อุหาและลิขสิีทธิิ�

ค่าเช่่าสีถานที�

ค่าเช่่าสีถานที�

อุ่�นๆ

อุ่�นๆ

ล้านบาท/ปี/ราย
26.08

ต้นทุนเฉลี�ย

ล้านบาท/ปี/ราย
0.40
ต้นทุนเฉลี�ย

32%

14%

19%

27%

23%

15%

9%

37%

11%

2%
4%

2%

1%

3%

1%

สีาธารณีะ

ผ้�ได�รับการแบ่งเวิลา
ให�ดำาเนินรายการ
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ชุ่มช่น

มีต้นัทุนัเฉลี�ยอยูที่� 0.4 ล้านับาทต่อปี ต้นัทุนัหลัก ไดู้แก่ 

ค่าไฟัฟ้ัา (เฉลี�ยรุ้อยละ 32) ต้นัทุนัการุซั่อมบำารุุง

อุปกรุณ์ (เฉลี�ยรุ้อยละ 27) และต้นัทุนัค่าธุรุรุมเนีัยม 

การุดูำาเนิันักิจการุ (เฉลี�ยรุ้อยละ 19) ส่ืวินัผู้ปรุะกอบการุ 

ปรุะเภทบรุกิารุชุมชนั มีต้นัทุนัเฉลี�ยอยูที่� 0.099 ล้านับาท 

ต่อปี ต้นัทุนัหลักไดู้แก่ ค่าไฟัฟ้ัา (เฉลี�ยรุ้อยละ 36) 

ต้นัทุนัการุซั่อมบำารุุงอุปกรุณ์ (เฉลี�ยรุ้อยละ 28)  

และต้นัทุนัค่าธุรุรุมเนีัยมการุดูำาเนิันักิจการุ (เฉลี�ย 

รุ้อยละ 17) 

ปรัะ เภูทบ ริักั� รั ธุุ รั กิั จำ  ในัการุลง ทุนั เ ริุ� ม ต้นั 

ผู้ปรุะกอบการุมีการุลงทุนัเฉลี�ย 0.85 ล้านับาท ซึั�งการุ

ลงทนุัส่ืวินัใหญจ่ะอยูใ่นัชว่ิงปี 2550 - 2555 และในัการุ

ดูำาเนัินังานัรุายปีผู้ปรุะกอบการุปรุะเภทบรุิการุธุุรุกิจ 

มีต้นัทุนัเฉลี�ยอยูที่� 0.27 ล้านับาท ซึั�งต้นัทุนัหลัก ไดู้แก่

ต้นัทุนัในัการุจ้างบุคลากรุ (เฉลี�ยรุ้อยละ 35) ต้นัทุนั

ค่าไฟัฟ้ัา (เฉลี�ยรุ้อยละ 33) และต้นัทุนัค่าธุรุรุมเนีัยม 

การุดูำาเนิันักิจการุ (เฉลี�ยรุ้อยละ 17) 

ซ่่อุมบำารุงอุุปกรณ์์

ซ่่อุมบำารุงอุุปกรณ์์

ลงทุนในอุุปกรณ์์ใหม่

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า

บุคลากร

บุคลากร

ค่าธิรรมเนียมการดำาเนินกิจการ

ค่าธิรรมเนียมการดำาเนินกิจการ

จัดทำาเน่�อุหาและลิขสิีทธิิ�

ค่าเช่่าสีถานที�

ค่าเช่่าสีถานที�

อุ่�นๆ

อุ่�นๆ

ล้านบาท/ปี/ราย
0.27
ต้นทุนเฉลี�ย

ล้านบาท/ปี/ราย
0.099

ต้นทุนเฉลี�ย36%

12%

17%

28%

33%

5%

17%

35%

1%
3%

3%

3%
4%

4%
ธุรกิจ
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การเปลี�ยนผ่านส่้ีระบบใบอุนุญาต2.2
ในัการุเปลี�ยนัผ่านัเข้้าสู่ืรุะบบใบอนุัญาตนัั�นัผู้ปรุะกอบการุแต่ละ

ปรุะเภทจะเข้้าสู่ืรุะบบการุจดัูสืรุรุคลื�นัควิามถี�ที�แตกต่างกันัไปโดูยผู้ปรุะกอบการุ 

ปรุะเภทธุุรุกิจจะต้องเข้้ารุ่วิมการุปรุะมูลคลื�นัควิามถี� และผู้ปรุะกอบการุ

สืาธุารุณะและชุมชนัต้องเข้้าสู่ืกรุะบวินัการุเปรีุยบเทียบคุณสืมบัติเพื�อข้อรัุบ

ใบอนุัญาต โดูยจากการุสืำารุวิจควิามสืนัใจในัการุเข้้าสู่ืกรุะบวินัการุข้อรัุบ 

ใบอนุัญาตพบว่ิา ผู้ปรุะกอบการุที�ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุส่ืวินัใหญ่ 

(รุ้อยละ 88) มีควิามสืนัใจเข้้ารุ่วิมปรุะมูลคลื�นัควิามถี�ในักิจการุกรุะจายเสีืยง 

เนืั�องจากเป็นักลุ่มเอกชนัรุายใหญ่มีรุายไดู้และเงินัทุนัสูืง ส่ืวินัผู้ปรุะกอบการุ

ที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุปรุะเภทบริุการุธุุรุกิจมีควิามสืนัใจ

เข้้ารุ่วิมปรุะมูลน้ัอยกว่ิา (รุ้อยละ 29) เนืั�องจากในัข้ณะที�ทำาการุสืำารุวิจ 

ยังไม่ทรุาบรุายละเอียดูการุปรุะมูล และไม่มีเงินัทุนัเพียงพอ ทั�งนีั� หาก

พิจารุณาดู้านัรุาคาเริุ�มต้นัจากการุปรุะมูล ผู้ปรุะกอบการุมีควิามเห็นัว่ิารุาคา

เริุ�มต้นัที�เหมาะสืมไม่ควิรุสูืงนััก โดูยรุาคาสูืงสุืดูที�จ่ายไดู้มักอ้างอิงจากค่าใช้จ่าย 

ที�สืามารุถจ่ายไดู้ต่อปีโดูยไม่ทำาให้กิจการุมีผลข้าดูทุนั

สืำาหรัุบกลุ่มผู้ปรุะกอบการุที�ไดู้รุับอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุ

ทั�งปรุะเภทบริุการุสืาธุารุณะและบริุการุชุมชนั มีควิามสืนัใจอย่างมาก 

ในัการุเข้้าสู่ืกรุะบวินัการุข้อรัุบใบอนุัญาตเพื�อดูำาเนิันักิจการุกรุะจายเสีืยงต่อไป  

(รุ้อยละ 97 และรุ้อยละ 100 ตามลำาดัูบ) โดูยมีเพียงส่ืวินัน้ัอยที�ต้องการุยุติ

การุปรุะกอบกิจการุ 
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การปรับตัวิขอุงผ้�ประกอุบกิจการกระจายเสีียง

ผู้ลกระทบต่อผู้้�ประกอบการจากระบบนิุเวิศัที�เปลี�ยุนุแปลงไป 

รายละเอีุยด

รายละเอีุยด

ผ้�ประกอุบการที�ได�รับการจัดสีรร 
คล่�นควิามถีั� (รายเดิม)

งบประมาณที�ไดิ�รับการจัดิสีรรลดิลง

รายุไดิ�จากการโฆษณาลดินุ�อยุลง

จำานุวินุผู้้�ฟังลดิลง

อ่�นุๆ 

ล้กค�าโฆษณาลดิลง

ผู้้�ซ่ึ่�อสิีนุค�าข้องสีถานีุลดิลง

การจัดิงานุ (Event) ลดิลง

จำานุวินุผู้้�ฟังลดิลง

การแข่้งขั้นุและการโต�ตอบจากค่้แข่้งรุนุแรงข้้�นุ

อ่�นุๆ

11.0

22.0

11.0

22.0

50.0

13.0

0.0

38.0

0.0

38.0

 57.0

29.0

57.0

29.0

80.0

13.9

5.8

69.3

6.7

15.6

2.3
1) ผิลต่ิอผู้ิปรัะกัอบกิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุงจำ�กัรัะบบนิุเวศที�

เปลี�ยุนุแปลงไป ซึั�งเป็นัผลมาจากการุเกิดูขึ้�นัข้องเทคโนัโลยีใหม่ ส่ืงผลให้ 

ผู้ปรุะกอบการุไดู้รัุบผลกรุะทบจากรุายไดู้ที�ลดูลง โดูยเฉพาะในักลุ่ม 

ผู้ปรุะกอบการุปรุะเภทบริุการุธุุรุกิจ และการุลดูลงข้องรุายไดู้จากงบปรุะมาณ

สืนัับสืนุันัหรืุอเงินับริุจาคในักลุ่มผู้ปรุะกอบการุที�ไม่ไดู้ปรุะกอบการุเชิงธุุรุกิจ 

อีกทั�งผู้ฟัังเริุ�มมีทางเลือกมากขึ้�นัจากแพลตฟัอร์ุมออนัไลน์ั ทำาให้จำานัวินัผู้ฟััง

ในัช่องทางวิิทยุลดูลง

 ภาครัฐ หน่วิยงานการศึกษา

ผ้�ประกอุบการที�
ได�รับการแบ่งเวิลา 
ให�ดำาเนินรายการ

ผ้�ประกอุบการ 
ที�ได�รับอุนุญาตให� 

ทดลอุงประกอุบกิจการ  
(ประเภทธุรกิจ)
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2) แนุวโนุ้มกั�รัปรัับตัิวเพ่�อให้ส�ม�รัถดำ�เนิุนุกิัจำกั�รัได้อยุ่�ง
มีปรัะสิทธิุภู�พ จากผลการุสืำารุวิจพบว่ิา มีการุปรัุบตัวิโดูยเน้ันัการุ
ศึึกษาพฤติกรุรุมข้องผู้ฟัังและการุเปลี�ยนัแปลงข้องตลาดูอย่างสืมำ�าเสืมอ 
เพื�อให้การุดูำาเนิันังานัสืามารุถตอบสืนัองต่อพฤติกรุรุมผู้ฟัังที�เปลี�ยนัไป  
โดูยดูำาเนิันักิจการุผ่านัช่องทางออนัไลน์ั ส่ืวินักลุ่มผู้ปรุะกอบการุที�ไดู้รัุบอนุัญาต
ให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุปรุะเภทบรุิการุธุุรุกิจบางส่ืวินัยังไม่มีการุปรัุบตัวิ  
จึงเลือกตอบในัหัวิข้้ออื�นัๆ มากที�สุืดู  

รายละเอีุยด

ผ้�ประกอุบการที�ได�รับการจัดสีรร 
คล่�นควิามถีั� (รายเดิม)

ศ้ักษาพฤติกรรมข้องผู้้�ฟังและการเปลี�ยุนุแปลง
ข้องตลาดิเพ่�อปรับเปลี�ยุนุห้ร่อปรับปรุง

ปรับเปลี�ยุนุกลุ่มเป้าห้มายุห้ลักให้�มีควิาม
เฉพาะเจาะจง (Niche) 

ปรับเปลี�ยุนุร้ปแบบเนุ่�อห้ารายุการให้�ตรงกับ
ควิามต�องการข้องผู้้�ฟังมากยิุ�งข้้�นุ

ประชาสัีมพันุธ์สีถานีุวิิทยุุและสีร�างการมี
ส่ีวินุร่วิมระห้ว่ิางสีถานีุและกลุ่มผู้้�ฟังมากข้้�นุ

ดิำาเนิุนุกิจการบนุช่องทางออนุไลน์ุ 

ลงทุนุในุการนุำาเทคโนุโลยีุให้ม่ๆ มาใช�เพ่�อ
เพิ�มประสิีทธิภาพ

อ่�นุๆ 

56.0

0.0 

22.0 

33.0 

67.0

33.0 

0.0

71.0

57.0 

57.0 

57.0 

100.0

86.0 

0.0

 ภาครัฐ หน่วิยงานการศึกษา

แนุวิโนุ�มการปรับตัวิเพ่�อให้�สีามารถดิำาเนิุนุกิจการไดิ�อยุ่างมีประสิีทธิภาพ

รายละเอีุยด

ผ้�ประกอุบการที�ได�รับอุนุญาตให�
ทดลอุงประกอุบกิจการ

เงินุบริจาคห้ร่อเงินุทุนุสีนัุบสีนุุนุลดิลง

ผู้้�ซ่ึ่�อสิีนุค�าข้องสีถานีุลดิลง

การจัดิงานุ (Event) ลดิลง

จำานุวินุผู้้�ฟังลดิลง

การแข่้งขั้นุและการโต�ตอบจากค่้แข่้งรุนุแรงข้้�นุ

อ่�นุๆ

49.0

0.0

5.0

33.0

5.0

7.0

66.0

0.0

0.0

28.0

0.0

0.0

ประเภทสีาธารณีะ ประเภทชุ่มช่น



77

รายละเอีุยด

รายละเอีุยด

ผ้�ประกอุบการที�ได�รับอุนุญาต 
ให�ทดลอุงประกอุบกิจการ

ศ้ักษาพฤตกิรรมข้องผู้้�ฟังและการเปลี�ยุนุแปลง
ข้องตลาดิเพ่�อปรับเปลี�ยุนุห้ร่อปรับปรุง

ปรับเปลี�ยุนุกลุ่มเป้าห้มายุห้ลักให้�มีควิาม
เฉพาะเจาะจง (Niche)

ปรับเปลี�ยุนุร้ปแบบเนุ่�อห้ารายุการให้�ตรงกับ
ควิามต�องการล้กค�าโฆษณามากยิุ�งข้้�นุ

ประชาสัีมพันุธ์สีถานีุวิิทยุุแก่กลุ่มผู้้�ฟังและ
ล้กค�าโฆษณามากยิุ�งข้้�นุ

สีร�างการมีส่ีวินุร่วิมระห้ว่ิางสีถานีุและ 
กลุ่มผู้้�ฟังมากยิุ�งข้้�นุ

รักษาฐานุล้กค�าโฆษณาเดิิมผู่้านุกลยุุทธ์ 
การสีร�างควิามสัีมพันุธ์ที�ดีิกับล้กค�า  

ดิำาเนิุนุกิจการบนุช่องทางออนุไลน์ุ

ลงทุนุในุการนุำาเทคโนุโลยีุให้ม่ๆ มาใช� 
ในุการดิำาเนิุนุกิจการเพ่�อเพิ�มประสิีทธิภาพ

อ่�นุๆ

ศ้ักษาพฤติกรรมข้องผู้้�ฟังและการเปลี�ยุนุแปลง 
ข้องตลาดิเพ่�อปรับเปลี�ยุนุห้ร่อปรับปรุง

ปรับเปลี�ยุนุร้ปแบบเนุ่�อห้ารายุการให้�ตรงกับ
ควิามต�องการข้องผู้้�สีนัุบสีนุุนุมากยิุ�งข้้�นุ

สีร�างการมีส่ีวินุร่วิมระห้ว่ิางสีถานีุและ 
กลุ่มผู้้�ฟังมากยิุ�งข้้�นุ

ดิำาเนิุนุกิจการบนุช่องทางออนุไลน์ุ

ลงทุนุในุการนุำาเทคโนุโลยีุให้ม่ๆ มาใช� 
เพ่�อเพิ�มประสิีทธิภาพ

อ่�นุๆ

25.0 

0.0 

25.0 

13.0 

13.0 

63.0 

88.0

38.0 

0.0

37.0 

9.0 

7.0 

25.0

7.0 

7.0

28.4 

9.6 

12.2 

   8.4 

15.1 

19.1 

22.9

3.5

38.6

45.0

      
0.0 

0.0 

28.0

7.0 

0.0

ประเภทสีาธารณีะ

ผ้�ประกอุบการที�
ได�รับการแบ่งเวิลา 
ให�ดำาเนินรายการ

ผ้�ประกอุบการที�
ได�รับอุนุญาตให�

ทดลอุงประกอุบการ 
(ประเภทธุรกิจ)

ประเภทชุ่มช่น

ผ้�ประกอุบการ 
ที�ได�รับอุนุญาตให� 

ทดลอุงประกอุบกิจการ  
(ประเภทธุรกิจ)
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3) กั�รัปรัับตัิวด้�นุกั�รัผิลิติ นุำ�เสนุอเนุ่�อห� และรูัปแบบรั�ยุกั�รัให้

สอดคล้องกัับคว�มเปลี�ยุนุแปลง เพื�อให้ดูำาเนิันักิจการุไดู้อยา่งมีปรุะสิืทธิุภาพ

ข้้อมูลจากการุสืำารุวิจพบว่ิาผู้ปรุะกอบการุส่ืวินัใหญ่ปรัุบตัวิดู้านัการุผลิตและ

การุนัำาเสืนัอเนืั�อหาเพื�อให้เข้้าถึงกลุ่มผู้ฟััง โดูยเน้ันัเนืั�อหาที�ผู้ฟัังส่ืวินัใหญ่

ให้ควิามสืนัใจ เช่นั รุายการุข่้าวิ รุายการุสืารุะควิามรูุ้ บันัเทิง และกลุ่ม 

ผู้ปรุะกอบการุอีกส่ืวินัหนึั�งที�เลือกตอบอื�นัๆ เป็นัผลจากการุที�ผู้ปรุะกอบการุ

ไม่เห็นัควิามจำาเป็นัในัการุปรัุบเปลี�ยนัเนืั�อหา เนืั�องจากมีฐานัผู้ฟัังที�ชื�นัชอบ

เนืั�อหาเดิูมอยูแ่ล้วิ นัอกจากนีั�การุปรัุบเปลี�ยนัรูุปแบบรุายการุที�สืรุ้างการุมีส่ืวินั

รุ่วิมและตรุงกับควิามต้องการุข้องผู้ฟััง ยังเป็นัสิื�งที�ผู้ปรุะกอบการุทั�งภาครัุฐ/

หน่ัวิยงานัการุศึึกษาที�ไดู้รัุบการุจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี� และผู้ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลา

ให้ดูำาเนิันัรุายการุ ให้ควิามสืำาคัญในัสัืดูส่ืวินัไม่น้ัอยกว่ิารุ้อยละ 25 แม้แต่ 

ผู้ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุปรุะเภทธุุรุกิจก็มีแนัวิคิดูจะปรัุบตัวิ

ในัรูุปแบบนีั�ในัสัืดูส่ืวินัรุ้อยละ 12.5

รายละเอีุยด

ผ้�ประกอุบการที�ได�รับ
การจัดสีรรคล่�นควิามถีั�

(รายเดิม)

แนุวิโนุ�มการปรับตัวิดิ�านุการผู้ลิต นุำาเสีนุอเนุ่�อห้า  
และร้ปแบบรายุการให้�สีอดิคล�องกับควิามเปลี�ยุนุแปลง   

44.0 

22.0 

22.0 

33.0 

11.0 

44.0

71.0 

14.0 

29.0 

57.0 

71.0 

0.0

 ภาครัฐ หน่วิยงาน
การศึกษา

ผ้�ประกอุบการที�ได�รับ
อุนุญาตให�ทดลอุงประกอุบกิจการ

ผ้�ประกอุบการ
ที�ได�รับการแบ่งเวิลา
ให�ดำาเนินรายการ

51.0 

19.0 

5.0 

0.0 

0.0 

42.0

52.0 

10.0 

7.0 

7.0 

0.0 

38.0

35.9 

25.8 

11.3

   
12.5 

11.0 

54.2

50.0 

0.0 

0.0 

25.0 

38.0 

50.0

ประเภท
สีาธารณีะ

ประเภท 
ชุ่มช่น

ประเภท 
ธุรกิจ

สีร�างสีรรค์เนุ่�อห้าที�ผู้้�ฟังกระแสีห้ลัก 
ห้ร่อผู้้�ฟังส่ีวินุให้ญ่ให้�ควิามสีนุใจ

สีร�างสีรรค์เนุ่�อห้าเฉพาะสีำาห้รับ 
กลุ่มเป้าห้มายุเฉพาะมากข้้�นุ

สีร�างเนุ่�อห้าพิเศัษสีำาห้รับแต่ละช่องทาง 
การออกอากาศัโดิยุเฉพาะ

ปรับเปลี�ยุนุร้ปแบบรายุการ 
ที�สีร�างการมีส่ีวินุร่วิมและ 
ตรงกับควิามต�องการข้องผู้้�ฟัง

จัดิห้าห้ร่อจัดิทำาเนุ่�อห้ารายุการ 
ให้�มีควิามห้ลากห้ลายุมากข้้�นุ

อ่�นุๆ
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4) แนุวโนุ้มกั�รัปรัับตัิวข้องผู้ิปรัะกัอบกั�รัห�กัไม่ได้รัับกั�รัจัำดสรัรั 
คล่�นุคว�มถี� จากการุสืำารุวิจพบว่ิา กลุ่มผู้ปรุะกอบการุที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้
ทดูลองปรุะกอบกิจการุปรุะเภทบริุการุสืาธุารุณะมีควิามสืนัใจที�จะเปลี�ยนัไป
ออกอากาศึในัรุะบบเอเอ็ม เนืั�องจากรุะบบเอเอ็มมีพื�นัที�ให้บริุการุที�ครุอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายเดิูมข้องผู้ฟัังดู้วิยรุะบบเอฟัเอ็ม โดูยที�กลุ่มผู้ปรุะกอบการุ 
ที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุปรุะเภทบริุการุชุมชนัส่ืวินัหนึั�ง 
อาจจะเปลี�ยนัไปออกอากาศึในัช่องทางออนัไลน์ั นัอกจากนีั�ยังมีบางส่ืวินั  
ที�ยังไม่มีแนัวิทางการุปรัุบตัวิที�ชัดูเจนั จึงเลือกตอบอื�นัๆ

ในัข้ณะที�กลุ่มผู้ปรุะกอบการุภาคธุุรุกิจทั�งผู้ที�ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้
ดูำาเนิันัรุายการุและผู้ปรุะกอบการุที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุ
ปรุะเภทบริุการุธุุรุกิจนัั�นั มีแนัวิทางปรัุบตัวิที�ค่อนัข้้างแตกต่างกันั โดูย 
ผู้ไดู้รุับการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุมีแนัวิโน้ัมที�จะยังคงออกอากาศึ 
โดูยการุข้อแบ่งเวิลาต่อไปพรุ้อมทั�งออกอากาศึทางออนัไลน์ัเพิ�มเติม แต่สืำาหรัุบ
ผู้ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุปรุะเภทบริุการุธุุรุกิจนัั�นัส่ืวินัใหญ่ 
มีแนัวิโน้ัมที�จะยุติกิจการุหากไม่สืามารุถปรุะมูลคลื�นัควิามถี�ไดู้ 

ดู้านัผู้ปรุะกอบการุคลื�นัหลักที�ไดู้รัุบการุจัดูสืรุรุคลื�นัอยู่เดิูม ทั�งที�
เป็นัหน่ัวิยงานัภาครัุฐและหน่ัวิยงานัการุศึึกษาให้ควิามเห็นัว่ิา มีควิามสืนัใจ
ที�จะออกอากาศึช่องทางออนัไลนั์ เพื�อตอบสืนัองผู้ฟัังไดู้ในัสัืดูส่ืวินั 
ถึงรุ้อยละ 44 และรุ้อยละ 100 ตามลำาดัูบ

รายละเอีุยด

ผ้�ประกอุบการที�ได�รับการจัดสีรร 
คล่�นควิามถีั� (รายเดิม)

ปรับเปลี�ยุนุไปออกอากาศับนุช่องทาง
ออนุไลน์ุ

สีนุใจปรับเปลี�ยุนุไปออกอากาศับนุระบบ AM 
ห้ากสีามารถทำาไดิ�

ไม่มีการปรับตัวิใดิๆ 

อ่�นุๆ 

44.0 

11.0 

22.0

22.0

100.0 

57.0 

0.0

0.0

 ภาครัฐ หน่วิยงานการศึกษา

 แนุวิโนุ�มการปรับตัวิข้องผู้้�ประกอบการห้ากไม่ไดิ�รับการจัดิสีรรคล่�นุควิามถี� 



80

5) ผิลกัรัะทบในุกั�รัดำ�เนิุนุกิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุงในุช่วงสถ�นุกั�รัณ์ 

กั�รัแพรัร่ัะบ�ดข้องโควดิ-19 จากการุสืำารุวิจผู้ปรุะกอบการุพบว่ิาผลกรุะทบ 

หลักที�เกิดูกับผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงทุกปรุะเภทคือรุายไดู้ที�ลดูลง 

ทั�งรุายไดู้จากงบปรุะมาณที�ไดู้รัุบการุจัดูสืรุรุ รุายไดู้โฆษณา และรุายไดู้ 

จากการุบริุจาคหรืุอเงินัทุนัสืนัับสืนุันั โดูยในักลุ่มผู้ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลอง

ปรุะกอบกิจการุปรุะเภทธุุรุกิจพบว่ิามีผู้ปรุะกอบการุที�ตอบว่ิาจำานัวินัลูกค้า

โฆษณาลดูลง ในัสัืดูส่ืวินัถึงรุ้อยละ 84.1 อีกทั�งยังตอบว่ิาจำานัวินัผู้ฟัังลดูลง 

ถึงรุ้อยละ 69 ในัข้ณะที�ผู้ไดู้รัุบการุแบง่เวิลาให้ดูำาเนันิัรุายการุตอบวิา่มีจำานัวินั

ผู้ฟัังลดูลงในัสัืดูส่ืวินัรุ้อยละ 38 และผู้ไดู้รัุบจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี�เดิูมที�เป็นั 

รายละเอีุยด

ปรับเปลี�ยุนุไปออกอากาศับนุช่องทางออนุไลน์ุ

ออกอากาศัโดิยุการแบ่งเวิลาในุการดิำาเนิุนุ
รายุการ

ไม่มีการปรับตัวิใดิๆ (ยุุติการดิำาเนิุนุกิจการ)

อ่�นุๆ 

63.0

63.0 

0.0

0.0

18.0

11.3 

58.3

 21.0

ผ้�ประกอุบการที�
ได�รับการแบ่งเวิลา 
ให�ดำาเนินรายการ

รายละเอีุยด

ผ้�ประกอุบการที�ได�รับอุนุญาต 
ให�ทดลอุงประกอุบกิจการ

ปรับเปลี�ยุนุไปออกอากาศับนุช่องทางออนุไลน์ุ

สีนุใจปรับเปลี�ยุนุไปออกอากาศับนุระบบ AM 
ห้ากสีามารถทำาไดิ�

ไม่มีการปรับตัวิใดิๆ (ยุุติการดิำาเนิุนุกิจการ)

อ่�นุๆ 

39.5

100.0 

7.0

46.5

34.0

0.0 

17.0

48.0

ประเภทสีาธารณีะ ประเภทชุ่มช่น

ผ้�ประกอุบการ 
ที�ได�รับอุนุญาตให� 

ทดลอุงประกอุบกิจการ  
(ประเภทธุรกิจ)
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รายละเอีุยด

ล้กค�าโฆษณาลดิลง

ผู้้�ซ่ึ่�อสิีนุค�าข้องสีถานีุลดิลง

การจัดิงานุ (Event) ลดิลง

จำานุวินุผู้้�ฟังลดิลง

อุปกรณ์ไม่ไดิ�รับการซ่ึ่อมแซึ่มที�เห้มาะสีม 
ในุช่วิงมาตรการล็อคดิาวิน์ุ

อุปสีรรคในุการติดิต่อล้กค�าและห้นุ่วิยุงานุ 
ที�เกี�ยุวิข้�อง

อ่�นุๆ 

63.0

13.0

0.0

38.0

0.0 

0.0 

25.0

84.1

20.3

   6.7

 69.0

   2.3

   
2.9 

   5.9

ผ้�ประกอุบการที�
ได�รับการแบ่งเวิลา 
ให�ดำาเนินรายการ

ผ้�ประกอุบการ 
ที�ได�รับอุนุญาตให� 

ทดลอุงประกอุบกิจการ  
(ประเภทธุรกิจ)

หน่ัวิยงานัการุศึึกษานัั�นั ตอบว่ิามีจำานัวินัผู้ฟัังลดูลงในัสัืดูส่ืวินัรุ้อยละ 29 

สืำาหรัุบผู้ปรุะกอบการุที�เลือกตอบหัวิข้้ออื�นัๆ นัั�นัเป็นัผู้ปรุะกอบการุที�ไม่ไดู้รัุบ

ผลกรุะทบจากการุแพรุ่รุะบาดูข้องโควิิดู-19 

รายละเอีุยด

ผ้�ประกอุบการที�ได�รับการจัดสีรร 
คล่�นควิามถีั� (รายเดิม)

งบประมาณที�ไดิ�รับการจัดิสีรรลดิลง

รายุไดิ�จากการโฆษณาลดิลง

จำานุวินุผู้้�ฟังลดิลง

อุปกรณ์ไม่ไดิ�รับการซ่ึ่อมแซึ่มที�เห้มาะสีม 
ในุช่วิงมาตรการล็อคดิาวิน์ุ

อุปสีรรคในุการติดิต่อห้นุ่วิยุงานุที�เกี�ยุวิข้�อง

อ่�นุๆ

44.0

22.0

11.0

11.0 

11.0

11.0

43.0

14.0

29.0

29.0 

14.0

0.0

 ภาครัฐ

ผู้ลกระทบในุการดิำาเนิุนุกิจการกระจายุเสีียุงในุช่วิงสีถานุการณ์การแพร่ระบาดิข้องโควิิดิ-19

หน่วิยงานการศึกษา
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6) แนุวท�งกั�รัปรัับติัวในุกั�รัดำ�เนิุนุกิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุงในุช่วง

สถ�นุกั�รัณก์ั�รัแพรัร่ัะบ�ดข้องโควดิ-19 ถึงแม้สืถานัการุณ์การุแพรุ่รุะบาดู

ข้องโควิิดู-19 จะทำาให้ทั�งรุายไดู้ข้องผู้ปรุะกอบการุและจำานัวินัผู้ฟัังลดูลง  

แต่จากการุสืำารุวิจแนัวิทางการุปรัุบตัวิในัช่วิงสืถานัการุณ์การุแพรุ่รุะบาดู 

ข้องโควิิดู-19 พบว่ิาผู้ปรุะกอบการุส่ืวินัใหญ่ตอบว่ิาไม่มีการุปรัุบตัวิ 

(เลือกตอบว่ิา อื�นัๆ) เนืั�องจากเห็นัว่ิาเป็นัสืถานัการุณ์ที�จะคงอยู่เพียง

ชั�วิครุาวิเท่านัั�นั โดูยผู้ปรุะกอบการุที�มีการุปรัุบตัวินัั�นั เน้ันัการุปรัุบตัวิ

โดูยการุปรุับลดูรุะยะเวิลาดูำาเนิันัรุายการุ รุวิมถึงปรัุบลดูค่าใช้จ่ายต่างๆ

เช่นั ลดูค่าใช้จ่ายในัการุจ้างบุคลากรุ ค่าใช้จ่ายดู้านัการุผลิตเนืั�อหาหรืุอ

ลิข้สิืทธิุ�เนืั�อหา ค่าใช้จ่ายในัการุบำารุุงรัุกษาอุปกรุณ์ในัการุดูำาเนัินังานั 

มากกว่ิาแนัวิทางหารุายไดู้เพิ�มเติมจากช่องทางอื�นั อย่างไรุก็ตามพบว่ิา 

ผู้ที�ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันัรุายการุและผู้ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลอง

ปรุะกอบกิจการุปรุะเภทบริุการุธุุรุกิจไดู้มีการุปรัุบตัวิผ่านัการุสืรุ้างรุายไดู้ 

เพิ�มจากการุรัุบโฆษณาบนัช่องทางออนัไลน์ัข้องสืถานีัข้องตนัเองเพิ�มขึ้�นั

รายละเอีุยด

ผ้�ประกอุบการที�ได�รับอุนุญาต 
ให�ทดลอุงประกอุบกิจการ

เงินุบริจาคห้ร่อเงินุทุนุสีนัุบสีนุุนุลดิลง

รายุไดิ�อ่�นุๆ ลดิลง

จำานุวินุผู้้�ฟังลดิลง

อุปกรณ์ไม่ไดิ�รับการซ่ึ่อมแซึ่มที�เห้มาะสีม 
ในุช่วิงมาตรการล็อคดิาวิน์ุ

อุปสีรรคในุการติดิต่อห้นุ่วิยุงานุที�เกี�ยุวิข้�อง

อ่�นุๆ

60.0

10.0

7.0

5.0 

2.0

2.0

65.5

  3.4

6.9

3.4 

3.4

0.0

ประเภทสีาธารณีะ ประเภทชุ่มช่น
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รายละเอีุยด

ผ้�ประกอุบการที�ได�รับอุนุญาต 
ให�ทดลอุงประกอุบกิจการ

ปรับลดิระยุะเวิลาในุการดิำาเนิุนุรายุการต่อวัินุ

ปรับลดิค่าใช�จ่ายุในุการจ�างบุคลากร

ปรับลดิค่าใช�จ่ายุดิ�านุการผู้ลิตเนุ่�อห้าห้ร่อ
ลิข้สิีทธิ�เนุ่�อห้า

ปรับลดิค่าใช�จ่ายุในุการบำารุงรักษาอุปกรณ์ 
ในุการดิำาเนิุนุงานุ

สีร�างรายุไดิ�เพิ�มจากการจำาห้นุ่ายุสิีนุค�าให้ม่ๆ

อ่�นุๆ 

30.0

0.0

5.0 

7.0 

0.0

65.0

31.0

  0.0

0.0 

3.0 

0.0

55.0

ประเภทสีาธารณีะ ประเภทชุ่มช่น

รายละเอีุยด

ผ้�ประกอุบการที�ได�รับการจัดสีรร 
คล่�นควิามถีั� (รายเดิม)

ปรับลดิระยุะเวิลาในุการดิำาเนิุนุรายุการต่อวัินุ

ปรับลดิค่าใช�จ่ายุในุการจ�างบุคลากร

ปรับลดิค่าใช�จ่ายุดิ�านุการผู้ลิตเนุ่�อห้าห้ร่อ
ลิข้สิีทธิ�เนุ่�อห้า

ปรับลดิค่าใช�จ่ายุในุการบำารุงรักษาอุปกรณ์ 
ในุการดิำาเนิุนุงานุ

อ่�นุๆ 

11.0

22.0

11.0 

11.0 

66.0

14.0

29.0

14.0 

29.0 

43.0

 ภาครัฐ

แนุวิทางการปรับตัวิในุการดิำาเนิุนุกิจการกระจายุเสีียุง 
ในุช่วิงสีถานุการณ์การแพร่ระบาดิข้องโควิิดิ-19 

รายละเอีุยด

ปรับลดิระยุะเวิลาในุการดิำาเนิุนุรายุการต่อวัินุ

ปรับลดิค่าใช�จ่ายุในุการจ�างบุคลากร

ปรับลดิค่าใช�จ่ายุดิ�านุการผู้ลิตเนุ่�อห้าห้ร่อ
ลิข้สิีทธิ�เนุ่�อห้า

ปรับลดิค่าใช�จ่ายุในุการบำารุงรักษาอุปกรณ์ 
ในุการดิำาเนิุนุงานุ

สีร�างรายุไดิ�เพิ�มจากการรับโฆษณาบนุช่องทาง
ออนุไลน์ุข้องสีถานีุ

สีร�างรายุไดิ�เพิ�มจากการจำาห้นุ่ายุสิีนุค�าให้ม่ๆ

อ่�นุๆ

13.0

38.0

0.0 

13.0 

13.0 

0.0

63.0

 28.7

42.0

 9.3 

22.6 

5.2 

2.6

45.7

ผ้�ประกอุบการที�
ได�รับการแบ่งเวิลา 
ให�ดำาเนินรายการ

ผ้�ประกอุบการ 
ที�ได�รับอุนุญาตให� 

ทดลอุงประกอุบกิจการ  
(ประเภทธุรกิจ)

หน่วิยงานการศึกษา
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ข�อุเสีนอุแนะต่อุการส่ีงเสีริมและกำากับด้แล 
ขอุง กสีทช่.

การส่ีงเสีริมกิจการกระจายเสีียงภายหลังการเปลี�ยนผ่านสี้่ระบบ
ใบอุนุญาต

2.4
จากการุสืำารุวิจปรุะเด็ูนัการุส่ืงเสืริุมและแนัวิทางกำากับดููแลข้อง กสืทช. 

ดู้วิยคำาถามปลายเปิดูกับผู้ปรุะกอบการุทุกปรุะเภทพบวิ่า ผู้ปรุะกอบการุ 

ทุกปรุะเภทมีควิามคิดูเห็นัเป็นัไปในัทิศึทางเดีูยวิกันัในัการุส่ืงเสืริุมและ

สืนัับสืนุันัและการุกำากับดููแลการุปรุะกอบกิจการุภายหลังการุเปลี�ยนัผ่านั 

สู่ืรุะบบใบอนุัญาต ในัหลายปรุะเด็ูนัหลักดัูงนีั� 

กั�รัสนัุบสนุุนุด้�นุคว�มสะดวกัในุกั�รัยุ่�นุข้อรัับใบอนุุญ�ติ 
ผู้ปรุะกอบการุส่ืวินัใหญ่เห็นัว่ิาในัปัจจุบนััการุยื�นัคำาข้อรัุบใบอนุัญาต
มีควิามสืะดูวิกดูีอยู่แล้วิ อย่างไรุก็ตามสืามารุถพัฒนัาให้สืามารุถ 
ตอบสืนัอง/อำานัวิยควิามสืะดูวิกให้ผู้ปรุะกอบไดู้ดูียิ� งขึ้�นัอีก  
ไม่ว่ิาจะเป็นัการุลดูขั้�นัตอนัการุยื�นัคำาข้อรัุบใบอนุัญาต เช่นั จำานัวินั
ข้องเอกสืารุที�ต้องยื�นัปรุะกอบ พัฒนัารุะบบออนัไลนัจ์ากรุะบบเดูมิ 
ที�มีอยูใ่นัปัจจุบันัให้ใช้งานัไดู้สืะดูวิกยิ�งขึ้�นั และเพิ�มสืถานัที�ยื�นัคำาข้อ
ในัแตล่ะเข้ตพื�นัที�เพื�อให้เข้้าถึงไดู้ง่าย ลดูรุะยะเวิลาการุเดูนิัทาง และ
ค่าใช้จ่ายในัการุยื�นัคำาข้อ

กั�รัสนัุบสนุุนุด้�นุคว�มสะดวกัในุกั�รัติรัวจำสอบอุปกัรัณ์ 

ไดู้เสืนัอแนัะให้เพิ�มสืถานัที�ตรุวิจสือบในัแต่ละเข้ตพื�นัที�

กั�รัสนัุบสนุุนุด้�นุคว�มรู้ัและกั�รัพัฒนุ�ทักัษะในุกั�รัดำ�เนิุนุกิัจำกั�รั 

กัรัะจำ�ยุเสียุง โดูยเสืนัอให้มีการุจัดูอบรุมให้ควิามรูุ้แก่ผู้ปรุะกอบ

การุเพื�อช่วิยให้ปรัุบตัวิต่อสืภาวิการุณ์ที�เปลี�ยนัแปลงไปทั�งเรืุ�อง

เทคโนัโลยีใหม่ๆ ที�สืามารุถนัำามาปรุะยุกต์ใช้กับการุดูำาเนัินักิจการุ
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การกำากับด้แลกิจการกระจายเสีียงภายหลังการเปลี�ยนผ่านสี้่
ระบบใบอุนุญาต

กรุะจายเสืยีง ทักษะการุดูำาเนันิังานั การุคุ้มครุองสืื�อหรืุอการุคุ้มครุอง

การุรัุบข่้าวิสืารุข้องปรุะชาชนั รุวิมถึงดู้านักฎรุะเบียบต่างๆ โดูย 

เสืนัอให้จัดูอบรุมในัรูุปแบบออนัไลน์ัเพื�อควิามสืะดูวิกในัการุเข้้ารุ่วิม

กั�รักัำ�กัับดูแลด้�นุกั�รัรับกัวนุกัันุข้องคล่�นุคว�มถี�ที�ใช้ในักิจการุ

วิิทยุกรุะจายเสีืยง โดูยผู้ปรุะกอบการุเห็นัว่ิาควิรุมีการุบังคับใช้

กฎหมายให้เข้้มงวิดูยิ�งขึ้�นักว่ิาเดิูม

กั�รักัำ�กัับดูแลด้�นุม�ติรักั�รัป้องกัันุกั�รัแสวงห�ผิลปรัะโยุชน์ุ 

ที�ไม่เป็นุธุรัรัมจำ�กัผู้ิบริัโภูค โดูยผู้ปรุะกอบการุกวิ่ารุ้อยละ 40  

เห็นัว่ิาควิรุมีการุแก้ไข้ปัญหาโฆษณาเกินัจริุงเนืั�องจากยังมีปัญหา

การุโฆษณาชวินัเชื�อ 

กั�รักัำ�กัับดูแลให้เกิัดคว�มเป็นุธุรัรัมในุกั�รัแข่้งขั้นุ ควิรุมี 

การุกำากับดููแลแบบเสืมอภาคในัการุแข่้งขั้นัข้องผู้ปรุะกอบการุ 

ทุกปรุะเภท ทั�งผู้ปรุะกอบการุข้นัาดูเลก็หรืุอข้นัาดูใหญ ่หน่ัวิยงานัรัุฐ 

หรืุอเอกชนั เช่นั ควิรุมีการุแยกปรุะเภทผู้ปรุะกอบกิจการุในัการุ

ปรุะมูลเนืั�องจากข้นัาดูกิจการุมีควิามแตกต่างกันั
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แนวิทางการส่ีงเสีริม 
และกำากับดูแลกิจการกระจายเสีียง:  

กรณี์ศึกษาต่างประเทศ

บัทท่� 4
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การุศึึกษาแนัวิทางการุส่ืงเสืริุมและกำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยง 

ข้องต่างปรุะเทศึเพื�อเทียบเคียงกับบริุบทข้องปรุะเทศึไทยนัั�นั เป็นัแนัวิทาง 

ที�จะทำาให้เห็นัถึงข้้อดีูและข้้อเสีืยจากการุใช้กฎหมาย นัโยบาย และแนัวิทาง

ต่างๆ ในัการุพัฒนัากิจการุกรุะจายเสีืยงเพื�อนัำามาปรัุบใช้กับปรุะเทศึไทย  

เพื�อให้อุตสืาหกรุรุมเกิดูการุพัฒนัาและก้าวิทันับริุบทอุตสืาหกรุรุมที�

เปลี�ยนัแปลงไป

ในัการุศึึกษาครัุ�งนีั�ไดู้เลือกปรุะเทศึต้นัแบบที�กิจการุกรุะจายเสีืยง 

มีควิามเข้้มแข็้งและสืามารุถแข่้งขั้นัไดู้เป็นัอยา่งดีูจากแนัวิทางการุส่ืงเสืริุมและ

กำากับดููแลข้ององค์กรุกำากับดููแล จำานัวินั 3 ปรุะเทศึ ไดู้แก่ สืหรุาชอาณาจักรุ 

สืหรัุฐอเมริุกา และออสืเตรุเลีย ซึั�งทั�ง 3 ปรุะเทศึนีั�มีการุนัำาคลื�นัควิามถี�วิิทยุ

กำาลังส่ืงตำ�ามาใช้กับวิิทยุชุมชนัมาอย่างยาวินัานั สือดูคล้องกับทิศึทางการุ

พัฒนัาข้องปรุะเทศึไทยที�กำาลังเข้้าสู่ืช่วิงเปลี�ยนัผ่านัข้องกิจการุกรุะจายเสีืยง

นัอกจากนีั�ยังไดู้เลือกกรุณีศึึกษาจากอีก 2 ปรุะเทศึที�มีบริุบทใกล้เคียง

กับปรุะเทศึไทย คือ มาเลเซีัย ซึั�งเป็นัปรุะเทศึที�ตั�งอยู่บนัภูมิภาคเดีูยวิกันักับ

ปรุะเทศึไทย และมีควิามน่ัาสืนัใจในัแง่ข้องการุกำากับดููแลที�ยืดูหยุ่นั และ

แอฟัรุิกาใต้ ที�มีข้นัาดูปรุะชากรุไม่ต่างกับปรุะเทศึไทยมากนััก เป็นัปรุะเทศึ

กำาลังพัฒนัาเช่นัเดีูยวิกับปรุะเทศึไทย ทั�งยังมีการุนัำาคลื�นัวิิทยุกำาลังส่ืงตำ�ามา

ใช้กับสืถานีัวิิทยุภายในัปรุะเทศึ 
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สืหรุาชอาณาจักรุเป็นัปรุะเทศึที�ตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงมีแนัวิโน้ัม 

การุเติบโตที�ดีู มีจำานัวินัปรุะชากรุทั�งหมดูรุาวิ 67 ล้านัคนัใกล้เคียงกับ

ปรุะเทศึไทย แต่มีผลผลิตมวิลรุวิมต่อหัวิ (GDP Per Capita) ที�สูืงถึง 40,285 

ดูอลลาร์ุสืหรัุฐ หรืุอปรุะมาณ 1.353 ล้านับาทต่อปี1 ทั�งยังมีมูลค่าการุใช้จ่าย

โฆษณาในักิจการุกรุะจายเสีืยงในัรูุปแบบดัู�งเดิูม ซึั�งเป็นัแหล่งรุายไดู้หลักข้อง

ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสืียงสูืงถึง 651 ล้านัดูอลลารุ์สืหรุัฐหรืุอปรุะมาณ 

21,872 ล้านับาทในัปี 2563 สืะท้อนัให้เห็นัว่ิากิจการุกรุะจายเสืียงข้อง 

สืหรุาชอาณาจักรุยงัคงมีควิามเข้้มแข็้งสืามารุถดึูงดููดูเม็ดูเงินัเข้้าสู่ือุตสืาหกรุรุม

ไดู้เป็นัอย่างดีู และยังมีจำานัวินัผู้ฟัังอยู่ในัสัืดูส่ืวินัที�มากเมื�อเทียบกับการุรัุบฟััง

สืื�อทางเสีืยงอื�นัๆ จึงสืามารุถกล่าวิไดู้ว่ิาวิิทยุยังคงเป็นัช่องทางการุรัุบฟัังสืื�อ 

ทางเสีืยงหลักข้องปรุะชากรุในัสืหรุาชอาณาจักรุ

นัอกจากนีั� สืหรุาชอาณาจักรุยังมีการุกำาหนัดูให้ใช้กำาลังส่ืงตำ�า 

สืำาหรัุบใบอนุัญาต 2 ปรุะเภท ไดู้แก่ ใบอนุัญาตปรุะเภทชุมชนั (Community  

Radio License) และใบอนัญุาตสืำาหรัุบการุให้บริุการุที�มีข้้อจำากัดู (Restricted 

Service License) โดูยที�องค์กรุกำากับดููแลมีแนัวิทางในัการุกำากับดููแลกิจการุ

กรุะจายเสีืยงที�น่ัาสืนัใจ อีกทั�งยังมีการุปรัุบตัวิอย่างต่อเนืั�องจากทั�งฝัึ�งองค์กรุ

กำากับดููแลและผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง ซึั�งมีควิามสือดูคล้องกับทิศึทาง

การุพัฒนัากิจการุกรุะจายเสีืยงข้องปรุะเทศึไทย

สีหราช่อุาณีาจักร

สีภาพอุุตสีาหกรรมและตลาดกิจการกระจายเสีียง

1 อัตรุาแลกเปลี�ยนัธุนัาคารุแห่งปรุะเทศึไทย ณ วัินัที� 16 ธัุนัวิาคม 2564:  

1 ดูอลลาร์ุสืหรัุฐ = 33.5980 บาท 
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แนวิโน้มจำานวินสีถานีวิิทยุบนระบบแอุนะล็อุกและ DAB ในสีหราช่อุาณ์าจักร

สีภาพอุุตสีาหกรรมและตลาดกิจการกระจายเสีียงในสีหราช่อุาณ์าจักร 

จำานวินสีถัานีวิิทยุบนระบบแอุนะล็อุก

+3%

   +16.7%

ธุรกิจ

ธุรกิจ

จำานวินสีถัานีวิิทยุบนระบบ DAB

สีาธารณีะ

ธุรกิจท�อุงถิั�น

การเปลี�ยนแปลงขอุงเทคโนโลยีส่ีงผลให�พฤติกรรมขอุงผ้�ฟัังเปลี�ยนไป 

ควิามนิยม
การรับฟัังวิิทยุ

ลดลง

ผลกระทบจาก
โควิิด-19

พฤติกรรมที�
มีควิามเป็น

ดิจิทัล

อัุตราการเข�าถึัง
อิุนเทอุร์เน็ตส้ีง

ชุ่มช่น

ชุ่มช่น
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สืภาพตลาดูกิจการุกรุะจายเสืียงข้องสืหรุาชอาณาจักรุโดูยรุวิมยังคง

อยู่ในัรุะดัูบที�สืามารุถเติบโตต่อไปไดู้ โดูยมีช่องทางการุให้บริุการุทั�งบนัรุะบบ

แอนัะล็อก ไดู้แก่ เอเอ็ม เอฟัเอ็ม และรุะบบดิูจิทัล ไดู้แก่ DAB และ DAB+  

อยา่งไรุก็ดีู จากการุศึึกษาพบว่ิา ในัปี พ.ศึ. 2564 สัืดูส่ืวินัการุรัุบฟัังผ่านัเครืุ�อง

รัุบวิิทยทีุ�เป็นัช่องทางหลกัในัการุรุบัฟัังวิิทยลุดูลงเหลอืรุ้อยละ 58 จากรุอ้ยละ 

71 ในัปี พ.ศึ. 2560 สือดูคล้องกับการุเข้้าถึงผู้ฟัังวิิทยุในัภาพรุวิมที�ปรุะเมินั 

จากการุรุบัฟัังวิิทยบุนัรุะบบแอนัะลอ็กทั�งปรุะเภทธุุรุกิจ สืาธุารุณะ และชมุชนั

ที�มีแนัวิโนั้มลดูลงจากรุ้อยละ 80 เหลือรุ้อยละ 70 ในัข้ณะที�บริุการุเพลง 

สืตรุีมมิ�งในัสืหรุาชอาณาจักรุกำาลังเติบโตอย่างต่อเนืั�อง มีสัืดูส่ืวินัอยู่ที� 

รุ้อยละ 17 ในัปี พ.ศึ. 2564 เพิ�มขึ้�นัจากรุ้อยละ 8 ในัปี พ.ศึ. 2560  

ซึั�งเป็นัผลมาจากการุเข้้าถงึอินัเทอรุเ์น็ัตในัอตัรุาที�สูืงถึงรุ้อยละ 96 ข้องจำานัวินั

ปรุะชากรุทั�งหมดูในัสืหรุาชอาณาจักรุ

อย่างไรุก็ดีู พบว่ิาจำานัวินัสืถานัีวิิทยุทั�งในัรุะบบแอนัะล็อกและดูิจิทัล 

มีแนัวิโน้ัมเพิ�มขึ้�นั โดูยจำานัวินัสืถานีัวิิทยุในัรุะบบแอนัะล็อกเพิ�มขึ้�นัจาก 620 

สืถานีัในัปี พ.ศึ. 2562 เป็นั 639 สืถานีัในัปี พ.ศึ. 2564 หรืุอเพิ�มขึ้�นัปรุะมาณ

รุ้อยละ 3 ซึั�งมีปัจจัยหลักมาจากการุเพิ�มขึ้�นัข้องจำานัวินัสืถานีัวิิทยุชุมชนั 

ที�เติบโตรุ้อยละ 8.9 จากปี พ.ศึ. 2562 ในัข้ณะที�จำานัวินัสืถานัีวิิทยุธุุรุกิจ 

ในัรุะบบดูิจิทัล DAB มีแนัวิโนั้มเพิ�มขึ้�นั โดูยเฉพาะสืถานัีวิิทยุธุุรุกิจท้องถิ�นั

ที�เติบโตมากถึงรุ้อยละ 16.1 และเป็นัปรุะเภทกิจการุที�มีสัืดูส่ืวินัมากที�สุืดู 

บนัรุะบบ DAB ส่ืงผลให้จำานัวินัสืถานีัวิิทยุบนัรุะบบ DAB ทั�งหมดูเพิ�มขึ้�นั 

จาก 492 สืถานีัในัปี พ.ศึ. 2562 เป็นั 574 สืถานีั ในัปี พ.ศึ. 2564 หรืุอ

เติบโตรุาวิรุ้อยละ 16.7 สืะท้อนัให้เห็นัว่ิาสืถานีัวิิทยุปรุะเภทธุุรุกิจมีแนัวิโน้ัม 

เปลี�ยนัผ่านัเข้้าสู่ืการุปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงบนัรุะบบดิูจิทัล DAB  

มากยิ�งขึ้�นัในัอนัาคต
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ทั�งภาครุฐัและเอกชนัในัสืหรุาชอาณาจักรุไม่เพยีงผลกัดูนััให้ผูป้รุะกอบ

กจิการุกรุะจายเสีืยงและผูฟั้ังเปลี�ยนัผ่านัจากรุะบบแอนัะลอ็กไปสู่ืรุะบบ DAB 

เท่านัั�นั แต่ยงัไดู้มคีวิามพยายามผลกัดัูนัการุพฒันัาคณุภาพในัการุออกอากาศึ

ดู้วิยเทคโนัโลยีที�ดูีข้ึ�นักวิ่าเดูิมดู้วิยการุเปลี�ยนัผ่านัไปสืู่รุะบบ DAB+ ซัึ�งเป็นั

เทคโนัโลยีใหม่ล่าสืุดู 

การุเข้้ามาข้องสืื�อทางเสีืยงรุูปแบบใหม่จากการุเปลี�ยนัแปลงข้อง

เทคโนัโลยีสื่งผลให้พฤติกรุรุมข้องผู้ฟัังเปลี�ยนัไป ปรุะกอบกับสืถานัการุณ์

การุแพรุ่รุะบาดูข้องไวิรัุสืโควิิดู-19 เป็นัปัจจัยให้มูลค่าการุใช้จ่ายโฆษณาบนั

ช่องทางวิิทยุในัรุูปแบบดูั�งเดูิมมีแนัวิโนั้มการุเติบโตในัรุะดูับตำ�าเมื�อเทียบกับ

การุเติบโตข้องมูลค่าโฆษณาบนัช่องทางออนัไลนั์  โดูยพบวิ่ามูลค่าการุใช้จ่าย

โฆษณาบนัช่องทางวิิทยุในัปี พ.ศึ. 2563 ลดูลงมากถึงรุ้อยละ 14 ในัข้ณะที�

การุเตบิโตข้องมลูค่าการุใช้จ่ายโฆษณาบนัช่องทางออนัไลน์ัยงัคงเตบิโตอย่าง

ต่อเนัื�องเฉลี�ยที�รุ้อยละ 8 ต่อปีตั�งแต่ปี พ.ศึ. 2559 - 2563  

แนวิทางในการกำากับดแ้ล 

The Office of Communications หรืุอ Ofcom เป็นัองค์กรุกำากับ

ดููแลดู้านัการุสืื�อสืารุข้องสืหรุาชอาณาจักรุ ครุอบคลุมตั�งแต่กิจการุโทรุทัศึน์ั 

กิจการุกรุะจายเสีืยง วิิดีูโอออนัดีูมานัด์ู (Video on Demand) โทรุคมนัาคม

พื�นัฐานั โทรุศัึพท์มือถือ บริุการุไปรุษณีย์ และการุใช้คลื�นัวิิทยุบนัอุปกรุณ์ 

ไรุ้สืายต่างๆ โดูย Ofcom มีอำานัาจหน้ัาที�ภายใต้กฎหมายหลักคือ The 

Communications Act 2003 และ The Broadcasting Act 1996 รุวิมถึง

ไดู้มีการุจัดูทำากฎเกณฑ์์สืำาหรุับกิจการุกรุะจายเสืียงและโทรุทัศึน์ัไดู้แก่ The 

Ofcom Broadcasting Code เพื�อเป็นักฎเกณฑ์์หลักในัการุกำากับดููแลกิจการุ

กรุะจายเสีืยงและกิจการุโทรุทัศึน์ัข้องสืหรุาชอาณาจักรุอีกดู้วิย โดูยสืรุุปสืารุะ

สืำาคัญไดู้ดัูงนีั�
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The Communications Act 2003 พรุะรุาชบัญญัตินีั�ไดู้มีการุยุบ

รุวิมหน่ัวิยงานักำากับดููแลดู้านัโทรุคมนัาคมและการุแพรุ่ภาพกรุะจายเสีืยง 

ในัสืหรุาชอาณาจักรุ มาเป็นั The Office of Communications (Ofcom) 

ที�เป็นัหน่ัวิยงานัหลักในัการุกำากับดููแลอุตสืาหกรุรุมกรุะจายเสืยีงข้องปรุะเทศึ

โดูยมีการุกำากับดููแลครุอบคลุมถึงกิจการุวิิทยชุุมชนั สืำาหรัุบ The Broadcasting 

Act 1996 มีจุดูมุ่งหมายเพื�อการุเปิดูเสืรีุ และยกเลิกการุควิบคุมอุตสืาหกรุรุม

การุแพรุ่ภาพกรุะจายเสีืยง ส่ืงเสืริุมการุแข่้งขั้นั อนุัญาตให้เปิดูสืถานีัวิิทยุ 

แห่งชาติอิสืรุะ 3 สืถานัี และไดู้กำาหนัดูแผนัให้เกิดูสืถานัีวิิทยุเชิงพาณิชย์ 

ในัท้องถิ�นัและรุะดัูบภูมิภาคเพิ�มขึ้�นัโดูยใช้คลื�นัควิามถี�กิจการุกรุะจายเสีืยง 

ย่านัเอฟัเอ็มบางส่ืวินัที�ไม่เคยใช้สืำาหรัุบการุออกอากาศึมาก่อนั

The Ofcom Broadcasting Code เป็นักฎเกณฑ์์ที� Ofcom ใช้กำากับ

ดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยงและโทรุทัศึน์ัทั�งหมดูในัสืหรุาชอาณาจักรุ รุวิมถึง

การุรุับเรืุ�องรุ้องเรีุยนัจากผู้มีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสืียหรืุอผู้ที�เกี�ยวิข้้อง ซึั�งครุอบคลุม

ถึงมาตรุฐานัข้องรุายการุที�ออกอากาศึ กฎเกณฑ์์เพื�อสืรุ้างควิามเป็นัธุรุรุม

และควิามเป็นัส่ืวินัตัวิ เช่นั การุกำากับดููแลเนืั�อหาออกอากาศึที�รุุนัแรุง เนืั�อหา

ที�มีควิามอ่อนัไหวิทางดู้านัศึาสืนัา การุกำากับดููแลให้การุโฆษณาเป็นัไปอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีการุโฆษณาแฝึง และการุกำากับดููแลการุละเมิดู

ควิามเป็นัส่ืวินัตัวิจากเนืั�อหาที�ออกอากาศึ เช่นั การุเปิดูเผยที�อยู่ข้องบุคคล 

ในัรุายการุโดูยไม่ไดู้รัุบอนุัญาต เป็นัต้นั (Ofcom, 2019b)

ทั�งนีั� ปัจจุบันั Ofcom มีอำานัาจหน้ัาที�ในัการุออกใบอนุัญาตปรุะกอบ

กิจการุกรุะจายเสีืยง 8 ปรุะเภท โดูยมีรุายละเอียดูดัูงนีั�
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ประเภทใบอุนุญาตประกอุบกิจการกระจายเสีียงขอุงสีหราช่อุาณ์าจักร

ประเภท ลักษณีะ

ใบอนุัญาตปรุะเภทธุุรุกิจ  
(Commercial Radio License) 

ใบอนุัญาตปรุะเภทสืาธุารุณะ  
(BBC Radio License) 

ใบอนุัญาตปรุะเภทชุมชนั 
(Community Radio License) 

ใบอนุัญาตสืำาหรัุบการุให้บริุการุที�มีข้้อจำากัดู 
(Restricted Service License) 

ใบอนุัญาตปรุะเภท DAB ในัพื�นัที�ข้นัาดูเล็ก 
(Small-scale DAB License) 

ใบอนุัญาตปรุะเภทโปรุแกรุม DAB 
(DAB Programme Service หรืุอ  
Multiplexes License)

ใบอนุัญาตสืำาหรัุบการุบริุการุผ่านัดูาวิเทียมหรืุอ
เคเบิล (Satellite หรืุอ Cable Radio Broadcast 
License)

ใบอนุัญาตใช้ควิามถี�สืำารุอง  
(Additional Services License)

ใบอนุัญาตสืำาหรัุบผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง 
ที�มีจุดูปรุะสืงค์ดูำาเนิันังานัเพื�อสืรุ้างรุายไดู้และ 
ผลกำาไรุจากการุโฆษณา โดูยมีการุออกอากาศึ 
ทั�งในัรุะดัูบชาติและรุะดัูบท้องถิ�นั

ลักษณะใกล้เคียงกับใบอนุัญาตปรุะกอบกิจการุ
กรุะจายเสีืยงปรุะเภทสืาธุารุณะข้องไทย ใบอนุัญาต
ปรุะเภทนีั�มีจุดูปรุะสืงค์เพื�อปรุะโยชน์ัต่อสืาธุารุณะ 
รูุปแบบรุายการุจะเป็นัรุายการุที�ให้ข้้อมูลข่้าวิสืารุ 
ควิามรูุ้ รุวิมถึงควิามบันัเทิง

ใบอนุัญาตสืำาหรัุบผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง 
ที�มีจุดูปรุะสืงค์เพื�อให้บริุการุแก่ชุมชนัใดูชุมชนัหนึั�ง 
โดูยการุปรุะกอบกิจการุต้องไม่แสืวิงหาผลกำาไรุ 
และไม่สืามารุถสืรุ้างรุายไดู้จากการุโฆษณาไดู้

ใบอนุัญาตสืำาหรัุบผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง 
ที�ดูำาเนิันักิจการุในับางพื�นัที�ดู้วิยกำาลังส่ืงตำ�า โดูย 
แบ่งออกเป็นัปรุะเภททดูลองรุะยะสัื�นัและรุะยะยาวิ 

ใบอนุัญาตสืำาหรัุบการุออกอากาศึผ่านัรุะบบดิูจิทัล
ดู้วิยต้นัทุนัตำ�าครุอบคลุมพื�นัที�ออกอากาศึไดู้น้ัอย
(จำาเป็นัต้องมีใบอนุัญาตปรุะเภท Digital Sound 
Program หรืุอ Community Digital Sound  
Program ควิบคู่กันัดู้วิย)

ใบอนุัญาตสืำาหรัุบผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง 
ที�ต้องการุออกอากาศึในัรุะบบดิูจิทัล 

ใบอนุัญาตสืำาหรัุบกิจการุกรุะจายเสีืยงที�ให้บริุการุ
ออกอากาศึผ่านัรุะบบดูาวิเทียมหรืุอเคเบิล

ใบอนุัญาตสืำาหรัุบผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง 
ที�ดูำาเนิันักิจการุโดูยใช้สัืญญาณคลื�นัควิามถี�สืำารุอง 
ที�มีเหลืออยู่
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โดูยใบอนุัญาตสืองปรุะเภทที�มีควิามน่ัาสืนัใจและสือดูคล้องกับบริุบท

การุพัฒนัากิจการุกรุะจายเสีืยงในัปรุะเทศึไทย ไดู้แก่ ใบอนุัญาตปรุะเภทชุมชนั 

(Community Radio License) และใบอนุัญาตสืำาหรัุบการุให้บริุการุ 

ที�มีข้้อจำากัดู (Restricted Service License) ซึั�ง Ofcom กำากับดููแลการุ 

ออกอากาศึดู้วิยกำาลังส่ืงตำ�าอย่างยืดูหยุ่นั โดูยมีรุายละเอียดูดัูงนีั�

แนุวิทางการกำากับด้ิแลใบอนุุญาตประเภทชุมชนุในุสีห้ราชอาณาจักร

กำาหนดให้สีถานีวิิทยุชุ่มช่นสีามารถอุอุกอุากาศด้วิยกำาลังส่ีงสูีงสุีดที� 25 วัิตต์
บนคล่�น FM ในแนวิราบ และอุาจเพิ�มเติมได้อีุก 25 วัิตต์ ในแนวิตั�ง และไม่เกิน  
70 วัิตต์บนคล่�น AM

Ofcom ได้มีการกำากับดูแลที�ย่ดหยุ่นด้วิยมาตรการพัฒนาประสิีทธิิภาพ
ควิามครอุบคลุมขอุงพ่�นที� และการเพิ�มกำาลังส่ีงตามควิามเหมาะสีม 
เพ่�อุพัฒนาการดำาเนินงานขอุงสีถานีวิิทยุชุ่มช่น

ช่่วิยเหล่อุสีถานีวิิทยุชุ่มช่นที�ได้
รับผู้ลกระทบจากการรบกวิน
ขอุงคล่�นด้วิยการพัฒนาให้มี
ควิามทนต่อุการรบกวินมากขึ�น

สีถานีที�ได้รับผู้ลกระทบจาก 
การรบกวินกันขอุงคล่�นควิามถี�
อุย่างรุนแรงเป็นอัุนดับแรก

ต้อุงไม่สีร้างคล่�นรบกวิน 
อุอุกไปสู่ีภายนอุก

เพิ�มกำาลังส่ีงให้กับสีถานีวิิทยุ 
ชุ่มช่นให้มากกว่ิาที�กำาหนดไว้ิ
เพ่�อุพัฒนาควิามครอุบคลุม 
การให้บริการวิิทยุให้กว้ิางขึ�น

การเพิ�มกำาลังส่ีงต้อุงส่ีงผู้ลให้
เกิดการครอุบคลุมและต้อุงเข้า
ถึงพ่�นที�ที�มีประช่ากรอุยู่มาก
อุย่างมีนัยสีำาคัญ

พิจารณ์าผู้ลกระทบต่อุ 
ปริมาณ์คล่�นที�มีอุยู่ต่อุพ่�นที� 
และผู้ลกระทบต่อุสีถานีวิิทยุ 
ชุ่มช่นและธุิรกิจโดยรอุบ

ใบอุนุญาต
ประเภทชุ่มช่น

วัิตถุัประสีงค์

หลักการพิจารณีา

วัิตถุัประสีงค์

หลักการพิจารณีา

มาตรการพัฒนาประสิีทธิภาพ
ควิามครอุบคลุมขอุงพ่�นที�

มาตรการเพิ�มกำาลังส่ีง
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1. ใบอนุุญ�ติปรัะเภูทชุมชนุ (Community Radio License)  

เป็นุใบอนุุญ�ติที�กัำ�หนุดให้ดำ�เนิุนุง�นุสถ�นีุวิทยุุชุมชนุด้วยุกัำ�ลังส่งติำ�� 

Ofcom กำาหนัดูให้สืถานัีวิิทยุชุมชนัที�ออกอากาศึบนัคลื�นัเอฟัเอ็ม 

สืามารุถออกอากาศึดู้วิยกำาลังส่ืงสูืงสุืดูที� 25 วัิตต์ในัแนัวิรุาบ และอาจ

เพิ�มเติมไดู้อีก 25 วัิตต์ในัแนัวิตั�ง โดูยมีพื�นัที�ครุอบคลุมสูืงสุืดูที� รัุศึมี 

5 กิโลเมตรุ ข้ณะที�สืถานีัวิิทยุชุมชนัที�ออกอากาศึบนัคลื�นัเอเอ็มไดู้รัุบอนุัญาต

ให้ออกอากาศึดู้วิยกำาลังส่ืงสูืงสุืดูไม่เกินั 70 วัิตต์ โดูยครุอบคลุมที�รัุศึมี  

10 กิโลเมตรุ (Ofcom, 2017) โดูยมีการุออกมาตรุการุช่วิยเหลือผู้ปรุะกอบ

กิจการุกรุะจายเสีืยงทั�งในัเรืุ�องควิามครุอบคลุมข้องพื�นัที�ในัการุออกอากาศึ

และคุณภาพการุออกอากาศึ ดัูงนีั� 

1.1 มาตรุการุพัฒนัาปรุะสิืทธิุภาพควิามครุอบคลุมข้องพื�นัที�  

(Improvements to Existing Coverage) ซึั�งมีวัิตถุปรุะสืงค์เพื�อให้คลื�นั 

ข้องสืถานีัวิิทยุมีควิามทนัทานัต่อการุรุบกวินัจากคลื�นัอื�นัมากยิ�งขึ้�นั และช่วิยให้ 

ผู้ฟัังสืามารุถรัุบสัืญญาณคลื�นัไดู้มากยิ�งขึ้�นัภายใต้ข้นัาดูพื�นัที�ครุอบคลุมเท่าเดิูม 

โดูย Ofcom มีการุกำาหนัดูหลักเกณฑ์์การุพิจารุณาจากสืถานัีวิิทยุที�ไดู้รัุบ 

ผลกรุะทบจากการุรุบกวินักันัข้องคลื�นัควิามถี�อย่างรุุนัแรุงเป็นัอันัดัูบแรุก 

1.2 มาตรุการุเพิ�มกำาลังส่ืง (Coverage Extension) Ofcom มีเป้าหมาย 

ให้สืถานีัวิิทยุชุมชนัสืามารุถให้บริุการุไดู้ในัพื�นัที�ที�ครุอบคลุมกว้ิางขึ้�นักว่ิา

เดิูมดู้วิยการุเพิ�มกำาลังส่ืงไดู้อีกไม่เกินั 25 วัิตต์ แต่จะพิจารุณาเป็นัรุายกรุณี 

ให้กับสืถานัีที�เข้้าถึงพื�นัที�ที�มีปรุะชากรุอยู่มากอย่างมีนััยสืำาคัญ รุวิมถึงมีการุ

ปรุะเมินัผลกรุะทบจากการุเพิ�มกำาลังส่ืงต่อปริุมาณคลื�นัควิามถี�ที�มีอยู่ในัพื�นัที� 

และผลกรุะทบต่อสืถานีัวิิทยุชุมชนัและสืถานีัธุุรุกิจโดูยรุอบ (Ofcom, 2022)
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ทั�งนัี�การุกำากบัดูแูลที�มคีวิามยดืูหยุน่ัข้อง Ofcom ที�คำานังึถงึปรุะโยชน์ั

สืูงสืุดูโดูยปรุะเมินัถึงผลกรุะทบภายนัอกรุ่วิมดู้วิย นัับเป็นัปัจจัยสืำาคัญที�ช่วิย

สื่งเสืริุมให้สืถานีัวิิทยุชุมชนัดูำาเนิันักิจการุไดู้อย่างมีปรุะสิืทธุิภาพและเข้้มแข้็ง

มากยิ�งข้ึ�นั
แนุวิทางการกำากับด้ิแลใบอนุุญาตสีำาห้รับ 

การให้�บริการที�มีข้�อจำากัดิในุสีห้ราชอาณาจักร

ลักษณ์ะการนำาไปใช้่งานหร่อุประเภทพ่�นที�ที�ให้บริการวิิทยุกระจายเสีียงมีข้อุจำากัด

ใบอุนุญาตแบ่งอุอุกเป็น 2 ประเภทย่อุย ได้แก่ ระยะสัี�น และระยะยาวิ

นำาไปใช้่ในการจัดงานเทศกาลหร่อุ
ประเพณี์ศาสีนา และสีำาหรับการ
ทดลอุงใช้่เพ่�อุนำาไปสู่ีการสีมัคร 
ใบอุนุญาตแบบระยะยาวิในอุนาคต

ดำาเนินกิจการกระจายเสีียงได้
สูีงสุีด 28 วัินติดต่อุกัน

อุอุกอุากาศด้วิยกำาลังส่ีงสูีงสุีด 
ที� 25 วัิตต์ในพ่�นที�ช่นบท และ 
สูีงสุีด 10 วัิตต์ ในเขตเม่อุง 
สีำาหรับการอุอุกอุากาศบน  
FM และ 1 วัิตต์ สีำาหรับการ 
อุอุกอุากาศบน AM

การใช้่คล่�นในพ่�นที�พิเศษ 
บางพ่�นที� เช่่น  มหาวิิทยาลัย
โรงพยาบาล ค่ายทหาร และ
ท่าเร่อุ

ดำาเนินกิจการกระจายเสีียงได้
ระหว่ิาง 1-5 ปี

การอุอุกอุากาศได้บนคล่�น AM 
ด้วิยกำาลังส่ีงสูีงสุีด 1 วัิตต์ โดย
อุาจพิจารณ์าการอุนุญาตให้ใช้่
คล่�น FM ได้ในบางพ่�นที�

ใบอุนุญาตสีำาหรับ
การให�บริการที�มีข�อุจำากัด

วัิตถุัประสีงค์ วัิตถุัประสีงค์

ระยะเวิลาใบอุนุญาต ระยะเวิลาใบอุนุญาต

กำาลังส่ีง กำาลังส่ีง

ระยะสัี�น ระยะยาวิ



97

2. ใบอนุุญ�ติสำ�หรัับกั�รัให้บริักั�รัที�มีข้้อจำำ�กััด (Restricted  

Service License) ที�มีกั�รักัำ�หนุดกัำ�ลังส่งในุกั�รัออกัอ�กั�ศติำ�� 

เป็นัใบอนัุญาตแบบจำากัดูพื�นัที�และข้นัาดูควิามครุอบคลุมในัการุ 

ออกอากาศึ โดูยใบอนัุญาตสืำาหรุับการุให้บริุการุที�มีข้้อจำากัดูนีั�แบ่งออกเป็นั 

2 ปรุะเภท ไดู้แก่ ใบอนุัญาตสืำาหรัุบการุให้บริุการุที�มีข้้อจำากัดูแบบรุะยะสัื�นั 

(Short-term Restricted Service License) และใบอนุัญาตสืำาหรัุบการุให้

บริุการุที�มข้ี้อจำากัดูแบบรุะยะยาวิ (Long-term Restricted Service License) 

2.1 ใบอนุัญาตสืำาหรัุบการุให้บริุการุที�มีข้้อจำากัดูแบบรุะยะสัื�นั  

(Short-term Restricted Service License) เปน็ัใบอนัญุาตที�ออกใหส้ืำาหรุบั

การุนัำาไปใช้เพื�อการุจัดูงานัเทศึกาล หรืุอปรุะเพณีทางศึาสืนัา และสืำาหรัุบ 

การุทดูลองใช้เพื�อนัำาไปสู่ืการุข้อใบอนุัญาตแบบรุะยะยาวิในัอนัาคต มีกำาหนัดู

รุะยะเวิลาออกอากาศึไดูสู้ืงสุืดูเพียง 28 วัินัติดูต่อกันั และสืามารุถออกอากาศึ

ไดู้ดู้วิยกำาลังส่ืงสูืงสุืดูที� 1 วัิตต์สืำาหรัุบการุออกอากาศึบนัคลื�นัควิามถี�เอเอ็ม 

และ 25 วัิตต์สืำาหรัุบการุออกอากาศึบนัคลื�นัควิามถี�เอฟัเอ็มในัพื�นัที�ชนับท 

ส่ืวินัเข้ตเมืองจะใช้กำาลังส่ืงที� 10 วัิตต์  (Ofcom, 2019a)

2.2 ใบอนุัญาตสืำาหรัุบการุให้บริุการุที�มีข้้อจำากัดูแบบรุะยะยาวิ  

(Long-term Restricted Service License) เป็นัใบอนุัญาตที�ออกให้สืำาหรัุบ

การุนัำาไปใช้ในัพื�นัที�พิเศึษบางพื�นัที�เท่านัั�นั เช่นั มหาวิิทยาลัย โรุงพยาบาล  

ค่ายทหารุ และท่าเรืุอ เป็นัต้นั ซึั�งผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสืยีงที�มีใบอนุัญาต

แบบรุะยะยาวิ สืามารุถใช้คลื�นัควิามถี�เพื�อดูำาเนิันักิจการุกรุะจายเสีืยงไดู้

รุะหว่ิาง 1 – 5 ปี โดูยออกอากาศึไดู้เพียงบนัคลื�นัควิามถี�เอเอ็มและดู้วิยกำาลัง

ส่ืงสูืงสุืดูที� 1 วัิตต์เท่านัั�นั แต่อาจมีการุพิจารุณาอนุัญาตให้ใช้คลื�นัควิามถี� 

เอฟัเอ็มไดู้ในับางพื�นัที�  (Ofcom, 2020)
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การุที�มีใบอนุัญาตการุให้บริุการุที�มีข้้อจำากัดูสืามารุถตอบสืนัอง 
การุใช้งานัคลื�นัควิามถี�ในักิจการุกรุะจายเสืียงเฉพาะกลุ่มมากยิ�งขึ้�นั 
และสืามารุถวิางแผนัล่วิงหน้ัาไดู้วิ่าจะมีการุจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี�ในักิจการุ 
กรุะจายเสีืยงที�เหลืออยู่ให้เพียงพอต่อปริุมาณอุปสืงค์ที�มักมีมากกว่ิา
อุปทานัไดู้อย่างไรุจึงจะเกิดูปรุะสิืทธิุภาพสูืงสุืดู ซึั�งสืะท้อนัถึงควิามยืดูหยุ่นั 
ในัการุปรุับเปลี�ยนัหรืุอการุกำากับดููแลให้ตรุงกับแนัวิโน้ัมสืถานัการุณ์ภายในั

อุตสืาหกรุรุมไดู้มากยิ�งขึ้�นั

Ofcom มีแนัวิทางในัพัฒนัาองค์กรุข้องตนัเองซึั�งแบ่งออกไดู้เป็นั  

3 แนัวิทาง ไดู้แก่ 1) การุสืรุ้างควิามเข้้มแข็้งข้องบุคลากรุภายในัองค์กรุ  

2) การุสืรุ้างควิามรุ่วิมมือในัการุแลกเปลี�ยนัข้้อมูลรุะหว่ิางองค์กรุ และ 3) การุ

พัฒนัากิจกรุรุมที�ช่วิยส่ืงเสืริุมปรุะสิืทธิุภาพในัการุทำางานัข้องบุคลากรุภายในั

องค์กรุ

แนุวิทางในุการส่ีงเสีริมกิจการกระจายุเสีียุงในุสีห้ราชอาณาจักร

การทำางาน
อุย่างมีนวัิตกรรม

การทำาควิาม
เข้าใจตลาด

ควิามหลากหลาย
ขอุงบุคลากร

การสีร้างควิามร่วิมม่อุ
ระหว่ิางอุงค์กรทั�งในระดับ
ประเทศและระดับนานาช่าติ

การพัฒนาจากภายในอุงค์กร

1.
สีร�างควิาม
เข�มแข็ง
จากภายใน

2. 
สีร�างควิาม
ร่วิมม่อุ

แนวิทางในการส่ีงเสีริมกิจการกระจายเสีียง
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นัอกจากนีั�ยงัมีการุพัฒนัาแผนัการุพัฒนัากิจการุกรุะจายเสีืยงโดูยเฉพาะ 
 โดูยมีแนัวิทางในัการุส่ืงเสืริุมกิจการุกรุะจายเสีืยงแบ่งออกเป็นั 3 แนัวิทาง
 ไดู้แก่ 

1. การุจัดูทำาโครุงการุการุปรุะเมินัแนัวิโน้ัมกิจการุกรุะจายเสีืยง
สืาธุารุณะในัอนัาคต ผ่านัการุศึึกษาควิามต้องการุข้องผู้ฟัังและตลาดู หรืุอ 
Small Screen: Big Debate โดูยพิจารุณาถึงการุถ่ายทอดูเนืั�อหาและ
แนัวิทางการุพัฒนัากิจการุกรุะจายเสีืยงอย่างยั�งยืนัในัอนัาคต ซึั�งเป็นัการุ
ทำาการุปรุะเมินัข้อง The Public Service Broadcasters (PSB) รุะหว่ิางปี 
พ.ศึ. 2557 – 2561 โดูยพิจารุณาว่ิา ผู้ฟัังต้องการุอะไรุจากการุให้บริุการุ
กรุะจายเสีืยงในัอีก 5 - 10 ปีข้้างหน้ัา 

การประเมิินแนวโน้มิกิจการ
กระจายเสีียงสีาธารณะ 

ในอนาคตผ่่านการศึึกษา 
ความิต้องการของ 

ผ้้่ฟัังและตลาด

การสีร้างความิเข้าใจและ
การมีิส่ีวนร่วมิในเร่�องความิ
หลากหลายในสัีงคมิให้แก่

ผ้้่ประกอบการ เพ่ื่�อให้บริการ
ประชาชนอย่างทัั่�วถึึงทุั่กพ่ื่�นทีั่�

ในสีหราชอาณาจักร

การพิื่จารณาการเปลี�ยนแปลง
ทีั่�เกิดขึ�นภายในอุตสีาหกรรมิ

เพ่ื่�อเน้นยำ�าว่าประชาชนสีามิารถึ
เข้าถึึงเน่�อหาและมุิมิมิอง

ทีั่�เผ่ยแพื่ร่อย่างหลากหลาย
มิากขึ�น

การพัฒนานวัิตกรรม การจัดการผู้ลกระทบ
ต่อุสิี�งแวิดล้อุม

การจัดทำารายงาน
และส่ี�อุสิี�งพิมพ์

การบังคับใช้่กฎหมาย
อุย่างจริงจัง

การพัฒนา
ฐานข้อุมูลส่ีวินกลาง

การศึกษาและ
ทำาควิามเข้าใจตลาด

แผนการพัฒนากิจการกระจายเสีียง

Small Screen: 
Big Debate

Diversity Media Ownership
Rules

3. 
กิจกรรมที�
สีนับสีนุน
การพัฒนา
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การปรับตัวิข้องผู้้�ประกอบกิจการกระจายุเสีียุงในุสีห้ราชอาณาจักร

2. การุสืรุ้างควิามเข้้าใจและการุมีสื่วินัรุ่วิมในัเรืุ�องควิามหลากหลาย
ภายในัสัืงคมให้กับผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง เพื�อให้พัฒนัาบริุการุวิิทยุ
ให้มีเนืั�อหาสืารุะที�หลากหลายและเข้้าถึงผู้ฟัังทุกกลุ่มไดู้อย่างทั�วิถึง

3. ทบทวินัและตรุวิจสือบกฎเกณฑ์์สืำาหรัุบการุเป็นัเจ้าข้องสืื�อสืำาหรัุบ
กิจการุโทรุทัศึน์ั วิิทยุ และหนัังสืือพิมพ์ (Media Ownership Rules)  
ทุกๆ 3 ปี เพื�อให้แน่ัใจว่ิาผู้บริุโภคสืามารุถเข้้าถึงมุมมองที�หลากหลาย และ
เป็นัส่ืวินัสืำาคัญในัการุทำางานัตามรุะบอบปรุะชาธิุปไตยข้องสืหรุาชอาณาจักรุ 
โดูยในัการุตรุวิจสือบจะพิจารุณาถึงการุเปลี�ยนัแปลงที�สืำาคัญที�เกิดูขึ้�นักับ
วิงการุสืื�อ ผู้เล่นัรุายใหม่ในัตลาดู และวิิธีุการุไดู้รัุบข่้าวิสืารุและการุมีส่ืวินัรุ่วิม
กับเนืั�อหาข่้าวิในัปัจจุบันั

RADIO SUBSCRIPTION
STRATEGY

CROSS-INDUSTRY
COLLABORATION

เก็บค่าบริการสีมาชิ่ก
การฟัังวิิทยุโดยไม่มีโฆษณีา
อุนุญาตให�ผ้�ฟัังเข�าถึังเน่�อุหาที�มีเฉีพาะช่่อุงทาง
อุอุนไลน์และมีเน่�อุหาให�ผ้�ฟัังเล่อุกได�ตามต�อุงการ

สีร�างควิามร่วิมม่อุระหว่ิาง
อุุตสีาหกรรมกิจการกระจายเสีียง
และอุุตสีาหกรรมรถัยนต์ในการยก
ระดับอุุปกรณ์ีวิิทยุภายในรถัยนต์

แนวิทางการปรับตัวิขอุงผ้�ประกอุบกิจการกระจายเสีียง

INDUSTRY
COLLABORATION

ร่วิมกันส่ีงเสีริมให�ผ้�ฟัังเปลี�ยนไปรับ
ฟัังวิิทยุระบบ DAB+ มากยิ�งขึ�น
ผ่านแคมเปญการตลาด
ร่วิมกันสีร�างการรับร้�และควิาม
เข�าใจในการรับฟัังวิิทยุผ่าน DAB+ 
มากขึ�น

NICHE DIGITAL
ADVERTISING

พัฒนาการผลิตและอุอุกอุากาศ
โฆษณีาผ่านทางช่่อุงทางดิจิทัล 
ให�ดียิ�งขึ�น
พัฒนาร้ปแบบการโฆษณีาที�เสีนอุ 
ให�กับผ้�โฆษณีามีควิามเฉีพาะกลุ่ม
มากยิ�งขึ�น

VOICE ASSISTANT
PLATFORM

ให�บริการกระจายเสีียงผ่านลำาโพง
อัุจฉีริยะ
เพิ�มจำานวินขอุงผ้�ฟัังรายใหม่ผ่าน
แพลตฟัอุร์มนี�ที�กำาลังเป็นที�นิยม
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อุตสืาหกรุรุมกิจการุกรุะจายเสีืยงในัสืหรุาชอาณาจักรุไดู้มีการุรุ่วิมมือกันั 

เพื�อเผยแพรุข่่้าวิสืารุเกี�ยวิกับการุออกอากาศึวิิทยกุรุะจายเสืยีงในัรุะบบดูจิิทัล

บนัรุะบบ DAB+ รุวิมถึงยังมีการุจัดูทำาแคมเปญทางการุตลาดู โดูยใช้ชื�อว่ิา 

“Don’t miss a thing with DAB+” ที�นัำาโดูย Digital Radio UK อีกทั�ง 

ยังไดู้มีการุรุ่วิมมือกับผู้มีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสีืยภายในัห่วิงโซ่ัเพื�อส่ืงเสืริุมให้ผู้ฟััง 

หันัมารัุบฟัังวิิทยุบนัรุะบบ DAB+ มากขึ้�นั นัอกจากนีั�ยังมีควิามรุ่วิมมือกับ

ผู้ปรุะกอบการุในัอุตสืาหกรุรุมรุถยนัต์เพื�อยกรุะดูับคุณภาพการุรุับฟัังวิิทยุ

บนัรุถยนัต์ให้ดีูขึ้�นั โดูยครุอบคลุมตั�งแต่ผู้ผลิตชิ�นัส่ืวินัรุถยนัต์ ผู้ให้บริุการุ

แพลตฟัอร์ุมบนัรุถยนัต์ สืถานีัวิิทยุ และผู้ผลิตเนืั�อหา

ข้ณะเดูียวิกันัผู้ปรุะกอบการุยังไดู้ใช้กลยุทธ์ุการุให้บริุการุแบบเก็บค่า

บริุการุสืมาชิก (Subscription) ในัการุเข้้าถึงเนืั�อหาวิิทยุในัช่องทางออนัไลน์ั 

ที�ไม่มีโฆษณาและสืามารุถเลือกฟัังเนืั�อหาไดู้ตามต้องการุ ทั�งยังปรัุบตัวิดู้วิย

การุทำาตลาดูออนัไลน์ัเฉพาะกลุ่ม (Niche) มากยิ�งขึ้�นั รุวิมถึงไดู้ใช้แพลตฟัอร์ุม 

การุสัื�งงานัดู้วิยเสีืยง (Voice Assistant Platform) เพื�อเพิ�มช่องทางการุรัุบฟััง

วิิทยุ ซึั�งกำาลังไดู้รัุบควิามนิัยมในัการุใช้งานัอย่างแพรุ่หลายในัปัจจุบันั 

โดูยสืรุุปกล่าวิไดู้ว่ิาปัจจัยหลัก 3 ปรุะการุที�ส่ืงผลให้กิจการุ

กรุะจายเสีืยงข้องสืหรุาชอาณาจักรุสืามารุถพัฒนัาไดู้ภายใต้สืภาวิะที�

เปลี�ยนัแปลงไปไดู้แก่ 

1. การุกำากับดููแลที�ยืดูหยุ่นัที�มีการุพิจารุณาปัจจัยเกี�ยวิเนืั�อง

อย่างละเอียดูถี�ถ้วินั 

2. การุพัฒนัาจากภายในัสู่ืภายนัอกข้ององค์กรุกำากับดููแล 

3. ควิามรุ่วิมมือที�เข้้มแข็้งข้องผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง 

ปัจจัยที�นำาไปส่้ีควิามสีำาเร็จ
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สืหรัุฐอเมริุกามีผลผลิตมวิลรุวิมต่อหัวิ (GDP Per Capita) อยู่ที� 

63,544 ดูอลลาร์ุสืหรัุฐหรืุอปรุะมาณ 2.135 ล้านับาท และมีอัตรุาการุเข้้าถึง

อินัเทอร์ุเน็ัตอยู่ที�รุ้อยละ 87 ทำาให้ปรุะชาชนัสืามารุถเลือกใช้สืื�อที�ไม่ไดู้จำากัดู

เพียงสืื�อมวิลชนัดัู�งเดิูม (Traditional Mass Media) เท่านัั�นั แต่ยังสืามารุถ

ฟัังรุายการุวิิทยุผ่านัช่องทางออนัไลนั์ อาทิ Apple Music, Spotify หรุือ  

Pandora ไดู้ โดูยผลการุสืำารุวิจข้องคณะกรุรุมการุกลางกำากับดููแลกิจการุ

สืื�อสืารุ (Federal Communications Commission: FCC) นัั�นัแสืดูง 

ให้เห็นัว่ิากิจการุกรุะจายเสืียงผ่านัเครืุ�องรัุบวิิทยุยังไดู้รัุบควิามนัิยมควิบคู่กับ

การุรัุบฟัังวิิทยุในัรุะบบออนัไลน์ั โดูยเม็ดูเงินัโฆษณาข้องกิจการุกรุะจายเสีืยง

ยงัมีปริุมาณมาก อยูที่�รุาวิ 15,178 ล้านัดูอลลาร์ุสืหรัุฐหรืุอปรุะมาณ 509,950 

ล้านับาท ต่อปี

ผ้�ให�บริการเสีียงอุอุนไลน์ 
(Online Radio)

สีหรัฐอุเมริกา

สีภาพอุุตสีาหกรรมและตลาดกิจการกระจายเสีียง

ประเภทขอุงกิจการกระจายเสีียงในสีหรัฐอุเมริกา

ผ้�ให�บริการวิิทยุภาคพ่�นดิน  
(Terrestrial Radio Provider)

วิิทยุดาวิเทียม 
(Satellite Radio)
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ผู้ให้บริุการุกิจการุกรุะจายเสืียงข้องสืหรุัฐอเมรุิกาสืามารุถแบ่งออก

ไดู้เป็นั 3 ปรุะเภทหลัก ไดู้แก่ 1) ผู้ให้บริุการุวิิทยุภาคพื�นัดิูนั (Terrestrial 

Radio Provider) 2) วิิทยุดูาวิเทียม (Satellite Radio) และ 3) ผู้ให้บริุการุ

เสีืยงออนัไลน์ั (Online Radio) โดูยจำานัวินัสืถานีัวิิทยุเอเอ็ม และสืถานีัวิิทยุ 

เอฟัเอ็มนัั�นั ในัช่วิงไม่กี�ปีที�ผ่านัมายังคงทรุงตัวิ ข้ณะที�จำานัวินัสืถานีัวิิทยเุอฟัเอ็ม 

แบบกำาลังส่ืงตำ�ามีเพิ�มขึ้�นั รุวิมทั�งผู้ให้บริุการุเสีืยงออนัไลนั์มีจำานัวินัช่องหรืุอ

สืถานีัเพิ�มมากขึ้�นัเรืุ�อยๆ สืำาหรัุบใบอนุัญาตในัการุให้บริุการุวิิทยุภาคพื�นัดิูนันัั�นั

มีรุะยะเวิลา 8 ปี และสืามารุถต่ออายุไดู้เมื�อผู้รัุบใบอนุัญาตยื�นัคำาข้อต่อ FCC

ในัแง่รุายไดู้นัั�นั วิิทยุภาคพื�นัดิูนัส่ืวินัใหญ่มีรุายไดู้ขึ้�นัอยูกั่บการุโฆษณา

ซึั�งโดูยทั�วิไปสืถานัการุณ์ดู้านัรุายไดู้ยังคงทรุงตัวิ ยกเว้ินัในัช่วิงที�เกิดูการุ 

รุะบาดูใหญ่ข้องไวิรัุสืโควิิดู-19 ในัปี พ.ศึ. 2563 ซึั�งส่ืงผลให้มูลค่าการุโฆษณา 

ในัตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงลดูลงอย่างรุวิดูเร็ุวิ ในัข้ณะที�กิจการุวิิทยุดูาวิเทียม 

และวิิทยุออนัไลน์ัที�มีฐานัรุายไดู้จากการุโฆษณาและการุสืมัครุสืมาชิกเติบโต

ขึ้�นัอยา่งต่อเนืั�อง โดูยทิศึทางรุายไดู้ข้องกิจการุกรุะจายเสีืยงเริุ�มเปลี�ยนัแปลงไป

พึ�งพิงรุายไดู้จากการุสืมัครุสืมาชิกมากขึ้�นั (Paid Subscription) (FCC, 2020) 

รุายงานัข้อง Nielsen (2018) ไดู้คาดูการุณ์ว่ิาผู้ใช้งานัสืื�อทางเสีืยง 

โดูยเฉพาะสืื�อวิิทยุในัรุะบบภาคพื�นัดิูนัมีจำานัวินั 228.5 ล้านัคนั รัุบฟัังสืื�อวิิทยุ

ทางดูาวิเทียมจำานัวินั 35.7 ล้านัคนั ฟัังผ่านัช่องทางสืตรีุมมิ�งจำานัวินั 68.5  

ล้านัคนั และฟัังผ่านัพอดูแคสืต์จำานัวินั 21.9 ล้านัคนั โดูยจากผลการุสืำารุวิจ 

แสืดูงให้เห็นัว่ิาสืื�อวิิทยุยังเป็นัสืื�อที�สืำาคัญข้องชาวิอเมริุกันั 

สืภาพการุแข่้งขั้นัในัตลาดูสืหรัุฐอเมริุกา ยังขึ้�นัอยู่กับอุตสืาหกรุรุม

เพลง Music as Input ซึั�งบริุการุในัรูุปแบบสืตรีุมมิ�งกำาลังไดู้รัุบควิามนิัยมสูืง  

จากการุมีเพลงจำานัวินัมากที�เลือกฟัังไดู้ทุกที�ทุกเวิลา และมีคุณภาพเสีืยง 

ที�ดีูกว่ิาการุรัุบฟัังผ่านัสืถานีัวิิทยุภาคพื�นัดิูนั รุวิมทั�งยังมีรุะบบอัลกอริุทึม  

สีหรัฐอุเมริกา
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(Algorithm) ที�คัดูเลือกเพลงที�เหมาะกับพฤติกรุรุมการุฟัังเพลงข้องผู้ใช้งานั 

อีกดู้วิย โดูยผู้ให้บริุการุรุายใหญ่ที�เป็นัที�รูุ้จักทั�วิโลก เช่นั Apple Music,  

Spotify และ Pandora 

จากการุเกิดูขึ้�นัข้องเทคโนัโลยีใหม่ที�ทำาให้ผู้ฟัังมีทางเลือกมากขึ้�นั  

ทำาให้สืถานัการุณ์การุแข่้งขั้นัในัธุุรุกิจสืื�อกรุะจายเสีืยงสูืงขึ้�นั ผู้ให้บริุการุจึงต้อง

แข่้งขั้นัดึูงผู้ฟัังมากขึ้�นั เช่นับริุการุวิิทยุดูาวิเทียมมีการุสืรุ้างเครืุอข่้ายพันัธุมิตรุ

กับผู้ผลิตรุถยนัต์ และผู้ข้ายรุถยนัต์ในัการุให้บริุการุทดูลองใช้ หรืุอให้บริุการุ

ฟัังรุายการุวิิทยุผ่านัดูาวิเทียมฟัรีุ เมื�อซืั�อรุถยนัต์ที�ติดูตั�งเครืุ�องรัุบวิิทยุรุะบบ

ดูาวิเทียม (Pesce, 2017)

จากปัจจัยต่างๆ เหล่านีั� ส่ืงผลให้ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง 

ต้องปรัุบตัวิเพื�อให้อยู่รุอดูในัสืภาวิการุณ์การุเปลี�ยนัแปลงข้องเทคโนัโลยี 

ที�ทำาให้เกิดูแฟัลตฟัอรุ์มการุรัุบฟัังวิิทยุที�เพิ�มมากขึ้�นั โดูยจากการุสืำารุวิจข้อง 

FCC ในัช่วิงรุะยะเวิลา 12 ปี (ค.ศึ. 2008 - 2019) พบว่ิา สืื�อวิิทยุในัรุะบบ

ภาคพื�นัดิูนัยังคงเป็นัสืื�อที�ไดู้รัุบควิามนิัยมอยู่ แต่เมื�อพิจารุณาผลสืำารุวิจ 

เกี�ยวิกบัอัตรุาการุรัุบฟัังรุายสัืปดูาห์นัั�นั พบว่ิาอัตรุาการุรัุบฟัังสืื�อวิิทยใุนัรุะบบ

ภาคพื�นัดิูนัมีอัตรุาการุเติบโตที�เฉลี�ยรุ้อยละ 0.55 ในัข้ณะที�อัตรุาการุเติบโต

ข้องวิิทยอุอนัไลนั ์(รุวิมที�เป็นัรุะบบเอเอม็และเอฟัเอม็) นัั�นัมีมากถงึรุ้อยละ 29  

แนวิทางในการกำากับดแ้ล 

หน่ัวิยงานัหลักที�กำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยงข้องปรุะเทศึ

สืหรัุฐอเมริุกา คือ Federal Communications Commission หรืุอ 

FCC ซึั�งจัดูตั�งขึ้�นัตาม The Communications Act of 1934 และมี

วัิตถุปรุะสืงค์เพื�อการุกำากับดููแลการุค้ารุะหว่ิางรัุฐและต่างปรุะเทศึในัดู้านั

การุสืื�อสืารุทั�งทางสืาย (Wireline) และทางคลื�นัควิามถี� เพื�อให้ปรุะชาชนั

ในัปรุะเทศึเข้้าถึงบริุการุทางดู้านัการุสืื�อสืารุต่างๆ ไดู้อย่างเท่าเทียมกันั โดูย  
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The Communications Act of 1934 มีกฎรุะเบียบพื�นัฐานัที�เกี�ยวิข้้องกับ 

การุกำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยง ดัูงนีั�

1. เสืรีุภาพในัการุแสืดูงออก (Freedom of Speech) ตามบทบัญญัติ

ในัรุฐัธุรุรุมนัญูข้องปรุะเทศึสืหรุฐัอเมรุกิา โดูย FCC มีหน้ัาที�เพียงสือดูสือ่งดููแล

เพื�อให้เกิดูควิามมั�นัใจว่ิาสืาธุารุณะไดู้ปรุะโยชน์ัอย่างแท้จริุงจากการุอนุัญาต 

ให้มีเสืรีุภาพในัการุแสืดูงออก

2. ดุูลยพินิัจข้องผู้ไดู้รัุบใบอนัุญาต (Licensee Discretion) ในัการุ 

รัุบผิดูชอบสืรุ้างสืรุรุค์เนืั�อหาที�เหมาะสืมกับปรุะเภทใบอนัุญาตที�ไดู้รัุบไป  

โดูยที� FCC จะไม่เข้้าไปแทรุกแซัง 

3. FCC สืามารุถแจ้งเตือนัผู้ให้บริุการุ ไม่ให้ผลิตรุายการุที�มีเนืั�อหา

เสีืยดูสีื เยาะเย้ย ล้อเลียนัปัจเจก กลุ่ม หรืุอสืถาบันั (Criticism, Ridicule, 

and Humor Concerning Individuals, Groups, and Institutions) เช่นั  

เนืั�อหารุายการุวิิทยุที�วิิพากษ์วิิจารุณ์หรืุอล้อเลียนัศึาสืนัา ชาติพันัธ์ุุ เพศึ และ

ยังรุวิมถึงเนืั�อหาที�บิดูเบือนั หลอกลวิงเป็นัเท็จดู้วิย 

FCC ไดู้เข้้ามาแก้ปัญหาเรืุ�องคลื�นัควิามถี�ที�มีอยูอ่ยา่งจำากัดู ดู้วิยการุนัำา

คลื�นัวิิทยุรุะบบเอฟัเอ็มแบบกำาลังส่ืงตำ�า (Lower Power FM: LPFM) มาใช้งานั 

โดูยไดู้กำาหนัดูมาตรุฐานัข้องวิิทยุฯ ไว้ิว่ิา ต้องเป็นัการุออกอากาศึเพื�อการุศึึกษา

ที�ไม่ใช่เชิงพาณิชยเ์ท่านัั�นั (non-commercial educational) และดูำาเนิันัการุ 

โดูยใช้กำาลังส่ืงไม่เกินั 100 วัิตต์ หรืุอ 0.1 กิโลวัิตต์ รุะยะเวิลาข้องใบอนุัญาต

โดูยปกติแล้วิ จะมีรุะยะเวิลา 8 ปี แต่ก็ขึ้�นัอยู่กับมลรัุฐหรืุอเข้ตดิูนัแดูนั  

(Territory) ที�สืถานีัวิิทยุตั�งอยู่ดู้วิย นัอกจากนีั�ผู้ที�ไดู้รัุบใบอนุัญาตต้องเป็นั

หน่ัวิยงานัที�ทำาปรุะโยชนั์เพื�อสืาธุารุณะ เช่นั หน่ัวิยงานัเอกชนั หรุือสืถาบันั

การุศึึกษาที�ไม่แสืวิงหาผลกำาไรุ ที�เน้ันัเรืุ�องการุบริุการุสืาธุารุณะต่างๆ 
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สืำาหรัุบปรุะเด็ูนัปัญหาคลื�นัรุบกวินัและการุรัุบส่ืงสัืญญาณที�ไม่มี

ปรุะสิืทธิุภาพข้องวิิทยุรุะบบเอเอ็มนัั�นั FCC ไดู้มีการุพิจารุณาและปรุับใช้ 

เทคโนัโลยีดิูจิทัลในัการุรัุบส่ืงสัืญญาณในัรุะบบ In-band on-channel 

(IBOC) เพื�อเพิ�มปรุะสิืทธิุภาพในัการุสื่งสัืญญาณและปรุับปรุุงคุณภาพเสีืยง 

และลดูสัืญญาณรุบกวินั

นัอกจากนีั� FCC ยังไดู้จัดูทำาแผนัยุทธุศึาสืตร์ุ 5 ปี ปรุะกอบดู้วิย  

4 ยุทธุศึาสืตร์ุหลักโดูยสืรุุปสืารุะสืำาคัญไดู้ดัู�งนีั� (FCC, 2018)

ยุุทธุศ�สติรั์ที� 1: การุลดูควิามเหลื�อมลำ�าทางดิูจิทัล ผ่านัการุข้ยาย

การุใช้งานัการุส่ืงสัืญญาณดู้วิยอินัเทอร์ุเน็ัตควิามเร็ุวิสูืง (Broadband) ในัทุก

ภาคส่ืวินัข้องปรุะเทศึ รุวิมถึงพื�นัที�ที�เข้้าถึงไดู้ยาก เพื�อลดูควิามเหลื�อมลำ�าทาง

ดิูจิทัลทั�วิปรุะเทศึ โดูยมีการุสืรุ้างสืภาพแวิดูล้อมการุกำากับดููแลที�มีลักษณะ 

ไม่เข้้มงวิดูจนัเกินัไป เพื�อเปิดูโอกาสืให้ภาคเอกชนัเข้้ามาลงทุนัในักิจการุ

อินัเทอร์ุเน็ัตควิามเร็ุวิสูืง บนัพื�นัฐานัข้องการุส่ืงเสืริุมผู้ปรุะกอบการุและข้ยาย

โอกาสืทางเศึรุษฐกิจ รุวิมถึงการุลดูและข้จัดูข้้อจำากัดูดู้านักฎรุะเบียบและ

อุปสืรุรุคต่อโครุงสืรุ้างพื�นัฐานัการุลงทุนั และสืรุ้างโอกาสืในัการุสืรุ้างสืรุรุค์

นัวัิตกรุรุมดู้านับริุการุบรุอดูแบนัดูแ์ละเทคโนัโลยใีนัรุาคาที�ปรุะชาชนัเข้้าถงึไดู้

ยุุทธุศ�สติรั์ที� 2: การุส่ืงเสืริุมนัวัิตกรุรุม โดูยการุพัฒนัาเครืุอข่้าย 

นัวัิตกรุรุมและบรุกิารุ เพื�อข้จัดูอุปสืรุรุคดูา้นัการุสืรุา้งนัวิตักรุรุมและการุลงทนุั 

และการุดูำาเนัินัการุตามเป้าหมายเพื�อแก้ไข้ปัญหาที�แท้จริุง มากกวิ่าการุ

กำาหนัดูกฎข้้อบังคับไว้ิอย่างกว้ิางๆ เพื�อป้องกันัปัญหาที�จะเกิดูขึ้�นั

ยุุทธุศ�สติร์ัที� 3: การุคุ้มครุองผู้บริุโภคและควิามปลอดูภัยข้อง

สืาธุารุณะ ผ่านัการุปรัุบปรุุงบริุการุการุสืื�อสืารุให้แก่ปรุะชาชนัทุกคนัรุวิมถึง

ผู้ที�มีควิามพิการุโดูยการุพัฒนัาและดูำาเนิันัมาตรุการุและนัโยบายแบบเชิงรุุก 
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ตลอดูจนัการุบังคับใช้กฎหมายดูำาเนิันัการุตามนัโยบายและขั้�นัตอนัเพื�อเสืริุม

สืรุ้างควิามปลอดูภัยข้องปรุะชาชนั และให้ปรุะชาชนัทุกคนัเข้้าถึงบริุการุไดู้ 

รุวิมถึงการุปรัุบปรุุงควิามปลอดูภัยสืาธุารุณะ และการุสืื�อสืารุในัภาวิะฉุกเฉินั

โดูยใช้เทคโนัโลยีที�หลากหลาย เพื�อสืรุ้างควิามน่ัาเชื�อถือและให้ปรุะชาชนั 

เข้้าถึงควิามปลอดูภัยสืาธุารุณะ

ยุุทธุศ�สติร์ัที� 4: การุปฏิรูุปกรุะบวินัการุข้อง FCC ผ่านัการุปรัุบปรุุง

ปรุะสิืทธิุภาพ ปรุะสิืทธิุผล และควิามโปรุ่งใสืในัการุดูำาเนิันังานั ลดูภารุะ 

ในัอุตสืาหกรุรุม และส่ืงเสืริุมนัวัิตกรุรุม โดูยการุทบทวินักฎข้้อบังคับ

กรุะบวินัการุปฏิบัติงานั และกฎรุะเบียบที�สืำาคัญ ตลอดูจนัการุปรุับปรุุง

เทคโนัโลยีสืารุสืนัเทศึ และให้มีการุตรุวิจสือบการุทำางานัข้อง Universal Fund 

Service เพื�อให้ปรุะชากรุไดู้รัุบบริุการุที�เกี�ยวิข้้องกับกิจการุกรุะจายเสีืยง 

กิจการุโทรุทัศึน์ั และกิจการุโทรุคมนัาคม ไดู้อย่างครุอบคลุม มีปรุะสิืทธิุภาพ 

และลดูการุทุจริุตคอร์ุรัุปชันั

แนวิทางในการส่ีงเสีริมกิจการกระจายเสีียง

บทบาทในัการุส่ืงเสืริุมและสืนัับสืนุันักิจการุกรุะจายเสีืยงในัปรุะเทศึ

สืหรัุฐอเมริุกานัั�นัอยู่ภายใต้หน่ัวิยงานัที�มีชื�อว่ิา Corporation for Public  

Broadcasting (CPB) ซึั�งจะสืนัับสืนุันัเฉพาะผู้ปรุะกอบการุที�ไม่ไดู้ปรุะกอบ

กิจการุเชิงพาณิชย ์(Non-Commercial License) โดูย CPB เปน็ัองคก์รุเอกชนั 

ที�ไม่แสืวิงหากำาไรุ ไดู้รัุบเงินัทุนัจากรุัฐบาลกลางแจกจ่ายเงินัทุนัส่ืวินัใหญ่

ไปยังสืถานัีวิิทยุและโทรุทัศึน์ัสืาธุารุณะในัพื�นัที�เป้าหมาย 1,500 แห่ง 

ทั�วิสืหรัุฐอเมริุกา โดูยมีจุดูปรุะสืงค์เพื�อให้ปรุะชากรุชาวิอเมริุกันัทุกคนัสืามารุถ

เข้้าถึงสืื�อสืาธุารุณะในัท้องถิ�นัไดู้โดูยไม่ต้องเสืียค่าใช้จ่ายไม่ว่ิาจะอาศึัยอยู่ในั

พื�นัที�ใดู ช่วิยให้ชุมชนัเหล่านีั�สืามารุถเข้้าถึงข่้าวิสืารุ รุายการุดู้านัการุศึึกษา 

ข้้อมูลควิามปลอดูภัยสืาธุารุณะและวัิฒนัธุรุรุมท้องถิ�นั และอื�นัๆ อีกทั�ง 

ยังส่ืงเสืริุมการุพัฒนัาเนืั�อหาที�เป็นัที�ต้องการุให้แก่กลุ่มที�เข้้าไม่ถึงบริุการุ
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แนวิทางการปรับตัวิผ้�ประกอุบกิจการกระจายเสีียง

กรุะจายเสีืยง โดูยเฉพาะกลุ่มเด็ูก และชนักลุ่มน้ัอย (Minorities) และอำานัวิย

ควิามสืะดูวิกในัการุพัฒนัาเนืั�อหาข้้ามแฟัลตฟัอร์ุมดู้วิย โดูย CPB จะไดู้รัุบเงินั

ทุนัจากรัุฐบาลกลางล่วิงหน้ัา 2 ปี และกรุะจายเงินัทุนัตามสัืดูส่ืวินัที�กฎหมาย

กำาหนัดูไว้ิ ซึั�งเงินัทุนัส่ืวินัใหญ่ (รุ้อยละ 71) จะสื่งตรุงไปยังสืถานัีวิิทยุและ

โทรุทัศึน์ัสืาธุารุณะ เพื�อผลิตรุายการุสืำาหรัุบท้องถิ�นั ให้บริุการุชุมชนัในัดู้านั

ข่้าวิสืารุ การุศึึกษา ควิามปลอดูภยัสืาธุารุณะ และซืั�ออุปกรุณ์ออกอากาศึ และ

รุ้อยละ 18 ลงทุนัไปกับการุผลิตรุายการุข้องสืถานีัที�มีควิามน่ัาสืนัใจ (Protect 

My Public Media, n.d.)

โดูยในัส่ืวินัข้อง FCC นัั�นั ไดู้มีการุลดูค่าธุรุรุมเนีัยมรุายปีแก่สืถานีั

วิิทยุกรุะจายเสีืยงตามสืถานัการุณ์ เช่นั ในัปี พ.ศึ. 2561 FCC ลดูการุเก็บ 

ค่าธุรุรุมเนีัยมรุายปีข้องสืถานีัวิิทยุเอฟัเอ็มและเอเอ็ม ปรุะมาณรุ้อยละ 13  

เพื�อให้สัืมพันัธ์ุกับจำานัวินัผู้ฟัังที�ลดูลง รุวิมถึงอนุัญาตให้เลื�อนัการุชำารุะเงินัและ

ผ่อนัชำารุะบางสื่วินั ในัอัตรุาดูอกเบี�ยที�มีส่ืวินัลดู และในับางกรุณีอาจยกเว้ินั

ค่าธุรุรุมเนีัยมให้ดู้วิยเนืั�องจากผลกรุะทบจากสืถานัการุณ์การุแพรุ่รุะบาดูข้อง

ไวิรัุสืโควิิดู-19 (Inside Radio, 2018, 2019, 2021)

จากรุายงานัข้อง Perrin (2021) พบว่ิามูลค่าการุใช้จ่ายโฆษณา

บนัวิิทยุลดูลง ในัข้ณะที�การุโฆษณาบนัช่องทางดูิจิทัลมีการุเติบโตขึ้�นัถึง 

รุ้อยละ 15 ในัปี พ.ศึ. 2563 จากสืถานัการุณ์ดัูงกล่าวิ ส่ืงผลให้ผู้ปรุะกอบการุ

จำาเป็นัต้องปรัุบตัวิและพัฒนัากลยุทธ์ุให้สือดูคล้องกับพฤติกรุรุมข้องผู้บริุโภค 

และการุเปลี�ยนัผ่านัเข้้าสู่ืการุรัุบฟัังในัยุคดิูจิทัล ดู้วิยการุเพิ�มผลิตภัณฑ์์ 

ที�หลากหลาย รุองรัุบแฟัลตฟัอร์ุมออนัไลน์ัต่างๆ ที�เกิดูขึ้�นั การุเพิ�มช่องทาง 

การุเผยแพรุ่เนืั�อหาที�ไม่ไดู้จำากัดูเพียงแค่เครืุ�องรัุบวิิทยุที�ต้องรัุบฟัังตาม 

ผังรุายการุเท่านัั�นั แต่ยงัเพิ�มช่องทางดิูจทิลัและรุายการุถ่ายทอดูสืดู ออกแบบ
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เนืั�อหารุายการุเพื�อให้สืามารุถรัุบฟัังผ่านัอุปกรุณ์ที�หลากหลายไดู้ รุองรัุบ 

การุฟัังรุายการุวิิทยุในัรูุปแบบ On-demand ซึั�งจะทำาให้ผู้ปรุะกอบการุ

สืามารุถออกแบบแพ็คเกจโฆษณาที�หลากหลายให้กับลูกค้า สืรุ้างรูุปแบบ

โฆษณาที�มีควิามเฉพาะกลุ่ม (Niche advertising) และข้ยายควิามรุ่วิมมือ 

ในัการุโฆษณากับแพลตฟัอรุ์มต่างๆ ไดู้ดีูขึ้�นั (Cumulus Media, 2021;  

Cumulus Media, n.d.; PRNewswire, 2021)

ข้ณะที�สืถานีัวิิทยุกำาลังส่ืงตำ�านัั�นัมีการุใช้กลยุทธ์ุต่างๆ ในัการุหาเงนิัทุนั 

สืำาหรัุบค่าใช้จ่าย เช่นั ค่าอุปกรุณ์ พื�นัที�สืำานัักงานั และค่าใช้จ่ายในัการุ 

ดูำาเนันิังานั เช่นั การุรุะดูมทนุัสืาธุารุณะ (Crowdfunding sites) การุบรุจิาคผ่านั

บริุการุข้้อควิาม (SMS) การุสืรุ้างรุายไดู้จากการุจัดูคอนัเสิืร์ุต การุรุ่วิมรัุบชม 

กิจกรุรุมการุถ่ายทอดูสืดู (Live-broadcasted events) การุข้ายเสืื�อยืดู 

แคมเปญการุรุะดูมทุนัออนัไลน์ั  

ปัจจัยควิามสืำาเร็ุจในัการุดูำาเนิันักิจการุกรุะจายเสีืยงข้อง

ปรุะเทศึสืหรัุฐอเมริุกามาจากการุที�หน่ัวิยงานักำากับดููแลมีการุ 

ปรัุบตัวิให้สือดูคล้องกับรุะบบนิัเวิศึที�เปลี�ยนัแปลงไป มีหน่ัวิยงานั

ภาคปรุะชาสัืงคมหรืุอหน่ัวิยงานัที�ไม่แสืวิงหากำาไรุซึั�งจัดูตั�งมาเพื�อ 

ส่ืงเสืริุมและสืนัับสืนุันักิจการุกรุะจายเสีืยงเพื�อให้สืามารุถดูำาเนิันั

กิจการุไดู้ในัสืภาวิะที�สืื�อออนัไลน์ัเข้้ามาทดูแทนัการุรัุบฟัังวิิทยุ 

รูุปแบบเดิูม ข้ณะที�ฝัึ�งผู้ปรุะกอบการุเองก็มีการุปรัุบตัวิใช้ช่องทาง

ออนัไลน์ัผสืมผสืานักับช่องทางออฟัไลน์ัในัการุนัำาเสืนัอเนืั�อหา

รุายการุวิิทยุ ทั�งมีการุปรัุบเปลี�ยนัเนืั�อหา รูุปแบบบริุการุ ให้เข้้าถึง 

กลุ่มผู้ฟัังที� มีอุปกรุณ์ในัการุรุับฟัังและพฤติกรุรุมการุฟัังวิิทยุ 

ที�แตกต่างกันัไดู้อย่างทั�วิถึง

ปัจจัยที�นำาไปส่้ีควิามสีำาเร็จ
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ปี พ.ศึ. 2563 ปรุะเทศึออสืเตรุเลียมีผลผลิตมวิลรุวิมต่อหัวิ (GDP  

Per Capita) อยู่ที� 51,812 ดูอลลาร์ุสืหรัุฐหรืุอปรุะมาณ 1.741 ล้านับาท และ

ยังมีอัตรุาการุเข้้าถึงอินัเทอร์ุเน็ัตสูืงถึงรุ้อยละ 88 ในัดู้านัสืภาพตลาดูกิจการุ

กรุะจายเสีืยงนัั�นั ออสืเตรุเลียเป็นัปรุะเทศึที�มีการุให้บริุการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง

ภาคพื�นัดิูนัมายาวินัานักว่ิา 100 ปี และปัจจุบันัปรุะชากรุในัออสืเตรุเลียยังคง

มีปริุมาณการุรุบัฟัังวิิทยกุรุะจายเสืยีงภาคพื�นัดิูนัมากที�สุืดูเมื�อเปรุยีบเทยีบกับ

สืื�อทางเสีืยงอื�นัๆ เช่นั สืตรีุมมิ�งแพลตฟัอร์ุม พอดูแคสืต์ วิิดีูโอเสีืยงออนัไลน์ั 

หนัังสืือเสีืยง 

อุอุสีเตรเลีย

สีภาพอุุตสีาหกรรมและตลาดกิจการกระจายเสีียง

ออสืเตรุเลียเป็นัปรุะเทศึที�มีพื�นัที�ข้นัาดูใหญ่จึงมีควิามหลากหลาย 

ทางภูมิศึาสืตร์ุ ทั�งยังมีควิามหนัาแน่ันัข้องปรุะชากรุตำ�าในัพื�นัที�ที�ไม่ใช่ในัเมือง

หลวิง จึงเป็นัควิามท้าทายในัการุให้บริุการุกิจการุกรุะจายเสีืยง โดูยปัจจุบันั

มีการุให้บริุการุกิจการุกรุะจายเสีืยงในั 5 ช่องทาง ไดู้แก่ วิิทยุแอนัะล็อก 

ในัรุะบบเอเอ็ม วิิทยุแอนัะล็อกในัรุะบบเอฟัเอ็ม วิิทยุดิูจิทัลในัรุะบบ DAB+ 

วิิทยุดูาวิเทียม (Satellite) และวิิทยุออนัไลน์ั (IP Streaming)
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จากข้้อมูลพบว่ิา มูลค่าตลาดูโดูยรุวิมข้องกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง  

(เอเอ็มและเอฟัเอ็ม) นัั�นั มีแนัวิโน้ัมลดูลงอย่างต่อเนืั�อง ตั�งแต่ปี พ.ศึ. 2559  

โดูยในัปี พ.ศึ. 2563 มูลค่าตลาดูกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยงอยูที่� 880 ล้านัดูอลลาร์ุ

ออสืเตรุเลีย หรืุอปรุะมาณ 21,444 ล้านับาท2 ลดูลงถึงรุ้อยละ 22.9 จาก 

ปีก่อนัหนั้า ซึั�งคาดูวิ่าเป็นัผลมาจากสืถานัการุณ์การุแพรุ่รุะบาดูข้องไวิรัุสื 

โควิิดู-19 อย่างไรุก็ดีู คาดูการุณ์ว่ิา ตั�งแต่ปี พ.ศึ. 2564 – 2568 อุตสืาหกรุรุม

ข้อุพิจารณ์าในการให้บริการกิจการกระจายเสีียงขอุงประเทศอุอุสีเตรเลีย

ช่่อุงทางการให้บริการกิจการกระจายเสีียง

พ่�นุที�ทางภ้มิศัาสีตร์ข้องประเทศั
ออสีเตรเลียุมีข้นุาดิให้ญ่และ

มีควิามห้ลายุห้ลายุทางภ้มิศัาสีตร์

ในุปัจจุบันุวิิทยุุแอนุะล็อกบนุคล่�นุควิามถี�ทั�งในุระบบ AM และ FM ยัุงเป็นุช่องทางห้ลัก 
ในุการส่ีงสัีญญาณออกอากาศัเพ่�อเผู้ยุแพร่เนุ่�อห้า ในุส่ีวินุข้องช่องทางการให้�บริการ
อ่�นุๆ ทั�งการใช�วิิทยุุในุระบบดิิจิทัล วิิทยุุดิาวิเทียุม และวิิทยุุบนุเคร่อข่้ายุอินุเทอร์เน็ุต 

จะทำาห้นุ�าที�เป็นุผู้้�ถ่ายุทอดิสัีญญาณห้ร่อเนุ่�อห้าค่้ข้นุานุกับวิิทยุุแอนุะล็อกเป็นุส่ีวินุให้ญ่

AM Radio FM Radio DAB+ Satellite IP Streaming

ประชากรค่อนุข้�างกระจุกตัวิในุเม่องให้ญ่ 
ห้ากเป็นุนุอกเม่องห้ลวิงจะมีควิาม 

ห้นุาแนุ่นุข้องประชากรตำ�า และอาศััยุ 
อยุ่้อยุ่างกระจัดิกระจายุ

เริ�มมีการให�บริการวิิทยุ
ระบบ DAB+ ใน 5 เม่อุง 

(Mainland)

มีการให�บริการวิิทยุ 
ในระบบ DAB+  
เพิ�มในอีุก 2 เม่อุง

มีการให�บริการวิิทยุในระบบ 
DAB+ ใน 10 เม่อุง 
ครอุบคลุมประช่ากร 

ร�อุยละ 64

2552 2560 2563การพัฒนาวิิทยุ 
ในระบบ DAB+

2 อัตรุาแลกเปลี�ยนัธุนัาคารุแห่งปรุะเทศึไทย ณ วัินัที� 16 ธัุนัวิาคม 2564:  

1 ดูอลลาร์ุออสืเตรุเลีย = 24.3678 บาท
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กิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยงจะค่อยๆ ฟ้ั�นัตัวิ โดูยคาดูว่ิามูลค่าตลาดูกิจการุวิิทยุ

กรุะจายเสีืยงข้องออสืเตรุเลียในัปี พ.ศึ. 2568 จะมมูีลค่า 1,069 ล้านัดูอลลาร์ุ

ออสืเตรุเลียหรืุอปรุะมาณ  26,049 ล้านับาท ลดูลงโดูยเฉลี�ยจากปี พ.ศึ. 2559 

อยูที่�รุ้อยละ 1.1

  

ส่ืวินัข้องมูลค่าตลาดูข้องอุตสืาหกรุรุมสืื�อทางเสืียงแบบสืตรุีมมิ�ง 

ในัปี พ.ศึ. 2563 มีมูลค่าตลาดูอยู่ที� 599 ล้านัดูอลลาร์ุออสืเตรุเลีย หรืุอ

ปรุะมาณ 14,596 ล้านับาท เพิ�มขึ้�นัจากปีก่อนัหน้ัาถึงรุ้อยละ 28.3 และมี

แนัวิโน้ัมเพิ�มขึ้�นัอยา่งต่อเนืั�อง โดูยคาดูการุณ์ว่ิาในัปี พ.ศึ. 2568 อุตสืาหกรุรุม

สืื�อทางเสีืยงแบบสืตรีุมมิ�งจะมีมูลค่าถึง 921 ล้านัดูอลลาร์ุออสืเตรุเลีย

หรืุอปรุะมาณ 22,443 ล้านับาท เป็นัการุเพิ�มขึ้�นัโดูยเฉลี�ยจากปี 2559 อยูที่� 

รุ้อยละ 12.0 (PwC, 2021)

 

สืำาหรัุบช่องทางการุรุับฟัังวิิทยุข้องปรุะชากรุในัออสืเตรุเลียเฉลี�ยต่อ

สัืปดูาห์รุะหว่ิางปี พ.ศึ. 2560 - 2563 พบวิา่ โดูยเฉลี�ยปรุะชากรุในัออสืเตรุเลยี

รัุบฟัังวิิทยุแอนัะล็อกในัรุะบบเอฟัเอ็ม มากที�สุืดูเฉลี�ยรุ้อยละ 79 รุองลงมา

เป็นัวิิทยุแอนัะล็อกในัรุะบบเอเอ็ม เฉลี�ยอยู่ที�รุ้อยละ 35.5 น้ัอยกว่ิาวิิทยุ 

แอนัะลอ็กในัรุะบบเอฟัเอม็ถึงปรุะมาณ 2 เทา่ ลำาดัูบถัดูมาเป็นัการุรุบัฟัังวิิทยุ

ในัรุะบบดิูจิทัลเฉลี�ยอยูที่�รุ้อยละ 16.25 สุืดูท้ายคือวิิทยุออนัไลน์ั มีปริุมาณการุ

รัุบฟัังเฉลี�ยอยู่ที�รุ้อยละ 12.75 ส่ืวินัพอดูแคสืต์มีปริุมาณการุรัุบฟัังอยูที่�รุ้อยละ 

20 ในัปี พ.ศึ. 2563 (ACMA, 2020)  

The Australian Communications and Media Authority หรืุอ 

ACMA เป็นัองค์กรุภาครัุฐ ทำาหน้ัาที�กำากับดููแลกิจการุแพรุ่ภาพ กรุะจายเสีืยง 

อินัเทอร์ุเน็ัต วิิทยุสืื�อสืารุและโทรุคมนัาคมข้องออสืเตรุเลีย รุวิมถึงการุวิาง

มาตรุฐานัต่างๆ โดูย Broadcasting Services Act 1992 ถือเป็นักฎหมาย

แนวิทางในการกำากับดแ้ล
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แม่บทซึั�งมีเนืั�อหาครุอบคลุมการุกำากับดููแลทุกดู้านั โดูยองค์กรุตัวิแทนัข้อง 

ผู้ปรุะกอบการุวิิทยุแต่ละปรุะเภทไดู้มีการุนัำา Broadcasting Services Act 

1992 ไปอ้างอิงและออกแนัวิปฏิบัติสืำาหรัุบกำากับดููแลกันัเอง

โดูยในัออสืเตรุเลียมี Commercial Radio Code of Practice  

ที�กำาหนัดูขึ้�นัโดูย Commercial Radio Australia (CRA) ซึั�งเป็นัองค์กรุตัวิแทนั

อุตสืาหกรุรุมกรุะจายเสีืยงปรุะเภทธุุรุกิจ จัดูตั�งขึ้�นัเพื�อรัุกษาผลปรุะโยชน์ั

ข้องผู้ปรุะกอบการุสืถานีัวิิทยุปรุะเภทธุุรุกิจ ภายใต้ CRA ไดู้มีการุกำาหนัดู 

แนัวิปฏิบัติข้องสืถานีัวิิทยุปรุะเภทธุุรุกิจซึั�งทุกรุายจะต้องปฏิบัติตาม ยกเว้ินั

ในับางกรุณีที�จะไม่ถือว่ิาเป็นัการุฝึ�าฝ้ึนั เช่นั มีเหตุผลที�ยอมรัุบไดู้ข้องควิาม

ผิดูพลาดู เกิดูจากปัจจัยที�ไม่สืามารุถควิบคุมไดู้ เป็นัต้นั ในัแนัวิปฏิบัตินัั�นั 

มีรุายละเอียดูทั�งในัส่ืวินัข้้อกำาหนัดูการุออกอากาศึเนืั�อหาปรุะเภทต่างๆ  

การุโฆษณา และการุรัุบเรืุ�องรุ้องเรีุยนั 

นัอกจากนีั� ยังมี Community Radio Broadcasting Codes of 

Practice ที�กำาหนัดูขึ้�นัโดูย Community Broadcasting Association of 

Australia (CBAA) เป็นักลุ่มผู้ปรุะกอบการุสืถานัีวิิทยุชุมชนัที�รุวิมตัวิกันั 

เพื�อสืรุ้างควิามแข็้งแกรุ่งและควิามสืำาเร็ุจให้กับผู้ให้บริุการุสืถานัวิีิทยปุรุะเภท

ชุมชนั ภายใต้ CBAA ไดู้มีการุกำาหนัดูแนัวิปฏิบัติข้องสืถานีัวิิทยุชุมชนัที�

สือดูคล้องกับ Broadcasting Services Act 1992 ซึั�งมีเนืั�อหาสืำาคัญไดู้แก่ 

1) การุให้บริุการุโดูยมุ่งเน้ันัปรุะโยชน์ัข้องชุมชนัเป็นัสืำาคัญและไม่แสืวิงหา

กำาไรุ 2) การุกำากับดููแลให้สืถานีัวิิทยุชุมชนัทำาตามข้้อกำาหนัดูใบอนัุญาต 

ที�ไดู้รัุบ 3) การุส่ืงเสืริุมให้ชุมชนัสืามารุถเข้้าถึงหรืุอมีส่ืวินัรุ่วิมในัทุกการุ 

ดูำาเนิันังานัข้องสืถานัีวิิทยุชุมชนั และ 4) การุกำากับดููแลให้สืถานัีวิิทยุชุมชนั 

กล่าวิถึงผู้สืนัับสืนุันัรุายการุไดู้ แต่ในัลักษณะที�ไม่ใช่การุโฆษณา และต้องไม่เกินั 

5 นัาทีต่อชั�วิโมง โดูยสืถานีัวิิทยุชุมชนัสืามารุถหารุายไดู้จากการุแบ่งเวิลา 

ให้ดูำาเนิันัรุายการุไดู ้โดูยผู้มาข้อแบ่งเวิลาดูำาเนิันัรุายการุตอ้งทำาตามข้้อกำาหนัดู

และแนัวิปฏิบัติข้องสืถานีัวิิทยุชุมชนั
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ทั�งนีั� ยงัมี Codes of Practice Open Narrowcast Radio ที�กำาหนัดูขึ้�นั 

โดูย The Australian Narrowcast Radio Association (ANRA) เป็นัองค์กรุ

ตัวิแทนัผู้ปรุะกอบการุสืถานีัวิิทยทีุ�ให้บริุการุเฉพาะในัวิงแคบ (Narrowcasting) 

ซึั�งมีทั�งผู้ให้บริุการุที�ออกอากาศึโดูยใช้กำาลังส่ืงสูืง (High Power Open 

Narrowcasting) และกำาลังส่ืงตำ�า (Low Power Open Narrowcasting)  

โดูยเนืั�อหาสืำาคัญที�กำาหนัดูให้สืถานีัวิิทยุที�ให้บริุการุเฉพาะในัวิงแคบ ต้องมี 

คุณลักษณะดัูงต่อไปนีั� 1) ให้บริุการุกลุ่มเป้าหมายที�มีควิามสืนัใจในัเนืั�อหาพิเศึษ

หรืุอเนืั�อหาที�เฉพาะเจาะจง 2) ให้บริุการุไดู้ในัพื�นัที�ที�จำากัดู และ 3) ให้บริุการุ 

ในัช่วิงเวิลาที�จำากัดู โดูยผู้ที�ต้องการุเข้้ามาปรุะกอบกิจการุสืถานีัวิิทยุ 

ที�ให้บริุการุเฉพาะในัวิงแคบจะต้องมีใบอนุัญาตปรุะกอบกิจการุในัส่ืวินัข้อง

อุปกรุณ์ส่ืงสัืญญาณ (Transmitter License) และยังขึ้�นัอยู่กับว่ิาในัข้ณะนัั�นั

มีคลื�นัควิามถี�วิิทยุว่ิางหรืุอไม่ ซึั�ง ACMA จะจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี�ให้ดู้วิยวิิธีุการุ

ปรุะมูล (Price Based Allocation System) นัอกจากนัั�นัภายใต้แนัวิปฏิบัตินีั�

ไดู้มีการุรุะบุเงื�อนัไข้ในัข้้อกำาหนัดูดูา้นัเนืั�อหารุายการุที�ออกอากาศึและการุรุบั

เรืุ�องรุ้องเรีุยนั ซึั�งจะมีการุทบทวินัและปรัุบปรุุงแนัวิปฏิบัติสืำาหรัุบสืถานีัวิิทยทีุ�

ให้บริุการุเฉพาะในัวิงแคบนีั�ทุกๆ 3 ปี

ประเภทขอุงสีถานีวิิทยุในอุอุสีเตรเลีย 

สีถานีุวิิทยุุประเภทธุรกิจออกอากาศัทั�งในุระบบเอเอ็มและเอฟเอ็ม  
และวิิทยุุในุระบบดิิจิทัล โดิยุให้�บริการทั�งในุระดัิบชาติ มห้านุคร และพ่�นุที�ห่้างไกล

สีถานีุวิิทยุุประเภทชุมชนุให้�บริการที�เฉพาะเจาะจงในุแต่ละกลุ่มห้ร่อพ่�นุที�  
โดิยุส่ีวินุให้ญ่จะออกอากาศัในุระบบเอฟเอ็ม แบ่งออกเป็นุ 2 ประเภท  
ไดิ�แก่ ผู้้�ข้อใบอนุุญาตระยุะสัี�นุ และผู้้�ข้อใบอนุุญาตระยุะยุาวิ

สีถานีุวิิทยุุระดัิบชาติในุออสีเตรเลียุมีผู้้�ให้�บริการเพียุง 2 รายุไดิ�แก่ Australian 
Broadcasting Corporation (ABC) และ Special Broadcasting Service (SBS)

สีถานีุวิิทยุุประเภทให้�บริการเฉพาะในุวิงแคบ จะมีการให้�บริการที�มีควิาม 
เฉพาะเจาะจงส้ีง และให้�บริการในุคล่�นุควิามถี�กำาลังส่ีงตำ�า (Low Power)  
และคล่�นุควิามถี�กำาลังส่ีงส้ีง (High Power)

Commercial

National

Community

Narrowcasting
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ในัการุกำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสืียง ACMA ไดู้จัดูกลุ่มสืถานัีวิิทยุ

กรุะจายเสีืยงในัออสืเตรุเลียเป็นั 4 ปรุะเภทหลักตามวัิตถุปรุะสืงค์ข้องการุ 

ให้บริุการุ ไดู้แก่ 

1. สืถานัีวิิทยุปรุะเภทธุุรุกิจ ผู้ให้บริุการุสืถานัีวิิทยุปรุะเภทธุุรุกิจเป็นั 

ผู้ให้บริุการุที�มุ่งแสืวิงหากำาไรุ มีควิามเป็นัอิสืรุะในัการุบริุหารุจัดูการุและควิาม

เป็นัเจ้าข้อง สืถานีัวิิทยุปรุะเภทธุุรุกิจดูำาเนิันัการุอยู่บนัคลื�นัควิามถี�ในัรุะบบ 

แอนัะล็อกทั�งในัรุะบบเอเอ็มและในัรุะบบเอฟัเอ็มเป็นัหลัก นัอกจากนัั�นัยังมี

การุรุ่วิมออกอากาศึผ่านัรุะบบดิูจิทัล DAB+ ในัหัวิเมืองต่างๆ ซึั�งโดูยรุวิมแล้วิ

พื�นัที�ในัการุให้บริุการุข้องสืถานีัวิิทยุปรุะเภทธุุรุกิจนีั�สืามารุถให้บริุการุทั�งในั

รุะดัูบชาติ ในัมหานัครุ (Metropolitan) และในัพื�นัที�ชุมชนัที�ห่างไกล

 

2. สืถานีัวิิทยุรุะดัูบชาติ ซึั�งปัจจุบันัมีเพียงสืองรุายไดู้แก่ Australian 

Broadcasting Corporation (ABC) และ Special Broadcasting Service 

(SBS) มีการุให้บริุการุผ่านัเครืุอข่้ายกำาลังส่ืงสูืงโดูยครุอบคลุมพื�นัที�การุให้บริุการุ

ทั�งในัรุะดัูบชาติ ในัมหานัครุ และในัชุมชนัห่างไกล นัอกจากนัั�นัผู้ปรุะกอบการุ 

ทั�งสืองรุายไดู้มีการุให้บริุการุผ่านัรุะบบดิูจิทัล DAB+ ไปยังหัวิเมืองหลัก  

รุวิมถึงมีการุออกอากาศึวิิทยุแอนัะล็อกในัรุะบบเอเอ็มออกอากาศึไปยังพื�นัที�

ที�ไม่มีปรุะชากรุหนัาแน่ันั 

3. สืถานีัวิิทยุปรุะเภทชุมชนั ให้บริุการุในัพื�นัที�ที�เฉพาะพื�นัที�เจาะจง

ข้องปรุะชาชนัแต่ละกลุ่ม โดูยส่ืวินัใหญ่มุ่งเน้ันัไปในัพื�นัที�ห่างไกล พื�นัที�ชนับท  

และพื�นัที�ท้องถิ�นั ไม่มุ่งเน้ันักำาไรุ เนืั�องจากมีจุดูปรุะสืงค์เพื�อสืนัับสืนุันัการุ 

กรุะจายเสีืยงที�หลากหลาย เพื�อเข้้าถึงปรุะชาชนัไดู้อย่างครุอบคลุม และ

สืะท้อนัสัืงคมและวัิฒนัธุรุรุมที�หลากหลายข้องออสืเตรุเลีย อีกทั�งยังเป็นัการุ

ส่ืงเสืริุมการุให้บริุการุที�มีเนืั�อหาเหมาะสืมกับแต่ละพื�นัที�ชุมชนั ส่ืวินัใหญ่ 
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ออกอากาศึวิิทยแุอนัะลอ็กในัรุะบบเอฟัเอม็ และแบ่งใบอนัญุาตเป็นัสืองปรุะเภท 

คือ รุะยะสัื�นั มีอายุ 1 ปี และ รุะยะยาวิ มีอายุ 5 ปี

4. สืถานีัวิิทยุปรุะเภทที�ให้บริุการุในัวิงแคบหรืุอช่วิงเวิลาที�เจาะจง  

โดูยเนืั�อหาจะเป็นัไปในัรูุปแบบที�เฉพาะกลุ่มในัแต่ละเรืุ�อง (Niche Radio 

Broadcasting Services) ซึั�งมีการุออกอากาศึโดูยใช้กำาลังส่ืงสูืง (High Power 

Open Narrowcasting) และกำาลังส่ืงตำ�า (Low Power Open Narrowcasting) 

โดูยกำาหนัดูให้ใช้กำาลังส่ืงตำ�ากวิ่า 1 วัิตต์ ครุอบคลุมรัุศึมี 2 กิโลเมตรุในัเข้ต

พื�นัที�อยู่อาศัึย และกำาหนัดูให้ใช้กำาลังส่ืงตำ�ากว่ิา 10 วัิตต์ ครุอบคลุมรัุศึมี 10 

กิโลเมตรุในัพื�นัที�ที�ไม่ใช่ที�อยูอ่าศัึย ทั�งยงัมีการุเปิดูปรุะมูลคลื�นัควิามถี� ซึั�งผู้ชนัะ

การุปรุะมูลจะต้องใช้งานัคลื�นัควิามถี�ภายในั 6 เดืูอนั มิเช่นันัั�นัจะโดูนัเรีุยกคืนั 

และนัำามาปรุะมูลใหม่อีกครัุ�ง โดูยการุดูำาเนิันัการุต้องไม่อยู่ในัรูุปแบบธุุรุกิจ

หรืุอชุมชนั โดูมีการุใช้ใบอนุัญาตรุ่วิมกันัรุะหว่ิางหลายสืถานีั (Class License)  

ซึั�งแต่ละสืถานีัจะต้องมีการุแบ่งเวิลากันัออกอากาศึ

ทั�งนีั�ในัการุให้บริุการุวิิทยุทั�ง 4 ปรุะเภท จะต้องไดู้รัุบใบอนุัญาตจาก 

ACMA ทั�งใบอนุัญาตดู้านัเนืั�อหา และใบอนุัญาตดู้านัเครืุ�องส่ืงสัืญญาณ  

แนวิทางในการส่ีงเสีริมกิจการกระจายเสีียง

ACMA ไดู้ตั�งสืมมติฐานัถึงสืถานัการุณ์ที�อาจเกิดูขึ้�นักับอุตสืาหกรุรุม

กิจการุกรุะจายเสีืยงในัปรุะเทศึออสืเตรุเลียไว้ิ 3 สืถานัการุณ์เพื�อหาแนัวิทาง 

ในัการุรัุบมือ ไดู้แก่ 1) วิิทยแุอนัะล็อกในัรุะบบเอฟัเอม็เป็นัช่องทางที�ไดู้รัุบควิาม

นิัยมในัหมู่ผู้บริุโภค 2) มีการุเปลี�ยนัแปลงในัการุใช้งานัจากวิิทยุแอนัะล็อก 

ไปสุ่ืวิิทยุดิูจิทัล และ 3) วิิทยุกรุะจายเสืียงภาคพื�นัดิูนัย้ายไปยังบริุการุวิิทยุ

สืตรีุมมิ�งออนัไลน์ั  แต่จากการุศึึกษาและการุหารืุอรุ่วิมกับผู้มีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสีืย
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ที�เกี�ยวิข้้องในัอุตสืาหกรุรุม ACMA จึงไดู้ข้้อสืรุุปว่ิาวิิทยุแอนัะล็อกในัรุะบบ 

เอฟัเอ็มจะยังคงถูกใช้งานัอย่างต่อเนืั�องและจะยังไม่มีการุเปลี�ยนัไปใช้วิิทย ุ

ในัรุะบบดูจิิทัลทั�งหมดูในัอนัาคตอันัใกล้ เนืั�องจากคลื�นัควิามถี�วิิทยุแอนัะล็อก

ในัรุะบบเอฟัเอ็มยังครุอบคลุมพื�นัที�เป็นัจำานัวินัมากและคงใช้ไดู้ดีูในัตัวิเมือง 

โดูยไดู้จัดูทำาเป็นัแผนัพัฒนัารุะยะสัื�นัถึงรุะยะกลาง แผนัรุะยะกลางถึงรุะยะยาวิ 

และแผนัรุะยะยาวิ สืรุุปไดู้ดัูงนีั� (ACMA, 2019)

แผินุรัะยุะสั�นุถ้งรัะยุะกัล�ง

จะยังคงมีการุใช้วิิทยุแอนัะล็อกในัรุะบบเอเอ็มอยู่เนืั�องจากมีบทบาท

ในัการุเผยแพรุ่ข้่าวิสืารุ ภัยพิบัติ และเหตุการุณ์ฉุกเฉินัในัรุะดัูบชาติ

ไปยังพื�นัที�ห่างไกล

อาจพิจารุณาค่อยๆ ย้ายฐานัผู้ฟัังวิิทยุแอนัะล็อกในัรุะบบเอเอ็มเข้้าสู่ื

วิิทยุแอนัะล็อกในัรุะบบเอฟัเอ็ม และมีการุออกอากาศึแบบคู่ข้นัานั

พิจารุณาพื�นัที�ในัการุข้ยายการุให้บริุการุวิิทยุในัรุะบบดิูจิทัลที�มีควิาม

พรุ้อมคุ้มค่าแก่การุลงทุนั

พิจารุณาให้วิิทยุออนัไลน์ัเป็นัเพียงทางเลือกเสืริุมในัการุรัุบฟัังวิิทยุ 

บนัรุถหรืุอบนัอุปกรุณ์พกพาเท่านัั�นั เพรุาะยังมีคนัออสืเตรุเลีย

จำานัวินัหนึั�งที�ยังไม่ฟัังวิิทยุในัรูุปแบบออนัไลน์ั รุวิมถึงการุเปลี�ยนั

ไปเป็นัวิิทยุออนัไลน์ัอาจทำาให้ผู้ฟัังต้องจ่ายเงินัเพื�อเข้้าถึงเนืั�อหา 

แผินุรัะยุะกัล�งถ้งรัะยุะยุ�ว

มีการุเปลี�ยนัวิิทยุแอนัะล็อกในัรุะบบเอเอ็มให้เป็นัวิิทยุแอนัะล็อก 

ในัรุะบบเอฟัเอม็ทั�งหมดูถึงแม้อาจจะยงัทำาไม่ไดู้ในัทันัที แต่อาจส่ืงผล

ให้เกิดูจำานัวินัคลื�นัควิามถี�วิิทยุไม่เพียงพอ จึงต้องมีการุจัดูสืรุรุคลื�นั

ควิามถี�ใหม่ และข้ยายคลื�นัควิามถี�ให้เพียงพอ นัอกจากนัั�นัผู้ฟัังอาจ

ต้องมีการุซืั�ออุปกรุณ์รัุบสัืญญาณใหม่
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พิจารุณาแล้วิว่ิาวิิทยุดิูจิทัลในัรุะบบ DAB+ ไม่เหมาะแก่การุใช้กับธุุรุกิจ

ข้นัาดูเล็กรุวิมถึงวิงแคบ จึงควิรุมีการุพิจารุณานัำาวิิทยุดิูจิทัลรุะบบ 

DRM มาใช้กับวิิทยุดิูจิทัลท้องถิ�นั

แผินุรัะยุะยุ�ว

อาจมกีารุนัำาวิิทยดิุูจิทัลในัรุะบบ DRM มาใช้เพื�อทดูแทนัวิิทยแุอนัะลอ็ก 

ในัรุะบบเอเอ็ม เนืั�องจากมีควิามสืามารุถในัการุครุอบคลุมพื�นัที�สูืง

มีการุสืนัับสืนุันัการุทดูลองใช้เทคโนัโลยีใหม่ในัอุตสืาหกรุรุมวิิทยุไม่ว่ิา

จะเป็นั Satellite, Mobile IP Technology, 5G Streaming, และ 

Mobile Broadband Broadcast Convergence

นัอกจากนีั� ACMA ยังมีแนัวิปฏิบัติเพื�อมุ่งเน้ันัการุสืนัับสืนุันัและ 

ช่วิยเหลือผู้ปรุะกอบการุโดูยสืามารุถสืรุุปไดู้ดัูงนีั�

1. แสืดูงควิามชัดูเจนัและควิามโปรุ่งใสืมากขึ้�นัแก่อุตสืาหกรุรุมวิิทยุ

เกี�ยวิกับการุจัดูลำาดัูบควิามสืำาคัญข้องแผนัการุจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี� และการุ

ตัดูสิืนัใจในัการุบริุหารุคลื�นัควิามถี�โดูยพัฒนัากรุอบการุทำางานัสืำาหรัุบการุ

กำาหนัดูลำาดัูบควิามสืำาคัญเชิงกลยุทธ์ุ โดูยมีแผนัการุกรุะจายควิามถี�ในัรุะยะ 

5 ปี ดัูงนีั�

การุแปลงบรุกิารุวิิทยเุชิงธุุรุกิจ ชุมชนั และรุะดูบัชาติจากวิิทยแุอนัะลอ็ก 

ในัรุะบบเอเอ็มเป็นัวิิทยุแอนัะล็อกในัรุะบบเอฟัเอ็ม ในัพื�นัที�ที�มี 

คลื�นัควิามถี�วิิทยุในัรุะบบเอฟัเอ็มพรุ้อมใช้งานั

ปรัุบปรุุงควิามครุอบคลุมข้องกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยงรุะดัูบชาติ 

ปรุะเภทธุุรุกิจและชุมชนัที�มีคลื�นัควิามถี�พรุ้อมใช้งานั

จัดูทำาแผนัสืำาหรัุบกิจการุวิิทยุดิูจิทัลในัรุะบบ DAB+ ในัรุะดัูบภูมิภาค 

เพื�อเป็นัแนัวิทางการุดูำาเนิันังานัให้กับผู้รัุบใบอนุัญาต 
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สืนัับสืนุันัการุทดูลองให้มีการุใช้เทคโนัโลยีใหม่ในักิจการุกรุะจายเสีืยง

2. ให้คำาปรุึกษาในัอุตสืาหกรุรุมวิิทยุกรุะจายเสืียงที�เกี�ยวิข้้องกับ

แผนัการุจัดูการุคลื�นัควิามถี�ปรุะจำาปี

3. ปรุบัปรุุงการุวิางแผนั จัดูรุะเบยีบการุกำากับดููแลคลื�นัควิามถี�ในัเรืุ�อง

ที�รัุฐบาลให้คำาแนัะนัำา รุวิมถึงการุปรัุบปรุุงวิิธีุการุ และขั้�นัตอนัการุปฏิบัติงานั

ที�สืำาคัญในัแผนังานั

ปรุะเทศึออสืเตรุเลยีมีการุจัดูตั�งองค์กรุหรืุอหน่ัวิยงานักลางเพื�อเป็นัตัวิแทนั

ส่ืงเสืริุมผลปรุะโยชน์ัรุ่วิมกันัข้องผู้ปรุะกอบการุในัอุตสืาหกรุรุมกรุะจายเสีืยง

ในัชื�อว่ิา Commercial Radio Australia (CRA) โดูยพัฒนัามาจากสืหพันัธ์ุ

วิิทยุกรุะจายเสีืยงแห่งออสืเตรุเลียที�จัดูตั�งขึ้�นัในัปี พ.ศึ. 2473 ปัจจุบันัมี

สืมาชิกทั�งหมดูคิดูเป็นักว่ิารุ้อยละ 99 ข้องผู้ปรุะกอบการุวิิทยุปรุะเภทธุุรุกิจ

ในัออสืเตรุเลียทั�งหมดู โดูยทาง CRA ไดู้มีการุสืรุ้างแพลตฟัอร์ุมที�มีชื�อว่ิา 

Radio Alive เป็นัแพลตฟัอร์ุมกลางในัการุช่วิยเหลือผู้ปรุะกอบการุหารุายไดู้

จากการุลงโฆษณาข้องแบรุนัดู์ต่างๆ อีกทั�งยังช่วิยสืนัับสืนุันัในัดู้านัข้้อมูลที�

เป็นัปรุะโยชน์ัแก่ผู้ปรุะกอบกจิการุกรุะจายเสืยีง ซึั�งแพลตฟัอร์ุม Radio Alive 

พัฒนัามาจากแคมเปญดู้านัการุตลาดูที�มีจุดูปรุะสืงค์ในัการุให้ภาคปรุะชาชนั

และภาคธุุรุกิจเล็งเห็นัถึงควิามสืำาคัญและการุเติบโตข้องกิจการุกรุะจายเสีืยง 

รุวิมถึงสืนัับสืนุันัให้ภาคธุุรุกิจหันัมาใช้สืื�อวิิทยุเป็นัสืื�อในัการุโฆษณาเพื�อช่วิย

หารุายไดู้ให้แก่ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง ซึั�งต่อมามีการุต่อยอดูพัฒนัา 

มาเป็นัเว็ิบไซัต์ หรืุอแพลตฟัอร์ุม Radio Alive ในัปี พ.ศึ. 2560 ทั�งนีั� 

ผู้ปรุะกอบการุในัอุตสืาหกรุรุมกรุะจายเสืียงไดู้รุ่วิมกันัออกแบบบรุิการุต่างๆ 

แนวิทางการปรับตัวิขอุงผ้�ประกอุบกิจการกระจายเสีียง
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หน่วิยงานกลางในการส่ีงเสีริมกันเอุงในกลุ่มผูู้้ประกอุบกิจการกระจายเสีียง

Commercial Radio Australia (CRA) ค่อุหน่วิยงานสูีงสุีดสีำาหรับอุุตสีาหกรรม 
วิิทยุกระจายเสีียงเชิ่งพาณิ์ช่ย์เพ่�อุเป็นตัวิแทนส่ีงเสีริมผู้ลประโยช่น์ร่วิมกันขอุง 
ผูู้้ประกอุบการในอุุตสีาหกรรมกระจายเสีียง

Radio Alive เป็นแพลตฟอุร์มที�ถูกพัฒนาโดย Commercial Radio Australia 
(CRA) ซึ่�งพัฒนาจากแคมเปญด้านการตลาดที�มีจุดประสีงค์ค่อุ สีร้างควิาม
ตระหนักถึงควิามสีำาคัญขอุงกิจการกระจายเสีียงรวิมถึงสีนับสีนุนให้ใช้่วิิทยุ
เพ่�อุเป็นส่ี�อุในการโฆษณ์าเพ่�อุช่่วิยหารายได้ให้แก่ผูู้้ประกอุบการในอุุตสีาหกรรม
กิจการกระจายเสีียง

รายละเอีุยดการช่่วิยเหล่อุผูู้้ประกอุบการในอุุตสีาหกรรมกิจการกระจายเสีียง
ผู่้านแพลตฟอุร์ม Radio Alive

มีการให้บริการคำาปรึกษาสีำาหรับธุิรกิจที�ต้อุงการโฆษณ์าสิีนค้า
และบริการผู่้านวิิทยุเพ่�อุเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อุย่างมี
ประสิีทธิิภาพ

มีการจัดอัุนดับพอุตแคสีต์รายเด่อุนโดยอิุงจากจำานวินผูู้้ฟัง  
ยอุดดาวิโหลด รวิมถึงระบุจำานวินตอุนเพ่�อุให้ผูู้้ประกอุบการ 
ง่ายต่อุการตัดสิีนใจ

มีบริการค้นหาสีถานีวิิทยุและแสีดงผู้ลบนแผู้นที�ขอุงประเทศ
อุอุสีเตรเลีย

มีการให้บริการแพลตฟอุร์ม RadioMATRIX ซึ่�งเป็นตัวิกลางทำาให้ 
ผูู้้ประกอุบการวิิทยุสีามารถเจอุเอุเจนซี่�ด้านส่ี�อุได้มากขึ�นในครั�งเดียวิ

มีการรวิบรวิมข้อุมูลเกี�ยวิกับการวิิจัยรวิมถึงข้อุมูลเชิ่งลึกที�เกี�ยวิ
กับอุุตสีาหกรรมวิิทยุเพ่�อุเป็นประโยช่น์ต่อุผูู้้ประกอุบการในการ
ตัดสิีนใจ

มีการรวิบรวิมข้อุมูลเกี�ยวิกับการสีำารวิจพฤติกรรมการฟังวิิทยุ
ขอุงประช่ากรอุอุสีเตรเลียในแต่ละปีโดยแบ่งตามภูมิภาค

ผ่านัแพลตฟัอร์ุม Radio Alive ตั�งแต่เรืุ�องการุให้คำาปรึุกษาดู้านัธุุรุกิจ การุ

รุวิมรุวิมข้้อมูลวิิจัยเชิงลึกในัอุตสืาหกรุรุม การุจัดูอันัดัูบพอดูแคสืต์รุายเดืูอนั

โดูยอิงจากจำานัวินัผู้ฟัังและยอดูดูาวินั์โหลดู รุวิมถึงจัดูแพลตฟัอรุ์มติดูต่อ 

เอเจนัซีั�ไดู้โดูยตรุง 
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โดูยสืรุุปปัจจัยที�นัำาไปสู่ืควิามสืำาเร็ุจข้องอุตสืาหกรุรุมกิจการุ

กรุะจายเสีืยงภายใต้รุะบบนิัเวิศึที�เปลี�ยนัแปลงไปข้องออสืเตรุเลีย 

ไดู้ดัูงนีั�  

• การุสืำารุวิจและเก็บข้้อมูลอย่างต่อเนืั�องเพื�อศึึกษาแนัวิโน้ัม

การุเปลี�ยนัแปลงอยูเ่สืมอ

• การุศึึกษาบรุบิทอยา่งรุอบดูา้นัรุวิมถงึการุนัำาผลการุศึึกษา

ไปหารืุอรุ่วิมกับผู้มีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสีืยในัอุตสืาหกรุรุมเพื�อปรัุบปรุุงให้มี

ควิามเหมาะสืมก่อนันัำาไปปฏิบัติจริุง 

• การุเปลี�ยนัผ่านัแบบค่อยเป็นัค่อยไป และมีหลายแนัวิทาง

รุองรัุบสืำาหรัุบข้้อจำากัดูที�เกิดูขึ้�นั มีแผนัในัรุะยะต่างๆ ในัการุเปลี�ยนั

ผ่านัวิิทยุแอนัะล็อกในัรุะบบเอเอ็มไปสู่ืวิิทยุแอนัะล็อกในัรุะบบ 

เอฟัเอ็ม ตามควิามพรุ้อม และมีการุออกอากาศึแบบคู่ข้นัานั รุวิมถึง

มีการุศึึกษาเทคโนัโลยีและช่องทางใหม่ๆ ในัการุให้บริุการุในัอนัาคต 

• การุรุวิมตัวิกันัข้องผู้ปรุะกอบการุเพื�อส่ืงเสืริุมและ

กำากับดููแลกันัเอง เป็นัตัวิแทนัส่ืงเสืริุมผลปรุะโยชน์ัรุ่วิมกันัข้อง 

ผู้ปรุะกอบการุในัอุตสืาหกรุรุมกรุะจายเสีืยง มีการุศึึกษาวิิจัยที�เป็นั

ปรุะโยชน์ักับทั�งอุตสืาหกรุรุมให้ผู้ปรุะกอบการุแต่ละรุายนัำาไปต่อยอดู 

ปัจจัยที�นำาไปส่้ีควิามสีำาเร็จ
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ปรุะเทศึมาเลเซีัยนัั�นัมีจำานัวินัผู้รัุบฟัังสืื�อวิิทยุกรุะจายเสีืยงปรุะมาณ 

30.51 ล้านัคนั ซึั�งเท่ากับปรุะมาณรุ้อยละ 93.6 ข้องจำานัวินัปรุะชากรุทั�งหมดู 

โดูยจากสืถิติการุรัุบฟัังสืื�อกรุะจายเสีืยงข้องปรุะเทศึมาเลเซีัยพบว่ิามีการุ

รัุบฟัังผ่านัวิิทยุถึงรุ้อยละ 43 รุองลงมาคือการุรัุบฟัังผ่านัช่องทางออนัไลน์ั 

การุรุับฟัังเพลงที�ดูาวิน์ัโหลดูเก็บไว้ิในัเครืุ�อง และการุรุับฟัังพอดูแคสืต์และ

หนัังสืือเสีืยง โดูยมีสัืดูส่ืวินัรุ้อยละ 26 รุ้อยละ 20 และรุ้อยละ 11 ตามลำาดัูบ 

โดูยพบว่ิาผู้รัุบฟัังสืื�อวิิทยุมีเวิลาเฉลี�ยอยู่ที� 13 ชั�วิโมง 44 นัาทีต่อสัืปดูาห์ และ

รัุบฟัังผ่านัวิิทยุในัรุถยนัต์เป็นัหลัก ถึงแม้ว่ิาเทคโนัโลยีจะเข้้ามามีบทบาท 

มากขึ้�นั แต่จากสืถิติข้ององค์กรุกำากับดููแลข้องปรุะเทศึมาเลเซีัยพบว่ิา 

ผู้บริุโภคช่วิงอายุ 15-49 ปี หันัมารัุบฟัังวิิทยุมากขึ้�นัในัช่วิงมาตรุการุ 

ล็อคดูาวิน์ัจากการุแพรุ่รุะบาดูข้องเชื�อไวิรัุสืโควิิดู-19 มาเลเซีัยถือไดู้ว่ิา 

เป็นัปรุะเทศึที�วิิทยุยังเป็นัสืื�อหลักที�ไดู้รัุบควิามนิัยมอยู่ โดูยมูลค่าการุโฆษณา

ผ่านัสืื�อวิิทยุกรุะจายเสีืยงโดูยรุวิมข้องปรุะเทศึมาเลเซีัยถึงแม้มีแนัวิโน้ัมที� 

ลดูลงแต่ก็ไม่มากนััก โดูยในัปี พ.ศึ. 2563 ลดูลงเพียงรุ้อยละ 1 เมื�อเทียบกับ

ปี พ.ศึ. 2562 (Chaw, 2020)

ทั�งนีั� การุเติบโตอย่างต่อเนืั�องข้องช่องทางออนัไลน์ัโดูยเฉพาะการุ

โฆษณาออนัไลน์ัส่ืงผลให้ผู้ปรุะกอบการุปรัุบตัวิโดูยทำาการุออกอากาศึผ่านั 

ช่องทางออนัไลน์ัควิบคู่อีกช่องทางหนึั�ง โดูยสัืดูส่ืวินัการุใช้จ่ายในัส่ืวินัโฆษณา

ในัสืื�อดิูจิทัลเพิ�มขึ้�นัจากรุ้อยละ 13 ในัปี พ.ศึ. 2562 เป็นัรุ้อยละ 19 ในัปี พ.ศึ. 

2563 (MCMC, 2020)

มาเลเซีัย

สีภาพอุุตสีาหกรรมและตลาดกิจการกระจายเสีียง
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สัีดส่ีวินขอุงค่าใช้่จ่ายในการโฆษณ์าในส่ี�อุต่างๆ 
ขอุงประเทศมาเลเซี่ย ช่่วิงปี พ.ศ. 2562 - 2563

Malaysian Communications and Multimedia Commission  

หรืุอ MCMC คือองค์กรุกำากับดููแลข้องมาเลเซีัย มีหน้ัาที�ในัการุกำากับดููแล

ทั�งในัส่ืวินัข้องการุแพรุ่ภาพและกรุะจายเสืียงตามที�กำาหนัดูอยู่ในัส่ืวินัข้อง

กฎหมายหลักสืองฉบับ ไดู้แก่ 1) The Malaysian Communications 

and Multimedia Commission Act 1998 ซึั�งเป็นักฎหมายก่อตั�งองค์กรุ

กำากับดููแลกิจการุสืื�อสืารุข้องมาเลเซีัย หรืุอ MCMC ให้อำานัาจในัการุ

กำากับดููแลและออกกฎเกณฑ์์ที�เกี�ยวิข้้อง โดูยปรุะเด็ูนัที�น่ัาสืนัใจอยู่ในัส่ืวินั

ข้องอำานัาจหน้ัาที�ที�กำาหนัดูให้ MCMC มีหน้ัาที�ในัการุส่ืงเสืริุมการุกำากับ

ดููแลกันัเอง (Self-Regulation) ดู้วิย และ 2) The Communications 

and Multimedia Act 1998 ซึั�งเป็นัเสืมือนัเครืุ�องมือและกรุอบในัการุ 

ใช้อำานัาจข้อง MCMC ในัการุกำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยง รุวิมไปถึง 

แนวิทางในการกำากับดแ้ล

ส่ี�อุดิจิทัล

วิิทยุ

โรงภาพยนตร์

นิตยสีาร

โทรทัศน์

หนังส่ีอุพิมพ์

ส่ี�อุในร้านค้า

13%

32% 22%

19%

6%

1%
1%1%

2562 2563

1%1%

50%

7%
4%

42%

จำานวินเงินรวิมที�ใช้่
ในการโฆษณ์าในส่ี�อุ

46,832 41,265
 ล�านบาท  ล�านบาท
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การุปฏิบัติตามแนัวินัโยบายข้องรุัฐบาลมาเลเซีัยในัส่ืวินัที�เกี�ยวิข้้องกับการุ

แพรุ่ภาพและกรุะจายเสีืยงทั�งหมดู โดูยในัแง่การุกำากับดููแลจะเน้ันักำากับดููแล 

ในัเรืุ�องที�รัุฐควิรุเข้้าไปจดัูการุ แตอ่ยูภ่ายใต้หลักการุการุสืง่เสืริุมให้มีการุกำากับ

ดููแลกันัเอง 

ในัการุกำากับดููแล MCMC ไดู้แบ่งปรุะเภทใบอนัุญาตสืำาหรุับการุ

ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงออกเป็นั 2 ปรุะเภทหลัก ไดู้แก่

1. Individual License เป็นัปรุะเภทใบอนัุญาตสืำาหรุับกรุณีการุ

ปรุะกอบกิจการุสืำาหรัุบการุให้บริุการุในัวิงกวิ้าง ไม่ไดู้จำากัดูเฉพาะกลุ่มใดู

กลุ่มหนึั�ง 

2. Class License เป็นัปรุะเภทใบอนุัญาตที�มีกฎเกณฑ์์ที�น้ัอยกว่ิาข้อง 

Individual License โดูยมีจุดูปรุะสืงค์เพื�อช่วิยให้ผู้ปรุะกอบการุรุายใหม่

สืามารุถเข้้าสู่ืตลาดูไดู้ง่ายขึ้�นั โดูยหลักจะเป็นัการุปรุะกอบกิจการุในัแง่บริุการุ

เฉพาะกลุ่มหรืุอบางวัิตถุปรุะสืงค์ (Niche or Limited purpose) 

ประเภทใบอุนุญาตประกอุบกิจการกระจายเสีียงขอุงประเทศมาเลเซี่ย

ใบอุนุญาต

Individual License

Class License

ประเภทใบอุนุญาต
Network Facilities Provider (NFP) 

Network Service Provider (NSP) 

Content Applications Service Provider (CASP) 

Network Facilities Provider (NFP) 

Network Service Provider (NSP) 

Content Applications Service Provider (CASP) 

Applications Service Provider (ASP)
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สืามารุถสืรุุปรุายละเอียดูข้องแต่ละปรุะเภทใบอนุัญาตไดู้ดัูงนีั�

Network Facilities Provider (NFP) เป็นัใบอนุัญาตที�เกี�ยวิกับ

เรืุ�องการุให้บริุการุโครุงสืรุ้างพื�นัฐานัข้องรุะบบเครุือข่้าย เช่นั สืายสัืญญาณ  

เสืาสัืญญาณ เครืุ�องกรุะจายและเชื�อมสัืญญาณวิิทย ุ(Radiocommunications 

Transmitters and Links) รุวิมไปถึงสืถานีัดูาวิเทียมภาคพื�นัดิูนั 

Network Service Provider (NSP) เป็นัใบอนัุญาตการุให้บริุการุ 

ในัส่ืวินัข้องรุะบบเครืุอข่้าย เป็นัผู้เชื�อมต่อสัืญญาณรุะหว่ิางเครืุอข่้าย รุวิมไปถึง 

เป็นัผู้กรุะจายสัืญญาณวิิทยุและโทรุทัศึน์ั (Broadcasting Distribution)  

ผู้ไดู้รัุบใบอนุัญาตปรุะเภทนีั�โดูยส่ืวินัมากจะเป็นัผู้ให้บริุการุโครุงสืรุ้างพื�นัฐานั 

ข้องรุะบบเครุือข่้ายดู้วิย (Network Facilities Provider) แต่บางส่ืวินั 

ก็ใช้โครุงสืรุ้างพื�นัฐานัข้องเครืุอข่้ายข้องผู้อื�นั 

Content Applications Service Provider (CASP) เป็นัใบอนุัญาต

การุให้บริุการุในัส่ืวินัผู้ให้บริุการุกับผู้ใช้บริุการุ (End User) ครุอบคลุมทั�งเรืุ�อง 

การุแพรุ่ภาพและกรุะจายเสีืยง สืำาหรัุบปรุะเภทข้องการุปรุะกอบกิจการุแบ่ง

ตามวัิตถุปรุะสืงค์ข้องการุให้บริุการุไดู้เป็นั 3 รูุปแบบ ไดู้แก่ 1) วิิทยกุรุะจายเสีืยง 

ปรุะเภทธุุรุกิจ (Commercial Service Broadcasting) 2) วิิทยุกรุะจายเสีืยง

ปรุะเภทสืาธุารุณะ (Public Service Broadcasting) และ 3) วิิทยุกรุะจายเสีืยง 

ปรุะเภทชุมชนั (Community Service Broadcasting) 

Applications Service Provider (ASP) เป็นัใบอนุัญาตให้บริุการุ 

ในัการุนัำาเอาคลื�นั สัืญญาณต่างๆ มาถึงผู้ใช้บริุการุ (End User) เหมือนัผู้ค้าปลีก

ในัแง่การุบริุการุ (Retail Service) เช่นั ผู้ให้บริุการุดู้านัเสีืยง (Voice Service)  

การุรุบัส่ืงข้้อมลู (Data Service) การุใหบ้ริุการุเชื�อมต่ออินัเทอรุเ์น็ัต (Internet 

Access) บรุกิารุพาณิชย์อิเล็กทรุอนิักส์ื (Electronic Commerce) เช่นั โทรุศัึพท์ 



126

ที�เปิดูบริุการุแก่สืาธุารุณะ (PSTN) การุให้บริุการุอินัเทอร์ุเน็ัตมือถือตามที�

สืาธุารุณะ (Public Cellular Services) โทรุศึัพท์สืาธุารุณะแบบเติมเงินั 

(Public Payphone Services) เป็นัต้นั

นัอกจากนีั�ปรุะเทศึมาเลเซีัยไดู้มีนัโยบายในัการุให้บริุการุกิจการุวิิทยุ

ปรุะเภทเอฟัเอ็มกำาลังส่ืงตำ�า (Low Power FM Radio) โดูยมีสืารุะสืำาคัญดัูงนีั�

สืถานีัวิิทยุในัมหาวิิทยาลัย (Campus Radio)  MCMC ไม่ไดู้รุะบุ

ช่วิงคลื�นัควิามถี� แต่กำาหนัดูการุให้บริุการุครุอบคลุมในัพื�นัที�ข้อง

มหาวิิทยาลัยเท่านัั�นั 

สืถานีัวิิทยุสืมัครุเล่นั (Amateur Radio Service) มีการุใช้ช่วิง

คลื�นัควิามถี�ในักำาลังส่ืงช่วิง 25- 50 วัิตต์ ซึั�งในัปัจจุบันัมีการุ 

ออกใบอนัุญาตให้มีสืถานีัวิิทยุสืมัครุเล่นัจำานัวินั 12,264 สืถานีั  

โดูยแม้จะมีการุกำาหนัดูให้ใช้คลื�นัควิามถี�ช่วิง 25-50 วัิตต์ แต่ในับาง

กรุณีที�จำาเป็นัก็สืามารุถใช้กำาลังส่ืงที�มากขึ้�นัไดู้ 

การุให้บริุการุแบบไดูร์ุฟั-อินั (Drive-in services) เป็นัการุให้บริุการุ

รูุปแบบใหม่ที�เกิดูขึ้�นัในัช่วิงสืถานัการุณ์การุรุะบาดูข้องไวิรัุสืโควิิดู

-19 โดูยมีแนัวิคิดูคือไม่ต้องลงจากรุถแต่สืามารุถรัุบสัืญญาณเสีืยง

ผ่านัเครืุ�องรัุบวิิทยุในัรุถยนัต์ไดู้ เช่นั ในัรูุปแบบข้องโรุงภาพยนัตร์ุ 

มหรุสืพ คอนัเสิืร์ุตแบบไดูร์ุฟั-อินั โดูยมีการุจำากัดูใช้ช่วิงคลื�นัควิามถี�

ในักำาลังส่ืงไม่เกินั 5 วัิตต์

สืถานีัวิิทยุชุมชนั (Community Radio) กำาหนัดูกำาลังส่ืงว่ิาเป็นั 

Low Power แต่เปิดูช่องให้สืามารุถข้ยายกำาลังส่ืงไดู้จนัครุอบคลุม 

พื�นัที�ข้องชุมชนัไดู้ โดูยอยู่ในัส่ืวินัข้องใบอนุัญาตปรุะเภท CASP
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FM

ภาพรวิมการนำาวิิทยุกำาลังส่ีงตำ�ามาใช้่ภายในประเทศมาเลเซี่ย

นัโยบายที�น่ัาสืนัใจในัเรืุ�องการุออกอากาศึกิจการุวิิทยุเอฟัเอ็ม 

กำาลังส่ืงตำ�า คือ การุกำากับดููแลที�ยืดูหยุ่นั ไม่ไดู้กำาหนัดูกำาลังส่ืงตายตัวิ 

แต่สืามารุถข้ยายให้ครุอบคลุมการุใช้งานัจริุงไดู้ ทั�งในัส่ืวินัข้องวิิทยุในั

มหาวิิทยาลัย (Campus Radio) สืถานัวิีิทยสุืมัครุเล่นั (Amateur Radio) และ

สืถานีัวิิทยุชุมชนั (Community Radio)

วิิทยุุกำาลังส่ีงตำ�า
ในุระบบเอฟเอ็ม

(Low Power FM Radio)

การนำาวิิทยุกำาลังส่ีงตำ�ามาใช้่ภายในประเทศมาเลเซี่ย

ไม่ไดิ�กำาห้นุดิกำาลังส่ีงชัดิเจนุ  
แต่สีามารถข้ยุายุจนุครอบคลุม

พ่�นุที�มห้าวิิทยุาลัยุไดิ�

กำาลังส่ีง / วัิตต์การให้�บริการ

ไม่ไดิ�กำาห้นุดิกำาลังส่ีงชัดิเจนุ  
แต่สีามารถข้ยุายุจนุครอบคลุม

พ่�นุที�ชุมชนุไดิ�

มีการใช�คล่�นุควิามถี� 
ช่วิง 25-50 วัิตต์

แต่ในุบางกรณีที�จำาเป็นุ  
สีามารถใช�กำาลังส่ีงที�มากข้้�นุไดิ�

ใช�กำาลังส่ีง 5 วัิตต์

สีถานีุวิิทยุุในุมห้าวิิทยุาลัยุสีถานีุวิิทยุุในุมห้าวิิทยุาลัยุ
(Campus Radio)(Campus Radio)

สีถานีุวิิทยุุสีมัครเล่นุ สีถานีุวิิทยุุสีมัครเล่นุ 
(Amateur Radio)(Amateur Radio)

การให้�บริการแบบไดิร์ฟ-อินุการให้�บริการแบบไดิร์ฟ-อินุ
(Drive-in)(Drive-in)

สีถานีุวิิทยุุชุมชนุ สีถานีุวิิทยุุชุมชนุ 
(Community Radio)(Community Radio)
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ปรุะเทศึมาเลเซีัยออกแบบแนัวิทางกำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสืียง  

ภายใต้แนัวิคิดูข้องการุกำากับดููแลกันัเอง (Self-Regulation) และการุกำากับ

ดููแลข้องรัุฐเฉพาะในัเรืุ�องที�จำาเป็นั ซึั�งสือดูแทรุกอยู่ในักฎหมายที�ออกมา 

เพื�อกำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยง ซึั�งกลายเป็นัสิื�งที�ส่ืงเสืริุมให้กิจการุ 

กรุะจายเสืียงโดูยเฉพาะวิิทยุแบบดัู�งเดิูมสืามารุถผลิตเนืั�อหาที�หลากหลาย 

ตอบโจทย์กับผู้ฟัังไดู้และทำาให้สืื�อวิิทยุยังคงเป็นัสืื�ออันัดัูบหนึั�งข้องสืื�อ 

ดู้านักิจการุกรุะจายเสีืยงที�ผู้บริุโภคเลือกจะรัุบฟัังในัปรุะเทศึมาเลเซีัย 

โดูยปรุะเดูน็ัที�น่ัาสืนัใจคอืในัส่ืวินัข้องการุรุะงบัข้้อพิพาทรุะหว่ิางกันันัั�นั 

กฎหมายกำาหนัดูว่ิาเมื�อมีกรุณีข้้อพิพาทรุะหว่ิางบุคคลตั�งแต่สืองฝึ�ายขึ้�นัไป

ในัเรืุ�องการุรุบกวินักันัข้องคลื�นัควิามถี�หรืุอในัเรืุ�องใดู ให้เริุ�มแก้ไข้ปัญหาดู้วิย

การุเจรุจาไกล่เกลี�ยกันัก่อนัโดูยรัุฐยังไม่ต้องเข้้าไปเป็นัส่ืวินัหนึั�งในัการุแก้ไข้

ปัญหา โดูยที� MCMC จะเข้้าไปจัดูการุกรุณีดัูงกล่าวิเฉพาะก็แต่ 1) เมื�อคู่กรุณี

ไม่สืามารุถตกลงแก้ปัญหากันัเองไดู้ และ 2) ต้องมีการุแจ้ง (Notification)  

กับ MCMC อีกครัุ�งหนึั�งก่อนั

ในัข้ณะเดีูยวิกันัในั The Malaysian Communications and  

Multimedia Content Code ยังรุะบุกฎเกณฑ์์การุจัดูผังรุายการุไว้ิว่ิา  

ให้คำานึังถึงการุกำากับดููแลกันัเองข้องผู้ปรุะกอบการุเป็นัสืำาคัญ MCMC  

จะเข้้ามากำากับดููแลเท่าที�จำาเป็นั เฉพาะการุกรุะทำาที�ขั้ดูต่อศีึลธุรุรุมอันัดีู 

หรืุอผิดูกฎหมายโดูยชัดูแจ้งเท่านัั�นั เช่นั เนืั�อหาลามกอนัาจารุ การุใช้ภาษา 

ที�ดููถูกเหยียดูหยามผู้อื�นั เป็นัต้นั 

แนวิทางในการส่ีงเสีริมกิจการกระจายเสีียง
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ผู้ปรุะกอบการุกิจการุวิิทยุข้องมาเลเซีัยมีการุปรัุบตัวิตามเทคโนัโลยี 

ที�เกิดูขึ้�นัใหม่ โดูยออกอากาศึผ่านัช่องทางแอปพลิเคชันัและเว็ิบไซัต์ข้องตนัเอง 

ที�สืามารุถรัุบชมไดู้ผ่านัเทคโนัโลยีสืมัยใหม่ดู้วิยอุปกรุณ์ที�หลากหลาย เช่นั  

สืมาร์ุตโฟันั แท็บเล็ต ลำาโพงอัจฉริุยะ ทั�งยังนัำาเอาโซัเชียลมีเดีูยมาเป็นัช่องทาง 

ในัการุสืื�อสืารุกับผู้ฟัังในัข้ณะไม่ไดู้ออกอากาศึ โดูยมีจุดูมุ่งหมายที�ทำาให้สืถานีั

วิิทยุเป็นัมากกว่ิาสืถานีัวิิทยุ แต่กลายเป็นัเสืมือนัชุมชนั (Community) ซึั�งมี

ส่ืวินัช่วิยในัการุเพิ�มควิามรูุ้สึืกผูกพันักับสืถานีัวิิทย ุในัช่องทางออนัไลน์ัมีการุพูดู

คุยกันัรุะหว่ิางผู้จัดูรุายการุและผู้ฟััง มีการุใช้ข้้อดีูข้องสืื�อออนัไลนั์ต่างๆ เช่นั 

แอปพลิเคชันั เว็ิบไซัต์ ที�มีปรุะโยชน์ัในัเรืุ�องข้องการุเก็บข้้อมูล โดูยพบว่ิาผู้ฟััง

ปรุะมาณ 7.9 ล้านัคนั มักมีปฏิสัืมพันัธ์ุตอบโต้ผ่านัช่องทางสืื�อสัืงคมออนัไลน์ั

ข้องทั�งทางสืถานีัวิิทยุและผู้จัดูรุายการุ โดูยพบว่ิาการุติดูตามผ่านัช่องทาง 

ดัูงกล่าวิมีแนัวิโน้ัมเพิ�มขึ้�นัอีกดู้วิย 

สืรุุปปัจจัยที�มีผลต่อควิามสืำาเร็ุจข้องกิจการุวิิทยุในัปรุะเทศึ

มาเลเซีัยไดู้ว่ิาคือควิามน่ัาเชื�อถือข้องข้้อมูลและควิามรุวิดูเร็ุวิ 

ข้องข้้อมูล โดูยเฉพาะข่้าวิการุแพรุ่รุะบาดูข้องไวิรัุสืโควิิดู-19  

ตลอดูจนัควิามอิสืรุะและคล่องตัวิข้องการุปรุะกอบกิจการุภายใต้ 

กลไลตลาดู บนัพื�นัฐานัข้องการุกำากับดููแลกนััเอง ทำาให้ผู้ปรุะกอบการุ 

สืามารุถจัดูทำาเนืั�อหาที�ตรุงกับควิามต้องการุข้องผู้บริุโภค  

แนวิทางการปรับตัวิขอุงผ้�ประกอุบกิจการกระจายเสีียง

ปัจจัยที�นำาไปส่้ีควิามสีำาเร็จ
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ในัตลาดูอุตสืาหกรุรุมกิจการุกรุะจายเสีืยงในัปรุะเทศึแอฟัริุกาใต้ 

มีผู้ฟัังที�มีควิามหลากหลายในัเชื�อชาติและการุใช้ภาษา โดูยยังคงนิัยมฟััง

วิิทยุในัช่องทางดัู�งเดิูมเป็นัช่องทางหลักในัการุรัุบฟัังข่้าวิสืารุและข้้อมูลต่างๆ  

ส่ืงผลให้การุใช้จ่ายโฆษณาบนัช่องทางวิิทยุดัูงกล่าวิในัปรุะเทศึแอฟัริุกาใต้

มีมูลค่าสูืงรุาวิ 7,766 ล้านัแรุนัด์ูหรืุอ 16,333 ล้านับาท3 ในัปี พ.ศึ. 2562 

อย่างไรุก็ดีูในัช่วิงการุแพรุ่รุะบาดูข้องโรุคโควิิดู-19 ในัช่วิงปี พ.ศึ. 2563  

การุซืั�อโฆษณามีจำานัวินัลดูน้ัอยลง ส่ืงผลให้มูลค่าโฆษณาผ่านัคลื�นัวิิทยุหดูตัวิ

รุ้อยละ 12 แตก็่ยงัมีสัืดูส่ืวินัคดิูเปน็ัรุ้อยละ 17 ข้องชอ่งทางการุโฆษณาทั�งหมดู 

รุองจากการุโฆษณาผ่านัสืื�อโทรุทัศึน์ัและสืื�อสิื�งพิมพ์ที�มีสัืดูส่ืวินัคิดูเป็นัรุ้อยละ 

54 และรุ้อยละ 18 ตามลำาดัูบ

แอุฟัริกาใต�

สีภาพอุุตสีาหกรรมและตลาดกิจการกระจายเสีียง

มูลค่าโฆษณ์าบนวิิทยุ 
ในแอุฟริกาใต้

สีถานุการณ์โควิิดิ-19 
ส่ีงผู้ลให้�ม้ลค่าโฆษณา 
ผู่้านุคล่�นุวิิทยุุห้ดิตัวิ

3 อัตรุาแลกเปลี�ยนัธุนัาคารุแห่งปรุะเทศึไทย ณ วัินัที� 16 ธัุนัวิาคม 2564:  

1 แรุนัด์ู = 2.1031 บาท

12%

16,3332562

14,4412563

ลดลง ล�านบาท

 ล�านบาท
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จากการุสืำารุวิจข้อง Broadcast Research Council of South 

Africa (BRC) ซึั�งเป็นัหนั่วิยงานัที�มีหน้ัาที�ในัการุทำาวิิจัยและทำาการุวัิดูผล

ข้องกิจการุกรุะจายเสีืยง และอุตสืาหกรุรุมการุโฆษณาและการุตลาดูข้อง

ปรุะเทศึแอฟัริุกาใต้ พบว่ิาในัช่วิงไตรุมาสืแรุกข้องปี พ.ศึ. 2564 มีผู้รัุบฟัังวิิทยุ  

ในัช่วิงสัืปดูาห์ที�ผ่านัมาจากวัินัที�มีการุเก็บสืำารุวิจ (ทั�งผ่านัรูุปแบบดัู�งเดิูม 

และออนัไลน์ั) คิดูเป็นัรุ้อยละ 91 โดูยมีอัตรุาการุรัุบฟัังวิิทยุที�ลดูลงเล็กน้ัอย 

จากปี พ.ศึ. 2563 ที�มีสัืดูส่ืวินัอยู่ที�รุ้อยละ 93 (BRC, 2021)

ถึงแม้ว่ิาสัืดูส่ืวินัข้องจำานัวินัผู้ฟัังวิิทยมีุอัตรุาที�ลดูลง แตกิ่จการุกรุะจาย

เสีืยงยังสืามารุถรัุกษากลุ่มผู้ฟัังส่ืวินัใหญ่ไว้ิไดู้ โดูยรุะยะเวิลาเฉลี�ยที�ผู้ฟัังรัุบ

ฟัังวิิทยุต่อวัินัเพิ�มขึ้�นัจาก 3 ชั�วิโมง 36 นัาที ในัปี พ.ศึ. 2563 เป็นั 3 ชั�วิโมง 

51 นัาที ในัปี พ.ศึ. 2564 เนืั�องจากผู้ฟัังในัเข้ตเมืองมีการุรัุบฟัังวิิทยุที�เพิ�ม

มากยิ�งขึ้�นั โดูยมีสืาเหตุหลักมาจากควิามต้องการุในัการุติดูตามข่้าวิสืารุในั

ช่วิงสืถานัการุณ์การุรุะบาดูข้องไวิรัุสืโควิิดู-19 ยิ�งไปกวิ่านัั�นัสัืดูส่ืวินัผู้ฟััง 

ผ่านัเครืุ�องรัุบวิิทยยุงัถือเป็นัช่องทางที�ไดู้รัุบควิามนัยิมมากที�สุืดูข้องปรุะชาชนั

ชาวิแอฟัริุกาใต้ โดูยมีสัืดูส่ืวินัคิดูเป็นัรุ้อยละ 77 ในัปี พ.ศึ. 2564 ซึั�งเพิ�ม

ขึ้�นัจากปี พ.ศึ. 2563 ที�มีจำานัวินัผู้ฟัังผ่านัเครืุ�องรัุบวิิทยุคิดูเป็นัรุ้อยละ 73  

ซึั�งแสืดูงให้เห็นัว่ิาผู้ฟัังในัปรุะเทศึแอฟัริุกาใต้ส่ืวินัใหญ่ยงัคุ้นัชินักับการุฟัังวิิทยุ

ผ่านัเครืุ�องรัุบวิิทยุ 

แอุฟัริกาใต�

แอฟัริุกาใต้มีกฎหมายหลักที�เกี�ยวิข้้องกับการุกำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยง

ไดู้แก่ 1) Independent Communications Authority of South Africa 

Act 2000 ซึั�งเป็นักฎหมายจัดูตั�งองค์กรุกำากับดููแล คือ Independent 

Communications Authority of South Africa หรืุอ ICASA ซึั�งมีหน้ัาที� 

รัุบผิดูชอบในัการุกำากับดููแลอตุสืาหกรุรุมโทรุคมนัาคม การุแพรุ่ภาพกรุะจายเสืยีง 

แนวิทางในการกำากับดแ้ล 
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และกิจการุไปรุษณีย์ เพื�อปรุะโยชน์ัสืาธุารุณะ โดูยกำากับดููแลการุออก

อากาศึให้เกิดูควิามเป็นัธุรุรุมและเพื�อสืาธุารุณปรุะโยชน์ั ตลอดูจนัแสืดูงออก

ถึงควิามคิดูเห็นัที�หลากหลายซึั�งเป็นัตัวิแทนัข้องสัืงคมแอฟัริุกาใต้ในั

วิงกว้ิาง และ 2) The Broadcasting Act 1999 ซึั�งเป็นักฎหมายหลัก

ดู้านัการุออกอากาศึข้องปรุะเทศึซึั�งครุอบคลุมการุจัดูตั�งคณะกรุรุมการุ

คลื�นัควิามถี� การุจัดูตั�งหน่ัวิยงานัที�ปรึุกษาการุผลิตรุายการุกรุะจาย

เสีืยง เป็นักฎบัตรุให้กับ South African Broadcasting Corporation 

ซึั�งเป็นัหน่ัวิยงานักรุะจายเสีืยงสืาธุารุณะข้องปรุะเทศึ และสืรุ้างขี้ดูควิาม

สืามารุถดู้านัทรัุพยากรุบุคคลในัการุพัฒนัานัโยบาย โดูย The Broadcasting 

Act นีั�เป็นัแม่บทในัการุออกนัโยบายต่อยอดูต่างๆ ภายใต้ภาคอุตสืาหกรุรุม

การุออกอากาศึทั�งกิจการุกรุะจายเสีืยงและโทรุทัศึน์ั

โดูยแอฟัริุกาใต้มีรูุปแบบใบอนุัญาตการุให้บริุการุกรุะจายเสีืยง  

3 ปรุะเภท ปรุะกอบดู้วิย 

1. วิิทยุกรุะจายเสีืยงปรุะเภทธุุรุกิจ (Commercial Broadcasting 

Services) ซึั�งผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสืียงสืามารุถแสืวิงหาผลกำาไรุจาก

การุดูำาเนิันักิจการุไดู้ 

2. วิิทยุกรุะจายเสีืยงปรุะเภทชุมชนั (Community Broadcasting  

Services) เป็นัรูุปแบบการุให้บริุการุกรุะจายเสีืยงที�ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง

ไม่สืามารุถแสืวิงหาผลกำาไรุไดู้ โดูยช่องทางการุหารุายไดูห้ลักคือ การุรัุบบริุจาค

นัอกจากนีั�ยังสืามารุถหารุายไดู้จากช่องทางอื�นัๆ เช่นั ค่าธุรุรุมเนัียมสืมัครุ

สืมาชิก (Membership Fee) และค่าบริุการุ (Subscription) 

3. วิิทยุกรุะจายเสีืยงปรุะเภทสืาธุารุณะ (Public Broadcaster)  

ซึั�ง South African Broadcasting Corporation (SABC) เป็นัผู้ปรุะกอบ
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กิจการุกรุะจายเสืียงเพียงแห่งเดีูยวิในัปรุะเทศึแอฟัรุิกาใต้ที�ไดู้รัุบการุอนัุมัติ

ให้สืามารุถให้บริุการุในัปรุะเภทนีั� 

ปัจจุบันัปรุะเทศึแอฟัริุกาใต้มีการุอนุัญาตการุกรุะจายเสีืยงดู้วิยกำาลัง

ส่ืงตำ�า หรืุอ Low Power Broadcasting ในัการุให้บริุการุกรุะจายเสีืยง 

เชิงพาณิชย์และเพื�อชุมชนั โดูยกำาหนัดูให้กำาลังส่ืงไม่เกินั 1 วัิตต์ที�ควิามสูืง

ข้องเสืาอากาศึ 30 เมตรุ และครุอบคลุมพื�นัที�รุะหว่ิาง 5 ถึง 10 กิโลเมตรุ  

โดูยใบอนุัญาตมีอายุ 3 ปี และสืามารุถต่ออายุใบอนุัญาตไดู้ อีกทั�งยัง

สืามารุถข้อใบอนุัญาตกรุะจายเสีืยงกำาลังส่ืงตำ�าพิเศึษที�มีอายุไม่เกินั 30 วัินั  

โดูยครุอบคลุมการุให้บริุการุที�เกี�ยวิกับวัิฒนัธุรุรุม ศึาสืนัา การุเมือง การุกีฬา

และการุค้า ซึั�งจะต้องเกิดูขึ้�นัภายในัชุมชนัข้องผู้ข้อรัุบใบอนุัญาต อย่างไรุก็ตาม 

การุกรุะจายเสีืยงกำาลังส่ืงตำ�าเพื�อชุมชนัไม่สืามารุถแสืวิงหาผลกำาไรุไดู้  

ยิ�งไปกว่ิานัั�นัการุโฆษณาผ่านัคลื�นัควิามถี�ตำ�าในัปรุะเภทใบอนุัญาตกรุะจายเสีืยง 

เชิงพาณิชย์กำาลังส่ืงตำ�าจะมีโฆษณาไดู้อย่างน้ัอย 8 นัาที แต่ต้องไม่เกินั  

14 นัาทีต่อชั�วิโมง 

โดูยรูุปแบบการุให้บริุการุกรุะจายเสีืยงกำาลังส่ืงตำ�าข้องปรุะเทศึ

แอฟัริุกาใต้มุ่งเน้ันัให้บริุการุกับผู้ฟัังเฉพาะกลุ่ม เช่นั กลุ่มเพลงที�ไม่เป็นัที�นิัยม 

(Underserved Musical Genres) การุปรุะชาสัืมพันัธ์ุเกี�ยวิกับปรุะเด็ูนัสืำาคัญ

ในัท้องถิ�นัหรืุอเนืั�อหาต่างๆ ที�ไม่สืามารุถดึูงดููดูควิามสืนัใจข้องสืื�อกรุะแสืหลักที�

ขั้บเคลื�อนัดู้วิยเรุตติ�งไดู้  แม้จำานัวินัผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงกำาลังส่ืงตำ�า 

ในัปรุะเทศึแอฟัริุกาใต้นัั�นัยงัมีจำานัวินัที�น้ัอยอยู ่แต่แสืดูงให้เห็นัถึงทิศึทางการุ

พัฒนัาที�ดีูในัการุออกมาตรุการุและข้้อกำาหนัดูในักิจการุกรุะจายเสีืยงโดูยคำานึัง

ถึงควิามต้องการุข้องผู้ฟัังเป็นัหลัก
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การให้บริการกระจายเสีียงด้วิยกำาลังส่ีงตำ�าขอุงประเทศแอุฟริกาใต้

ให้�บริการแพร่ภาพกระจายุเสีียุงกำาลังส่ีงตำ�า 
ไม่เกินุ 1 วัิตต์ ที�ควิามส้ีงข้องเสีาอากาศั 30 เมตร  
โดิยุครอบคลุมพ่�นุที�ระห้ว่ิาง 5 ถ้ง 10 กิโลเมตร

การนุำาเสีนุอข้�อม้ลเกี�ยุวิกับการศ้ักษาจะต�องเป็นุ 
กระจายุเสีียุงกำาลังส่ีงตำ�าเพ่�อชุมชนุ  
(Community Broadcasting) เท่านัุ�นุ

การกระจายุเสีียุงเชิงพาณิชย์ุกำาลังส่ีงตำ�า โฆษณาไดิ� 
อยุ่างนุ�อยุ 8 นุาที แต่ต�องไม่เกินุ 14 นุาที ต่อชั�วิโมง

Special Event ค่อการออกใบอนุุญาตการกระจายุเสีียุง 
กำาลังส่ีงตำ�าชั�วิคราวิที�มีอายุุไม่เกินุ 30 วัินุ จะต�องเกิดิข้้�นุ
ภายุในุชุมชนุข้องผู้้�ยุ่�นุข้อใบอนุุญาต

แนวิทางในการส่ีงเสีริมกิจการกระจายเสีียง                                                                                                                    

30วัิน

ข้อุกำาหนดในการให้บริการกระจายเสีียง

รัุฐบาลแอฟัริุกาใต้ไดู้มีมาตรุการุส่ืงเสืริุมและพัฒนัาคุณภาพข้องกิจการุ

กรุะจายเสีืยงโดูยสืามารุถสืรุุปไดู้ 3 มาตรุการุ ดัูงนีั�

1. มาตรุการุส่ืงเสืริุมการุออกอากาศึวิิทยุในัรุะบบดิูจิทัล โดูย ICASA 

ไดู้มีการุสืนัับสืนุันัการุทดูลองออกอากาศึวิิทยุในัรุะบบดิูจิทัล (Digital Audio 

Broadcasting: DAB+) ในั 2 เมือง ซึั�งปรุะกอบดู้วิยเมืองกัวิเต็ง (Gauteng) 

และเมืองเคปทาวิน์ั (Cape Town)  โดูยการุทดูลองออกอากาศึวิิทยุในัรุะบบ

ดิูจิทัลรุะบบ DAB+ ในัเมืองกัวิเต็งไดู้มีการุออกใบอนุัญาตทดูลองใช้ครัุ�งแรุก

ในัเดืูอนัมกรุาคมปี 2562 โดูยมีรุะยะเวิลา 8 เดืูอนั และสืามารุถต่ออายุไดู้  

ซึั�งไดู้อนุัญาตให้แก่ The National Association of Broadcasters (NAB) 
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และ Southern African Digital Broadcasting Association (SADIBA)  

ส่ืวินัการุทดูลองออกอากาศึในัเมืองเคปทาวิน์ันัั�นั ICASA ไดู้มีการุออกใบอนุัญาต 

สืำาหรัุบการุทดูลองออกอากาศึวิิทยุในัรุะบบดิูจิทัลรุะบบ DAB+ ครัุ�งแรุก 

ในัเดืูอนัพฤศึจิกายนัปี 2562 โดูยอนุัญาตให้แก่ Sentech ซึั�งเป็นัหน่ัวิยงานั

รัุฐวิิสืาหกิจที�ให้บริุการุดู้านัการุสืื�อสืารุและโครุงข่้ายดู้านักิจการุโทรุทัศึน์ัและ

กิจการุกรุะจายเสีืยงข้องปรุะเทศึแอฟัริุกาใต้ โดูย ICASA ไดู้มกีารุผลักดัูนัและ

สืนัับสืนุันักิจการุกรุะจายเสีืยงในัรุะบบดิูจิทัลอย่างต่อเนืั�อง โดูยไดู้มีการุออก  

กฎหมาย Digital Sound Broadcasting Services Regulations 2021  

เพื�อเป็นัการุกำาหนัดูกรุอบสืำาหรัุบการุดูำาเนิันัการุกิจการุกรุะจายเสีืยงในัรุะบบ

ดิูจิทัล และกำาหนัดูขั้�นัตอนัและรุายละเอียดูที�เกี�ยวิข้้องข้องผู้ที�จะให้บริุการุ  

โดูยการุทดูลองออกอากาศึในัรุะบบ DAB+ ดัูงกล่าวิจัดูทำาขึ้�นัเพื�อเพิ�มโอกาสื

การุเข้้าถึงผู้ฟัังในัจำานัวินัที�มากขึ้�นั โดูยผู้ปรุะกอบกิจการุสืามารุถทำาการุ

กรุะจายเสีืยงไดู้ในัหลายๆ เมืองพรุ้อมกันั เป็นัการุสืรุ้างโอกาสืที�ไม่จำากัดู 

ทั�งการุเข้้าถึงและการุสืรุ้างสืรุรุค์เนืั�อหาให้มีควิามหลากหลายมากยิ�งขึ้�นั

2. มาตรุการุส่ืงเสืริุมการุนัำาเสืนัอเนืั�อหาให้ตรุงตามควิามต้องการุข้อง 

ผู้ฟััง โดูย ICASA ไดู้มีการุสืนัับสืนุันัการุออกอากาศึเสีืยงผ่านัคลื�นัวิิทยุปรุะเภท

เพลงและดูนัตรีุเพิ�มเติม โดูยไดู้มีการุปรัุบเปลี�ยนักฎข้้อบังคับในัการุออก

อากาศึเพลงบนัคลื�นัวิิทยุที�เดิูมทีจำากัดูแค่กลุ่มเพลงปรุะเภทกอสืเปลหรุือ 

แนัวิเพลงที�เน้ันัเสีืยงรุ้องเป็นัหลัก ซึั�งเป็นัแนัวิเพลงดัู�งเดิูมข้องปรุะเทศึ

แอฟัริุกาใต้ โดูยอนุัญาตให้ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงสืามารุถออกอากาศึ

เพลงในัหมวิดูอื�นัๆ ไดู้ เนืั�องจาก Broadcast Research Council of South 

Africa (BRC) รุะบุว่ิาดูนัตรุีเป็นัหนึั�งในัสืาเหตุหลักที�ผู้ฟัังยังใช้บริุการุหลัก 

ผ่านัคลื�นัวิิทย ุอย่างไรุก็ตาม ICASA ไดู้มีการุตกลงกับผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจาย

เสีืยงเชิงพาณิชย์และผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงเพื�อชุมชนั ภายใต้ข้้อ

กำาหนัดูและเงื�อนัไข้ 2 ปรุะการุ ไดู้แก่ 
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ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงเชิงพาณิชย์รุายใหม่ที�มีการุปรุะกอบ
กิจการุไม่เกินั 18 เดืูอนั ต้องมีการุออกอากาศึเพลงดัู�งเดิูมข้องปรุะเทศึ
แอฟัริุกาใต้ไม่ตำ�ากว่ิารุ้อยละ 20 และต้องมีอัตรุาเพิ�มขึ้�นัเท่ากับรุ้อยละ 
30 ในัปีถัดูมา

ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสืียงเพื�อชุมชนัรุายใหม่ที�มีการุปรุะกอบ
กิจการุไม่เกินั 18 เดืูอนั ต้องมีการุออกอากาศึเพลงดัู�งเดิูมข้องปรุะเทศึ
แอฟัริุกาใต้ไม่ตำ�ากว่ิารุ้อยละ 60 และเพิ�มขึ้�นัรุ้อยละ 10 ต่อปี จนักรุะทั�ง
ต้องมีการุออกอากาศึเพลงดัู�งเดิูมทั�งหมดูคิดูเป็นัรุ้อยละ 80 ข้องเนืั�อหา
การุออกอากาศึเพลงทั�งหมดู

3. มาตรุการุการุสืนัับสืนันุัการุเติบโตทางเศึรุษฐกจิข้องกิจการุกรุะจายเสืยีง 
ICASA ไดู้รุ่วิมมือกับ Department of Communications & Digital 
Technologies (DCDT) หรุือกรุะทรุวิงการุสืื�อสืารุและเทคโนัโลยีดิูจิทัล
แห่งชาติ เพื�อพัฒนัาการุเปลี�ยนัแปลงทางดิูจิทัลข้องแอฟัริุกาใต้ โดูย DCDT 
ลงทุนัเพิ�มเติมเพื�อพัฒนัาการุให้บริุการุดู้านัการุสืื�อสืารุแบบครุอบคลุมแก่ 
ชาวิแอฟัรุิกาใต้ทั�งหมดู โดูยมุ่งเน้ันัการุพัฒนัากิจการุกรุะจายเสืียงในัรุะบบ
ดิูจิทัลให้ปรุะชาชนัทั�วิไปสืามารุถเข้้าถึงไดู้ในัรุาคาที�จับต้องไดู้ และลดูปัญหา
ดู้านัอุปสืงค์และอุปทานัรุวิมถึงโครุงสืรุ้างพื�นัฐานัเพื�ออำานัวิยควิามสืะดูวิก 
ให้แก่ผู้ใช้บริุการุและผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง

แนวิทางการปรับตัวิขอุงผ้�ประกอุบกิจการกระจายเสีียง

จากการุศึึกษารุวิบรุวิมข้้อมูลการุปรัุบตัวิข้องผู้ปรุะกอบกิจการุ 
กรุะจายเสีืยงข้องปรุะเทศึแอฟัริุกาใต้สืามารุถสืรุุปไดู้เป็นั 3 กลยุทธ์ุ ดัูงนีั�

1. กลยุทธ์ุข้้อมูลข่้าวิสืารุเพื�อชุมชนั (Community Network)  
เป็นัการุสืรุ้างเนืั�อหาวิิทยุที�ผู้ฟัังสืามารุถมีส่ืวินัรุ่วิมในัการุจัดูรุายการุและ 
มีเนืั�อหาที�เฉพาะ ส่ืงผลให้เกิดูกลุ่มผู้ฟัังปรุะจำาที�เป็นักลุ่มเฉพาะ
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2. กลยุทธ์ุการุเพิ�มช่องทางออนัไลน์ั  (Online Community) เป็นัการุ
อำานัวิยควิามสืะดูวิกให้แก่ผู้ฟััง โดูยสืรุ้างช่องทางออนัไลนั์ที�ผู้ฟัังสืามารุถ 
เข้้าถึงไดู้มากยิ�งขึ้�นั นัอกเหนืัอจากการุรัุบฟัังรุายการุผ่านัเครืุ�องรัุบวิิทยุ เช่นั 
การุพัฒนัาแอปพลิเคชันัและเว็ิบไซัต์

3. กลยุทธ์ุการุดึูงดููดูดู้วิยนัักแสืดูงนัักรุ้อง (Image for the organizations) 
เป็นัการุสืรุ้างภาพลักษณ์ที�ดีูให้แก่องค์กรุเพื�อดึูงดููดูทั�งผู้ฟัังและผู้ซืั�อโฆษณา
ดู้วิยกิจกรุรุมต่างๆ อาทิ การุเชิญนัักรุ้องนัักแสืดูงที�มีชื�อเสีืยงมารุ่วิมรุายการุ

ปัจจัยสืำา คัญที�ทำาใ ห้ กิจการุกรุะจายเสีืยงในัปรุะเทศึ
แอฟัรุิกาใต้สืามารุถรัุกษาจำานัวินัผู้ฟัังส่ืวินัใหญ่ และยังมีจำานัวินั 
ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายสีืยงในัอัตรุาที�สูืงไดู้ เนืั�องมาจากควิาม 
น่ัาเชื�อถือข้องข้้อมูลที�เผยแพรุ่และควิามหลากหลายข้องเนืั�อหา  
การุปรัุบการุให้บริุการุให้ตอบสืนัองพฤติกรุรุมข้องผู้ฟัังทั�งในัดู้านั
เนืั�อหาและรูุปแบบการุออกอากาศึที�สืามารุถเจาะกลุ่มเป้าหมาย
และอำานัวิยควิามสืะดูวิกให้ผู้ฟัังไดู้เพิ�มขึ้�นั ตลอดูจนัการุปรัุบปรุุง 
ข้้อกำาหนัดูให้สือดูคล้องกับสืถานัการุณ์และควิามต้องการุข้องผู้ฟััง
ยิ�งขึ้�นั โดูย ICASA ไดู้มีการุปรัุบเปลี�ยนัข้้อกำาหนัดูให้สือดูคล้อง 
กับควิามต้องการุข้องผู้ฟัังโดูยการุรุ่วิมมือกับ BRC ในัการุทำาวิิจัย
เพื�อศึึกษาถึงควิามต้องการุข้องกลุ่มผู้ฟัังเพื�อนัำามาปรัุบเปลี�ยนั 
ข้้อกำาหนัดูบางปรุะการุให้ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงสืามารุถ
นัำาเสืนัอเนืั�อหาที�ตรุงกับควิามต้องการุข้องผู้ฟััง ยิ�งไปกว่ิานัั�นัการุ
ให้บริุการุกรุะจายเสีืยงกำาลังส่ืงตำ�า (Low Power Broadcasting)  
ยงัมีส่ืวินัช่วิยในัการุเข้้าถงึกลุ่มผู้ฟัังที�มีควิามเฉพาะเจาะจงมากยิ�งขึ้�นั 

ปัจจัยที�นำาไปส่้ีควิามสีำาเร็จ
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ผลสีรุปจากการศึกษาข�อุม้ลเปรียบเทียบ 5 ประเทศ

จากการุศึึกษาแนัวิทางการุดูำาเนิันังานัโดูยเปรีุยบเทียบกรุณีศึึกษาทั�ง 
5 ปรุะเทศึ สืามารุถสืรุุปไดู้ดัูงนีั�

1. กั�รัปรัับเปลี�ยุนุรูัปแบบกั�รัให้บริักั�รัให้สอดคล้องกัับพฤติิกัรัรัม
ข้องผู้ิฟัง ด้วยุกั�รันุำ�เทคโนุโลยีุใหม่ๆ ม�ปรัับใช้เพ่�อเป็นุกั�รัเพิ�มช่องท�ง 
ในุกั�รัเข้้�ถ้งกัลุ่มผู้ิฟัง

จากการุศึึกษาพบว่ิา ทุกปรุะเทศึมีการุนัำาเทคโนัโลยีมาปรัุบใช้ในัการุ
ให้บริุการุกิจการุกรุะจายเสืียง โดูยเพิ�มช่องทางออนัไลนั์ในัการุเข้้าถึงผู้ฟััง 
เช่นั ในัปรุะเทศึมาเลเซีัย ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงมีการุนัำาเอาสืื�อสัืงคม
ออนัไลน์ัมาเป็นัช่องทางในัการุสืื�อสืารุกับผู้ฟัังในัข้ณะไม่ไดู้ออกอากาศึ โดูยมี 
จุดูมุ่งหมายให้สืถานีัวิิทยุกลายเป็นัเสืมือนัชุมชนั (Community) ที�สืามารุถ
ติดูต่อสืื�อสืารุกันัไดู้ตลอดูเวิลา เช่นัเดีูยวิกับปรุะเทศึออสืเตรุเลียที�ผู้ปรุะกอบ
กิจการุกรุะจายเสีืยงมีการุออกอากาศึคู่ข้นัานั (Simulcasting) ทั�งช่องทาง
วิิทยุภาคพื�นัดิูนัและช่องทางสืตรีุมมิ�งออนัไลน์ั เพื�อเป็นัการุเพิ�มโอกาสืและ
ช่องทางการุเข้้าถึงผู้ฟัังไดู้อย่างมีปรุะสิืทธิุภาพ 

นัอกจากนีั�ในัสืหรุาชอาณาจกัรุผู้ปรุะกอบกจิการุกรุะจายเสืยีงไดู้มีการุ
ใช้แพลตฟัอร์ุมการุสัื�งงานัดู้วิยเสีืยง (Voice Assistant Platform) ซึั�งเป็นั
เทคโนัโลยีใหม่ที�เข้้ามาส่ืงเสืริุมการุใช้งานัในักิจการุกรุะจายเสืียงให้มีควิาม
ทันัสืมัยและสืะดูวิกสืบายมากยิ�งขึ้�นั โดูยผู้ฟัังสืามารุถรัุบฟัังวิิทยุดู้วิยการุใช้
คำาสัื�งเสีืยงผ่านั Apple Siri หรืุอ Amazon Alexa ซึั�งส่ืงผลให้มีผู้ฟัังมากขึ้�นั

2. กั�รัร่ัวมม่อกัันุรัะหว่�งผู้ิมีส่วนุได้ส่วนุเสียุในุอุติส�หกัรัรัมกัรัะจำ�ยุ
เสียุงในุกั�รัส่งเสริัมและกัำ�กัับดูแล เพ่�อเป็นุกั�รัยุกัรัะดับอุติส�หกัรัรัม

จากการุสืำารุวิจพบว่ิา ผู้มีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสีืยในักิจการุกรุะจายเสีืยงทุก
ภาคส่ืวินัมีควิามสืำาคัญในัการุผลักดัูนัและพัฒนัากิจการุกรุะจายเสีืยงให้ 
มีปรุะสิืทธิุภาพมากยิ�งขึ้�นั ฉะนัั�นัควิามรุ่วิมมือกันัข้องหลายๆ หนั่วิยงานั 
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จึงเป็นัสิื�งสืำาคัญ อาทิ ในัสืหรุาชอาณาจักรุ ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงในั
อุตสืาหกรุรุมไดู้รุ่วิมมือกันัจัดูทำาแคมเปญทางการุตลาดูโดูยใช้ชื�อว่ิา Don’t 
miss a thing with DAB+ เพื�อส่ืงเสืริุมให้ผู้ฟัังหันัมารัุบฟัังวิิทยุบนัรุะบบ 
DAB+ มากขึ้�นั ซึั�งมีทิศึทางการุรุ่วิมมือที�คล้ายคลึงกับปรุะเทศึสืหรัุฐอเมริุกา
ที�ภาคเอกชนัไดู้มีการุรุ่วิมมือกันัในัการุส่ืงเสืริุมวิิทยุดิูจิทัล  

ในัข้ณะที�ปรุะเทศึออสืเตรุเลียไดู้สืรุ้างแพลตฟัอร์ุมที� มี ชื�อ ว่ิา  
Radio Alive เพื�อนัำาเสืนัอข้้อมูลเกี�ยวิกับกิจการุกรุะจายเสีืยงให้แก่ปรุะชาชนั
และทำาการุศึึกษาวิิจัยข้้อมูลที�เป็นัปรุะโยชน์ักับทั�งอุตสืาหกรุรุม รุวิมถึง
สืนัับสืนุันัให้ภาคธุุรุกิจหันัมาใช้วิิทยุเพื�อเป็นัสืื�อในัการุโฆษณาเพื�อช่วิย 
หารุายไดู้ให้แก่ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง เช่นัเดีูยวิกับในัปรุะเทศึมาเลเซีัย  
ที� ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสืียงรุ่วิมมือกันักำากับดููแลกันัเองภายในั
อุตสืาหกรุรุม เพื�อพัฒนัาเนืั�อหาการุจัดูรุายการุให้ตอบโจทย์ข้องผู้ฟััง รุวิมถึง
ปรัุบเปลี�ยนัข้้อกำาหนัดูและรูุปแบบการุให้บริุการุให้สือดูคล้องกับสืภาพตลาดู
และเทคโนัโลยีใหม่ๆ ที�เข้้ามา 

3. หนุ่วยุง�นุกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุงมีคว�มยุ่ดหยุุ่นุในุกั�รั
ออกักัฎีเกัณฑ์์ให้สอดคล้องกัับสภู�พติล�ดข้องกิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุง

ควิามยืดูหยุ่นัข้องหน่ัวิยงานัที�เกี�ยวิข้้องในัการุปรัุบข้้อกำาหนัดูให้
สือดูคล้องกับสืภาพตลาดู และควิามต้องการุข้องผู้ฟัังที�เปลี�ยนัแปลงไปตาม 
การุเข้้ามาข้องเทคโนัโลยีใหม่ๆ เป็นัแนัวิทางที�หน่ัวิยงานักำากับดููแลกิจการุ
กรุะจายเสีืยงในัหลายปรุะเทศึนัำามาใช้ เช่นั แผนัยุทธุศึาสืตร์ุข้อง FCC  
ในัปรุะเทศึสืหรุัฐอเมริุกาที�มีการุปรัุบเปลี�ยนัข้้อบังคับให้สือดูคล้องกับ
เทคโนัโลยีรูุปแบบใหม่ๆ อยู่เสืมอ ในัข้ณะที�หน่ัวิยงานักำากับดููแลข้องปรุะเทศึ
มาเลเซีัยเน้ันัการุให้อิสืรุะและปล่อยให้เกิดูการุแข่้งขั้นัเสืรีุตามกลไกตลาดู  
เช่นัเดีูยวิกับการุกำากับดููแลในัปรุะเทศึแอฟัริุกาใต้ที�มีการุปรัุบรูุปแบบการุออก
อากาศึเพลงใหมี้ควิามหลากหลายและสือดูคลอ้งกับควิามต้องการุข้องผู้ฟัังมาก
ยิ�งขึ้�นั ทั�งยงัมีควิามรุ่วิมมือรุะหว่ิางหน่ัวิยงานักำากับดููแลและหน่ัวิยงานัดู้านัวิิจัย
เพื�อวิิจัยศึึกษาควิามต้องการุข้องตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยง 
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4. กั�รัให้บริักั�รัวิทยุุกัำ�ลังส่งติำ�� มีเนุ่�อห�ที�มีคว�มเฉพ�ะกัลุ่ม 
ในุแต่ิละพ่�นุที� โดยุมีกั�รักัำ�กัับดูแลที�ยุ่ดหยุุ่นุ

จากการุศึึกษาข้้อมูลเกี�ยวิกับการุให้บริุการุออกอากาศึดู้วิยกำาลังส่ืงตำ�า 
(Low Power Broadcasting) ในัปรุะเทศึตวัิอยา่ง พบวิา่ เนืั�อหาในัการุใหบ้ริุการุ 
มีควิามเฉพาะเจาะจง และแตกต่างจากการุให้บริุการุในักำาลังส่ืงปกติ รุวิมถึง 
มีการุกำากับดููแลที�ยืดูหยุ่นั โดูยมุ่งเน้ันัในัการุเพิ�มช่องทางการุออกอากาศึ
และส่ืงเสืริุมให้ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสืียงสืามารุถเข้้าถึงกลุ่มผู้ฟััง 
ที�หลากหลายและทั�วิถึงมากยิ�งขึ้�นั 

ในัสืหรุาชอาณาจักรุไดู้มีการุออกใบอนุัญาตกำาลังส่ืงตำ�า (Restricted 
Service License) ที�มีเนืั�อหาเฉพาะกลุ่ม โดูย Ofcom ซึั�งเป็นัองค์กรุกำากับ
ดููแลสืามารุถวิางแผนัจัดูการุคลื�นัควิามถี�ไดู้อย่างมีปรุะสิืทธิุภาพ เนืั�องจาก 
ผู้ปรุะกอบกิจการุต้องดูำาเนิันักิจการุโดูยมีวัิตถุปรุะสืงค์เฉพาะ ส่ืงผลให้สืามารุถ
แก้ไข้ปัญหาควิามต้องการุการุใช้คลื�นัควิามถี�ที�มักจะมีมากกว่ิาคลื�นัควิามถี�
ให้เป็นัไปโดูยเกิดูปรุะโยชน์ัสูืงสุืดู ซึั�งมีทิศึทางการุดูำาเนิันังานัที�สือดูคล้องกับ
ปรุะเทศึสืหรัุฐอเมริุกาที� FCC นัำาเสืนัอคลื�นัเอฟัเอ็มแบบกำาลังส่ืงตำ�าในัการุ 
ลดูปัญหาคลื�นัควิามถี�ที�มีอยู่อย่างจำากัดู เพื�อให้เพียงพอต่อควิามต้องการุข้อง
การุใช้คลื�นัควิามถี�

สืำาหรัุบปรุะเทศึออสืเตรุเลีย มาเลเซีัย และแอฟัริุกาใต้ มีการุออก 
ใบอนุัญาตกรุะจายเสีืยงกำาลังส่ืงตำ�า โดูยมุ่งเน้ันัให้เกิดูควิามหลากหลาย 
ในัเนืั�อหาที�นัำาเสืนัอ โดูยปรุะเทศึออสืเตรุเลียไดู้มีการุออกใบอนุัญาตกำาลังส่ืง
ตำ�ารุ่วิมกันัรุะหว่ิางหลายสืถานีั (Class License) ซึั�งแต่ละสืถานีัจะต้องมีการุ
จัดูสืรุรุเวิลากันัเองในัการุออกอากาศึกำาลังส่ืงตำ�า โดูยเนืั�อหาในัการุให้บริุการุ
นัั�นัจะมีควิามแตกต่างกันัสูืงเพื�อให้สืามารุถให้บริุการุกลุ่มผู้ฟัังที�แตกต่างกันั
ในัข้ณะที�ปรุะเทศึมาเลเซีัย ที�ไดู้มีการุนัำาคลื�นัควิามถี�กำาลังส่ืงตำ�ามาใช้ในัวิิทยุ
กรุะจายเสีืยงปรุะเภทเอฟัเอ็มเพื�อเป็นัการุส่ืงเสืริุมการุออกอากาศึเนืั�อหา 
ที�เฉพาะหรืุอไดู้รัุบควิามสืนัใจจากกลุ่มผู้ฟัังเพียงกลุ่มใดูกลุ่มหนึั�ง โดูยไม่
จำากัดูกำาลังส่ืงที�ตายตัวิในับางปรุะเภท เนืั�องดู้วิยข้นัาดูข้องพื�นัที�ที�ให้บริุการุ 
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ที�แตกต่างกันัออกไป สืำาหรัุบปรุะเทศึแอฟัริุกาใต้ เนืั�อหาที�ให้บริุการุ 
ในัการุออกอากาศึกำาลังส่ืงตำ�าจะมีปรุะเภทเนืั�อหาที�เฉพาะกลุ่ม หรืุอเนืั�อหา 
ที�ไม่ไดู้รัุบควิามนิัยมจากคลื�นักรุะแสืหลักโดูยเน้ันัการุให้บริุการุภายในัชุมชนัเพื�อ
ส่ืงเสืริุมควิามหลากหลายข้องเนืั�อหาให้สืามารุถครุอบคลุมกลุ่มผู้ฟัังทุกกลุ่ม

5. กั�รัจัำดทำ�แผินุพัฒนุ�ที�ครัอบคลุมมิติิที�เกีั�ยุวข้้อง และมีกั�รันุำ�
แผินุไปห�ร่ัอร่ัวมกัันุกัับผู้ิมีส่วนุได้ส่วนุเสียุในุอุติส�หกัรัรัม

จากการุศึึกษาข้้อมูลทั�ง 5 ปรุะเทศึตัวิอย่าง พบว่ิาหลายปรุะเทศึ 
ไดู้วิางแผนัการุดูำาเนิันังานัรุ่วิมกับผู้มีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสีืยในักิจการุกรุะจายเสีืยงเพื�อ 
จัดูทำาแผนัพฒันัาที�ครุอบคลมุมิติที�เกี�ยวิข้้อง เช่นั ปรุะเทศึสืหรุฐัอเมรุกิาไดู้มีการุ 
จัดูทำาแผนัยุทธุศึาสืตร์ุที�มีรุะยะเวิลาครุอบคลุม 5 ปี โดูยให้ควิามสืำาคัญกับการุ
ลดูควิามเหลื�อมลำ�าในัการุเข้้าถึงสืื�อ (Digital Divide) และปฏิรูุปการุทำางานั 
ข้องคณะกรุรุมการุกลางกำากับดููแลกจิการุสืื�อสืารุมากกว่ิาการุส่ืงเสืริุมและสืนัับสืนันุั
อุตสืาหกรุรุมใดูเปน็ัพิเศึษ โดูยมีทิศึทางการุดูำาเนิันังานัที�คล้ายคลึงกับปรุะเทศึ
ออสืเตรุเลียที�ไดู้มีการุวิางแผนัในัแต่ละรุะยะ ซึั�งอ้างอิงข้้อมูลมาจากการุตั�ง
สืมมตฐิานั 3 สืถานัการุณที์�ไดู้มีการุรุวิบรุวิมและวิิเครุาะหบ์นัข้้อมลูข้้อเทจ็จริุง 
และแนัวิโน้ัมต่างๆ ในัอนัาคต เพื�อเป็นัข้้อมูลให้ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง
ในัการุรัุบมือกับการุเปลี�ยนัแปลงที�จะเกิดูขึ้�นัในัสืถานัการุณ์ต่างๆ รุ่วิมกันั

 
6. กั�รัทดลองและนุำ�วิทยุุในุรัะบบดิจิำทัลเข้้�ม�เพิ�มเป็นุช่องท�งกั�รั

ให้บริักั�รักัรัะจำ�ยุเสียุง  
ในั 5 ปรุะเทศึที�ไดู้ศึึกษาพบวิา่ มีแผนัในัการุพฒันัากิจการุกรุะจายเสืยีง 

วิิทยใุนัรุะบบดิูจิทัล โดูยมาตรุฐานัวิิทยุรุะบบดิูจิทัลที�ใช้มากที�สุืดูคือมาตรุฐานั 
DAB+ โดูยสืหรุาชอาณาจักรุมีการุให้บริุการุวิิทยุรุะบบดิูจิทัลที�มีควิาม
ครุอบคลุมและมีการุใช้งานัที�มาก แต่ยังคงให้บริุการุออกอากาศึในัรุะบบ 
แอนัะล็อก (Simulcast) ควิบคู่ไปดู้วิย ซึั�งสือดูคล้องกับปรุะเทศึออสืเตรุเลียที� 
ACMA ไดู้มีการุสืนัับสืนุันัรุะบบ DAB+ เพื�อเพิ�มช่องทางในัการุเข้้าถึง รุวิมถึง 
เพิ�มปรุะสิืทธิุภาพข้องกิจการุกรุะจายเสีืยง ข้ณะที�ปรุะเทศึแอฟัริุกาใต้ 
ไดู้มีการุทดูลองออกอากาศึในัรุะบบ DAB+ ในัเข้ตเมอืงเพื�อเป็นัการุสืรุา้งโอกาสื 
ในัการุเข้้าถึงและการุสืรุ้างสืรุรุค์เนืั�อหาให้มีควิามหลากหลายมากยิ�งขึ้�นั
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ข้อุเสีนอุแนะในการส่ีงเสีริมและกำากับดูแล 
กิจการกระจายเสีียงขอุงประเทศไทย

บัทท่� 5
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จากการุเก็บรุวิบรุวิมข้้อมูลจากผู้ปรุะกอบการุและผู้มีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสีืย 

ในัอุตสืาหกรุรุมกิจการุกรุะจายเสีืยง รุวิมไปถึงการุศึึกษาและวิิเครุาะห์ 

สืภาพอตุสืาหกรุรุมและตลาดูกจิการุกรุะจายเสืยีงข้องปรุะเทศึไทยในัปจัจุบันั

สืามารุถสืรุุปปัจจัยที�คาดูว่ิาจะส่ืงผลให้เกิดูการุเปลี�ยนัแปลงเชิงโครุงสืรุ้างและ

รุะบบนิัเวิศึข้องอุตสืาหกรุรุมกรุะจายเสีืยงข้องปรุะเทศึไทยในัอนัาคตอันัใกล้ 

ไดู้เป็นั 3 ปัจจัยหลัก ไดู้แก่ 

การเปลี�ยนผ่านไปสี้ร่ะบบใบอุนุญาต 
ตามกฎหมายว่ิาด�วิยการอุนุญาตให�ใช่�
คล่�นควิามถีั�และประกอุบกิจการ 
กระจายเสีียง (ระบบใบอุนุญาตฯ)

ปัจจัยที�คาดว่ิาจะส่ีงผลให�เกิดการเปลี�ยนแปลงเชิ่งโครงสีร�างและ
ระบบนิเวิศขอุงอุุตสีาหกรรมกระจายเสีียงขอุงประเทศไทย 

พัฒนาการขอุงเทคโนโลยี

การขาดแคลนทรัพยากรขอุง 
ผ้�ประกอุบการรายย่อุย 

1.

2.

3.
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1. กั�รัเปลี�ยุนุผ่ิ�นุไปสู่รัะบบใบอนุุญ�ติติ�มกัฎีหม�ยุว่�ด้วยุ 

กั�รัอนุุญ�ติให้ใช้คล่�นุคว�มถี�และปรัะกัอบกิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุง (รัะบบ 

ใบอนุุญ�ติฯ) จะส่ืงผลให้ผู้ปรุะกอบการุเข้้าสู่ืรุะบบการุอนุัญาตตามกฎหมาย  

จึงไม่ต้องข้อต่ออายุใบอนุัญาตใหม่ทุกปีส่ืงผลให้การุดูำาเนิันักิจการุมีควิาม

มั�นัคงมากยิ�งขึ้�นั อีกทั�งเมื�อไดู้รัุบอนุัญาตให้ใช้คลื�นัควิามถี�ตามกฎหมาย  

ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงสืามารุถบริุหารุจัดูการุคลื�นัควิามถี�ไดู้อย่าง 

เต็มรูุปแบบ อย่างไรุก็ดีูในัดู้านัผลกรุะทบเชิงลบพบวิ่าสืถานัการุณ์ที�น่ัาจะมี

ควิามเป็นัไปไดู้มากที�สุืดูสืำาหรัุบผู้ปรุะกอบการุปรุะเภทกิจการุทางธุุรุกิจคือ

จำานัวินัผู้ปรุะกอบการุรุายย่อยอาจมีจำานัวินัลดูน้ัอยลง เนืั�องจากไม่มีเงินัทุนั

เพียงพอในัการุปรุะมูลคลื�นัควิามถี� รุวิมทั�งจำานัวินัปรุะเภทเนืั�อหาที�มีควิาม

เฉพาะเจาะจงกับผู้ฟัังบางกลุ่มอาจจะลดูลง 

2. พัฒนุ�กั�รัข้องเทคโนุโลยีุ ทำาให้เกิดูการุเปลี�ยนัแปลงจากการุ

สืื�อสืารุทางเดีูยวิเป็นัการุสืื�อสืารุสืองทาง โดูยเฉพาะบริุการุ OTT ที�ทำาให้ 

ผู้ฟัังรุายการุวิิทยุมีช่องทางการุรัุบฟัังรัุบชมสืื�อที�หลากหลายเพิ�มมากขึ้�นั  

และผู้ฟัังรุายการุวิิทยไุม่ต้องผูกติดูกับผังรุายการุอกีต่อไป ส่ืงผลใหผู้้ฟัังรุายการุ

วิิทยุมีแนัวิโนั้มที�จะเปลี�ยนัไปฟัังรุายการุบนัแพลตฟัอรุ์มออนัไลนั์มากยิ�งขึ้�นั  

เม็ดูเงินัโฆษณาหรุือการุสืนัับสืนัุนัอื�นัๆ จึงมีการุเปลี�ยนัแปลงไหลไปสู่ื 

สืื�อออนัไลน์ัตามพฤติกรุรุมผู้ฟัังที�เปลี�ยนัแปลงไป อย่างไรุก็ดีู ในัอีกแง่มุม

หนึั�งการุเข้้ามาข้องเทคโนัโลยีสืามารุถสืนัับสืนุันัการุปรุะกอบกิจการุข้อง 

ผู้ปรุะกอบการุในัรุูปแบบดัู�งเดิูมผ่านัการุพัฒนัากลยุทธ์ุการุปรุะกอบกิจการุ

โดูยผู้ปรุะกอบกิจการุบางรุายยังมีการุใช้เทคโนัโลยีหรืุอช่องทางออนัไลน์ั 

ในัการุวิัดูผลจำานัวินัผู้ฟัังไดู้อย่างเป็นัรูุปธุรุรุมและสืามารุถนัำาจำานัวินัผู้ฟััง 

ดัูงกล่าวิไปเป็นัข้้อมูลปรุะกอบการุข้ายโฆษณาหรุือการุข้อเงินัทุนัสืนัับสืนุันั

ไดู้ อย่างไรุก็ดีู ในักลุ่มผู้ปรุะกอบการุรุายย่อยที�เป็นัผู้ทดูลองปรุะกอบกิจการุ

ทั�งปรุะเภทธุุรุกิจ สืาธุารุณะ และชุมชนั อาจยังไม่สืามารุถใช้ปรุะโยชน์ั 
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3. กั�รัข้�ดแคลนุทรััพยุ�กัรัข้องผู้ิปรัะกัอบกั�รัรั�ยุยุ่อยุ จากการุ

เก็บข้้อมูลจากกลุ่มตัวิอย่างข้องผู้ปรุะกอบการุทุกกลุ่มและผู้มีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสีืย

ในัอุตสืาหกรุรุมกิจการุกรุะจายเสีืยง พบว่ิาข้นัาดูตลาดูเมื�อคิดูตามรุายไดู้ 

ข้องกิจการุกรุะจายเสีืยงนัั�นัส่ืวินัใหญ่มาจากผู้ไดู้รัุบการุแบ่งเวิลาให้ดูำาเนิันั

รุายการุ ถึงแม้ว่ิาผู้ปรุะกอบการุส่ืวินัใหญ่ข้องตลาดูกิจการุกรุะจายเสีืยงคือ 

ผู้ที�ไดู้รัุบอนุัญาตให้ทดูลองปรุะกอบกิจการุปรุะเภทธุุรุกิจก็ตาม เนืั�องมาจาก

การุกรุะจุกตัวิข้องรุายไดู้โฆษณาที�มักจะอยู่ที�สืถานัีรุายใหญ่ที�มีทรัุพยากรุ 

เพียงพอต่อการุเก็บข้้อมูลอ้างอิงการุเข้้าถึงผู้ฟััง ส่ืงผลให้เกิดูควิาม 

ไดู้เปรีุยบเสีืยเปรีุยบในัการุแข่้งขั้นัมากยิ�งขึ้�นั โดูยจากการุเก็บข้้อมูลจาก

กลุ่มผู้ปรุะกอบการุรุายย่อยที�เป็นัผู้ทดูลองปรุะกอบกิจการุทั�งปรุะเภทธุุรุกิจ

สืาธุารุณะ และชุมชนั ส่ืวินัใหญ่ให้ควิามเห็นัว่ิาอุปสืรุรุคข้องการุดูำาเนิันั

กิจการุในัปัจจุบันัคือการุที�รุายไดู้ลดูลงมากจนัไม่มีเงินัทุนัในัการุลงทุนัพัฒนัา 

การุปรุะกอบกิจการุ เช่นั การุลงทุนัในัเทคโนัโลยีเพื�อเก็บข้้อมูลผู้ฟััง การุจ้าง

บุคลากรุที�มีควิามสืามารุถ

ในัการุนีั� เพื�อให้การุกำากับดููแลสือดูคล้องกับโครุงสืรุ้างการุปรุะกอบ

กิจการุและรุะบบนิัเวิศึข้องอุตสืาหกรุรุมที�เปลี�ยนัแปลงไป ตลอดูจนัสืามารุถ

ตอบสืนัองต่อควิามต้องการุข้องผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสืียงและผู้มีส่ืวินั

ไดู้ส่ืวินัเสีืยอื�นัในัอุตสืาหกรุรุมและก่อให้เกิดูปรุะโยชน์ัต่อสืาธุารุณชนั จึงควิรุ

มีการุพัฒนัาการุกำากับดููแลและส่ืงเสืริุมกิจการุกรุะจายเสีืยงดัูงมีรุายละเอียดู

ข้้อเสืนัอแนัะดัูงนีั�

จากเทคโนัโลยีในัส่ืวินันีั�เท่าที�ควิรุเนืั�องจากการุข้าดูแคลนัทั�งทรัุพยากรุดู้านั

ควิามรูุ้และเงินัทุนัในัการุพัฒนัาการุดูำาเนิันักิจการุดู้วิยเทคโนัโลยีข้้างต้นั
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การจัดทำากรอุบนโยบายการกำากับด้แลบริการ OTT

จากการุศึึกษาแนัวิทางการุกำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสืียงข้อง

ปรุะเทศึไทย ในัปัจจุบันัพบวิ่าสืื�อออนัไลน์ั หรืุอ OTT นัั�นั ยังไม่อยู่ภายใต้ 

การุกำากับดููแลข้อง กสืทช. แต่อาศัึยเพียงพรุะรุาชบัญญัติว่ิาดู้วิยการุกรุะทำา 

ควิามผิดูเกี�ยวิกับคอมพิวิเตอร์ุ ที�มุ่งเน้ันัการุกำากับดููแลการุนัำาเข้้าหรืุอเผยแพรุ่ 

ข้้อมูลเท็จและข้้อมูลที�มีลักษณะไม่เหมาะสืมเข้้าสู่ืรุะบบคอมพิวิเตอร์ุ ซึั�งอาจ

ยงัไม่เพียงพอในัการุกำากับดููแลดูา้นัเนืั�อหา โฆษณา และการุคุ้มครุองผู้บริุโภค 

อย่างครุอบคลุม โดูยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อเทียบกับการุกำากับดููแลกิจการุ 

กรุะจายเสีืยงในัรูุปแบบดัู�งเดิูมที�มีการุกำากับดููแลอย่างเข้้มข้้นั ส่ืงผลให้เกิดู

ควิามไม่เสืมอภาคในัการุกำากับดููแล ซึั�งสือดูคล้องกับควิามคิดูเห็นัจาก 

ผู้ปรุะกอบการุที�มีควิามเห็นัว่ิาการุกำากับดููแลสืื�อกรุะจายเสีืยงรูุปแบบดัู�งเดิูม 

มีควิามเข้้มงวิดูกว่ิาสืื�อช่องทางใหม่ นัอกจากนีั� ข้้อมูลจากการุสืำารุวิจยังพบว่ิา 

ผู้ปรุะกอบการุในัรุูปแบบดัู�งเดิูมมีแนัวิโน้ัมในัการุปรัุบตัวิโดูยต่อยอดูเนืั�อหา

และชอ่งทางการุออกอากาศึไปยงัแพลตฟัอรุม์ออนัไลนัเ์ป็นัจำานัวินัมาก ดัูงนัั�นั 

จึงกล่าวิไดู้ว่ิาการุกำากับดููแลสืื�อออนัไลน์ัจึงมีควิามจำาเป็นั โดูยหากพิจารุณา

จากแนัวิทางการุกำากับดููแลในัปรุะเทศึกรุณีศึึกษา ก็พบว่ิามีควิามพยายาม 

ในัการุสืรุ้างควิามรุ่วิมมือรุะหว่ิางหน่ัวิยงานักำากับดููแล เพื�อกำากับดููแลสืื�อ

ออนัไลน์ั เช่นั ปรุะเทศึออสืเตรุเลียไดู้มีการุจัดูตั�งคณะกรุรุมการุ The eSafety 

Commissioner (eSafety) ซึั�งเป็นัหน่ัวิยงานัอิสืรุะ จากการุผลักดัูนัข้อง 

1.1

ข�อุเสีนอุแนะในการกำากับด้แล
กิจการกระจายเสีียงขอุงประเทศไทย1.
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ข�อุเสีนอุแนะในการกำากับด้แล
กิจการกระจายเสีียงขอุงประเทศไทย

ACMA ที�มีหน้ัาที�ในัการุกำากับดููแลดู้านักิจการุกรุะจายเสีืยง และไดู้ออก

กฎหมาย The Online Safety Act 2021 ที�ให้อำานัาจคณะกรุรุมการุ 

ในัการุจัดูการุกับผู้ให้บริุการุอินัเทอร์ุเน็ัตหากพบเจอเนืั�อหาหรืุอการุเผยแพรุ่ 

ที�ไม่เหมาะสืม และในัสืหรุาชอาณาจักรุ Ofcom ไดู้มีการุจัดูทำาข้้อตกลง 

ดู้านัควิามรุ่วิมมือ (MOU) เพื�อกำากับดููแลโฆษณาที�มีการุโฆษณาผ่านั

วิิทยุกรุะจายเสีืยงกับ The Advertising Standards Authority (ASA)  

ซึั�งเป็นัหน่ัวิยงานัที�มีหน้ัาที�ในัการุกำากับดููแลอุตสืาหกรุรุมโฆษณาในัปรุะเทศึ  

โดูย ASA มีหน้ัาที�รัุบผิดูชอบในัการุกำากับดููแลเนืั�อหาโฆษณา การุออกและ

รัุกษากฎหมายดู้านัการุโฆษณา 

ดัูงนัั�นั เพื�อให้การุกำากับดููแลสือดูคล้องกับสืภาพอุตสืาหกรุรุมและ 

การุแข่้งขั้นัที�เปลี�ยนัแปลงไป จึงควิรุมีการุจัดูตั�งคณะกรุรุมการุรุ่วิมรุะหวิ่าง

หน่ัวิยงานัที�เกี�ยวิข้้อง ปรุะกอบไปดู้วิยกรุะทรุวิงดิูจิทัลเพื�อเศึรุษฐกิจและสัืงคม 

ที�มีอำานัาจในัการุกำากับดููแลตามพรุะรุาชบัญญัติว่ิาดู้วิยการุกรุะทำาควิามผิดู

เกี�ยวิกับคอมพิวิเตอร์ุ และ กสืทช. ที�มีหน้ัาที�กำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยง

เป็นัหน่ัวิยงานัรัุบผิดูชอบหลัก รุวิมถึงหน่ัวิยงานัอื�นัๆ ที�เกี�ยวิข้้องเช่นั สืำานัักงานั

คณะกรุรุมการุอาหารุและยา (อย.) สืำานัักงานัคณะกรุรุมการุคุ้มครุองผู้บริุโภค 

(สืคบ.) กรุมทรัุพย์สิืนัทางปัญญาภายใต้กรุะทรุวิงพาณิชย์เพื�อพัฒนัากฎหมาย

และแนัวิทางในัการุกำากับดููแลสืื�อกรุะจายเสีืยงออนัไลน์ัที�เป็นัการุต่อยอดูมา

จากพรุะรุาชบัญญัติว่ิาดู้วิยการุกรุะทำาควิามผิดูเกี�ยวิกับคอมพิวิเตอร์ุที�ใช้กำากับ

ดููแลสืื�อออนัไลน์ัในัปัจจุบันั และเพื�อสืนัับสืนุันัให้ผู้ให้บริุการุสืื�อกรุะจายเสีืยง 

ออนัไลน์ัเข้้ามาสู่ืรุะบบการุกำากับดููแลโดูยให้มุ่งเน้ันัถึงมิติข้องการุคุ้มครุองลขิ้สิืทธิุ�

ซึั�งจะช่วิยทำาให้ผู้ปรุะกอบการุสืื�อกรุะจายเสีืยงออนัไลน์ัข้้ามชาติมีแรุงจูงใจในั

การุเข้้าสู่ืรุะบบการุกำากับดููแลมากขึ้�นั ตลอดูจนัการุคุ้มครุองผู้บริุโภคผ่านั

การุจัดูการุกับเนืั�อหาหรืุอโฆษณาที�มีลักษณะไม่เหมาะสืมหากไดู้รุับแจ้ง เช่นั 

เนืั�อหาที�มีควิามรุุนัแรุง เป็นัอันัตรุายต่อเยาวิชนั โฆษณาชวินัเชื�อ โฆษณาสิืนัค้า

ต้องห้าม เป็นัต้นั ซึั�งรุวิมถึงการุโฆษณาทั�งทางตรุงและการุโฆษณาแฝึง 
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การพัฒนาการทำางานเชิ่งรุกยิ�งขึ�น

เพื�อให้การุออกหลักเกณฑ์์หรืุอข้้อกำาหนัดูต่างๆ มีควิามสือดูคล้องกับ
สืภาวิการุณ์และบริุบทอุตสืาหกรุรุมอย่างแท้จริุง ตลอดูจนัช่วิยลดูผลกรุะทบ
ทางลบที�อาจเกิดูขึ้�นัและลดูแรุงเสีืยดูทานัข้องผู้ที�ไดู้รัุบผลกรุะทบ จึงต้องมีการุ
รัุบฟัังควิามคิดูเห็นัข้องผู้มีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสืียเพื�อหารืุอรุ่วิมกันัและแลกเปลี�ยนั 
มุมมอง อันัจะช่วิยให้ผู้มีสื่วินัไดู้สื่วินัเสีืยยอมรัุบในัหลักเกณฑ์์หรืุอข้้อกำาหนัดู 
ดัูงกล่าวิมากขึ้�นั โดูยถึงแม้ปัจจุบันั กสืทช. จะมีการุรัุบฟัังควิามคิดูเห็นั
สืาธุารุณะรุวิมถึงเผยแพรุ่สืรุุปผลการุรัุบฟัังควิามคิดูเห็นัสืาธุารุณะผ่านัทาง
เว็ิบไซัต์ข้องสืำานัักงานั กสืทช. ซึั�งเป็นัไปตามบทบัญญัติข้องพรุะรุาชบัญญัติ
องค์กรุจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี�และกำากับการุปรุะกอบกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง
วิิทยุโทรุทัศึน์ั และกิจการุโทรุคมนัาคม พ.ศึ. 2553 อยู่แล้วิ แต่เพื�อให้การุ
ดูำาเนิันังานัเกิดูปรุะสิืทธิุภาพสูืงสุืดู จึงควิรุมีการุพัฒนัาการุทำางานัข้อง กสืทช. 
เพื�อให้เกิดูการุทำางานัในัเชิงรุุกยิ�งขึ้�นั โดูยเสืนัอให้มีการุดูำาเนิันัการุดัูงนีั�

1.2

เพิ�มเติิมกั�รัส่�อส�รัให้ทรั�บถ้งผิลกั�รัรัับฟัง 
คว�มคิดเห็นุส�ธุ�รัณะ เช่นัการุดูำาเนิันัการุผา่นัการุ
จัดูเวิทีหรืุอจัดูให้มีแพลตฟัอร์ุมที�สืามารุถโต้ตอบ
สืื�อสืารุไดู้แบบ 2 ทางเพื�อเพิ�มช่องทางในัการุสืื�อสืารุ 
(เพิ�มเติมจากช่องทางเว็ิบไซัต์เดิูม) เพื�อแถลงผลสืรุุป
การุรัุบฟัังควิามคิดูเห็นัสืาธุารุณะโดูยอาจเรีุยนัเชิญ
เฉพาะกลุ่มผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสืียงหรุือ 
ผู้มีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสีืยที�ไดู้มีการุแสืดูงควิามคิดูเห็นั  
ทั�งนีั� เพื�อเป็นัการุสืื�อสืารุโดูยตรุงไปยังกลุ่มเป้าหมาย
เพื�อให้ไดู้รัุบทรุาบอย่างทั�วิถึงว่ิาไดู้มีการุนัำาควิามเห็นั 
ไปปรัุบใช้หรืุอไม่อย่างไรุดู้วิยเหตุผลใดู รุวิมถึงอาจ 
เพิ�มเติมการุปรุะชาสัืมพันัธ์ุในัช่องทางที�หลากหลาย 



149

มากขึ้�นั เช่นั การุทำาสืื�อปรุะชาสัืมพันัธ์ุเผยแพรุ่ 
สืรุุปผลการุรุับฟัังควิามคิดูเห็นัในัรุูปแบบ  
Infographic  

กั�รัจำัดปรัะชุมเพ่�อส่�อส�รัและรัับฟังปรัะเด็นุ 
ปัญห�ใหม่ๆ ที�เกิัดข้้�นุในุอุติส�หกัรัรัมกิัจำกั�รั 
กัรัะจำ�ยุเสียุง โดูยควิรุมีการุจัดูการุปรุะชุม 
อย่างน้ัอยปีละ 2 ครัุ�ง เพื�อรัุบฟัังปรุะเด็ูนัปัญหา
ที�เกิดูขึ้�นั โดูยการุปรุะชุมนัั�นัควิรุทำาในัรุูปแบบ 
ที�เป็นัออฟัไลนัแ์ละออนัไลนัคู่์ข้นัานักนััไปเพื�อให้
ครุอบคลุมผู้มีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสีืยทุกกลุ่ม 

พัฒนุ�รัะบบในุกั�รัติิดติ�มและติรัวจำสอบ
กั�รัทำ�ง�นุด้�นุกิัจำกั�รักัรัะจำ�ยุเสียุง ผ่านัการุ 
นัำาเทคโนัโลยีต่างๆ มาใช้ โดูยหน่ัวิยงานัควิรุ
ใช้สืื�อสัืงคมออนัไลน์ัในัช่องทางที�หลากหลาย 
เพื�อให้เข้้าถึงกลุ่มผู้มีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสีืยทุกกลุ่ม
นัอกจากนีั� กสืทช. ควิรุพัฒนัารุะบบ Chatbot 
เพื�อให้ปรุะชาชนัสืามารุถสือบถามเกี�ยวิกับการุ
ดูำาเนิันังานัดู้านักิจการุกรุะจายเสืียงไดู้อย่าง
รุวิดูเร็ุวิ

ONLINE/OFFLINE
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ข�อุเสีนอุแนะในการส่ีงเสีริม 
กิจการกระจายเสีียงขอุงประเทศไทย2.

การพัฒนาศักยภาพผ้�ประกอุบการ

ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสืียงในัปรุะเทศึที�เป็นัผู้ปรุะกอบการุ 

ข้นัาดูเล็ก พบว่ิาไม่มีควิามถนััดูในัการุใช้เทคโนัโลยีแบบปรุะยุกต์ หรืุอการุใช้

โปรุแกรุมเพื�อเก็บข้้อมูลสืถิติผู้รัุบฟัังเพื�อสืรุ้างฐานัข้้อมูลในัการุพัฒนัาต่อยอดู

สืถานีั อีกทั�งในัปัจจุบันัยังมีผู้ปรุะกอบการุและผู้ที�เกี�ยวิข้้องที�ยังข้าดูควิามรูุ้

ควิามเข้้าใจอย่างแท้จริุงในัดู้านักฎหมาย ทำาให้ไม่สืามารุถปฏิบัติตามนัโยบาย

หรืุอแนัวิทางการุกำากับดููแลกิจการุกรุะจายเสีืยงไดู้อย่างครุบถ้วินั ปรุะกอบกับ 

ผลการุสืำารุวิจผู้ปรุะกอบการุพบว่ิาผู้ปรุะกอบการุปรุะสืงค์ให้มีการุจัดูอบรุม

ควิามรูุ้ที�เป็นัเนืั�อหาที�มีควิามทันัสืมัย ดัูงนัั�นั เพื�อให้ผู้ปรุะกอบการุเกิดูควิามรูุ้ 

ควิามเข้้าใจที�จะสืามารุถนัำาไปพัฒนัาและดูำาเนิันัการุสืถานีัวิิทยุข้องตนัไดู้  

อันัจะส่ืงผลให้ผู้ปรุะกอบการุกรุะจายเสืียงมีควิามสืามารุถในัการุแข่้งขั้นักับ

สืื�อใหม่อื�นัๆ ไดู้มากยิ�งขึ้�นั จึงมีควิรุจัดูการุอบรุมให้กับผู้ปรุะกอบการุอย่าง

สืมำ�าเสืมอโดูยมีข้้อเสืนัอแนัะดัูงนีั�

2.1
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กั�รัจัำดฝึึกัอบรัมครัอบคลุมผู้ิปรัะกัอบกั�รัทุกัปรัะเภูทและทุกัภููมิภู�ค
อยุ่�งสมำ��เสมอ ดู้วิยรูุปแบบ Hybrid ที�ผสืมผสืานัรุะหว่ิางการุจัดูอบรุม 
รูุปแบบออฟัไลน์ัและออนัไลน์ั อย่างน้ัอยปีละครัุ�ง เพื�อให้การุพัฒนัาควิามรูุ้ 
มีควิามต่อเนืั�อง และในัแต่ละปีควิรุมีการุปรัุบปรุุงเนืั�อหาให้เหมาะสืม
กับสืถานัการุณ์ที�เปลี�ยนัแปลงไป อีกทั�งควิรุมีการุบันัทึกวิิดีูโอการุอบรุม 
เพื�อนัำามาเผยแพรุ่ผ่านัทางเว็ิบไซัต์ข้องสืำานัักงานั กสืทช. ในัรูุปแบบ 
E-learning หรืุอคลิปควิามรูุ้เพื�อให้ผู้ปรุะกอบการุที�ไม่ไดู้เข้้ารุ่วิมสืามารุถ
เข้้ามารัุบชมไดู้ตามช่วิงเวิลาที�สืะดูวิก 

กั�รัจัำดฝึึกัอบรัมด้วยุเนุ่�อห�ที�มีคว�มทันุสมัยุสอดคล้องกัับบริับทข้อง
อุติส�หกัรัรัม โดูยจะต้องตอบสืนัองต่อควิามต้องการุข้องผู้ปรุะกอบการุ 
ในัสืภาพแวิดูล้อมที�มีการุเปลี�ยนัแปลงอย่างรุวิดูเร็ุวิ แบ่งออกไดู้เป็นั  
4 ดู้านั ดัูงนีั�

ด้�นุเทคโนุโลยุี: การุอบรุมที�เกี�ยวิข้้องกับการุใช้โปรุแกรุมเพื�อ
จัดูเก็บข้้อมูลกลุ่มผู้ฟัังเพื�อนัำามาใช้เป็นัฐานัข้้อมูลปรุะกอบการุพัฒนัา
รุายการุที�ออกอากาศึให้ตรุงกับควิามสืนัใจและควิามต้องการุข้อง 
ผู้ผลิตและซืั�อสืื�อโฆษณามากยิ�งขึ้�นั

ด้�นุกั�รัผิลิติเนุ่�อห�และรูัปแบบกั�รันุำ�เสนุอ: อบรุมดู้านั 
การุผลิตรุายการุเพื�อออกอากาศึ ตลอดูจนัแนัวิทางการุผลิตรุายการุ 
ภายใต้ต้นัทุนัที�จำากัดู และแนัวิทางการุปรุะยุกต์รุายการุเพื�อต่อยอดู 
ไปยังช่องทางอื�นัๆ ที�ทำาให้ผู้ปรุะกอบการุสืามารุถผลิตรุายการุไดู้
อย่างหลากหลาย และสืำาหรุับผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสืียงปรุะเภท
สืาธุารุณะและชุมชนันัั�นัการุอบรุมดู้านัการุผลิตและออกแบบเนืั�อหา
จะช่วิยให้ผู้ปรุะกอบการุมีควิามรูุ้ควิามเข้้าใจในัการุผลิตรุายการุตาม 
ผังรุายการุที�ถูกกำาหนัดูไดู้ในัต้นัทุนัที�ปรุะหยัดูขึ้�นั 



152

ด้�นุกั�รัติล�ด: การุให้ควิามรูุ้ดู้านัการุตลาดูโดูยมุ่งเน้ันัการุสืรุ้าง

เอกลักษณ์ข้องสืถานัี เช่นั การุมุ่งเนั้นัรุายการุปรุะเภทใดูปรุะเภทหนึั�งหรืุอ

การุเลือกผู้จัดูรุายการุที�ส่ืงเสืริุมกับเอกลักษณ์ข้องสืถานีั รุวิมถึงการุให้ควิามรูุ้ 

ผู้ปรุะกอบการุในัการุปรุะชาสัืมพันัธ์ุสืถานีัให้เป็นัที�รูุ้จักผ่านัการุจัดูกิจกรุรุม 

(Event) หรืุอการุปรุะชาสัืมพันัธ์ุผ่านัสืื�อสัืงคมออนัไลน์ั (Social Media) 

 

ด้�นุกัฎีหม�ยุ: อบรุมควิามรูุ้ควิามเข้้าใจในัดู้านักฎหมายที�เกี�ยวิข้้องกับ

การุดูำาเนิันังานัข้องกิจการุ เช่นั การุอบรุมข้้อกำาหนัดูตามปรุะเภทใบอนุัญาตที�

สืถานัขี้องตนัไดูรัุ้บ กฎหมายการุโฆษณาและหลกัเกณฑ์์ที�เกี�ยวิข้้องกบัเนืั�อหา

และการุออกอากาศึ การุอบรุมให้เข้้าใจถึงการุข้อเงินัทุนัสืนัับสืนุันัจากกองทุนั

วิิจัยและพัฒนัากิจการุกรุะจายเสืยีง กิจการุโทรุทัศึน์ั และกิจการุโทรุคมนัาคม  

เพื�อปรุะโยชน์ัสืาธุารุณะ (กทปสื.) เป็นัต้นั โดูยควิรุมีการุจัดูอบรุมรุ่วิมกับ 

หน่ัวิยงานัผู้ออกกฎหมาย เช่นั สืำานัักงานัคณะกรุรุมการุอาหารุและยา (อย.) 

หรืุอ สืำานัักงานัคณะกรุรุมการุคุ้มครุองผู้บริุโภค (สืคบ.) โดูยให้หน่ัวิยงานั 

ที�เกี�ยวิข้้องมารุ่วิมเป็นัวิิทยากรุเพื�อให้ควิามรูุ้ดู้านักฎหมายที�ตนักำากับดููแล 

Technology

Content

Marketing Law
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การจัดทำาเรตติ�งสีถัานีวิิทยุ

สืถานัการุณ์กิจการุกรุะจายเสืียงในัปัจจุบันัที�มีการุเกิดูขึ้�นัข้อง

เทคโนัโลยีใหม่ๆ (Technological Disruption) ทำาให้เกิดูการุเข้้ามาข้อง 

สืื�อออนัไลนั์ซึั�งบริุการุรุูปแบบออนัไลนั์เหล่านีั�สืามารุถเก็บข้้อมูลผู้ฟัังไดู้แบบ

เรีุยลไทม์ทำาให้ผู้ซืั�อโฆษณาเริุ�มหันัไปซืั�อโฆษณากับสืื�อรูุปแบบออนัไลน์ัเพิ�ม

ขึ้�นัอย่างต่อเนืั�องจากการุมีข้้อมูลอ้างอิงในัมิติข้องผู้ฟััง ซึั�งเมื�อเปรีุยบเทียบกับ

ตลาดูวิิทยุแบบดัู�งเดิูมแล้วิการุจัดูทำาเรุตติ�งส่ืวินัใหญ่จะจัดูทำาเรุตติ�งข้องสืถานีั

วิิทยุที�อยูใ่นัพื�นัที�กรุุงเทพมหานัครุและปริุมณฑ์ลเป็นัหลัก ทำาให้ผู้ปรุะกอบการุ 

ข้นัาดูกลางและข้นัาดูเล็กจะมีควิามเสืียเปรีุยบในัการุแข่้งขั้นัเนืั�องจากไม่มี

ข้้อมูลเรุตติ�งอ้างอิง รุวิมถึงผู้ปรุะกอบการุปรุะเภทสืาธุารุณะและชุมชนันัั�นั

ในัปัจจุบันัยังไม่มีการุจัดูอันัดัูบเรุตติ�งข้องสืถานีัปรุะเภทนีั�ทำาให้ผู้ต้องการุ

สืนัับสืนุันัไม่มีข้้อมูลที�นัำามาใช้อ้างอิงเพื�อเลือกสืนัับสืนุันัสืถานีัวิิทยุ 

ดัูงนัั�นั เพื�อให้มีข้้อมูลอ้างอิงจำานัวินัผู้ฟััง ข้้อมูลในัการุวิิเครุาะห์ 

แนัวิโนั้มพฤติกรุรุมการุฟัังและข้้อมูลควิามสืนัใจข้องผู้ฟััง อันัจะช่วิยกรุะตุ้นั 

การุแข่้งขั้นัรุะหวิ่างผู้ปรุะกอบการุ เกิดูการุพัฒนัาข้องตลาดูกิจการุ 

กรุะจายเสีืยงในัภาพรุวิม ตลอดูจนัส่ืงเสืริุมให้เกิดูการุกรุะจายรุายไดู้ 

สู่ืผู้ปรุะกอบการุที�อยู่ในัรุะดัูบภูมิภาคและจังหวัิดูมากขึ้�นั จึงควิรุมีการุศึึกษา

ควิามเป็นัไปไดู้และควิามคุ้มค่าในัการุจัดูทำาเรุตติ�งสืถานีัวิิทยุให้ครุอบคลุม

ยิ�งขึ้�นั โดูยเปรุียบเทียบรุะหวิ่างปรุะโยชนั์ที�จะไดู้รัุบกับต้นัทุนัที�จะเกิดูขึ้�นั

เพื�อให้เกิดูปรุะโยชนั์กับผู้มีส่ืวินัไดู้ส่ืวินัเสืียข้องอุตสืาหกรุรุมทุกส่ืวินัไดู้มาก

ที�สุืดู โดูยหากจะมีการุจัดูทำาเรุตติ�งดัูงกล่าวิ อาจพิจารุณาให้สืำานัักงานั 

กสืทช. เปน็ัผู้สืนัับสืนันุัเงนิัทุนัโดูยแยกรุะหวิา่งผู้ปรุะกอบการุปรุะเภทธุุรุกิจกับ

ผู้ปรุะกอบการุปรุะเภทสืาธุารุณะและชุมชนั เพื�อให้มีแหล่งข้้อมูลอ้างอิงกลาง 

โดูยอาจดูำาเนิันัการุไดู้ตามแนัวิทางการุจัดูทำาเรุตติ�งดัูงนีั� 
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กสืทช. เป็นัผู้ผลักดัูนัหลักให้เกิดูการุจัดูทำาเรุตติ�งโดูย 
รุ่วิมกับสืมาคม หน่ัวิยงานัเอกชนั หรืุอมหาวิิทยาลัยที�มี
ควิามเชี�ยวิชาญ โดูยในัช่วิงแรุก (1-3 ปีแรุก) ให้ดูำาเนิันัการุ 
จัดูอันัดัูบสืถานีัวิิทยุในัทุกภูมิภาค ครุอบคลุมสืถานีั
วิิทยุในัรุะดัูบภูมิภาคขึ้�นัไปเป็นัอย่างน้ัอย และจัดูทำา
อย่างสืมำ�าเสืมอและต่อเนืั�อง โดูยจัดูเรุตติ�งสืถานีัวิิทยุ
อย่างน้ัอยเป็นัรุายไตรุมาสืเพื�อให้ข้้อมูลมีควิามทันัต่อ
เหตุการุณ์และสืามารุถนัำาไปใช้ปรุะกอบการุตัดูสิืนัใจ
ต่างๆ ไดู้ ทั�งนีั� ทางเลือกหนึั�งในัการุจัดูทำาเรุตติ�งคือ
วิิธีุการุสืำารุวิจตามแนัวิทางข้อง Community Radio 
Listener Survey ในัปรุะเทศึออสืเตรุเลียที�มีการุ
สืำารุวิจจำานัวินัผู้ฟัังผ่านัการุใช้วิิธีุการุสืำารุวิจแบบผสืม ซึั�ง
ปรุะกอบดูว้ิยการุสืมัภาษณท์างออนัไลนั ์โทรุศึพัท์ และ
สัืมภาษณ์บนัท้องถนันั โดูยเป็นัการุสืำารุวิจปรุะชากรุที�
มีอายุตั�งแต่ 15 ปี ในัทุกรัุฐข้องปรุะเทศึ อย่างไรุก็ตาม 
ในัการุพจิารุณาจดัูทำาเรุตติ�งนัั�นัควิรุคำานึังถึงวิิธีุการุในัการุ
จัดูทำาหลายๆ วิิธีุเพื�อหาวิิธีุการุดูำาเนิันังานัที�ปรุะหยัดู
ต้นัทุนัและคุ้มค่ากับปรุะโยชน์ัที�จะไดู้รัุบมากที�สุืดู

นัำาข้้อมูลเรุตติ�งที� มีการุจัดูทำาอย่างสืมำ�าเสืมอและ 
ต่อเนืั�องมาเก็บเป็นัฐานัข้้อมูลเพื�อใช้วิิเครุาะห์ตลาดู
กิจการุกรุะจายเสีืยง ทั� งในัส่ืวินัข้องข้้อมูลการุ
เปลี�ยนัแปลงข้องสืถานีัที�ไดู้รัุบควิามนิัยมหรืุอแนัวิโน้ัม
ควิามสืนัใจในัการุรัุบฟัังสืถานีัวิิทยุข้องผู้บริุโภคและ
จำานัวินัผู้รัุบฟัังวิิทยุ เป็นัต้นั 

 อย่างไรุก็ดีู ในัการุจัดูทำาเรุตติ�งจะปรุะสืบควิามสืำาเร็ุจไดู้นัั�นัจะต้อง 
ไดู้รัุบการุยอมรัุบจากผู้ปรุะกอบการุวิิทยแุละผู้ซืั�อสืื�อโฆษณาในัการุนัำาไปใช้เป็นั
ข้้อมูลอ้างอิงหลักในัการุวิางแผนัการุใช้สืื�อโฆษณา ซึั�งถือเป็นัควิามท้าทายในัการุ
ดูำาเนิันัการุให้เห็นัผลในัทางปฏิบัติ
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การสีนับสีนุนเงินทุนที�สีามารถัเข�าถึังได�ง่าย

ถึงแม้ในัปัจจุบันั กสืทช. จะมีกองทุนัวิิจัยและพัฒนัากิจการุกรุะจายเสีืยง 
กิจการุโทรุทัศึน์ั และกิจการุโทรุคมนัาคม เพื�อปรุะโยชน์ัสืาธุารุณะ (กทปสื.)  
ที�มีเงินัทุนัเพื�อสืนัับสืนุันัการุดูำาเนิันัการุดู้านักิจการุกรุะจายเสีืยง อย่างไรุก็ตาม 
การุเข้้าถึงกองทุนัยังเป็นัไปไดู้ยากจากสืาเหตุที�ผู้ที�ยื�นัข้อรุับทุนับางกลุ่ม 
ยงัไม่มีศัึกยภาพเพียงพอในัการุเขี้ยนัข้้อเสืนัอโครุงการุ ทำาให้เงินัทุนัสืนัับสืนุันั
ไม่สืามารุถเข้้าถึงผู้ที�ต้องการุดัูงกล่าวิไดู้ นัอกจากนีั� พบว่ิาผู้ปรุะกอบการุ 
สืาธุารุณะและชุมชนัหลายรุายยังไม่ทรุาบถึงการุมีอยู่ข้องเงินัทุนัที�สืามารุถ 
ช่วิยสืนัับสืนุันัการุดูำาเนิันังานัข้องสืถานีัวิิทยุ เพื�อตอบสืนัองควิามต้องการุ 
ข้องปรุะชาชนัทั�วิไปและคนัในัท้องถิ�นัหรืุอชุมชนัให้ไดู้มากยิ�งขึ้�นั ดัูงนัั�นั  
จึงควิรุมีการุพัฒนัาแนัวิทางหรืุอกรุะบวินัการุดูำาเนิันังานัเพื�อให้ผู้ปรุะกอบการุ
สืามารุถไดู้รัุบการุสืนัับสืนุันัเงินัทุนัไดู้ง่ายยิ�งขึ้�นัโดูยมีข้้อเสืนัอแนัะดัูงนีั�

ปรัุบปรุุงแบบฟัอร์ุมการุยื�นัข้อรัุบเงินัทุนัสืนัับสืนุันั
ให้มีรูุปแบบที�เหมาะสืมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รัุบทุนั 
ที�เป็นัสืถานีัวิิทยุสืาธุารุณะและชุมชนัรุายย่อย
มากขึ้�นั จากที�ในัปัจจุบันัการุข้อเงินัทุนัสืนัับสืนุันั
เป็นัการุเขี้ยนัเชิงวิิชาการุซึั�งทำาให้ผู้ปรุะกอบการุ
บางส่ืวินัอาจไม่มีทักษะในัการุจัดูทำาข้้อเสืนัอ
ในัลักษณะดูังกล่าวิ ดัูงนัั�นั จึงเห็นัว่ิาควิรุมีการุ
ปรัุบปรุุงแนัวิทางการุถามและการุตอบ โดูยเน้ันั
การุตอบคำาถามแบบสัื�นั รุวิมถึงเพิ�มคำาถามที�เป็นั 
ปรุนััยเลือกตอบเพื�อให้ยังไดู้ข้้อมูลที�ต้องการุ
และตรุงปรุะเด็ูนั เช่นั จะมีการุนัำาเงินัสืนัับสืนุันั 
ไปใช้อย่างไรุบ้าง โดูยสืามารุถลดูเวิลาการุเขี้ยนั 
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รุายละเอียดูโครุงการุข้องผู้ปรุะกอบการุไดู้ ข้้อควิรุ 
คำานึังถึงในัการุปรัุบปรุุงให้แบบฟัอร์ุมการุยื�นัข้อรัุบ 
เงินัทุนัสืนัับสืนุันัมีรูุปแบบเหมาะสืมกับผู้ข้อเงินัทุนั
สืนัับสืนุันันัั�นัคือถึงแม้จะมีการุปรัุบรูุปแบบการุเขี้ยนั 
ให้เป็นัการุตอบแบบสัื�นัหรืุอเลือกตอบเพื�อให้ 
สืะดูวิกต่อผู้ยื�นัข้อทุนัมากขึ้�นัแต่ยังจำาเป็นัต้อง 
รัุกษาคุณภาพข้องข้้อเสืนัอโครุงการุคือจำาเป็นัต้อง
มีคำาถามที�สืำาคัญและเอกสืารุปรุะกอบเพื�อยืนัยันั 
ตัวิตนัอย่างครุบถ้วินัเพื�อให้การุพิจารุณาอยู่บนั 
พื�นัฐานัข้องข้้อมูลที�ครุบถ้วินั

เพื�อส่ืงเสืริุมสืนัับสืนันุัเนืั�อหาที�มีคุณภาพ สืรุ้างสืรุรุค์
หลากหลาย และเป็นัปรุะโยชน์ัต่อสืาธุารุณะ 
ให้มากยิ�งขึ้�นั อันัเป็นัไปตามเจตนัารุมณ์ข้องแผนั
แม่บทกิจการุกรุะจายเสีืยงและกิจการุโทรุทัศึน์ั  
ฉบับที� 2 (พ.ศึ. 2563 - 2568) ยุทธุศึาสืตร์ุที� 3  
เรืุ�องการุกำากับดููแลดู้านัเนืั�อหา การุคุ้มครุองผู้บริุโภค
และการุส่ืงเสืริุมสิืทธิุเสืรีุภาพข้องปรุะชาชนั จึงอาจ
กำาหนัดูใหมี้การุดูำาเนิันัการุสืนัับสืนุันัเงินัจากกองทุนั 
กทปสื. ในัการุจัดูทำารุายการุข้่าวิสืารุหรุือสืารุะ 
ที�เป็นัปรุะโยชนัต์ามที�กำาหนัดูสืดัูส่ืวินัการุดูำาเนันิัการุ
ไว้ิในัปรุะกาศึ กสืทช. เรืุ�อง หลักเกณฑ์์การุจัดูทำา
ผังรุายการุสืำาหรัุบการุให้บริุการุกรุะจายเสีืยงหรืุอ
โทรุทัศึน์ั พ.ศึ. 2556 สืำาหรัุบผู้ปรุะกอบการุปรุะเภท
สืาธุารุณะหรืุอชุมชนัที�มีคุณสืมบัติเหมาะสืม เพื�อให้
มีเงินัทุนัที�เข้้าถึงไดู้ง่ายยิ�งขึ้�นัในัการุจัดูทำารุายการุ
ตามที�ถูกกำาหนัดูไว้ิโดูยเฉพาะ ซึั�งการุให้เงินัทุนันีั�
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แตกต่างจากการุให้เงินัทุนัข้อง กทปสื. ในัปัจจุบันั
ที�เน้ันัให้ในัรูุปแบบข้องการุให้ทุนัวิิจัยและพัฒนัา 
ในัรูุปแบบโครุงการุตามวัิตถุปรุะสืงค์ที�มีควิาม 
แตกต่างกันัไป โดูยในัการุดูำาเนิันัการุควิรุมีการุ
กำาหนัดูหลักเกณฑ์์ในัการุพิจารุณาที�ชัดูเจนั และ 
การุพจิารุณาให้เงินัทุนันัั�นัควิรุเป็นัการุให้ในัวิงเงนิัที�
สือดูคล้องกบัข้นัาดูข้องกจิการุสืาธุารุณะและชมุชนั 
ซึั�งจะเป็นัการุให้ทุนัสืนัับสืนุันัในัจำานัวินัที�จำากัดู
เพื�อให้ครุอบคลุมสืถานีัข้นัาดูเล็กไดู้อย่างทั�วิถึง 
เพื�อเป็นัการุแบ่งเบาภารุะต้นัทุนัในัการุจัดูทำา
รุายการุ 

ควิรุมีการุชี�แจงเหตุผลและให้ข้้อเสืนัอแนัะกับ 
ผู้ยื�นัข้อรัุบเงินัทุนัสืนัับสืนุันักรุณีที�ผู้ปรุะกอบการุ
ยื�นัข้อรัุบเงินัทุนัสืนัับสืนุันัแต่ไม่ไดู้รัุบการุสืนัับสืนุันั
เพื�อให้ผู้ปรุะกอบการุสืามารุถนัำาไปปรัุบปรุุงไดู้ 
ในัการุข้อรัุบเงินัทุนัสืนัับสืนุันัในัครัุ�งถัดูไป

ปรุะชาสัืมพันัธ์ุให้ผู้ปรุะกอบการุรัุบรูุ้และเข้้าใจ 
ถึงปรุะเภทเงินัทุนัที�กองทุนัให้การุสืนัับสืนุันัอยู ่
ในัปัจจุบันั วิิธีุการุหนึั�งที�จะทำาให้ผู้ปรุะกอบกิจการุ
กรุะจายเสืยีงเข้้าถึงเงินัทุนัสืนัับสืนันุัจากหนัว่ิยงานั
รัุฐไดู้คือการุปรุะชาสัืมพันัธ์ุให้ผู้ปรุะกอบการุรัุบรูุ้ 
ถึงเงินัทุนัสืนัับสืนุันัที�มีอยู่ ผ่านัการุปรุะชาสัืมพันัธ์ุ
เชิงรุุกเพื�อชี�แจงให้ควิามรูุ้และควิามเข้้าใจและเน้ันั
กลุ่มเป้าหมายโดูยตรุง 



158

ส่ีงเสีริมให�เกิดการพัฒนาอุุตสีาหกรรมกระจายเสีียง 
ไปส่้ีระบบดิจิทัล

การุเปลี�ยนัผ่านัเข้้าสู่ืรุะบบใบอนุัญาตฯ อาจส่ืงผลให้ผู้ปรุะกอบการุ 
ส่ืวินัหนึั�งไม่ไดู้รัุบการุจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี�เพื�อปรุะกอบกิจการุวิิทยุต่อไป  
ไม่ว่ิาจะดู้วิยสืาเหตุจากการุที�มีเงินัทุนัไม่เพียงพอหรืุอไม่ไดู้รัุบการุคัดูเลือก 
นัอกจากนีั� การุเปลี�ยนัผ่านัไปสู่ืการุออกอากาศึในัรุะบบเอฟัเอ็มกำาลังส่ืงตำ�า 
นัั�นัอาจไม่สืามารุถตอบสืนัองควิามต้องการุข้องผู้ปรุะกอบการุและผู้ฟััง 
ในัพื�นัที�ห่างไกลไดู้ทั�งหมดู ทำาให้การุออกอากาศึผ่านัรุะบบดิูจิทัลเป็นั
หนึั�งในัโอกาสืใหม่ข้องอุตสืาหกรุรุมวิิทยุข้องปรุะเทศึไทยจากคุณสืมบัติ
เชิงเทคนิัคทำาให้การุส่ืงสัืญญาณไดู้หลายรุายการุจากการุใช้คลื�นัควิามถี�
เพียง 1 คลื�นัควิามถี� และสืามารุถลดูปัญหาการุรุบกวินักันัข้องคลื�นั
ควิามถี�ไดู้ โดูยควิรุผลักดัูนัให้เกิดูการุพัฒนัาไปสู่ืการุออกอากาศึดู้วิยรุะบบ
ดิูจิทัลคู่ข้นัานักับการุออกอากาศึในัปัจจุบันั ซึั�งการุดูำาเนิันัการุดัูงกล่าวิ
สือดูคล้องกับแผนัแม่บทกิจการุกรุะจายเสีืยงและกิจการุโทรุทัศึน์ั ฉบับที� 2  
(พ.ศึ. 2563 - 2568) ซึั�งไดู้กำาหนัดูให้มีการุเพิ�มทางเลือกให้แก่ปรุะชาชนั 
ในัการุรัุบบริุการุกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง โดูยหนึั�งในัเป้าหมายคือให้มีการุ
ทดูลองโครุงการุนัำารุ่องวิิทยกุรุะจายเสืยีงในัรุะบบดูจิิทัลเพื�อให้มีผลการุทดูลอง
ที�ชัดูเจนั โดูยมีข้้อเสืนัอแนัะในัการุดูำาเนิันัการุดัูงนีั� 

2.4

การุวิิเครุาะห์ผลกรุะทบต่อรุะบบอุตสืาหกรุรุม 

ในัภาพรุวิมใหชั้ดูเจนัเพื�อให้เห็นัว่ิาการุดูำาเนันิังานั

ในัรูุปแบบวิิทยุดิูจิทัลนัั�นัจะมีต้นัทุนัและปรุะโยชน์ั

ที�เกิดูกับกิจการุกรุะจายเสีืยงอย่างไรุบ้าง โดูย

อ้างอิงข้้อมูลจากผลการุทดูลองการุออกอากาศึ

ในัรูุปแบบดิูจิทัลที�ไดู้มีการุดูำาเนิันัการุอยูแ่ละที�จะ
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มีขึ้�นัในัอนัาคต หรืุอการุศึึกษาตลาดูวิิทยุกิจการุ 

กรุะจายเสีืยงรุะบบดิูจิทัลในัต่างปรุะเทศึ ผลกรุะทบ 

จากการุ เป ลี� ยนั ผ่านัที� เ กิดู ขึ้� นั กับ ผู้บ ริุ โภค  

(Consumer Impact) ผ่านัการุวิิเครุาะห์ปัจจัย 

ที� เ กี�ยวิข้้องเพื�อให้ทรุาบถึงข้้อดีูและข้้อเสีืย 

ที�เกิดูขึ้�นั

กำาหนัดูนัโยบายและแผนัการุดูำาเนิันังานัที�ชัดูเจนั

เพื�อพัฒนัาอุตสืาหกรุรุมกรุะจายเสืียงไปสู่ืรุะบบ

ดิูจิทัล โดูยจัดูตั�งคณะทำางานัภายใต้ กสืทช. ซึั�งมี

องค์ปรุะกอบจากผู้เชี�ยวิชาญดู้านัเทคโนัโลยีและ

อุปกรุณ์ดิูจิทัล (Technology and Equipment 

Working Groups) เพื�อกำาหนัดูคุณสืมบัติข้อง

อุปกรุณ์วิิทยุดิูจิทัลและข้้อมูลเชิงเทคนิัคอื�นัๆ 

ที�เกี�ยวิข้้อง (Technical Specifications) ทั�งนีั� 

กสืทช. ควิรุต้องมีการุสืื�อสืารุการุดูำาเนิันัการุทั�งในั

ช่วิงก่อนั รุะหว่ิาง และภายหลังการุออกอากาศึ

ในัรุะบบดิูจิทัล เพื�อให้ผู้ปรุะกอบการุและผู้ที�มี

ส่ืวินัเกี�ยวิข้้องในัอุตสืาหกรุรุมรัุบทรุาบ อันัจะ

ส่ืงผลให้การุดูำาเนิันังานัมีควิามรุาบรืุ�นัและไดู้รัุบ

การุยอมรัุบ ทั�งนีั� คณะทำางานัชุดูดัูงกล่าวิควิรุ

ต้องสืนัับสืนุันัในัการุปรุะสืานังานักลยุทธ์ุข้้าม

อุตสืาหกรุรุมที�มีควิามเกี�ยวิข้้องดู้วิย

DIGITAL
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การส่ีงเสีริมผ้�ประกอุบการรายย่อุยให�สีามารถั 
แข่งขันและดำาเนินกิจการได�อุย่างยั�งย่นภายใต� 
ระบบนิเวิศที�เปลี�ยนแปลงไปผ่านการสีร�าง 
เคร่อุข่ายควิามร่วิมม่อุ

ควิรุมีการุสืนัับสืนุันัให้ผู้ปรุะกอบการุรุวิมกลุ่มกันัในัรูุปแบบสืหพันัธ์ุ 

สืมาคม หรืุอมูลนิัธิุ ซึั�งเป็นัแนัวิทางที�ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงในัหลาย 

ปรุะเทศึใช้เพื�อสืรุ้างควิามเข้้มแข็้งให้กับผู้ปรุะกอบการุในัอุตสืาหกรุรุม  

ภายใต้สืถานัการุณ์ที�เปลี�ยนัแปลงไป รุวิมไปถึงการุออกข้้อกำาหนัดูและ 

กฎรุะเบียบในัการุกำากับดููแลกันัเองในัอุตสืาหกรุรุมเพื�อให้ผู้ปรุะกอบการุ 

ในัอตุสืาหกรุรุมสืามารุถดูำาเนิันักิจการุไดูอ้ยา่งยั�งยนืั ทั�งนีั�ตามพรุะรุาชบญัญัติ

องค์กรุจัดูสืรุรุคลื�นัควิามถี�และกำากับการุปรุะกอบกิจการุวิิทยุกรุะจายเสีืยง 

วิิทยุโทรุทัศึน์ั และกิจการุโทรุคมนัาคม พ.ศึ. 2553 มาตรุา 27 (18) 

กำาหนัดูให้มีการุส่ืงเสืริุมการุรุวิมกลุ่มข้องผู้รุับใบอนุัญาต ผู้ผลิตรุายการุ

และผู้ปรุะกอบวิิชาชีพสืื�อสืารุมวิลชนั ข้้อเสืนัอแนัะนีั�จึงเป็นัการุดูำาเนิันังานั

ที�สือดูคล้องตามอำานัาจหน้ัาที�ข้องหน่ัวิยงานักำากับดููแล ทั�งนีั� เพื�อส่ืงเสืริุม 

ผู้ปรุะกอบการุรุายย่อยให้สืามารุถแข่้งขั้นัและดูำาเนิันักิจการุไดู้อย่างยั�งยืนั 

ภายใต้รุะบบนิัเวิศึที�เปลี�ยนัแปลงไปดู้วิยการุแบ่งปันัทรุัพยากรุผ่านัการุ 

รุวิมกลุ่ม เพื�อให้สืามารุถอยู่รุอดูไดู้ในัยุคเทคโนัโลยีหลอมรุวิมและภายหลัง 

การุเปลี�ยนัผ่านัเข้้าสู่ืรุะบบใบอนุัญาตฯ ดัูงเช่นัตัวิอยา่งในัปรุะเทศึออสืเตรุเลีย 

ที�มีการุรุวิมกลุ่มข้องผู้ปรุะกอบการุธุุรุกิจภายใต้องค์กรุชื�อ Commercial  

Radio Australia (CRA) โดูยมีการุทำาการุศึึกษาพฤติกรุรุมและแนัวิโน้ัม

การุรัุบฟัังวิิทยุ มีการุหาลูกค้าให้กับสืมาชิก ให้คำาปรึุกษาดู้านัการุปรุะกอบ

กิจการุ และบรุิการุอื�นัๆ ที�ส่ืงเสืรุิมและสืนัับสืนัุนักันัเองภายในัอุตสืาหกรุรุม

ให้ผู้ปรุะกอบการุสืามารุถนัำาทรัุพยากรุที�เกิดูจากการุรุ่วิมมือกันัไปต่อยอดูกับ

สืถานีัข้องตัวิเองต่อไป

2.5
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หน่ัวิยงานักำากับดููแลข้องไทยสืามารุถส่ืงเสืริุมผู้ปรุะกอบการุรุายย่อย

ให้สืามารุถแข่้งขั้นัและดูำาเนิันักิจการุไดู้อย่างยั�งยืนัไดู้ภายใต้รุะบบนิัเวิศึ 

ที�เปลี�ยนัแปลงไป โดูยสืนัับสืนุันัให้มีการุรุวิมกลุ่มข้องผู้ปรุะกอบการุแต่ละกลุ่ม 

การุรุวิมกลุ่มจะช่วิยให้เกิดูการุรุ่วิมมือกันัเพื�อหาแนัวิทางในัการุรัุบมือกับการุ

เปลี�ยนัผ่านัต่างๆ ที�จะเกิดูขึ้�นัในัอุตสืาหกรุรุม รุวิมถึงสืรุ้างควิามเข้้มแข็้ง 

ให้กับผู้ปรุะกอบการุ โดูยผู้ปรุะกอบการุสืามารุถรุ่วิมมือกันัในัการุส่ืงเสืริุมและ

กำากับดููแลกันัเองจากการุรุ่วิมทุนัในัการุทำาการุศึึกษาดู้านัต่างๆ และแบ่งปันั 

ข้้อมูลและควิามรูุ้ภายในัอุตสืาหกรุรุมหรืุอในักลุ่มเดีูยวิกันั รุวิมถึงการุหา 

ข้้อตกลงรุ่วิมกันัภายในัอุตสืาหกรุรุมและนัำาไปเสืนัอต่อหน่ัวิยงานักำากับดููแล 

เพื�อให้ข้้อเสืนัอแนัะนัั�นัมีนัำ�าหนััก นัอกจากนัั�นัยังสืามารุถสืรุ้างรุายไดู้เพิ�มเติม

จากการุจัดูกิจกรุรุมหรืุอแคมเปญการุรุะดูมทุนัรุ่วิมกันั โดูยผู้ปรุะกอบการุ

สืามารุถรุวิมกลุ่มที�มีลักษณะการุดูำาเนิันัการุคล้ายกันั เช่นั กลุ่มผู้ปรุะกอบการุ

ธุุรุกิจ กลุ่มผู้ปรุะกอบการุไม่แสืวิงหากำาไรุ กลุ่มผู้ปรุะกอบการุที�ออกอากาศึ

ดู้วิยคลื�นัควิามถี�กำาลังส่ืงตำ�า ดัูงตัวิอย่างข้องกลุ่มอุตสืาหกรุรุมกิจการุกรุะจาย

เสีืยงข้องออสืเตรุเลียที�มีทั�งกลุ่ม Commercial Radio Australia (CRA)  

กลุ่ม Community Broadcasting Association of Australia (CBAA) และ

กลุ่ม The Australian Narrowcast Radio Association (ANRA) 
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แผนการดำาเนินการตามข�อุเสีนอุแนะในการกำากับด้แล 
       และส่ีงเสีริมกิจการกระจายเสีียง 

จากข้้อเสืนัอแนัะในัการุกำากับดููแลและส่ืงเสืริุมกิจการุกรุะจายเสีืยง 

ข้้างต้นั สืามารุถแบ่งแผนัในัการุดูำาเนิันัการุเพื�อยกรุะดัูบอุตสืาหกรุรุม 

กรุะจายเสีืยงออกไดู้เป็นั 3 รุะยะ ดัูงนีั�

1. แผินุรัะยุะสั�นุ เป็นัแผนัการุดูำาเนิันังานัที�ทำาให้ผู้ปรุะกอบกิจการุ

กรุะจายเสีืยงในัรูุปแบบดัู�งเดิูมสืามารุถปรัุบตัวิไดู้ในัรุะบบนิัเวิศึข้อง

อุตสืาหกรุรุมและการุแข่้งขั้นัที�เปลี�ยนัแปลงไป โดูยการุดูำาเนัินัการุในัรุะยะนีั�

ครุอบคลุมการุพัฒนัาการุทำางานัให้เป็นัไปในัลักษณะเชิงรุุกยิ�งขึ้�นั ตลอดูจนั

การุพัฒนัาศัึกยภาพผู้ปรุะกอบการุ

2. แผินุรัะยุะกัล�ง เพื�อให้ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงสืามารุถ

ดูำาเนิันัการุอยูไ่ดู้ในัสืภาวิการุณ์ที�เปลี�ยนัแปลงไป โดูยการุดูำาเนิันัการุในัรุะยะ

นีั�ครุอบคลมุการุสืง่เสืริุมให้ผู้ปรุะกอบการุรุายยอ่ยสืามารุถแข่้งขั้นัและดูำาเนันิั

กิจการุไดู้อย่างยั�งยืนัผ่านัการุจัดูทำาเรุตติ�งสืถานีัวิิทยุ การุสืนัับสืนุันัเงินัทุนั 

ให้กับผู้ปรุะกอบการุผ่านั กทปสื. ที�สืามารุถเข้้าถึงไดู้ง่าย และการุสืรุ้าง 

เครืุอข่้ายควิามรุ่วิมมือ 

3. แผินุรัะยุะยุ�ว เพื�อเปิดูโอกาสืให้ผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยง

ในัรูุปแบบดัู�งเดิูมสืามารุถแข่้งขั้นักับผู้ปรุะกอบกิจการุกรุะจายเสีืยงในัรูุปแบบ

ดัู�งเดิูมเองและผู้ให้บริุการุเนืั�อหาผ่านัเครืุอข่้ายอินัเทอร์ุเน็ัตหรืุอสืื�อออนัไลน์ั

(OTT) ไดู้ดู้วิยการุจัดูทำานัโยบายที�เกี�ยวิข้้องกับการุกำากับดููแลบริุการุ OTT 

และการุส่ืงเสืริุมให้เกิดูการุพัฒนัาอุตสืาหกรุรุมกรุะจายเสีืยงไปสู่ืรุะบบดิูจิทัล
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เพ่�อให้�ผู้้�ประกอบกิจการกระจายุเสีียุงสีามารถดิำาเนิุนุการอยุ่้ไดิ� 
ในุสีภาวิการณ์ที�เปลี�ยุนุแปลงไป

แผู้นการดำาเนินการตามข้อุเสีนอุแนะ 
ในการกำากับดูแลและส่ีงเสีริมกิจการกระจายเสีียง

การพัฒนุา
ศัักยุภาพ 

ผู้้�ประกอบการ

เพ่�อเปิดิโอกาสีให้�ผู้้�ประกอบกิจการมีการแข่้งขั้นุที�เสีรีและ 
เป็นุธรรมท่ามกลางระบบนิุเวิศัข้องอุตสีาห้กรรมที�เปลี�ยุนุแปลงไป
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เพ่�อให้�ผู้้�ประกอบกิจการกระจายุเสีียุงในุร้ปแบบดัิ�งเดิิมสีามารถปรับตัวิไดิ� 
ในุระบบนิุเวิศัข้องอุตสีาห้กรรมและการแข่้งขั้นุที�เปลี�ยุนุแปลงไป

การพัฒนุาการทำางานุ
ให้�เป็นุไปในุลักษณะ 

เชิงรุกยิุ�งข้้�นุ 

 การสีนัุบสีนุุนุเงินุทุนุ 
ให้�กับผู้้�ประกอบการ 

ผู่้านุ กทปสี.  
ที�สีามารถเข้�าถ้งไดิ�ง่ายุ

การส่ีงเสีริมให้�ผู้้�ประกอบการ 
รายุยุ่อยุสีามารถแข่้งขั้นุและ 
ดิำาเนิุนุกิจการไดิ�อยุ่างยัุ�งยุ่นุ 

ผู่้านุการสีร�างเคร่อข่้ายุ 
ควิามร่วิมม่อ 

การจัดิทำาเรตติ�ง 
สีถานีุวิิทยุุ

การจัดิทำากรอบนุโยุบายุ
การกำากับด้ิแล OTT

การส่ีงเสีริมให้�เกิดิการพัฒนุา 
อุตสีาห้กรรมกระจายุเสีียุงไปส่้ีระบบดิิจิทัล

DIGITAL
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