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Agenda 
 

The Training Course on Broadcasting Technologies & Policy 
Bangkok Session 28 – 29 – 30th May 2013 

Duang Kamol Room 
The Sukosul Hotel 

 
 
 
May 28, 2013 

 

Theme: Evolution of media 
policy 

 

9:00 – 10 :15 Opening ceremony by  
Chairman of Brocasting 
Commission 

 Col. Dr. Natee Sukonrat   

10:15 – 10:30  Coffee Break  

10:30 – 12 :30 Audiovisual Media 
Generations: from Spectrum 
Scarcity to Digital Opulence. 

Prof. Joan Barata 

12:30 – 13:30  Lunch Break  

13.30 – 15:00 The Role of the State in 
Media Policies from the 50s 
Until Nowadays. 

Prof. Joan Barata 

15:00 – 15:15 Coffee Break  
15:15 – 16:30 Public service broadcasting in 

a digital and liberalized 
context. 

Prof. Catherine Coyer 
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May 29, 2013 Theme: Digital media policies  

9:30 – 10:30 Communication policies and 
DTT transitions 

Prof. Joan Barata 

10:30 – 10:45 Coffee Break  
10:45 -12:15 Licensing procedures: 

allocation systems, licensing 
criteria and the role of the 
regulator.  

Prof. Joan Barata 

12:15 – 13:15 Lunch Break  
13:45 – 15:00 Challenges of the digitalization 

of radio services: from DAB to 
Hybrid Radio and IP Radio 

Prof. Joan Barata 

15:00 – 15:15 Coffee Break  

15:15 – 16:30 Protection of pluralism: criteria 
and instruments  

Prof. Catherine Coyer 

 
 
May 30, 2013 Theme: Diversity in the 

media 
 

9:30 – 10:30 Community broadcasting: 
notion and comparative 
examples 

Prof. Catherine Coyer 

10:30 – 10:45 Coffee Break  

10:45 -12:15 Community broadcasting 
policies 

Prof. Catherine Coyer  

12:15 – 13:15 Lunch Break  
13:45 – 15:00 Tutorial Prof. Joan Barata 

15:00 – 15:15 Coffee Break  
15:15 – 16:30 Exam Prof. Jaon Barata 
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Lecturers’s bio  
 
 

 

  

Prof. Joan Barata is a Professor of Communication Law and Vice Dean of International Relations 
at Blanquerna Communication School (Universitat Ramon Llull, Barcelona). He was a Professor 
at the University of Barcelona (2001-2005), the Open University of Catalonia (since 1997) and 
the Universitat PompeuFabra (2010-2011), as well as visiting scholar at the University of Bologna 
(Italy) (2003) and the Benjamin N. Cardozo School of Law (New York) (2003-2004). 

His writings and research interests include topics such as freedom of expression, media 
regulation, public service broadcasting and poltical and legal media transitions. He has provided 
assistance to several institutions and organizations regarding these issues in countries such as 
Thailand, Morocco, Tunisia, Lebanon, Jordan, Albania, Hungary, Dominican Republic, Colombia 
and the United States. In particular, his recent writings on Tunisia have been commissioned by 
Internews. He has been Head of President's Cabinet (2005-2009) and Secretary General of the 
Catalonia Audiovisual Council (2009-2011). He has also provided assistance to the OSCE (2004) 
and the Council of Europe (2012 and 2013). 
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Lecturers’ bio  
 
 

 
                                                        
 
Dr. Catherine Coyer  
Executive Director, Center for Media and Communication Studies, Central European 
University 
 
Kate Coyer is the Executive Director of the Center for Media and Communication Studies at CEU, 
and teaches in the Department of Public Policy at CEU.  Previously, she held a Postdoctoral 
Research Fellowship with the Annenberg School for Communication at the University of 
Pennsylvania. Kate has also taught at the University of California, Berkeley, and Goldsmiths 
College, University of London, where she received her PhD.  Kate's current projects include 
media policy research in Hungary, a comparative study of community broadcasting practices 
and policies in Europe, and work around online free expression. She is an advisor for the 
Community Media Forum Europe, co-organizer of a summer institute on civil society and 
communication policy advocacy, and regularly lectures and convenes workshops in the 
field. Besides her academic work, Kate has been producing radio programs and organizing media 
campaigns for the past twenty years and has helped build community radio stations with the 
Prometheus Radio Project. 
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วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
หัวขอหลัก Theme วิวัฒนาการของนโยบายสื่อ   

หัวขอยอย ๑ .๑ยุคของสื่อโสตทัศน  : จากยุคขาดแคลนคลื่นความถ่ีสูยุคแหงความมั่งค่ังของโลกดิจิตอล  
Audiovisual Media Generations: from Spectrum Scarcity to Digital Opulence 

 
 
๑ .๑ หัวขอ : วิวัฒนาการของนโยบายสื่อ Evolution of media policy 
๑.๑.๑ ยุคของสื่อวิทยุและโทรทัศน จากยุคที่ขาดแคลนคลื่นความถ่ีมาสูยุคดิจิตอล(Audiovisual Media 

Generations: from Spectrum Scarcity to Digital Opulence) โดย Professor Joan Barata 

 

วิวัฒนาการของการใหบริการสื่อวิทยุและโทรทัศนน้ัน มีการพัฒนามาต้ังแตยุคที่ขาดแคลนคลื่นความถ่ีจนมาสูยุค

ดิจิตอล โดยแบงออกเปน ๓ ยุค คือ 

ยุคที่ ๑ เปนยุคที่สื่อวิทยุและโทรทัศนเปนของรัฐและมีข้ึนเพื่อประโยชนสาธารณะเทาน้ัน 

ยุคที่ ๒ เปนยุคที่เริ่มมีเทคโนโลยีใหมๆ และชองรายการที่เพิ่มมากข้ึน โดยสื่อมีข้ึนเพื่อประโยชนสาธารณะและ

ผลประโยชนทางธุรกิจ 

ยุคที่ ๓ เปนยุคที่มีรายการที่สนองความตองการของผูชม โดยผูชมสามารถเลือกชมผานทีวีดาวเทียมหรือเคเบิ้ลทีวี 

และมีการบริการของสื่อที่หลายหลายมากข้ึน 

นอกจากน้ี เน้ือหารายการยังมีการพัฒนาจากเดิมโดยผลิตข้ึนมาเพื่อดึงดูดความสนใจจากคนหมูมากทั่วโลก และมี

การนําเสนอผานทางโลกออนไลน 

 

๑.๑.๒ นโยบายของสื่อ ต้ังแตป ค.ศ. ๑๙๕๐ จนถึงปจจุบัน (Media Policies from the 50s until Nowadays) 

ความเปนอิสระของการใหบริการสื่อวิทยุและโทรทัศนในยุโรป เริ่มต้ังแต    ป ค.ศ. ๑๙๘๐ เน่ืองจากความกดดัน

จากบริษัทผลิตสื่อ การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ความกาวหนาของเทคโนโลยี และอื่นๆ แตไมไดใหการแขงขัน

โดยเสรีอยางเต็มที่ ตอมาความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ ระบบดิจิตอล และความเปนอิสระของการสื่อสารทํา

ใหการใหบริการสื่อวิทยุและโทรทัศนมีความเปนอิสระอยางเต็มที ่

 

๑.๑.๓ การกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ ในระบบดิจิตอลและความเปนอิสระของเน้ือหา  (Public Service 

broadcasting in a digital and liberalized context) 
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การกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ เปนการดําเนินการเพื่อสาธารณะ ไมใชเพื่อคากําไรทางธุรกิจ มีความ

รับผิดชอบตอสังคมและโปรงใส มีการใหบริการรายการที่หลากหลายเปนประโยชนตอประเทศชาติและสังคม เชน 

รายการที่ใหความรู การศึกษา และความบันเทิงที่มีประโยชนตอสังคม นอกจากน้ี แหลงเงินทุนของกิจการบริการ

สาธารณะมาจากรัฐหรือคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

๑ .๒ หัวขอ : นโยบายสื่อในระบบดิจิตอล (Digital media policies) 
 
๑.๒.๑ นโยบายการสื่อสารและการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิตอล (Communication policies and DTT 

transition) 

โทรทัศนระบบดิจิตอลเปนเพียงสวนหน่ึงของสื่อในระบบดิจิตอล รูปแบบพื้นฐานของการเปลี่ยนผานไปสูระบบ

ดิจิตอลในยุโรปน้ัน ในชวงการเปลี่ยนแปลงโทรทัศนไปสูระบบดิจิตอลจะมีการออกอากาศแบบคูขนานทั้งระบบอ

นาล็อคและระบบดิจิตอลไปพรอมกัน มีการใหขอมูลแกสาธารณะเกี่ยวกับระบบดิจิตอล และสนับสนุนประชาชนที่

มีรายไดตํ่า 

๑.๒.๒ การอนุญาต : กระบวนการ หลักเกณฑ และบทบาทของผูควบคุม (Licensing: procedures, criteria and 

the role of the regulator) 

กระบวนการใหใบอนุญาตแกกิจการกระจายเสียงเพื่อบริการทางธุรกิจ     มี ๒ วิธี คือ วิธีประมูล (Auction) และ

วิธีเปรียบเทียบ (Beauty contest) ผูสอนเห็นวาวิธีเปรียบเทียบ (Beauty contest) ดีกวาวิธีการประมูล 

(Auction) เพราะจะตองมีการประเมินผูแขงขัน โดยจะตองมีการพิจารณา ๓ สวน คือ เทคโนโลยี การเงิน และ

เน้ือหารายการของผูขอใบอนุญาต โดยการพิจารณาจะตองมีความชัดเจนและโปรงใสเปนที่ต้ังดวย 

๑.๒.๓ กิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล : การเปลี่ยนผานจากวิทยุระบบอนาล็อคไปสูการฟงวิทยุผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต (Digital radio broadcasting: moving from analog to IP) 

สิ่งรองรับสําหรับวิทยุระบบดิจิตอลของผูบริโภค ไดแก เครื่องวิทยุระบบดิจิตอลที่อยูในบานหรือในรถ เครื่อง

โทรทัศนระบบดิจิตอล และผานระบบอินเทอรเน็ต ทั้งน้ี การเปลี่ยนผานจะตองเผชิญกับความคิดเห็นของทั้ง

ผูบริโภคและผูประกอบกิจการ 

๑.๒.๔ ความคุมครองความแตกตางกันของสื่อ : หลักเกณฑและเครื่องมือ (Protection of pluralism: criteria 

and instrument) 

ความแตกตางกันของสื่อน้ันมาจาก ความหลากหลายของเจาของผูประกอบกิจการ ความหลายหลายของความ

คิดเห็น การมกีารบริการกระจายเสียง ๓ ประเภท คือ บริการสาธารณะ บริการทางธุรกิจ และบริการชุมชน และ

ความเปนอิสระของสื่อมวลชน 
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หัวขอ ๓: ความหลายหลายในสื่อ (Diversity in the media)  
๑.๓.๑ แนวความคิดการกระจายเสียงเพื่อบริการชุมชน (Community broadcasting in concept) 

อันดับแรกจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักของวิทยุชุมชนเสียกอน ในทางทฤษฎีมีการกลาวถึงวิทยุชุมชน

อยากหลากหลาย เชน Jesus Martin-Barbero นิยามวา วิทยุชุมชนทําใหเกิดการกระจายตัวของวัฒนธรรม

ทองถ่ิน ทั้งยังใชเปนเครื่องมือในการฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ินภายในการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัฒน และ

ในทางปฏิบัติวิทยุชมชน เปนเครื่องมือหน่ึงของ Media democracy และ Media Pluralism ซึ่งเปนการ

ตอบสนองตอสื่อทั่วโลก และใชเปนพื้นที่สาธารณะในการแสดงออก ทําใหผูรับสื่อผันตัวมาเปนผูผลิตสื่อ ทั้งเปน

สามารถเขาถึงความตองการของชนกลุมนอยได ใชเปนเครื่องมือหน่ึงในการศึกษาและพัฒนากลุมคนในพื้นที่แมแต

องคกรสหประชาชาติ (UN) ก็ใหความสําคัญในเรื่องน้ี โดยในการประชุมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาไดพิจารณาใน

ประเด็นดังกลาวน้ี โดยเห็นวา รัฐบาลควรมีการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหเกิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นที่

หลากหลาย รวมถึงการรับรูบทบาทที่เฉพาะเจาะจงและมีความสําคัญของสื่อในชุมชนเพื่อการเขาถึงการสื่อสาร

ของกลุมชายขอบ 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งไดรับการรับรองและประกาศโดยขอมติสมัชชาสหประชาชาติ ขอ ๑๙ “ทุก

คนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นโดย

ปราศจากการแทรงแซง และสามารถรับสื่อและสงสื่อโดยที่ไมมีการปดกั้น” 

UNESCO ไดนิยามชุมชนสื่อไววา จะตองเปนสื่อที่ผลิตในชุมชน เพื่อชุมชน เกี่ยวกับชุมชน และผลิตโดยชุมชน 

ลักษณะของสื่อชุมชน จะตองเปนสื่อที่ไมแสดงหากําไร และจะตองเปดโอกาสใหผูที่ไมใชมืออาชีพ โดยจะตอง

ดําเนินการจากบุคคลในชุนชนที่อาสาทํางานในดานสื่อ จะตองเปนรายการที่เหมาะสมกับชุมชน มีความเปนอิสระ

จากผลประโยชนดานการคาและรัฐบาล การตัดสินใจในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับสื่อชุมชนจะตองเปดกวางและโปรงใส 

๑.๓.๒ นโยบายการกระจายเสียงเพื่อบริการชุมชน (Community broadcasting in policy) 

การกําหนดนโยบายและกฎหมายดานการกระจายเสียงชุมชนน้ัน จะตองพิจารณาหลายปจจัย เชน นโยบายน้ัน

จะตองเปนนโยบายที่สงเสริมใหภาคประชาสังคมเขมแข็ง อยูภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่

เกี่ยวของ เพื่อปกปองเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน         การกํากับดูแลจะตองมีความเปนอิสระและมี

ความโปรงใส 

 
 
๑. การใหบริการโสตทัศนในยุคแรก (1st Generation of audiovisual services)  
 จุดเริ่มตนของบริการโสตทัศน หรือ Audiovisual services ในยุคแรกน้ันเริ่มมีต้ังแตป ๒๐๐๒ โดย 
Galperin and Bar ซึ่งไดตระหนักถึงทรัพยากรที่เริ่มขาดแคลนกลาวคือ คลื่นความถ่ีวิทยุที่ใชในระบบ 
อนาล็อคไมเพียงพอ ซึ่งแนวความคิดในการใหบริการผานสื่อโสตทัศนในยุคแรกเริ่มน้ันมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนคือ
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เพื่อประโยชนสาธารณะ ในสวนของ การประกอบกิจการในยุคแรกเริ่มมีลักษณะการประกอบกิจการที่แตกตางกัน
ระหวางประเทศในทวีปยุโรป และทวีปสหรัฐอเมริกา ดังน้ี  

• ประเทศสวนใหญในทวีปยุโรป มีลักษณะที่เปนการผูกขาด (มีรายใหญรายเดียว) 

• สหรัฐอเมริกามุงเนนผูประกอบกิจการสถานีวิทยุ FM ที่เปนรายเล็กรายยอยในชุมชน และ
ทองถ่ินตางๆ โดย FCC เปนผูจัดทําขอเสนอแนะ ซึ่งไดกําหนดแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่สุดในการสนับสนุน
เน้ือหาทองถ่ิน (Local Content) ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน รวมไปถึงการออกใบอนุญาตใหกับ
ผูประกอบกิจการรายยอย 
 สําหรับยุคแรกของสื่อ ( Media) เปนลักษณะของสื่อแบบด้ังเดิม (traditional media) ที่ผูชมอยูในฐานะ
เปนเพียงผูรับเน้ือหาที่สามารถเลือกรับชมเน้ือหาไดเพียงตามชองที่ถูกกําหนดไวแลวและตามผังรายการที่ถูก
กําหนดโดยผูใหบริการเทาน้ัน 
 
๒. การใหบริการของสื่อโสตทัศนในยุคท่ี ๒ (2nd generation of audiovisual services) 
 จากยุดแรกสูยุคที่ ๒ ของการใหบริการซึ่งปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการพัฒนา เกิดการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
ใหมๆ ที่สงผลใหสามารถบริหารจัดการการใชคลื่นความถ่ีไดมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และมีลักษณะของการใหบริการ
ในสภาวะแวดลอมที่ดีและสามารถรับชมหลายชองทางอีกดวย ( Platform) ซึ่งในหากพิจารณาเน้ือหาไดมีการ
พัฒนาเน้ือหาที่เนนตอบสนองความตองการของกลุมผูชมมากข้ึน และมุงเนนเพื่อใหความสําคัญกับรายละเอียด
ของเน้ือหารายการเพิ่มมากข้ึนดวย โดยมีลักษณะที่มีความกาวหนาทางดานเน้ือหาของสื่อ โสตทัศน ที่หลากหลาย
มากข้ึน นอกจากน้ี ในยุคที่ ๒ ของสื่อยังมุงผลประโยชนทางธุรกิจมากกวายุคแรกที่เนนการบริการสาธารณะเปน
หลัก ดังน้ัน ในยุคที่ ๒ น้ีจึงไดกําเนิดการบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก หรือ Pay-TV และมีผลประโยชนทับ
ซอนมากข้ึนตามลําดับ  
 
 
๓. การใหบริการของสื่อโสตทัศนในยุคท่ี ๓ ( 3rd generation of audiovisual services) 

 วิวัฒนาการในยุคที่๓น้ีไดกาวเขาสูยุคของการหลอมรวม  (Convergence) การบริการบน ที่มีลักษณะแตกตางกัน
ในแตละ Platform ใหสามารถทํางานรวมกัน และเปนหน่ึงเดียว Divergence  to Convergenceแงของโอกาส
ของผูชมก็สามารถเลือกชมเน้ือหารายการไดดวยตนเอง (On-demand) รวมทั้งสามารถจะดูรายการยอนหลังไดอีก
ทั้งยังมีการสื่อสารแบบ ๒ ทิศทาง คือ ผูชมสามารถเลือกรายการ หรือเลือกซื้อสินคาไดจาก  rotarepoโดยตรง มี
 ความสะดวกสบายในการเขาถึงสื่อมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี เน่ืองจากPlatform ในยุคน้ี เสมือนเปน Internet Platform 
ที่มีผูประกอบการไดจํานวนมากแบบไมจํากัด ซึ่งจะสงผลใหมีผูบริโภคมีจํานวนเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน   
 ในแงของวิวัฒนาการของการสื่อสารจะเห็นไดวา มีความแข็งแกรงและเดนชัดมาก ยกตัวอยางเชน 
ประเทศในทวีปยุโรปที่มีการมุงเนนเสรีภาพทางการสื่อสารดวยสหภาพยุโรป (EU) เนนการใหความคุมครองเกียรติ
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษยแมวาเน้ือหารายการบางรายการจะเปนขอเท็จจริงที่รับทราบโดยทั่วกันสังคมแตถา
ความเปนจริงน้ันลดทอนหรือกระทบตอเกียรติและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของปจเจกชนก็ถือวาเน้ือหาน้ันอยูนอก
ขอบเขตการคุมครอง 
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จากภาพแสดงวิวัฒนาการของการพัฒนาสื่อและโสตทัศนในแตละยุค 
 
๔. แนวโนมของวิวัฒนาการในสวนของประเภทเน้ือหาสื่อประเภทโสตทัศน  

สําหรับวิวัฒนาการในสวนของประเภทเน้ือหาสื่อประเภทโสตทัศนเริ่มตนจากการบริการโทรทัศน (Free to 
Air) ไปสูการบริการเลือกตามความตองการ  (On-demand) โดยมุงเนนประเด็นของสื่อมวลชน เน้ือหาที่มีการถูก
นําเสนอโดยสื่อมวลชนตองการใหคงไวซึ่งหลักการพื้นฐานในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก โดยการไมกํากับเน้ือหา
มากเกินไปในสวนของความรุนแรงของเน้ือหาจะพิจารณาวาเน้ือหามีความเปนกลางหรือมีวัตถุประสงคเชิงลบหรือ
ไมไดอธิบายไดอยางงาย คือ  “if it bleeds, it leads” 
 นอกจากน้ี ประเด็นของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ( Privatization) ไดมีการลดสัดสวนหุนในรัฐวิสาหกิจที่ถือ
ครองโดยรัฐ โดยนําหุนออกขายแกภาคเอกชน ซึ่งอาจจะขายแกผูประกอบการเอกชนที่มีความสามารถในธุรกิจ
ของรัฐวิสาหกิจน้ัน หรือโดยการกระจายขายใหประชาชน ทั้งน้ี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจดังกลาวก็เพื่อเปดโอกาสให
เอกชนมีสิทธิในการควบคุมและบริหารไดมากข้ึน และจะชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัว
เทียบไดกับบริษัทเอกชน อีกทั้งยังมีการสงเสริมใหเปนเชิงพาณิชยเพื่อกระจายการใหบริการและใหผูบริโภคมี
ทางเลือกในการรับสื่อกลาวคือประชาชนมีสิทธ์ิเลือกดวยตนเอง ไมเฉพาะผูผลิตที่จะมีสิทธ์ิขาดทางการตลาด
เทาน้ัน  
 
๕. สิ่งท่ีเกิดขึ้นบนโลกออนไลน 
 สําหรับโลกออนไลนตองทําใหมีความเสมอภาคของเน้ือหา (ความเปนธรรมของเน้ือหา) กลาวคือ ประการ
สําคัญของการกํากับดูแลสื่อ คือ  การสงเสริมใหสื่อมีลักษณะพหุนิยม (Pluralism) ซึ่งหลักพหุนิยมน้ีเกี่ยวของกับ
สังคมระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (Democratic Society) ดังน้ันผูกํากับดูแลควรจัดใหมีการกระจายความเปน
เจาของสื่อใหหลากหลาย และเน้ือหาตองสามารถเขาถึงผูคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ โดยมีสิ่งที่เช่ือมโยงระหวาง
สื่อยุคเดิมและสื่อบนโลกออนไลน คือ การพัฒนาในการเขาถึงของประชาชน การมีบทบาทเพิ่มข้ึนของผูชม และ
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ปจจัยที่มีบทบาทสําคัญเขามาเปนสื่อกลางในยุคใหม เน่ืองจากจะเปนการกาวสู convergence  ไดแก 
อินเทอรเน็ต (Internet) ซึ่งจะเห็นไดจากการที่ประชาชนยุคใหมนิยมเขาถึงสื่อจาก laptop, mobile, PC มากกวา
การเขาถึงผานโทรทัศน  
 
 ดวยเหตุน้ี จากการที่อินเทอรเน็ต ( Internet) เริ่มเขามาเปนสื่อที่มีบทบาทในวิวัฒนาการสื่อยุคใหม  
จึงไดแสดงภาพรวมของหวงโซข้ันตอนของการใหบริการอินเตอรเน็ตไวดังรูปดานลางจากรูปไดกลาวถึงลิขสิทธ์ิของ
เน้ือหา > การใหบริการออนไลน > การเปดใหบริการทางเทคโนโลยี >เพื่อเช่ือมตอกับผูใชใหสามารถเขาถึงอยาง
สะดวกสบาย 

 
 
 

หัวขอยอย ๑ .๒  บทบาทของรัฐเก่ียวกับนโยบายสื่อจากยุคศตวรรษท่ี ๕๐ ถึงปจจุบัน  The Role of the 
State in Media Policies from the ๕๐s Until Nowadays 

 
๑. จุดเร่ิมตนของกิจการกระจายเสียง  :เกิดจากการผูกขาดสื่อและการกํากับควบคุมผลประโยชน 
 สาธารณะอยางเด็ดขาด แตในทางปฏิบัติสวนใหญจะอยูภายใตการกํากับดูแลจากหนวยงานของรัฐ 
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 จุดเริ่มตนของการเกิดกิจการกระจายเสียงในยุโรปสาเหตุเพราะมีการผูกขาดระบบสาธารณะโดยรัฐ และ
ทรัพยากรคลื่นความถ่ีที่ไมเพียงพอจึงทําใหหาวิธีแกไขการขาดแคลนคลื่นความถ่ีโดยมุงประโยชนสาธารณะและ
ความหลากหลาย 

 
สําหรับรูปแบบผลประโยชนสาธารณะในสหรัฐอเมริกา เกิดจากพระราชบัญญัติการติดตอสื่อสาร 

ในป ค.ศ. ๑๙๓๔ จนถึงแนวความคิดของมารค ฟาวเลอร ในป ค.ศ. ๑๙๘๐   ("ความสนใจจากประชาชนเปน
อยางไรประโยชนสาธารณะเปนอยางน้ัน")  จนเกิดรูปแบบใหมของการกระจายเสียงตามสายเคเบิ้ลและดาวเทียม 
ซึ่งนําไปสูการขยายตัว ของการสงออกสื่อที่มากข้ึน และความเขมขนของการกํากับดูแลที่ยืดหยุนลง โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในความสัมพันธของเน้ือหา แมวาจะไดรับการเปดกวางแบบเสรีของสื่อ แตก็มักจะมีการต้ังขอสังเกตวาการ
ตอบสนองตอการเปดตัวของสื่อใหม และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ไปในชวงเวลาของการกํากับดูแลรูปแบบใหมที่
กรอบการกํากับดูแลมีการแกไขเพื่อใหสอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญทางเศรษฐกิจหรือทางการเมืองใหม
มากกวาแคการมองขามไป 
  
๒. การเปดเสรีทางการบริการดานสื่อโสตทัศนในยุโรป 

• การเปดกวางแบบเสรีเริ่มตนต้ังแตชวงตนของยุค ๘๐ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุปจจัย  (ความกดดัน
ที่มาจากบริษัทสื่อ, การตัดสินใจของบางศาลรัฐธรรมนูญที่มีความกาวหนาทางดานเทคนิคและอื่น ๆ ) 

• การเปดกวางแบบเสรีไมไดหมายความวาเปนการระงับกระจายเสียงสาธารณะหรือการแขงขันแบบ
เต็มรูปแบบ: 

- เปนการกําหนดภาระหนาที่การใหบริการสาธารณะที่จะแพรภาพกระจายเสียงแบบสวนตัว 
- มีการจํากัดจํานวนครั้งของการแพรภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชยในตลาดปจจุบัน 

- ปญหาของความสอดคลองระหวางการแพรภาพกระจายเสียงและบริการสาธารณะที่ออกอากาศ
สวนตัว 

• การแนะนําความกาวหนาของเทคโนโลยีรูปแบบใหมและแพลตฟอรมที่ชวยบรรเทาความขาดแคลน�

ทั่วไปสายเคเบิลและดาวเทียม 

• เครื่องมือการกํากับดูแลรูปแบบใหมที่ตองการคําแนะนํา ซึ่งจะตองมีการดําเนินการและตองอยู
ภายใตกฎระเบียบ 

• ปญหาใหมของความรับผิดชอบที่จะปรากฏข้ึน 

• ระบบดิจิตอลและ "ผลขางเคียง" ทางดานโทรคมนาคมการเปดเสรีไดนําไปสูการเปดเสรีแบบเต็ม
รูปแบบของภาคโสตทัศน 
๓. การเปดเสรีการบริการโสตทัศนสื่อในสหรัฐอเมริกา 

- ความกาวหนาทางความคิดที่ลดลงของผลประโยชนสาธารณะ 
- แนวคิดเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิของใบอนุญาต 

- การกําจัดขอบเขตพื้นที่ความเขมขนของสื่อ 
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- การสนับสนุนสื่อบริการสาธารณะนอย 
- การกํากับเน้ือหาเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่มีความเฉพาะเจาะจงมาก (ความเหมาะสม) 

๔. นโยบายดานสื่อท่ีสอดคลองกับปจจุบันมากท่ีสุด 

• ตองสนับสนุนการกระจายเสียงบริการสาธารณะโดยไมมีปญหาบางอยางเกี่ยวกับคํานิยาม 

• ตองมีความกาวหนาดานการกํากับดูแลของสื่อโสตทัศนคือตองมีการใหบริการในพื้นที่ที่หลากหลาย: 
  - การออกใบอนุญาต 
 -  การควบคุมเน้ือหารายการ 
 -  ความเขมขนของสื่อ 
 -  การสื่อสารเชิงพาณิชย 

• รูปแบบบางอยางที่เปนไปไดของ subsidization 

• นโยบายการเปลี่ยนผานไปสูระบบ DTT 

• ดานสื่อชุมชน 
 

 
หัวขอยอย ๑.๓  การบริการสาธารณะ Public Service Broadcasting  
 
๑. แนวคิดและความหมายของกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ Public Service Broadcasting 
 หนวยงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงของสหราชอาณาจักร หรือ OFCOM ไดใหคําจํากัดความของ 
Public Service Broadcasting) PSB) ใหหมายความวา รายการที่กระจายเสียงเพื่อประโยชนสาธารณะมากกวา
วัตถุประสงคเชิงพาณิชย )Programme broadcast for public benefit rather than purely commercial 
purpose.” ซึ่งจากความหมายที่ใหไวขางตนสามารถจําแนกองคประกอบที่สําคัญเกี่ยวกับ PSB ได ดังน้ี 

• ประชาชน/วัฒนธรรม/พื้นที่สาธารณะ/ผูบริโภค/ตลาด/เศรษฐกิจ 
  ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอเน้ือหารายการโดยมุงเนนในสวนของวัฒนธรรมซึ่งอาจจะเปน
วัฒนธรรมระดับชาติหรือระดับทองถ่ิน โดยบริการสาธารณะน้ีจะตอง เปนพ้ืนท่ีสาธารณะ ที่เปดโอกาสกับทุกภาค
สวนในการแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ี ผูบริโภคซึ่งเปนผูรับขาวสารประโยชนตางๆ ก็ควรจะไดรับโอกาสในการ
เขาถึงแหลงขอมูลและสามารถใชพื้นที่สาธารณะเพื่อคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานของผูบริโภคได สําหรับ ตลาดและ
เศรษฐกิจในภาพรวมจะเปนปจจัยที่จะไดรับการพัฒนาเปนลําดับ  

• อิสระทางการเงิน อิสระของบรรณาธิการ และย่ังยืน 
แนวคิดของกิจการบริการสาธารณะ หรือ PSB  มีหัวใจสําคัญ คือ ความเปนอิสระทั้งในแงของ

แหลงที่มาและการบริหารบัญชีและการเงิน อิสระของบรรณาธิการในการแกไขขาวสารหรือความเห็นตางๆ ไดโดย
ไมมีการแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือนักธุรกิจ หรือผูมีสวนไดเสียอื่นใด และการดําเนินการเพื่อสาธาร ณะ
ประโยชนดังกลาวควรจะอยูไดอยางย่ังยืน ซึ่งในสวนของที่มาของรายไดอาจจะมาจากงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลบางสวน และชองหรือสถานีสามารถหารายไดจากการโฆษณาสนับสนุนเพื่อใหสามารถอยูรอดไดอยางย่ังยืน 
ซึ่งในสวนของรูปแบบน้ันข้ึนอยูกับนโยบายรัฐบาลของประเทศน้ันๆ เชน ประเทศสเปน รัฐบาลมีนโยบายในการ
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สนับสนุนเงินงบประมาณในสัดสวนรอยละ ๗๐ :๓๐ หมายความวา รัฐบาลสนับสนุนรอยละ ๗๐ และ
ผูประกอบการสาธารณะหรือเจาของสถานีสามารถหารายไดเพิ่มเติมไดจากการโฆษณาอีกรอย ๓๐ อยางไรก็ตาม 
ภายหลังจากประเทศสเปนประสบปญหาเศรษฐกิจถดถอยเมื่อป ๒๕๕๕ ขณะน้ี รัฐบาลมีนโยบายที่จะกําหนด
สัดสวนลดลงในอัตรารอยละ ๕๐:๕๐ เปนตน  

 
 

• เน้ือหารายการขาว/ศิลปะ/วัฒนธรรม และบันเทิง 
 วัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการเสนอขาวสาระ ศิลปะ วัฒนธรรม หรือแมกระทั งความบันเทิงไปยัง

ประชาชน 

• โครงสรางองคกร 
  ในสวนของโครงสรางองคกรสามารถจะดําเนินงานในลักษณะรายเดียว เชนBBC หรือเปนแบบ
ผสมที่มีหลายสถานีมารวมกัน ตัวอยางเชน Swiss ก็ได แลวแตรัฐธรรมนูญในการจัดต้ังองคกรสื่อประเภทน้ี 

• รากฐานหรือหัวใจหลักในการดําเนินงานขององคกร 
ในการดําเนินการจะเนนใหเปนไปตามพันธกิจขององคกรมากกวาที่จะใหความสําคัญกับพัฒนาการ

ดานเทคโนโลยี เชน จากวิทยุเปนโทรทัศนและดิจิตอล เปนตน 
 

๒. วัตถุประสงคของการประกอบกิจการทีวสีสาธารณะ (PSB) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคของกิจการสาธารณะที่เปนองคประกอบสําคัญในการกระจายเสียง

ประเภทน้ีมี ๓ ขอหลัก คือ 
 ๑  . เพื่อสงขาวสาร  (Inform) ๒  . เพื่อใหความรู) Educate)  และ ๓  . เพื่อความบันเทิง) Entertain) ซึ่ง

เปนรายการบันเทิงที่ผูประกอบกิจการทางพาณิชยไมสามารถดําเนินการได  
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๓. หลักการของสาธารณะ (PSB) 
จากการเรียนรูรูปแบบของกิจการสาธารณะจาก BBC ซึ่งเปนตนแบบของกิจการประเภทน้ีที่ไดรับการ

ยอมรับไปทั่วโลกวาเปนตนแบบของสาธารณะอยางแทจริง โดยสถาบันวิจัยดานการกระจายเสียงในสหราช
อาณาจักรไดสรุปหลักการสําคัญของกิจการสาธารณะควรจะประกอบดวย  

• สามารถเขาถึงไดในทุกพื้นที ่  

• ตองเปนสิ่งที่ประชาชนทั่วไปสนใจรวมกัน  

• ใหความสําคัญกับชนกลุมนอย 

• แสดงออกถึงความเปนชาติและชุมชน 

• รักษาระยะหางของเรื่องผลประโยชน 

• งบประมาณโดยตรงและเพื่อสาธารณะ 

• แขงขันในแงของรายการมากกกวาจํานวน  

• มีแนวปฏิบัติที่เสรีมากกวาจํากัดผูผลิตรายการ 
 

๔. กิจการสาธารณะคือเสาหลักของการระบุอัตลักษณของสหภาพยุโรป 
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU Member States) และสมาชิกสภาบริหารของยุโรปใหการ

สนับสนุนกิจการกิจการสาธารณะ ซึ่งเห็นวา เปนรูปแบบเดียวของการประกอบกิจการโทรทัศนในประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรปหลายประเทศจนกระทั่งเมื่อ ๒๐ ปที่ผานมา  

สําหรับในสหราชอาณาจักรไดกอต้ัง BBC ข้ึนในป ๑๙๒๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ “ ใหขอมูลขาวสาร
การศึกษา และสาระบันเทิง ” ทางโทรทัศนในป๑๙๕๕และขยายไปสู  กิจการกระจายเสียงเชิงพาณิชยตามพันธะ

กรณีของกิจการสาธารณะ  
 
 

๕. กิจการสาธารณะ ( PSB) ในสหภาพยุโรป 
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  จากภาพแสดงใหเห็นพันธะของกิจการสาธารณะ ซึ่งเปนฐานรากสําคัญของการใหบริการประเภทน้ีโดย
สามารถจะแสดงใหเห็นถึงประโยชนและความเช่ือมโยงของแตละบริบทไดดังน้ี 

๑) เริ่มตนจากความไมเทาเทียมและการแบงแยกชนช้ันจึงทําใหเกิดกิจการกระจายเสียงสาธารณะ
ข้ึนเพื่อสอดประสานทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม โดยการใหบริการที่เปน “Market Place  ”ของสังคม
สมัยใหม โดยในการกํากับดูแลกิจการประเภทน้ีจะเปนลักษณะของหลักการกํากับโดยพลเมืองของประเทศน้ันหรือ
ทุกคนมีสวนรวมน่ันเอง  

๒) ความทาทายของยุคโลกาภิวัฒน ( GloBalization ) จึงสงผลใหพันธะกิจของกิจการบริการ
สาธารณะจําเปนตองสรางใหเกิดความย่ังยืนเพื่อแสดงถึงความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติ เปน
แรงผลักดันสูกระบวนการทางประชาธิปไตย โดยในการกํากับดูแลจะเนนกํากับเน้ือหาที่มีลักษณะเฉพาะ และ
บริการที่ครอบคลุมผูชมผูฟงในวงกวาง  

๓)  เมื่อตลาด Mass Market เสนอบริการที่ไมไดมุงเนนเพื่อตอบสนองความตองการของปจเจก
บุคคลตอไปจึงทําใหใหบริการประชาชนเนนใหบริการในลักษณะปจเจกบุคคลมากข้ึนในการใหบริการจะเปน
ลักษณะการใหบริการที่เนนกลุมเล็ก เพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะ และถือพลเมืองเปนผูบริโภคเชิงปจเจก
บุคคล  
 
 
 
วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

หัวขอหลัก  นโยบายการสื่อสารและการเปลี่ยนผานไปสูการใหบริการทีวีดิจิตอล (Digital Media 
Policies )   

หัวขอยอย ๑ การเปลี่ยนผานไปสูการใหบริการทีวีดิจิตอลนโยบายการสื่อสาร 
 
 
การเปลี่ยนผานไปสูการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลน้ัน ควรเขาใจถึงความ

แตกตางระหวางการใหบริการโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส และบริการการสื่อสารสังคมขอมูล โดย เอกสารรายงาน
พิเศษสหประชาชาติวาดวยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ไดระบุถึงกลไกระหวางประเทศ            
เพื่อการสงเสริมเสรีภาพในการแสดงออกไว )www.osce.org/fom/101257  (โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่   ของผูใหบริการที่จะเปลี่ยนผานไปสูการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สําหรับกรณีการ
เปลี่ยนผาน    ไปสูการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลน้ีมีประเด็นที่นาสนใจคือ การจัดสรรหรือการ
ใหใบอนุญาต           กับผูประกอบกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ในการอบรมครั้งน้ีวิทยากรไดนําหลักการพื้นฐานของ European Union (EU) ในการเปลี่ยน
ผานมาเปนกรณีศึกษาเพื่อทําความเขาใจถึงหลักการพื้นฐานเบื้องตน มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังน้ี 
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๑. การกําหนดตารางเวลาในการยุติการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบอนาล็อค           

เพื่อเปลี่ยนผานไปสูการใหบริการในระบบดิจิตอลอยางสมบูรณ  ซึ่งสําหรับประเทศสเปนในชวงแรกน้ันไดเริ่มตน     

จากจังหวัดหรือเมืองเล็กๆ เปนลําดับแรก และขยายสูเมืองที่ใหญข้ึนในลําดับถัดมา  

๒. การกําหนดชวงระยะเวลาในการใหบริการแบบคูขนาน (Simulcast) ทั้งน้ี ควรกําหนด

ระยะเวลาในการใหบริการแบบคูขนานไวในชวงสั้น ๆ ประมาณ ๑ – ๒ ป เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับ    

การจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการ โดยอาจจะใชวิธีการอนุญาตใหผูประกอบกิจการบางรายใชคลื่น

ความถ่ีอยางเฉพาะเจาะจงหรือจะใชวิธีการประมูลคลื่นความถ่ีก็ได 

๓. การใหความรูหรือขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานไปสูการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอลแกสาธารณชน 

๔. การแบงการใชโครงขายเพื่อการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในระหวาง        

ผูใหบริการดวยกันเอง 

๕. การใหความสนับสนุนในการจัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณสําหรับการรับชมโทรทัศนภาคพื้นดิน     

ในระบบดิจิตอล (Set Top Box) สําหรับผูใชบริการหรือประชาชนที่มีรายไดตํ่า และในกรณีที่ประชาชน             

หรือผูใชบริการสามารถจัดหาหรือซื้ออุปกรณดังกลาวไดจะถือวาการใหความสนับสนุนดังกลาวประสบความสําเร็จ 

อยางไรก็ดีในการใหการสนับสนุนดังกลาวน้ี อาจเลือกใชวิธีการใหความรูแกประชาชนในการเลือกซื้ออุปกรณ      

เพื่อใหไดรับอุปกรณที่มีมาตรฐานก็ได นอกจากน้ีแลวการสนับสนุนอาจหมายรวมไปถึงการสงเสริมการแขงขัน       

ของผูใหบริการดวย ซึ่งประเด็นสําคัญที่จําเปนตองดําเนินการควบคูกันไปคือ การยุติและควบคุมการจําหนาย

เครื่องรับโทรทัศนในระบบอนาล็อค            

 
ขอเสนอแนะ : สําหรับประเทศไทย 

การเปลี่ยนผานการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบอนาล็อคไปสูระบบดิจิตอลในประเทศ
ไทยน้ัน ควรศึกษาและพิจารณารูปแบบวิธีการจากประเทศที่ไดดําเนินการเปลี่ยนผานไปแลวเพื่อนํามาประยุกต           
หรือปรับใช เพื่อใหการกําหนดกระบวนการเปลี่ยนผานไปสูการใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล      
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  อยางไรก็ดีในการศึกษาแนวความคิดหรือหลักการในทางปฏิบัติ          
เพื่อนํามาประยุกตใชในประเทศไทยน้ัน จําเปนตองคํานึงถึงเงื่อนไขและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ สภาพสังคม 
จํานวนประชากร ภูมิศาสตร บริบทของชุมชนทองถ่ิน การศึกษา ตลอดจนเงื่อนไขที่จะเปนตัวแปรที่แสดงถึง        
ความพรอมในดานอื่นๆ เพื่อใหกระบวนการเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอลเปนไปอยางราบรื่นและประชาชนทั้ง
ประเทศสามารถเขาถึงการรับสงสัญญาณดิจิตอลโดยเร็ว  
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หัวขอยอย ๑.๒ : ขอบเขต กระบวนการ และการกํากับดูแล ดวยระบบใบอนุญาต  

 
 ในยุคกอนเสรีนิยม กิจการวิทยุ โทรทัศน และโทรคมนาคม สวนใหญในยุโรปดําเนินการโดย

รัฐบาล โดยบางสวนอนุญาตใหเอกชนดําเนินการแทนผานสัญญาสัมปทาน (Concession)  อยางไรก็ตาม

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและความตองการติดตอสื่อสาร รวมถึงความตองการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน

เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จึงเปนผลใหเกิดการขาดแคลนทรัพยากรคลื่นความถ่ี ดังน้ันกระบวนการอนุญาตใหเอกชน               

เขามาดําเนินการหรือประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศน และโทรคมนาคม ในระยะหลังจึงเริ่มใหความสําคัญ               

กับการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถ่ีที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อตอบสนองความตองการสื่อสารและรับรูขาวสาร          

ของประชาชน ตลอดจนการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีในดานน้ี  

  ในระบบการใหอนุญาต (License) มีสองกระบวนการที่สําคัญ กลาวคือ กระบวนการ              
กอนออกใบอนุญาต และกระบวนการหลังจากออกใบอนุญาตหรือการกํากับดูแล ซึ่งทั้งสองกระบวนการ               
จะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับความสามารถของหนวยงานกํากับดูแล 
 
  ทั้งน้ีในมิติของประเภทสื่อ (Media) มีความแตกตางกันระหวาง สื่อสาธารณะ (Public Service 
Broadcasting) ซึ่งปกติอาจจะมีจุดเริ่มตนหรือกระบวนการในการดําเนินงานที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ        
สวนใหญการดําเนินการจะข้ึนอยูกับกรอบหลักเกณฑทางกฎหมาย ขอกําหนด และวัตถุประสงคขององคกร        
สําหรับการประกอบกิจการสื่อประเภทธุรกิจ (Commercial Media) การแขงขันคือหัวใจสําคัญของสื่อประเภทน้ี     
ทั้งกอนและหลังไดรับใบอนุญาต สวนสื่อประเภทชุมชน (Community Media ) ยังคงมีความทาทายในการ
กําหนดขอบเขต บริบท หรือนิยามของการใหบริการใหทีความชัดเจนหรือมีลักษณะที่จําเพาะเจาะจง  
 
  แตอยางไรก็ตามไมวาเปนสื่อประเภทใดในกลุมประเทศยุโรป กระบวนการออกใบอนุญาตจะใช
วิธีการประกวดโครงการหรือแผนงาน (Beauty Contest) เปนหลัก ในที่น้ีขอกลาวถึงหลักการสําคัญในการ
Beauty Contest โดยสรุปไว ดังน้ี  

๑. ขอกําหนดการเชิญชวน (Tender Rule)   จะตองมีการเผยแพร ใหขอมูลและเปดโอกาส        
ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมกําหนดขอเชิญชวนอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

๒. การกําหนดระยะเวลาแจงความประสงคหรือย่ืนใบสมัครควรมีระยะเวลาที่เพียงพอ           
สําหรับการจัดเตรียมเอกสาร และอาจตองมีการกระบวนบางดานที่จะชวยอํานวยความสะดวก หรือตอบขอสงสัย              
ในการจัดเตรียมเอกสาร 

๓. ขอกําหนดเชิญชวนอยางนอยตองการระบุประเด็นหรือหลักเกณฑที่สําคัญ ดังน้ี 
– ขอกําหนดทางเทคนิค เชน ยานความถ่ีที่ใช มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณตางๆ เปน

ตน 
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– ขอกําหนดทางเศรษฐศาสตร เชน ความเปนเจาของ (ownership) แผนธุรกิจหรือ
แผนการดําเนินงาน เปนตน 

– ขอกําหนดเน้ือหาสาระ (Content) เชน สัดสวนรายการ ผังรายการ การผลิตรายการ 
๔. การกําหนดกรอบหลักเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน โดยแบงคะแนนในสวนเทคนิคและ

คะแนนในสวนอื่นที่ตองใชดุจพินิจตัดสินใจแยกออกจากกัน และการประกาศผลผูไดรับอนุญาตตองแสดง
รายละเอียด           ที่สะทอนใหสาธารณะเห็นถึงความโปรงใส ที่สามารถอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล 

๕. การกําหนดเงื่อนไขการใหคะแนนในแตละประเด็นที่ตองใชดุจพินิจตัดสินใจตองมีความ
ชัดเจน    ซึ่งประเทศในยุโรปสวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่องขอกําหนดดานเน้ือหาสาระ (Content) ขอกําหนด              
ดานเศรษฐศาสตรและขอกําหนดทางเทคนิค โดยกําหนดสัดสวนคะแนนรอยละ 50 รอยละ 30 และรอยละ 20 
ตามลําดับ 

๖. การเปดเผยขอมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับเงื่อนไขและสิทธิตางของผูไดรับใบอนุญาต ตลอดจน
ระยะเวลาการอนุญาตหรือสิทธิในการใชคลื่นความถ่ี 

๗. การใหโอกาสดานระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับการแกไขหรือปรับปรุงปญหาที่เกิดจากขอ
กฎหมาย         ที่อาจเกิดข้ึนได เชน ขอพิพาทในกระบวนการยุติธรรม  

๘. การกําหนดกรอบหลักเกณฑในการกํากับดูแลภายหลังไดรับใบอนุญาต ทั้งน้ีการใหอนุญาต               
แกผูประกอบการทุกรายจะมีเงื่อนไขใบอนุญาตแนบทาย เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับผูรับใบอนุญาต              
และใชเปนแนวทางการกํากับดูแล โดยตองระบุประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 

– หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของใบอนุญาต 
– ขอหามหรือขอจํากัดที่จะทําใหใบอนุญาตสิ้นสุด 
– การตรวจสอบ การติดตาม และการประเมินผล 
– บทลงโทษในกรณีตาง  ๆ

๙. กรณีการอนุญาตสื่อในประเภทชุมชน อาจเพิ่มของเขตหรือมิติการพิจารณาดังตอไปน้ี 
– หลักเกณฑที่สะทอนความใกลชิดหรือเอกลักษณของชุมชนน้ัน  ๆ
– การมีสวนรวมและเปดโอกาสใหกับกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน 
– ความสามารถในการดําเนินกิจการไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืนของผูรับใบอนุญาต 
– กลุมผูชมหรือผูฟง 
– ประวัติยอนหลังของกลุมหรือองคกรในชุมชนที่ประสงคจะประกอบกิจการ 
– อื่นๆ  
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หัวขอยอย ๑.๓ : Challenges of the digitalization of Radio services : From DAB to Hybrid 

Radio and IP Radio  

 

 การออกอากาศวิทยุดิจิตอล : จากระบบอนาล็อคสูอินเทอรเน็ต (IP) 

ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ใชในการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในปจจุบันทําใหการรับ

ฟงขอมูลขาวสารและความบันเทิงมีชองทางที่หลากหลายมากข้ึน ซึ่งภายใตกระบวนการข้ันตอนของการ

เปลี่ยนแปลง    จากระบบการรับสงสัญญาณจากอนาล็อคไปสูดิจิตอลเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหชองทางในการ

ออกอากาศผานระบบอินเทอรเน็ตเกิดไดโดยงาย แตอยางไรก็ตามผูใหบริการ ผูบริโภค รวมทั้งองคกรกํากับที่ทํา

หนาที่ในการเปลี่ยนผานฯ ตางตองคํานึงถึงสภาพการณหรือภูมิทัศนของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป   
วิทยุดิจิตอลภายใตภูมิทัศนสื่อ 

- การอยูรวมกันบนความแตกตางของแตละสื่อเปนแนวโนมพื้นฐานของตลาดสื่อในปจจุบัน        
แมในชวงแรกเริ่มจะมีการประเมินวาอาจนําไปสูรูปแบบสื่อที่มีลักษณะเดียว แตจากประสบการณในยุโรปช้ีใหเห็น
วา สื่อที่มีลักษณะแตกตางกันกลับพึ่งพาซึ่งกันและกันและสรางพื้นที่ตลาดในรูปลักษณใหม 

- การเขาถึงวิทยุดิจิตอลในปจจุบัน การรับฟงสวนใหญจะเกิดข้ึนภายในครัวเรือนหรือที่พัก
อาศัย และในรถยนตระหวางชวงเวลาของการเดินทาง โดยมีชองทางเพิ่มข้ึนเชนภายในที่พักอาศัยเราอาจรับฟง
จากเครื่องรับโทรทัศนในระบบดิจิตอลได รวมทั้งผานระบบอินเทอรเน็ตที่สามารถเช่ือมโยงเขากับคอมพิวเตอรหรือ
เครื่องรับโทรทัศนก็ได 

- การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการรับสงสัญญาณวิทยุดิจิตอล (ระบบ DAB หรือ DAB+)      
จะเปนสวนสําคัญเน่ืองจากแตละมาตรฐานจะมีขอแตกตางในการกําหนดรูปแบบบริการที่จะเกิดข้ึน 

 

โจทยทาทายในมิติของผูบริโภค 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการในระบบอนาล็อคแตเดิมจะเปนปจจัยสําคัญที่จะกําหนด         

ใหผูบริโภคตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงการรับฟงของตนเองไปสูระบบใหม เพราะผูบริโภคสวนใหญมีความเคยชิน       

กับการรับฟงในระบบเดิม สวนวิทยุอินเทอรเน็ตซึ่งมีการใหบริการอยูในปจจุบันก็เปนชองทางของการรับฟง           

โดยมีกลุมเปาหมายหรือผูบริโภคที่อาจเปนคนอีกชวงวัยหน่ึง แมจะเปนเทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนแปลงแต

บริการ  ที่เกิดข้ึนก็จะมีความแตกตางที่กอใหเกิดความรูสึกที่ไมคุนเคยได 
โจทยทาทายที่เกิดข้ึนในมิติผูบริโภค จึงตองตอบคําถามใหไดวาอะไรจะเปนแรงจูงใจในการ

แสวงหาเครื่องรับวิทยุดิจิตอลเปนการเฉพาะ เชนเดียวกับการมีเครื่องรับในระบบเดิม และประโยชนโดยตรงที่จะ

ไดรับ        จากการใหบริการในรูปแบบใหมคืออะไร ซึ่งเปนประเด็นที่ผูบริโภคหรือกลุมผูฟงจะคํานึงถึง

ประกอบการตัดสินใจ      ที่จะมีสวนรวมหรือไมรวมกับวิทยุกระจายเสียงในระบบใหม 
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โจทยทาทายในมิติของผูใหบริการในกิจการวิทยุกระจายเสียง 
- แรงจูงใจสําคัญในการลงทุนเพื่อใหบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เปนปจจัยสําคัญ     

ที่ผูประกอบการหรือผูใหบริการจะพิจารณา ดังน้ันการเห็นถึงภาพความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอยางชัดเจน          
ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในภูมิทัศนใหมจะชวยใหผูประกอบการสามารถตัดสินใจเขาสูการแขงขัน     
ในตลาดได 

- รูปแบบใหมในการแสวงหากําไรในทางธุรกิจ จะเกิดไดตอเมื่อผูประกอบการมีความเขาใจและ
เห็นภาพความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนรูปแบบของบริการซึ่งจะเปนผลใหสรางรูปแบบในการแสวงหากําไรในทาง
ธุรกิจได เชน การใหบริการสื่อสารโตตอบ การแสดงผลของหนาจอวิทยุดิจิตอลซึ่งแสดงโลโกหรือขอความโฆษณา
ได 

- แตสิ่งหน่ึงที่ผูประกอบการจะนํามาพิจารณาประกอบ คือ นโยบายที่ตองการใหมีการกําหนด    
เพื่อสงเสริมใหมีวิทยุดิจิตอลที่กระจายสัญญาณในภาคพื้นดิน เชน การอุดหนุนใหมีการประกอบการโดยเฉพาะ   
ในชวงแรกของการเขาสูตลาด แผนและชวงเวลาที่แนนอนในการยุติระบบอนาล็อคเดิม ข้ันตอนการเปลี่ยนผาน     
ของโทรทัศนดิจิตอลภาคพื้นดินซึ่งจะเปนอีกชองทางหน่ึงในการรับฟง จึงเห็นไดถึงการพึ่งพาระหวางรูปแบบสื่อ        
ที่แตกตางไดตามที่กลาวไวในขางตน 

 
 

หัวขอยอย ๑.๔ : สื่อพหุนิยม  ( Protection of Pluralism : criteria and instruments 

 

สื่อพหุนิยม หรือ พหุนิยมในสื่อ  คือ การสรางหรือกําหนดใหสื่อทั้งระบบมีความหลากหลาย           
ทั้งในข้ันตอนการใหอนุญาตและการประกอบกิจการ การสรางพหุนิยมในสื่อ จึงเปนประเด็นสากลที่มีการคํานึงถึง 
โดยเฉพาะกลุมประเทศในยุโรป จึงจําเปนตองสรางความรวมมือในประเทศกลุมสมาชิกที่มีความสนใจหรือประสงค     
จะดําเนินการ ซึ่งหลักการที่ตองคํานึงถึงในเบื้องแรก คือ ความเปนอิสระและความหลากหลายของสื่อที่เคารพสิทธิ     
ข้ันพื้นฐานในการสื่อสารหรือความตองการสื่อสารของมนุษย สภาพดังกลาวไมอาจเกิดข้ึนไดโดยงาย ดังน้ันการ
สรางหรือกําหนดใหสื่อทั้งระบบมีความหลากหลาย จึงตองคํานึงถึงความสัมพันธในมิติตางๆ ดังน้ี  

๑. ความเปนเจาของและการควบคุม 
๒. ชนิดและประเภทของสื่อ 
๓. มุมมองทางดานการเมือง 
๔. การแสดงออกทางวัฒนธรรม 
๕. ความสนใจของทองถ่ินและภูมิภาค 
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พหุนิยมภายในและภายนอก 

พหุนิยมภายใน ครอบคลุมความคิดเห็นที่แตกตางกันและมุมมองภายในสวนน้ัน 
พหุนิยมภายนอก ครอบคลุมความคิดเห็นที่แตกตางกันและมุมมองภายในหน่ึงสาขาสื่อ  
 
รูปแบบของสื่อ (Hallin and Mancini) 

๑. โครงสรางของตลาดสื่อ โครงสรางของสื่อที่ตลาดมีความกังวลกับการพัฒนาของสื่อ ซึ่ง

ผูเขียน  เนนหลายตัวแปรซึ่งสามารถนํามาใชเพื่ออธิบายลักษณะของระบบของสื่อสิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพ

ความสัมพันธ     ของผูอานหนังสือพิมพ เพศที่แตกตางในการเขาถึงหนังสือพิมพ ความสําคัญของหนังสือพิมพและ

โทรทัศน             เปนแหลงที่มาของขาว อัตราสวนของหนังสือพิมพทองถ่ินภูมิภาคและระดับชาติ 

๒. ความเทาเทียมทางการเมือง หมายถึง ความจริงที่วา สื่อในบางประเทศมีแนวทางทาง

การเมือง   ที่แตกตางกัน โดยมีปจจัยช้ีวัดเพื่อประเมิน คือ ขอบเขตของความเทาเทียมทางการเมือง ขอบเขตของ

การวางแนวทางทางการเมือง เน้ือหาของสื่อ การเช่ือมตอระหวางองคกรสื่อและองคกรทางการเมือง แนวโนมของ

บุคลากรสื่อ 

๓. professionalization หมายถึงความตอเน่ืองของการเปนอิสระเพื่อการสื่อสารมวลชน ระดับ

ของความเปนอิสระการพัฒนาบรรทัดฐานของมืออาชีพที่แตกตางกันและกฎระเบียบ (เชนกิจวัตรปฏิบัติหรือหลัก

จริยธรรม) การวางแนวทางการบริการสาธารณะของนักขาว (เชนการปฐมนิเทศที่มีตอจริยธรรมของการบริการ

สาธารณะแทนที่จะไปสนใจรายละเอียดของบุคคล) 

บทบาทของรัฐ มิติน้ีเนนอํานาจทางการเมืองที่มีระบบในการสรางโครงสรางและการทํางาน     ของระบบสื่อ "แต
มีความแตกตางมากในขอบเขตของการแทรกแซงของร ัฐเชนเดียวกับรูปแบบที่มักปรากฏ 
 
 
วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

หัวขอหลัก   Theme  Diversity in the media    
หัวขอยอย ๑ Community Broadcasting : Notion and comparative examples 

 
Community Broadcasting : in concept 

แนวคิดวิทยุชุมชน 
สาเหตุท่ีวิทยุยังคงไดรับความนิยมในยุคอินเตอรเนต  

• วิทยุเปนสื่อที่ราคาไมแพง เทคโนโลยีงายตอการใชงาน 

• สัญญาณวิทยุมีคุณภาพ 

• วิทยุเปนสื่อที่บอกเลาเรื่องราวและประสบการณของชุมชน 
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• วิทยุเปนแหลงของขอมูลหลักสําหรับคนสวนใหญในโลก 

• การหลอมรวมของเทคโนโลยี และ กลไกการทํางานรวมกันของวิทยุทั้งในรูปแบบออนไลนและ

ออฟไลน 

ดังน้ัน ในยุคของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอล จึงควรมีพื้นที่ใหกับสื่อสําหรับ

ชุมชน เพื่อเปดโอกาสใหคนในทองถ่ินไดรับรูขาวสาร และกระจายขาวสารไปในชุมชนรวมไปถึงโลกภายนอก 

 

วิทยุชุมชนคืออะไร  

วิทยุชุมชนเปนรูปแบบหน่ึงของสื่อภาคประชาชน ชุมชนเปนเจาของ และมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

โดยมีเปาหมายและการดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะของชุมชน โดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจและ

ผลประโยชนทางการเมือง  

 ในทางปฏิบัติวิทยุชุมชนมีลักษณะ ดังน้ี 

• วิทยุชุมชนเปนสื่อในระบอบประชาธิปไตย ที่เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดใชสิทธิเสรีภาพของตน ใน

การนําเสนอสิ่งที่มีประโยชนตอสังคมและชุมชนของตนเอง รวมไปถึง เสริมสรางความหลากหลายของ

สื่อในสังคม (media pluralism) เชน ความหลากหลายในดาน ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน 

• วิทยุชุมชนเปดโอกาสใหผูฟงสามารถเปนผูผลิตสื่อ หรือผูจัดรายการวิทยุได โดยประชาชนเปนเจาของ
รายการ จัดรายการเอง และคัดสรร ขอมูลตางๆมานําเสนอดวยตนเอง 

• วิทยุชุมชนเปนสื่อของชุมชน นําเสนอวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ขอมูลขาวสาร และยังเปรียบเสมือน
กระบอกเสียงของคนในชุมชนในการแสดงความคิดเห็นตางๆ และใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน 

•  เน้ือหาสาระของรายการจะเนนไปในเรื่องของชุมชนโดยเฉพาะ 
•  เปนสื่อที่มีความเปนอิสระ ไมมีการครอบงําจากกลุมนายทุน หรือ ภาครัฐ   
• การประกอบการไมไดมีเปาหมายในการมุงหากําไร 
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องคการยูเนสโก)UNESCO) ไดใหคํานิยามสื่อชุมชนไว ดังน้ี 
“สื่อที่ดําเนินการในชุมชน เพื่อชุมชน เกี่ยวกับชุมชน โดยชุมชน”  

 
ขอ 19 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  องคกรสหประชาชาติ 10 ธ .ค.  1948 

“ ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็นโดย
ปราศจากการแทรกแซง การแสวงหา การรับ และการสงขอมูลขาวสาร และความคิดผานสื่อตางๆ” 

 
 

ตัวอยาง สถานีวิทยุชุมชนในประเทศอังกฤษ 
 

รายช่ือสถานี รายละเอียด 

DESI RADIO 
1602am 

สถานีวิทยุชุมชนฝงตะวันตกของลอนดอน ออกอากาศตลอด 24 ช่ัวโมง ผานทาง
 เว็บไซต โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอวัฒนธรรมของชาวปญจาบ ทั้งแนวคิด ภาษา
และดนตรี เนนการมีสวนรวมของอาสาสมัครในการบริหารจัดการสถานี 

 

Resonance 
104.4fm 

สถานีวิทยุชุมชนแหงแรกของโลกที่จัดรายการเกี่ยวกับศิลปะรวมสมัย จัดต้ังข้ึนโดย
นักดนตรีชาวลอนดอน จัดรายการโดยนักดนตรี ศิลปน นักคิด นักวิจารณผูเปน
ตัวแทนความหลากหลายของศิลปะลอนดอน 

Forest of Dean 
Radio 1521/1503 

สถานีวิทยุชุมชนที่ไมแสวงหากําไร สําหรับชุมชน Forest of Dean เมือง 
Gloucestershire และเปนสถานีวิทยุแหงแรกในประเทศอังกฤษที่ไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการวิทยุชุมชน 

 

 

 

 



26 | P a g e  

 

รายช่ือสถานี รายละเอียด 

FAZA 97.1fm สถานีวิทยุชุมชนเมือง Nottingham จัดรายการโดยมีกลุมเปาหมายหลักคือกลุม
ผูหญิงชาวเอเชีย ใหไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงไดรับความบันเทิงผาน
การรวมเลนเกมสตอบคําถาม เปนตน  

Takeover 103.2fm สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการกุศลเมือง Leicester ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่เมือง 
Leicester และผานทางเว็บไซต มีการฝกอบรบเยาวชนอายุ  8 – 16 ป เพื่อใหมี
ประสบการในการผลิตและจัดรายการวิทยุ 

  

Angel Radio 
101.1fm 

สถานีวิทยุชุมชนที่จัดรายการเพลงกอนป ค .ศ .1960 และความทรงจําดีๆ สําหรับ
ผูสูงอายุในเขต Hampshire มีอาสาสมัคร 92  คน สวนใหญอายุเกิน60 ป และไมเคย
ทํางานเกี่ยวกับวิทยุมากอน 

Insight Radio สถานีวิทยุชุมชนแหงแรกของยุโรปสําหรับผูฟงที่ตาบอดหรือมีความผิดปกติทาง
สายตา ออกอากาศตลอด 24 ช่ัวโมง และเปนสถานีวิทยุที่ใหโอกาสแกคนตาบอดหรือ
มีความผิดปกติทางสายตาที่อยากสัมผัสประสบการณการผลิตและจัดรายการวิทยุได
 เขามามีสวนรวมกับทีมงานInsight Radio 
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Community Broadcasting : in policy 
  
 
 
 
 
 

ลักษณะที่โดดเดนของวิทยุชุมชน ก็คือ เปนสถานีวิทยุขนาดเล็กที่มีความเกี่ยวของกับชุมชน ดําเนินการ
โดยชุมชน เพื่อประโยชนและความสนใจของคนในชุมชน โดยสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการจัดต้ังสถานีวิทยุ
ชุมชน ตองประกอบดวยปจจัยดังตอไปน้ี ชุมชนน้ันตองมีสังคมที่เขมแข็ง ตองมีกรอบกฎหมายที่คุมครองเสรีภาพ
ของการแสดงความคิดเห็น สื่อมวลชนเปนอิสระและไดรับการปกปอง  การกํากับดูแลตองเปนอิสระและมีความ
โปรงใสในการตัดสินใจ  ซึ่งเราสามารถดูตัวอยางของการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนไดจากหลายๆ ประเทศ  

 
ตัวอยางในฮังการี Hungary  

• กอนป 1989 ดําเนินการโดยรัฐบาล 

• ป 1990 สถานีวิทยุชุมชนขนาดเล็กไดประทวงตอตาน
กฎหมายสื่อสารมวลชนฉบับเดิม 

• ป 1992 กอต้ังสมาพันธวิทยุเสรีในฮังการ ี

• ป 2002  มีการเปดใหดําเนินการวิทยุชุมชนแบบ
ความถ่ีตํ่า 

• ตองออกอากาศอยางนอย 14ช่ัวโมงตออาทิตย   

• ระยะเวลาในการหมุนรอบการออกใบอนุญาตสั้นลง 

• จนกระทั่งป 2011 มีสถานีวิทยุชุมชน 60 สถานีในฮังการี โดยแบงเปน สถานีวิทยุชุมชนขนาดเล็ก 48 
สถานี และสถานีวิทยุชุมชนแบบความถ่ีสูงอีกจํานวน 12 สถานี ซึ่งคิดเปน 25% ของตลาด 

โดยกฎหมายกระจายเสียงของฮังการีไดกําหนดนิยามของวิทยุชุมชนไวดังน้ี  “ เปนผูประกอบการกิจการ
กระจายเสียงที่ไดรับความเห็นชอบเพื่อใหบริการตอประชาชนชน ชนกลุมนอย กลุมที่ดอยโอกาสทางสังคม กลุม
วัฒนธรรม โดยมีความต้ังใจที่จะดูแลชุมชนและสังคม โดยไมแสวงหากําไร 
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ตัวอยางในสหราชอาณาจักร(United Kingdom) 

• ป 1973 เริ่มมีวิทยุทองถ่ินประเภทธุรกิจ  

• ป 1991  เริ่มมีโครงการทดลอง  

• ป 2002  ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชน 

• ป 2004  เริ่มมีการทยอยใหใบอนุญาตวิทยุ
ชุมชนในแตละภูมิภาค  

การให Licensing ใน สหราชอาณาจักร 

• ใหใบประกอบกิจการแบงตามภูมิภาค หรือ  ตามประโยชนที่มีตอแตละชุมชน 

• ประเมินการใหใบอนุญาตโดยวัดจากผลโยชนจะที่กอใหเกิดตอสังคม 

• ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตองไมมุงหวังกําไรทางธุรกิจ 

• ตองมีการตอใบอนุญาต ทุกๆ 5 ป 

• กฎเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการตางๆในการใหใบอนุญาตจะตองมีความโปรงใส รวมไปถึงขอมูลตองมีการ
ประกาศตอสาธารณชนผานทางเว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

• การใหใบอนุญาตจะไมใหกับปจเจกบุคคล แตจะใหกับกลุมบุคคลหรือหนวยงานที่ลงทะเบียน หรือ องคกร
ที่มีลักษณะเทียบเทา  

• รายไดกึ่งหน่ึงของสถานีวิทยุชุมชนตองมาจากชุมชนเทาน้ัน 
 

เน้ือหารายการ ท่ีถือวาเปนรายการทองถ่ินภายในประเทศของสหราชอาณาจักร 
เน้ือหารายการควรตรงกับความสนใจของกลุมคนและชุมชน ที่อาศัยอยูหรือทํางานในพื้นที่ที่รายการน้ัน
ออกอากาศ โดยสามารถนําเสนอเน้ือหาไดหลากหลายรูปแบบ เชน ขาวทองถ่ิน การแสดงความคิดเห็น การ
สัมภาษณ รายการเพลงและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และ การโทรเขามารวมรายการของผูฟง เปนตน 
 

เน้ือหารายการ ท่ีไมถือวาเปนรายการทองถ่ินภายในประเทศของสหราชอาณาจักร 
กิจกรมการสงเสริมการตลาดตางๆ นอกเวลาออกอากาศ (Pure promotional off-air activities) เชน การใชสื่อ
เคลื่อนที่ไปยังนอกสถานที่เพื่อโปรโมทตราสัญลักษณของสถานีวิทยุการเชิญชวนผูฟงมารวมกิจกรรมและการ
แขงขันตางๆนอกสถานที่ และ เน้ือหาของโฆษณาสินคาผานสถานีวิทยุ เปนตน 
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ตัวอยางในประเทศไอรแลนด (Ireland) 
 

สถานีวิทยุชุมชนในไอรแลนด จะมีลักษณะคือ ความเปน
เจาของและการดําเนินการตางๆจะเปนไป โดยชุมชนน้ันๆ ซึ่งจะ
ดําเนินงานโดยองคกรที่ไมไดมุงแสวงหากําไร แตจะมีโครงสราง
ของการบอกรับสมาชิกและประกอบกิจการโดยสมาชิกซึ่งอยูใน
ชุมชนน้ันเน้ือหารายการจะตองเกี่ยวของและเขาถึงชุมชน รวมไป
ถึงควรที่จะสะทอนความสนใจแลความตองการของกลุมผูฟงที่อยู
ในชุมชนที่สถานีวิทยุออกอากาศ 

 
ตัวอยางในประเทศออสเตรเลีย (Australia) 
สถานีวิทยุชุมชน เปนสถานีวิทยุสําหรับกลุมคนที่ฟงเพลงประเภท
เดียวกัน อยูในพื้นที่เดียวกัน มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่เหมือนกัน
หรือ มีความตองการทางการศึกษาแบบเดียวกัน 
วิทยุชุมชนจะนําเสนอ เน้ือหาที่หลากหลายตอกลุมผูฟง เชน เพลง
หลากหลายประเภท ขาวและมุมมองหลากหลายดาน ซึ่งหาไมได
จากวิทยุประเภทธุรกิจ หรือ วิทยุของภาครัฐ นอกจากน้ียังมี
เน้ือหาที่จัดทําข้ึนเฉพาะภายในทองถ่ิน ซึ่งสามารถตอบสนองตอ
เหตุการณที่เกิดข้ึนประจําวันภายในชุมชนไดอยางรวดเร็ว 
การผลิตรายการ จะมีการเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมีสวนรวม
ผลิตเน้ือหารายการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยู รวมไป
ถึงเปนการสรางองคความรูพื้นฐานดานการผลิตสื่อใหกับคนออสเตรเลียกวา 7000 คนตอป โดยจะไดเรียนรูต้ังแต
การจัดต้ังสถานีวิทยุ ไปจนถึง การวางผังรายการ การผลิตรายการ และการระดมทุนเพื่อหารายได 
 
ตัวอยางในประเทศอินเดีย (India) 
ในประเด็นของการมีสิทธ์ิเปนเจาของสถานีวิทยุชุมชน มีดังน้ี 

• ตองเปนคณะบุคคล หนวยงาน หรือ องคกร ที่ไมมุง
แสวงหากําไร 

• ผูที่ไมสามารถเปนเจาของสถานีวิทยุชุมชนได คือ บุคคล
ทั่วไป พรรคการเมืองและองคกรที่เกี่ยวของกับพรรค
การเมือง หนวยงานที่ผิดกฎหมาย 
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• ตองมีหลักฐานยืนยันและรับรองการบริการชุมชนของผูที่จะมาขอเปนเจาของสถานี ที่สามารถตรวจสอบ
ได 

• ตองมีคณะกรรมการดําเนินการจากในชุมชนน้ัน  ๆ

• กึ่งหน่ึงของรายการตองเปนรายการที่ผลิตในทองถ่ิน และควรใชภาษาถ่ินใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

ในประเด็นการมีสวนรวมของประชาชน มีดังน้ี  

• กระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญของการเขามามีสวนรวมในสื่อภาคประชาชน 

• กระทรวงดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และ UNESCO ไดใหการสนับสนุนในการเขาไป
พบปะกับกลุมรากหญา และกลุมองคกรเอกชน ในกระบวนการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสื่อวิทยุชุมชน โดย
ตัวแทนจากตางประเทศไดนํากรณีศึกษาและตนแบบในการผลิตสื่อวิทยุชุมชนมาเปนตัวอยางในการศึกษา
และพัฒนาตอไป 

สภาพแวดลอมท่ีทําใหนโยบายกิจการกระจายเสียงชุมชนสามารถกระทําไดจริง   
  ควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆดังตอไปน้ี 

• การจัดสรรคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ ประเภทบริการทางธุรกิจ และ
ประเภทบริการชุมชน ควรเปนไปอยางยุติธรรมและเทาเทียม (ทั้งน้ีควรมีการสํารองคลื่นความถ่ีไว
ประมาณ 10-20 %) 

• ควรมีคาธรรมเนียมการอนุญาตที่ตํ่าที่สุดหรือไมมีคาธรรมเนียมเลย เน่ืองจากคาธรรมเนียมที่สูงมาก ๆ จะ
สงผลตอการกระจายตัวของสถานีวิทยุชุมชนตาง ๆ ใหเปนไปอยางจํากัด 

• กระบวนการอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการวิทยุชุมชนน้ัน ควรมีความยุติธรรม เปนที่เปดเผยตอ
สาธารณชน โปรงใส และมีความกระจางชัดทางดานกฎหมายต้ังแตแรกเริ่ม  

  ในประเทศแอฟริกาใต สํานักงานกระจายเสียงที่เปนอิสระไมข้ึนกับหนวยงานใด ๆ เริ่มมีการ
อนุญาตใหประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชนในป ค.ศ. 1995 แตอนุญาตในรูปแบบของกรอบการทํางานของการ
กํากับดูแลในป ค.ศ. 1997 เทาน้ัน ซึ่งสงผลใหสถานีวิทยุชุมชนตาง ๆ ไดรับการอนุญาตใหประกอบกิจการใน
ลักษณะช่ัวคราวและไมมั่นคงเปนระยะเวลาถึง 2 ป อีกทั้งยังสงผลใหผูฟงและนักโฆษณาตาง ๆ ไมสามารถพึ่งพา
สถานีวิทยุชุมชนตาง ๆ ในระหวางชวงเวลาดังกลาวอีกดวย 

• เกณฑในการอนุญาตควรใชหลักเกณฑ ความเปนเจาของหรือกรรมสิทธ์ิในชุมชน การมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน และการไมแสวงหาผลกําไรตาง  ๆ

• ในบางประเทศมีการหามเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิที่มีความเกี่ยวของทางการเมืองดวย ทั้งน้ีก็เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ครอบงําทางการเมืองและปองกันสถานีตางๆ จากการกลายเปนกระบอกเสียงใหกับกลุมใดๆ โดยเฉพาะ 

• ควรมีการกําหนดขีดจํากัดทางเทคนิคในการออกอากาศดวย เชน พื้นที่ครอบคลุมในการออกอากาศ 
ความสูงเสาอากาศ หรือกําลังสง เปนตน 
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• หนวยงานกํากับดูแล ควรมีความสามารถและกําลังคนที่เพียงพอในการรองรับการย่ืนแบบคําขออนุญาต
จากวิทยุชุมชนตาง ๆ ทั้งน้ีเพื่อไมใหเกิดความลาชาในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งอาจสงผลใหวิทยุชุมชนตาง 
ๆ ตองเลิกกิจการไปกอนในระหวางระยะเวลาการรออนุญาตได 

• ผูกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง ควรต้ังสํานักงานหรือเจาหนาที่พิเศษข้ึนมาซึ่งอยูภายในหนวยงานการ
อนุญาต เพื่อสนับสนุนและใหความชวยเหลือแกวิทยุชุมชนตาง ๆ ตัวอยางเชน Ofcom เปนตน 

 
ตัวอยางในประเทศ Benin กับการตัดสินใจท่ีโปรงใส 

HAAC ซึ่งเปนกลุมงานกํากับดูแลซึ่งเปนอิสระ         
ไดแยกแยะวิทยุชุมชนเปนกลุม ๆ โดยมุงเนนไป       
ที่การรวมตัวของชุมชน การใชภาษาเฉพาะในการ
สื่อสาร การรวมตัวกันและขอมูลในทองถ่ิน          
การพัฒนาวัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษา 
HAAC ไดตีพิมพบัญชีของคลื่นความถ่ีที่มีอยู และ
ตีพิมพหมายเลขติดตอสําหรับการย่ืนแบบคําขอ
อนุญาตจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งหมด ทั้งสาธารณะ 
สวนบุคคล และธุรกิจ แบบคําขออนุญาตจะเขาสู

กระบวนการพิจารณา สวนความถ่ีน้ันจะถูกจัดสรรโดยคํานึงถึงเน้ือหารายการที่นําเสนอ และความสามารถในการ
เติบโตหรืออยูรอดไดของการใหบริการของแตละราย 
 
ความทาทายสําหรับวิทยุชุมชน  

• สภาพแวดลอมที่จะสามารถประกอบการไดจริง (AMARC Study) 

• วิธีการหรือหลักเกณฑที่ใชวัดผลกระทบในดานตาง ๆ 

• แหลงเงินทุนและความสามารถในการอยูรอดได ยกตัวอยางเชน การโฆษณา การสนับสนุนจากผูฟง 

เงินทุนในการออกอากาศ คาธรรมเนียมการอนุญาต เปนตน 

• ชวงเวลาเปลี่ยนผานจากระบบ analogue ไปยังระบบ digital 

• ตนทุนการออกอากาศทางเว็บไซต 

• ความชวยเหลือจากตัวแทนระหวางประเทศ 
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ปญหาท่ีเก่ียวกับยุค Digital  ซึ่งควรตองหาคําตอบกันตอไป มีดังตอไปน้ี 

• รูปแบบหรือแพลทฟอรมในการสงสัญญาณออกอากาศ ควรเปนแบบใด 

• จะเกิดอะไรข้ึนกับวิทยุกระจายเสียงในระบบ Analogue ในระยะยาวตอไป (จะมีการยกเลิกระบบ  

Analogue หรือมีการออกอากาศควบคูไปกับระบบ Digital) 

• ใครจะเปนผูควบคุมดูแลคนใหมในการเขาถึงคลื่นความถ่ีในอากาศ (เชนในกรณีของ multi-plex 

operators) 

• จะสามารถมีกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติหรือชวยเหลือใหกับสถานีวิทยุชุมชนตาง ๆ ไดหรือไม 

• สิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการใหสื่อชุมชนใช คืออะไร 

• ขอบเขตในการกํากับดูแลที่ควรตองฟนฝาหรือกาวขามไปใหได คืออะไร 

บทบาทของสังคมพลเมืองในการสนับสนุนสงเสริมการประกอบกิจการกระจายเสียงตาง ๆ  
 มีอยู หลายแหง อาทิเชน 
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รูปภาพประกอบการจัดทํารายงานจาก Website :  
http://zodiacregistry.com/policy?lang=en 
www.irishtimes.com 
http://adventures.worldnomads.com/destinations/103/Ireland.aspx 
http://www.havilot-nofesh.co.il/ShowPlaces.asp?PlaceID=44 
http://womennewsnetwork.net/ 2007/01/17/ feminist-dialogue-circles-the-globe-with-radio/ 
http://lewebpedagogique.com/clubunescosorbonne/category/activites/ 
http://mainbaghihoon.wordpress.com 
http://www.communityradiotoolkit.net/tag/rsl/ 
http://www.au.timeout.com/Melbourne/timein/features/ 2159/ vision-australia-radio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://zodiacregistry.com/policy?lang=en
http://www.irishtimes.com/
http://adventures.worldnomads.com/destinations/103/Ireland.aspx
http://www.havilot-nofesh.co.il/ShowPlaces.asp?PlaceID=44
http://womennewsnetwork.net/2007/01/17/feminist-dialogue-circles-the-globe-with-radio/
http://lewebpedagogique.com/clubunescosorbonne/category/activites/
http://mainbaghihoon.wordpress.com/2013/05/26/heads-of-un-agencies-to-visit-pakistan/
http://www.communityradiotoolkit.net/tag/rsl/
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Agenda 
Barcelona , Spain Session  21 – 25 Oct 2013 

 
Oct 21, 2013 
 

 

Theme: Evolution of 
technology and audiovisual 
media services 

Place 

   
9:15 – 09:30 Opening remarks THE BLANQUERNA 

COMMUNICATIONS 
SCHOOL 

9:30 – 10:45  Regulatory evolution of 
audiovisual media services in 
the EU (Ángel García-
Castillejo) 

 

10:45 – 11:15 Coffee break  
11:15 – 12:30  Digital radio.  Current 

technological standards and 
evolution of the market. 
(Xavier Redón) 

 

12:30 – 14:00 Lunch break  
14:00 – 15:30 Digital dividend policies in 

Europe (Josep Ventosa) 
 

15:30 – 16:00 Coffee break  
16:00 – 18:00 New technologies and 

standards for digital television 
beyond DTT: Connected TV, 
Cloud TV and others (Eladio 
Gutiérrez) 
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Oct 22, 2013 Theme: Relevant questions in 

the field of media policies for 
shaping a competitive and 
plural market 

Place 

10:00 – 12:30 Visit to the Catalonia 
Audiovisual Council to analyze 
real case  studies of licensing 
procedures (coordinated by 
Prof. Elisenda Malaret, 
commisioner at CAC). (Carrer 
dels Vergós, 36-42) 

The Catalonia 
Audiovisual Council  

12:30 – 14:00 Lunch break  
14:00 - 16:30 Public service broadcasting in 

Europe: relevant policies and 
advance case study (Kate 
Coyer)  

THE BLANQUERNA 
COMMUNICATIONS 
SCHOOL 

16:30 – 17:00 Coffee break  
17:00 – 18:00 Commercial broadcasting 

services in Europe: the 
coexistence of commercial 
television with public service 
media in Europe (Angel 
García-Castillejo) 

THE BLANQUERNA 
COMMUNICATIONS 
SCHOOL 

 
 
Oct 23, 2013 Theme: Community and 

alternative media 
Place 

9:30 – 11:00 
 
 
 
 
11:30 – 12:45 

Advance sessions on 
community media policies, 
case studies and group 
discussions (Kate Coyer) 
 
EXAM 

THE BLANQUERNA 
COMMUNICATIONS 
SCHOOL 

12:45 – 14:00 Lunch break  
14:00 - 17:00 (coffee break 
at 15:00) 

Technological aspects on 
access to media through the 
Internet: electronic 
newspapers and new media 
beyond broadcasting (Juan 
Zafra) 

THE BLANQUERNA 
COMMUNICATIONS 
SCHOOL 
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Oct 24, 2013 Visits Place 
9:30 – 11:00 Visit to the Collserola 

Telecommunications Tower 
(Abertis Telecom)  

Abertis Telecom 

11:00 – 12:00 Visit to Catalunya Ràdio 
(Diagonal 614, Barcelona) 

Catalunya Radio  

12:00 - 14:00 Lunch break   
14:00 – 17:00 Visit to Televisió de Catalunya 

(Carrer de la TV3 s/n, Sant Joan 
Despí) 

Catalunya Television 

 
 
Oct 25, 2013 Visits Place 
9:30 – 11:00 Cultural visit    
12.00 -14.30 Lunch and Certificate Ceramony   
15.00 -18.00 Cultural visit   
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วันจันทรท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  

หัวขอหลัก(Theme) : วิวัฒนาการดานเทคโนโลยีและบริการโสตทัศน ( Evolution of Technology 
and audiovisual media service )   

หัวขอยอย ๑.๑ วิวัฒนาการในการกํากับดูแลบริการโสตทัศนในสหภาพยุโรป (Regulatory Evolution 
of audiovisual media services in the EU )  
 
๑. บทนํา 

ประเทศต างๆ มีแนวทางที่แตกต างกันในการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน ของตนเป นระบบดิจิตอล โดย
ข้ึนอยูกับโครงสรางของระบบโทรทัศน  และเป าหมายของรัฐบาลในแต ละประเทศ ซึ่ง ประเทศสเปนเปนกลุมที่
รับชมโทรทัศนระบบภาคพื้นดินเปนหลัก (terrestrial TV) 

 
มาตรการในการปรับเปลี่ยนไปสู ระบบดิจิตอลในแต ละประเทศมีความแตกต างกัน ความแตกต าง         

ดังกลาวเปนผลมาจากปจจัยตางๆ อยางนอย ๓ ประการคือ เปาหมายในการนําโทรทัศน ระบบดิจิตอลมาใช       
โครงสร างตลาดและระดับความแพร หลายของโทรทัศน แตละประเภท ตลอดจนบทบาทของผู มีส วนได เสีย        
กลุมตางๆ ในการผลักดันนโยบายของรัฐในการปรับเปลี่ยนไปสูระบบดิจิตอล ดังจะอธิบายตอไปน้ี  

  เปาหมายของรัฐบาลในแตละประเทศจะมีผลตอนโยบายในการปรับเปลี่ยนไปสู โทรทัศน ระบบดิจิตอล
โดยตรง กลาวคือ หากรัฐบาลตองการเพิ่มการแขงขันในตลาดโทรทัศน ก็จะจัดสรรคลื่นความถ่ีใหแกผูประกอบการ
รายใหม เข ามาประกอบการแขงขันในขณะที่รัฐบาลที่ต องการหารายได จากการอนุญาตให ใช คลื่นความถ่ี เช น 
รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อาจเลือกที่จะนําคลื่นความถ่ีที่ไดมาจัดสรรใหกับผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่มีความ
พรอมสูงในการเสียคาธรรมเนียมการใชคลื่นความถ่ีสูงกวาผูประกอบการโทรทัศน  

 
 
  โครงสรางตลาดและระดับของความแพรหลายของโทรทัศนแตละประเภทเปนปจจัยที่มีความสําคัญมาก 

กลาวคือ ประเทศที่มีการรับชมโทรทัศนสวนใหญในระบบภาคพื้นดิน มักจะเนนการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับการ
แพรภาพให มีจํานวนชองรายการมากข้ึน เพื่อจะไดดึงดูดใหประชาชนปรับเปลี่ยนไปสูระบบดิจิตอลไดเร็วข้ึน 
ในขณะที่ประเทศที่มีการแพรหลายของโทรทัศนบอกรับสมาชิกในระดับสูงอยู แลวก็จะมุงเนนใหเพิ่มคุณภาพของ
ภาพและเสียงโดยกําหนดใหผู ประกอบการแพรภาพในระบบความคมชัดสูง  HD  หรือเนนการสรางบริการแบบ
โตตอบ (Interactive)  
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๒. ความเปนมา 
๒.๑  กรอบแนวทางการกํากับดูแลของโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล(DTT) ของ ประเทศสเปน 
  ในสเปน จะยึดการกํากับดูแลโดยอางถึง กฎหมายที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

- พระราชกฤษฎีกา ๒๑๖๙/๑๙๙๘ ของ ๙ ตุลาคมอนุมัติแผนแรกทางเทคนิคแหงชาติ 
สําหรับโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTT) 

- คําสั่งรัฐมนตรี ๙ ตุลาคม ๑๙๙๘ ที่อนุมัติกฎระเบียบทางเทคนิคของแผนทางเทคนิค
แหงชาติ สําหรับโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTT) 

 
ทั้งน้ี ทางเสปนมีแผนที่จะสนับสนุนใหเกิดโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งไดรับการอนุมัติเมื่อ ๓๐ ธันวาคม 
๒๐๐๔ และรัฐบาลรับรองการปฏิรูปของภาคโสตทัศนในสเปน โดยมี การกํากับดูแลในสวนโทรทัศนและวิทยุ การ
กํากับดูแลสื่อโสตทัศนแบบทั่วไป รัฐบาลสเปนไดอนุมัติ แผนสงเสริมใหเกิดโทรทัศนภาคพื้นดินระบบดิจิตอล โดย
ในแผนไดกลาวรวมถึง โครงการของการกํากับดูแล มาตรการเรงดวน ที่มีเปาหมาย ของการมีกรอบแนวทางการ
กํากับดูแลที่เหมาะสม ในการที่จะเบิกทางและสงเสริมการใหบริการ DTT พรอมทั้งมีการเปดเสรีทางดาน
วิทยุกระจายเสียง และเคเบิลโทรทัศน เพื่อสงเสริมสังคมใหมีความหลากหลาย 

- แผนทางเทคนิคของโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มีการปรับปรุงความถ่ีใหม เพื่อให
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ตามที่กฎหมายกําหนด และเริ่มออกอากาศ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๐๕ 

- รัฐบาลยอมรับและมีการสงเสริมใหเปดตัว  DTT ในประเทศสเปนซึ่งเปนการรวม
ประสานงานกับผูประกอบการของสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล ทั่วประเทศ ในระดับ Nation Wide และระดับ
ทองถ่ิน สเปนจึงกําหนดระยะเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงไปสูโทรทัศนระบบดิจิตอล คือในชวงป ๒๐๑๐-๒๐๑๒  
 

๒.๒ ชวงการเปลี่ยนผานไปสูยุคโทรทัศนระบบดิจิตอล แสดงดังภาพดานลาง 
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๒.๓ อิทธิพลของการ Convergence ในกฎหมายและการกํากับดูแล 
  ประวัติความเปนมาของการสื่อสารโทรคมนาคมและการควบคุมโสตทัศน มีลักษณะที่สอดคลอง
กัน และแตกตางกันบางมุมมอง คือ 

• การบริการโสตทัศนและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบด้ังเดิมจะเปนการบริการมุงเนน
ประโยชนของสาธารณะ 

• แตมีวิวัฒนาการที่แตกตางกันและการกํากับดูแลที่แตกตางกัน 
ทั้งน้ี ลักษณะรวม หลักปฏิบัติตามแนวทางสากลเรื่องการกํากับดูแลสื่อโสตทัศน ทั้งเน้ือหาของการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน  (Content regulation) หรือไมวาจะเปนหลักเสรีภาพในการแสดงออกที่ไดรับการ
รับรอง ซึ่งแตละประเทศก็จะมีวิธีการใหนิยามความหมายที่แตกตางกันในการพิจารณาวาเน้ือหาที่แสดงออก
มาแลวน้ันควรไดรับการคุมครองหรือไมตามกฎหมาย ข้ึนกับบริบทและประวัติศาสตรความเปนมาในสังคมหน่ึง  ๆที่
ตางกัน อยางไรก็ดี ลักษณะรวมกันของกฎหมายทั้งการสื่อสารโทรคมนาคม และการควบคุมโสตทัศนก็เพื่อมุงเนน
ประโยชนของสาธารณะ โดยการบริการโทรคมนาคมไดเปดเสรีในป ๑๙๙๖ โดยผูมีอํานาจดูแลกิจการโทรคมนาคม
แหงสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลตลาดโทรคมนาคม ( CMT) สําหรับการบริการโสตทัศนมีกฎระเบียบที่
แตกตางกันซึ่งข้ึนอยูกับเทคโนโลยีที่แตกตาง ซึ่งไมมีการกํากับดูแลการใหบริการสื่อโสตทัศน อยางไรก็ตาม 
จนกระทั่งในป ๒๐๐๓ กฎหมายโทรคมนาคมทั่วไป เปนที่ยอมรับวากฎหมายโสตทัศนทั่วไปไดมีผลบังคับใช โดยที่ 
CMT รับผิดชอบในการสงเสริมสมรรถนะของการบริการโสตทัศน ทั้งน้ี โทรทัศนผานดาวเทียมถูกเปดเสรีในป 
๑๙๙๕ และ เคเบิ้ลโทรทัศนถูกเปดเสรีในป ๒๐๐๓  เพื่อเปนการสนับสนุนใหเกิดการ Convergence ในแตละ
platform  โดยในประเทศสเปนไมมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเพื่อการ Convergence แต มีการ
บังคับใชกฎหมายของยุโรปในเรื่องการ Convergence ซึ่งการ Convergence เปนความทาทายในปจจุบัน และมี
การใหความหมายของ การ Convergence ที่แตกตางกันไป บางครั้งกลาวถึงการรวมกันของเครือขาย  หรือการ
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รวมกันของการบริการ บางครั้งบอกวาคือการรวมกลุมของการใหบริการ คือกระทําโดยผูประกอบการเดียวกัน 
เสมือนเปนการควบรวมกิจการของผูประกอบการ 
 
๓. ความทาทายหลักท่ีชี้ใหเห็นโดยการกํากับดูแล 

๑. การใหบริการ )การรวมกลุม (หรือบริการใหม ๆ ผานทางโครงขายเดียว  
๒. ความหลากหลายของผูใหบริการที่ไมไดเปนเจาของโครงขาย 
๓.   มีแนวโนมไปใช Technology IP – ความเปนไปไดของการเลือกชวงของการแขงขันใหบริการ 
๔.  การใหบริการโทรคมนาคมแบบด้ังเดิมและ การใหบริการสื่อโสตทัศน/เน้ือหา ผานทางเครือขาย

 เดียวกัน แตไมมีการConvergence ของสวนการกํากับดูแล 
สหภาพยุโรปไดมีมติรวมกันในป ๒๐๐๒ เพื่อดําเนินการภารกิจตางๆ ใหสําเร็จหน่ึงในวัตถุประสงค คือ การ

เคารพในความเปนกลาง และสงเสริมการกํากับดูแลเทคโนโลยีที่ไมไดรับการจัดเก็บภาษี และ การแบงแยกการใช
งานของเทคโนโลยีในแตละประเภท 

สําหรับภาคการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส พยายามกําหนดใหชัดแจง เพื่อตอบสนองตอแนวโนม การหลอมรวม 
Convergen  โดยกํากับดูแลโครงขายและการบริการภายใตขอบเขตของการสื่อสารเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมี

ขอยกเวน :การกํากับดูแลเน้ือหาความหมาย : การหลอมรวม Convergence  ระหวางโครงขายการสื่อสารที่
แตกตางกัน และการใหบริการอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยี จําเปนตองมีการจัดต้ังระบบการอนุญาต การ
ใหบริการที่ครอบคลุม การเปรียบเทียบในลักษณะที่คลายกันโดยไมคํานึงถึงเทคโนโลยีที่ใช 
 ระบบการอนุญาตที่ไมเข็มงวดน้ัน เพื่อกระตุนการพัฒนา บริการใหม ๆ และโครงขาย ในทวีปยุโรปซึ่งอาจ
สงผลตอ "การกํากับดูแลที่ดีข้ึน " และ"สิทธิของพลเมือง"  
 
๔. การเปลี่ยนแปลงหลักท่ีเก่ียวของกับการ Convergence และความเหมาะสมของเทคโนโลยี 
 
 ๑.ปจจุบัน :การขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลงในเครือขาย คือ  การ  Convergence ของเครือขาย 
ดวยการรวมเครือขาย IP-based และมีการสงขอมูลรวมกัน ทั้ง การใหบริการขอมูลเสียง และวิดีโอ  
 ๒.กฎหมายของสหภาพยุโรป  – เปนการแยกอยางชัดเจน ระหวางระบบเครือขายและระบบการบริการ ซึ่ง
ตองมีการกําหนดเทคโนโลยีในกฎหมายใหแนชัด วามีผลตอคุณภาพของการใหบริการแกผูใช โดยเจาหนาที่อาจจะ
กําหนดคุณภาพข้ันตํ่าของความตองการบริการดวยการประกอบการใหบริการเครือขายการสื่อสารสาธารณะ 
 ๓  .ผลกระทบของการใหบริการโทรศัพทสาธารณะ การบริการสื่อสารอิเ ล็กทรอนิกส ใหแกประชาชน โดย
ผลกระทบที่เกิดน้ัน ตองพิจารณารวมกับเทคโนโลยีที่นํามาใช 
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๕. ความปลอดภัยและการรักษากฎในการกํากับดูแล 
 ปจจุบันผูประกอบการดานโทรคมนาคมจําเปนตองใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันความปลอดภัย

 ในการแสวงหาผลประโยชนจากเครือขายหรือการใหบริการ)เพื่อยืนยันการปกปองขอมูลสวนบุคคล (ซึ่งการรักษา
กฎเพื่อการกํากับดูแล ควรมีการคํานึงตอการพิจารณา ดังตอไปน้ี 

o บทบัญญัติใหม เปนสิ่งสําคัญการรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณของเครือขาย 
o สมรรถนะใหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิกเพื่อใหแนใจวาการดําเนินการใชมาตรการ

ที่เหมาะสมเพื่อรับประกัน 
o ความสมบูรณ ความมั่นคงของระบบเครือขาย 
o ความตอเน่ือง และความพรอม การจัดเตรียมของบริการ (supply of services) 
o การมีแนวทางจัดการความเสี่ยง อยางถูกตอง 
o การแจงการละเมิดเอกสิทธ์ิ  

 
ทั้งน้ี การตัดสินใจของการดําเนินการตางๆ ก็จะอยูภายใตการกํากับดูแลของ CNMC 
 
 
๖. สถานการณกอนท่ีจะเปลี่ยนผานระบบโทรทัศนในประเทศสเปน  

 
 

๖.๑  การออกอากาศระบบDTT ครอบคลุมในระดับชาติ   
ต้ังแตป 1998  หรือ กอนพฤศจิกายน 2005 
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๖.๒  การออกอากาศระบบDTT ครอบคลุมในระดับภูมิภาค 

 

๕ .๓

  การออกอากาศระบบDTT (ครอบคลุมในระดับชาติและระดับภูมิภาค)  
(กอน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๐๕) 
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๖.๓ สถานการณครอบคลุมท่ัวประเทศ DTT (พฤษภาคม ๒๐๐๕ ) 
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ประเทศสเปนมีการกําหนดโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ใหใชระบบ DVB-T  
 ทั้งน้ี ในชวงที่มีการออกอากาศโทรทัศนในระบบAnalog น้ัน ๑ Channel สามารถใหบริการไดเพียง ๑  Program 
แตพอมีการเปลี่ยนผานระบบไปสู Digital (ระบบ DVB-T) น้ัน ๑ Channel สามารถใหบริการไดถึง ๔  Programs 
ซึ่งในเดือน พฤษภาคม ๒๐๐๕ กําหนดใหมีการใหบริการ ๕  MUX โดย ๔  MUX แรกเปนการใชโครงขายแบบ
ความถ่ีเดียว )SFN: Single Frequency Network( และ  XUM ที่๕เปนการให  บริการแบบ Multi Frequency 
Network ๔ MUX แรก : มีการออกอากาศชอง Free TV จํานวน ๑๔  ชอง และเปน Pay TV จํานวน ๒  ชอง 

 XUM ที่๕  : มีการออกอากาศชองแบบ Pay TV จํานวน ๕ ชอง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
๖.๔ การจัดชอง DTT ในปจจุบัน )ครอบคลุมท่ัวประเทศ () สัญญาของสภารัฐมนตรีลงวันที่  

  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๐๕(  
 

 
 
 
 
 
 

Note!! ป ๒๐๐๕ ในประเทศอังกฤษ ชองที่เปน Pay TV จะอยูบน Platform ของ Satellite และ Cable เทาน้ัน 
เน่ืองจากตองการสงเสริมใหเปลี่ยนผาน DTT ไดอยางรวดเร็ว บน Platform Terrestrial จึงมีแตชอง Free TV 
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                       TDT & ๒๐๐๕ แผนเทคนิคแหงชาติ > ความคืบหนาในการจัดชอง 
 

 
 
 
 
 
 

                     TDT & ๒๐๐๕ แผนเทคนิคแหงชาติ > เมื่อมีการยุติการสงในระบบ Analog (Switch-off) 
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หัวขอยอย ๑.๒   วิทยุดิจิตอล มาตรฐานเทคโนโลยีปจจุบัน และวิวัฒนาการของตลาด (Digital 
Radio, current technological standard and evolution of the market) 
 
๑. ความสําคัญของวิทยุ เร่ิมมาจาก ๒ ประเด็นหลักๆ คือ 

๑. วิทยุเปนหน่ึงในสิ่งที่สําคัญที่สุดของชองทางสื่อสารสําหรับขาวและสิ่งบันเทิง 
๒. วิทยุเปนการใหบริการที่ครอบคลุมไดดีที่สุด (the best coverage) และมีการใชงานที่งายที่สุด (the 

easiest) เมื่อเปรียบเทียบกับการใหบริการของสื่ออื่น  ๆ
 

๑ .๑  ขอมูลเบ้ืองตนของกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยท่ัวไป 
 

การสงออกอากาศวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจ ไดเริ่มตนข้ึนในป ค .ศ .๑๙๒๐โดยใชการสง 
 กระจายเสียงดวยเทคโนโลยีAM ซึ่ง เทคโนโลยี AM ไดรับการพัฒนาและใชสงกระจายเสียงในระยะแรก โดยใช
เทคนิคการผสมคลื่นเสียงเขากับคลื่นพาหโดยสัญญาณเสียงจะบังคับใหแอมปลิจูดของคลื่นพาหเปลี่ยนแปลงไปโดย
คลื่นพาหยังมีความถ่ีเทาเดิม ตอมาในป ค .ศ .๑๙๔๙ ไดเริ่มตนใชการสงกระจายเสียงดวยเทคโนโลยี FM และทุก
วันน้ี FM ยังเปนเทคโนโลยีที่นิยมใชมากที่สุดสําหรับกิจการกระจายเสียงในหลายๆ ประเทศ และเพื่อปรับปรุง
คุณสมบัติของเทคโนโลยีกระจายเสียงระบบ FM โดยใชเทคนิคดิจิตอลในยุค ๙๐ ซึ่งเกิดเทคโนโลยีใหมๆ ในยุค ๙๐ 
มีการสงวิทยุในระบบดิจิตอล ดังน้ี 

- DAB (Digital Audio Broadcasting) 
- IBOC (In Band On Channel) 
- DRM (Digital Radio Mondiale) 

 
๑.๒ ขอมูลเบ้ืองตนของกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศสเปน 

ในป ค .ศ .๑๙๙๙และ ค . ศ  .๒๐๐๑ ประเทศสเปน ไดเห็นชอบแผนทางเทคนิค ๒แผน  มีการ 
 การปรับปรุงแผนดังกลาว ในป๒๐๐๖ และ ๒๐๑๑ ซึ่งแบงเปน  

- ๓ กลุม ในระดับชาติ 
- กลุมภูมิภาคและทองถ่ิน 
-  

ในป ค .ศ .๒๐๑๑ ไดดําเนินการ กิจการวิทยุในระบบดิจิตอลบนยาน VHF แบนด III เน่ืองจาก
ยานความถ่ีดังกลาวของประเทศสเปนไมไดมีการใชงานแลว เพราะในป ๒๐๑๐ กิจการโทรทัศนไดเปลี่ยนเปน
ระบบดิจิตอล บนยาน UHF แบนด IV/V แลว  

ตอมาในป ๒๐๐๐ ไดดําเนินการออกอากาศ ๓ MUX ซึ่งใหสามารถครอบคลุมถึง ๕๑ .๖ %ของ
 ประชากรทั้งประเทศ)๒๓สถานีสง  ( ทั้งน้ี ตามภูมิภาคก็มีบางสวนที่เริ่มดําเนินการโครงขายวิทยุกระจายเสียง
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ระบบ DAB ดวย โดยในระยะที่เริ่มทําการออกอากาศ ก็ไดมีสื่อโฆษณาเปนวิดีโอที่มีเน้ือหาที่นําเสนอขอดีของ 
Digital Radio ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลวาวิทยุระบบดิจิตอลน้ันสามารถรับสัญญาณไดชัดเจนข้ึน รับ
สัญญาณไดทุกสถานการณ และมีการรบกวนของสัญญาณนอยลง 

  ใน เดือนมิถุนายน ป ๒๐๑๑ ไดมีการปรับปรุงแผนทางเทคนิค โดยเพิ่มเงื่อนไข ดังน้ี 

- โครงขายตองสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ อยางนอย ๒๐ % (๒ สถานีสง ที่ต้ังอยูที่ 
Barcelona และ Madrid) 

- คุณลักษณะทางเทคนิค สามารถปรับเปลี่ยนได เมื่อทางผูประกอบการเห็นพองไปในทาง
เดียวกัน (ซึ่งทางผูประกอบการเห็นวาควรใชระบบ DAB/DAB+ ในการสงออกอากาศของกิจการ Digital Radio ) 

สําหรับยานความถ่ีวิทยุที่ถูกใชในประเทศสเปน ตามตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติและ
ระหวางประเทศ แสดงดังรูปดานลาง 

 

 

ปจจุบันประเทศสเปนออกอากาศ  Digital Radio ดวยระบบ DAB โดยมีจํานวน ๓ MUX และไดเตรียมการยาน
ความถ่ี ๑๔๕๒  –๑๔๙๒ MHz แบนด L สําหรับ Digital Radio ของกลุมภูมิภาคไวดวย 

 

๑.๓  สถานะของDigital Radio ในปจจุบันของประเทศสเปน  
  แมวาการดําเนินการของสเปน ดูจะกาวหนาไปมากแลว แตวาก็ยังไมมีการยุติการใช             
ระบบอนาล็อค (Analog Switch Off) เน่ืองจากเกิดประเด็นในหลายดานที่ไมสนับสนุน  

- ผูรับฟง : มีการรายงานวาวิทยุในเชิงธุรกิจของสเปนไมมีแรงจูงใจในการออกอากาศใน
ระบบ DAB เน่ืองจากวา ไมมีกระแสตอบรับจากผูฟง (the audience is zero.)  

- เน้ือหา : ผูรับฟง มีความเห็นวาถาเน้ือหารายการวิทยุยังเปนเหมือนเดิม มีรายการเดิมๆ 
แลวทําไมตองเปลี่ยนระบบการออกอากาศของวิทยุใหเปนดิจิตอล  
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- เคร่ืองรับสัญญาณวิทยุ : ในปจจุบัน เราไมสามารถซื้อเครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลใน
ประเทศสเปนได เน่ืองจากยังไมมีการขับเคลื่อนในตลาดเกี่ยวกับ Digital Radio โดยในสเปน กลุมที่มีอิทธิพลตอ
การผลิตเครื่องรับ ไดแก กลุม Broadcaster และ กลุม Manufacturer 

- การกํากับดูแล : ยังไมมีกฎหมาย และการกํากับดูแลที่ชัดเจนในสวนของ Digital Radio 

จากที่กลาวไปขางตน จะเห็นวาแนวโนมของโลกจะมีการเปลี่ยนเขาสูยุคดิจิตอลทุกๆ วัน แต
กิจการวิทยุกระจายเสียงก็ยังคงเปนระบบ Analog ซึ่งผูบรรยายไดกลาวไววา “ที่สเปนยังไมมีบทสรุปที่แนนอน
เกี่ยวกับการออกอากาศวิทยุวาจะเปนระบบดิจิตอลเมื่อใด” 

 

 

๑.๔  มาตรฐานของวิทยุกระจายเสียงในระบบDigital 

๑) IBOC/HD Radio (In Band On Channel / Hybrid Digital Radio) 
o ใชยานความถ่ีวิทยุของระบบ FM และ AM เดิมในปจจุบัน น่ันคือไมจําเปนตอง

มีการจัดสรรความถ่ีเพิ่มเติม (เปนการสงกระจายเสียงแบบคูขนานพรอมกันทั้ง ๒  ระบบ คืออนาล็อคเดิมรวมกับ
ระบบดิจิตอลในเวลาเดียวกัน) เพื่อใหผูที่ใชเครื่องรับในปจจุบันสามารถรับฟงไดเหมือนเดิม 

o ใช High Definition Codec (HDC) ในการเขารหัส ทําใหเสียงที่มีคุณภาพสูง 
o มีการนําไปใชใน USA, Mexico, El Salvador และ Panama 
o ราคา ๕๐ $ หรือมากกวา 
o คาใชจายในการลงทุนโครงขายสูง 
o คาสิทธิสําหรับ iBiquity 
o เกิดปญหาความหนาแนนของยานความถ่ีวิทยุในพื้นที่เขตเมือง 

๒) DRM 
o ใชยานความถ่ีวิทยุรวมกันกับระบบ FM และ AM  
o ใช Advanced Audio Coding (AAC) ในการเขารหัส ทําใหเสียงที่มี

คุณภาพสูง 
o มี ๒ มาตรฐาน คือ DRM๓๐ (ใชความถ่ียานตํ่ากวา  ๓๐MHz (LW, MW, SW)) 

และ DRM+ (ใชความถ่ียาน ๓๐-๑๒๐MHz (FM)) 
 

 

 

 

 

http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~tharadol/teach/ee442/442_50/442_50rp/4706740.doc
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๓) Satellite radio DAB-S (เปน Digital Radio บนยานความถ่ีเฉพาะ) 
o ใชการเขารหัสแบบ MPEG ๔ aacPlus 
o ใชความถ่ีวิทยุยาน S band, ๒.๓ GHz. 
o ระบบมาตรฐานน้ีจะมีสัญญาณครอบคลุมเปนวงกวาง (Satellite 

footprint/Coverage) จึงสามารถรับไดทุกที และสามารถรับไดหลากหลายเครื่องรับ 
 

 

๔) DAB-T (Digital Audio Broadcasting-Terrestrial)(เปนDigital Radio บนยาน
ความถ่ีเฉพาะ) 

o ใชการเขารหัสแบบ MPEG ๑ layer II 
o ใชความถ่ีวิทยุแบนด III และแบนด L  
o มีการใชประสบผลสําเร็จ ในแถบประเทศ UK 
o ใชแบบโครงขายแบบ SFN (รับเพียงความถ่ีเดียว) 
o ใชอัตราบิตสําหรับชองสัญญาณเสียงแบบStereo ๑๒๘-๒๕๖ kbps และ

mono ๖๔ kbps 
o DAB-T คาใชจายสูงกวา FM เมื่อเทียบกับ coverage ที่เทากัน (กรณีน้ี เมื่อ

ความถ่ีเดียวกัน เวลาเทากัน และเน้ือหาเหมือนกัน) 

๕) DAB+ 
o ใชการเขารหัสแบบ MPEG ๔ AACPlus. 
o เปนมาตรฐานเมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๖ 
o ใชอัตราบิตสําหรับชองสัญญาณเสียงแบบ stereo เพียง ๔๘-๖๔ kbps  

๑.๕ กรณีศึกษาของ Eureka ๑๔๗ standards 
  ยกตัวอยางประเทศที่มีแผนการยุติการสงสัญญาณวิทยุ FM อยางแนนอนแลว ไดแก 

- ประเทศ Denmark มีแผน FM Switch off ในป ค.ศ. ๒๐๑๙ 
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- ประเทศ Norway มีแผนวาตองมีการขยายพื้นที่ครอบคลุมถึง ๙๐ % ในป ๒๐๑๓ และ 
ครอบคลุม ๙๙.๕% ในป ๒๐๑๔ โดยที่มีแผน FM Switch off ในเดือนมกราคม ป ค.ศ. ๒๐๑๗ ซึ่งการที่ Norway 
มีแผน Switch off หลังจากที่วิทยุดิจิตอลมี coverage ๙๙.๕%  โดยทิ้งชวงนานถึง ๓ ป น่ันคือ ทาง  Norway ไม
อยากใหมีการ Simulcast เพราะ Broadcaster ไมยินยอมที่จะจายเงินลงทุนการออกอากาศวิทยุทั้ง Digital และ 
Analog โดยที่เน้ือหาเหมือนกัน 
 

๑.๖ มาตรฐาน DAB สามารถสงพรอมกันได (DAB T-DMB และ DAB+) 

 

 จากรูป  จะเห็นวา เราสามารถ Multiplex เพื่อสงสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอลไปพรอมกันได 
ทั้ง DAB  DAB+ และ T-DMB โดยที่เครื่องรับวิทยุในระบบ DAB+ สามารถรับเสียง และfeature data (รับในสวน
ที่แสดงบนจอ Screen) ของระบบ DAB และ DAB+ได แตหากเครื่องรับเปน DAB จะไมสามารถแสดง function 
บนจอ Screen ได  

 สวนมาตรฐาน แบบ T-DMB (Digital Multimedia Broadcasting) ถูกใชในประเทศเกาหลีใต ซึ่ง
เครื่องรับจะไมสามารถรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลในระบบ DAB+ ได 
 

มาตรฐานฝงสง  
 
มาตรฐานเคร่ืองรับ 

DAB+ DAB T-DMB 

sound data sound data sound data 

DAB+       
DAB       

T-DMB       
หมายเหตุ  คือสามารถรับได  คือรับไมได 



51 | P a g e  

 

 

๑.๗ สิ่งท่ีเราไดเรียนรู  

o การเปลี่ยนผานวิทยุไปสูระบบดิจิตอลน้ัน ไมไดเปนเพียงประเด็นดานเทคโนโลยี แตมี
ประเด็นหลักที่ควรคํานึงถึงดวย ไดแก รูปแบบทางธุรกิจ การกํากับดูแล บริเวณพื้นที่ที่ครอบคลุม และเน้ือหา 

o บริบทในแตละประเทศก็แตกตางกัน ข้ึนอยูกับเหตุผลในการเปลี่ยนไปสู Digital Radio  
- ตองการเน้ือหาที่เพิ่มข้ึน คือตองการชองรายการเพิ่ม (multi channel) 
- ตองการใหมีพื้นที่ของคลื่นความถ่ีเพิ่มข้ึน 
- ตองการยุติระบบการสงแบบ Analog 

o ควรเขาใจในหลักการพื้นฐานของกิจการวิทยุกระจายเสียง วามีลักษณะอยางไร 
- งายๆ พื้นฐาน ใชสะดวก 
- Free-to-air 
- คาใชจายตํ่า 
- มีใชอยางแพรหลาย 
- สามารถเขาถึงได 
- เล็ก สะดวกพกพา 
- งายตอการผลิต 
- ไมตองรอรับขาวสาร/ขอมูลจากสื่อโทรทัศนหรือทองโลกอินเตอรเน็ต 
 

o วิทยุไมจําเปนตองใหบริการในรูปแบบการออกอากาศกระจายเสียงเทาน้ัน (not only in 
radio broadcasting services) ซึ่งสามารถมีการบริการในลักษณะอื่นได อาทิ internet radio Mobile Radio 
หรือ DTT Radio 
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Note!! บางอยางก็ตองเรียนรูและเขาใจพื้นฐานและความเหมาสมในการใชงานเทคโนโลยี เพื่อที่จะไดรูจักเลือกใช
เทคโนโลยีใหถูกตอง เชน ประเทศ Holland มีการเปรียบเทียบระหวาง LTE และ Digital Radio (ระบบ DAB+) 
ไดผลดังน้ี 
 

 LTE* DAB+ 
Coverage ๓๑,๐๐๐ 2km  ๓๑,๐๐๐ 2km  
Number of Transmitter sites ๓๘,๕๐๐ sites ๓๐ sites 
*LTE ไมไดถูกสรางมาสําหรับ Broadcasting 
 

๑.๘ แนวโนมของตลาด   

วิวัฒนาการของตลาด Digital Radio มีแนวโนมที่แนนอนวาตองมีการรวมเทคโนโลยีตางๆ เขา
ดวยกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา หนวยงานตางๆ เริ่มมีลูกเลน และตอยอดใหกับตลาดของ Digital Radio ในปจจุบัน
แลว เชน 

o RAI ไดทํา Application เพื่อรองรับอุปกรณตางๆ เพื่อรับสัญญาณจาก platform ที่
หลากหลาย (Multi Platform) ดังภาพ 

 
 
o รวมถึงการบริการวิทยุแบบไฮบริด ( Hybrid radio services) ผาน DTTมีหลากหลายชอง

สถานีวิทยุผาน DTT ที่ใชการบริการแบบไฮบริด และ ๑๕ % ของผูใช HbbTV มีการเช่ือมตอวิทยุเพื่อใชบริการ
แบบไฮบริดทุกเดือน โดยที่ ประเทศสเปนมีผูประกอบการ ๑๔ลานราย และ  ๙๙.๙% มี TV set และประมาณได
วาแตละครัวเรือนมี TV ๒,๒ Tv sets น่ันคือ มีจํานวน Tv sets ๓๐ ลาน เครื่อง ซึ่งคิดแลว มากกวา ๔ .๕ ลาน
เครื่องที่ตองการเขาถึงสถานีโทรทัศนวิทยุผาน DTT เทคโนโลยีไฮบริดยังสามารถใชไดสําหรับการออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียง 

 

>>> 
 

= 
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บทสรุป 

 “การ Convergence เทคโนโลยี จะสรางโอกาสใหมๆ ใหกับกิจการวิทยุกระจายเสียงตอไป” 

 
 
หัวขอยอย ๑.๓ นโยบาย Digital dividend ในทวีปยุโรป (Digital dividend policies in Europe) 

 
๑. การยุติการออกอากาศโทรทัศนในระบบอนาล็อคในยุโรป 

 
๑.๑ ทวีปยุโรปไดเปลี่ยนผานโทรทัศนจากอนาล็อคเปนดิจิตอล )Digital Switch-Over: DSO) ไปแลวเมื่อ

ป ค .ศ .๒๐๑๐ตามแผนการเปลี่ยนผานและยุติการออกอากาศในระบบ อนาล็อค โดยการออกอากาศโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอลครอบคลุมประชากร ๒๗๕ ลานคน และมีชองรายการมากกวา ๑ ,๘๐๐  ชอง  

 
 
๑.๒ ในทวีปยุโรป การยุติการออกอากาศโทรทัศนในระบบอนาล็อค ) DSO) ถือเปนปจจัยหลักในการ

เปลี่ยนแปลงยุโรป ซึ่งประเทศสวนใหญยุโรปไดยุติการออกอากาศโทรทัศนในระบบแอนาลล็อกเมื่อป ค .ศ .๒๐๑๒  
และสงผลตอโครงสรางตลาดโทรทัศนอยางมีนัยสําคัญ มีชองที่หลากหลายมากข้ึน ผูรับชมมีความแตกตางกัน และ
โทรทัศนภาคพื้นดินยังคงเปนโทรทัศนที่สําคัญที่สุดหากดูจาก ลักษณะตางๆ )Platform) ในแงของรูปแบบการ
ใหบริการในยุโรป  

 
๑.๓ ขอมูลสถิติของภาคครัวเรือนที่รับสัญญาณโทรทัศนจากโครงขายภาคพื้นดิน จํานวน ๑๒๐  ลาน

ครัวเรือนทั่วยุโรป คิดเปนจํานวนประชากร ๒๗๕  ลานคน และถือวา มีจํานวนมากกวารอยละ ๕๐  ของจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมดของยุโรป  
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๑.๔ อัตราการขยายตัวของโทรทัศนรูปแบบตางๆ ) ลักษณะตางๆ) Platform) ) ในยุโรประหวางป ค .ศ .
๒๐๐๕-๒๐๑๑ พบวา สัดสวนของครัวเรือนที่รับสัญญาณโทรทัศนจาก ลักษณะตางๆ )Platform)  ในรูปแบบตางๆ 
เริ่มจากป ค .ศ .๒๐๐๕  ครัวเรือนประมาณรอยละ ๕๔  ยังคงนิยมรับสัญญาณผานระบบภาคพื้นดิน รอยละ ๓๓  
ผานเคเบิ้ลโทรทัศน โทรทัศนผานเดียวเทียม รอยละ ๒๔  และรับชมผานโทรศัพทหรือโมเดม )อินเทอรเน็ต (

 ประมาณรอยละ๕  ซึ่งสัดสวนของอัตราการขยายตัวของแตละ ลักษณะตางๆ )Platform)  ก็มีลักษณะที่ไมไดหวือ
หวามากนัก แตในชวงป ค .ศ .๒๐๐๙  เห็นไดวา สัดสวนของการขยายตัวเคเบิ้ลโทรทัศนเพิ่มสูงข้ึนไปอยูประมาณ
รอยละ ๓๕ และมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จนป ๒๐๐๙  เหลือประมาณรอยละ ๓๐  ในสวนของ satellite TV และ
โทรศัพทหรือโมเดมก็ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงมากนัก อยางไรก็ตาม ปจจุบันโทรทัศนภาคพื้นดินก็ยังมี
แนวโนมที่จะไดรับความนิยมจากผูชมมากข้ึนแมจะไมไดมีการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด แตก็มีจํานวนเกินกวา
รอยละ ๕๐ ของจํานวนครัวเรือนทั่วยุโรป 

 
๑.๕ สําหรับประเทศสเปน อัตราการขยายตัวของโทรทัศนใน ลักษณะตางๆ )Platform) จากป ๒๐๐๗ -

๒๐๑๒ พบวา การยุติการออกอากาศโทรทัศนในระบบแอนาล็อคไมไดทําใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู
รับชม แตละชองโทรทัศนในระบบดิจิตอลยังคงรักษาฐานผูชมของตนไดในสัดสวนรอยละ ๘๐ หากเปรียบเทียบกับ
เมื่อครั้งยังออกอากาศในระบบอนาล็อค 

 

๒. โทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจติอล )Digital Terrestrial Television: DTT) คอื Platform ที่เป็น

ทางเลอืกหนึ่งสําหรับผู้บริโภค 

 
๒.๑ จํานวนครัวเรือนเกินรอยละ ๕๐ ทั่วยุโรป หรือคิดเปนจํานวนประชากร ๒๗๕ ลานคน ใชบริการ

โทรทัศนภาคพื้นดินเปนแหลงรับชมโทรทัศนข้ันพื้นฐาน นอกจากน้ี เครื่องรับสัญญาณ DTT จํานวนกวา ๒๐๐ ลาน
เครื่องขายในยุโรป 

๒.๒ รูปแบบบริการอื่นๆ เริ่มมีสวนแบงตลาดที่มีนัยสําคัญ เชน Kitchen-TVs, Bedroom-TVs, 
Second Homes, Caravans เปนตน 

๒.๓ ครัวเรือนสวนใหญในยุโรปใชโทรทัศนรับสัญญาณจากโครงขายภาคพื้นดิน เชน ประเทศสเปน 
อิตาลี และกรีซ ประมาณ ๑๐๐% ฝรั่งเศส ประมาณ ๘๕% และสหราชอาณาจักรประมาณ ๗๕%  

๒.๔ ความตองการสําหรับ Linear TV มีอัตราสูงข้ึนเรื่อยๆ  
๒.๕ การกระจายเสียงเปนเครื่องมือและกลไกในการสงขอมูลแบบ linear content ที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 
๒.๖ DTT ใหความหลากหลายของเน้ือหาทั้งในระดับทองถ่ินและระดับสากล ดวยการหลอมรวม

ดวยกันโดยไมมีตนทุนที่ผูบริโภคตองแบกรับภาระ ในแนวคิด Free to Air model สามารถจะรับชมไดในหลาย
ลักษณะ ) ลักษณะตางๆ Platforms)  

๒.๗ การเปลี่ยนผานสูระบบ DTT ทําใหเกิดแนวคิด Digital Dividend สําหรับยานความถ่ี ๘๐๐  
MHz  
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๒.๘ DTT จะข้ึนอยูกับตนทุนของเสาสัญญาณและประสิทธิภาพของคลื่นความถ่ี  และการถอดรหัส
ใหมๆ และรวมถึงระบบการสงสัญญาณที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๒.๙  เปนการรวมกันระหวาง Linear กับ non-Linear TV ซึ่งสามารถที่จะใช multi-screen และ
อุปกรณที่สามารถรับสัญญาณไดในลักษณะ hybrid  เพื่อเช่ือมตอเขากับโทรทัศนไดดวยมาตรฐานใหมๆ เชน 
HbbTV (Hybrid Broadcast/Broadband TV)  
 
 

 
๓. ดิจิตอล: วาระสําคัญของยุโรป )Digital Agenda for Europe)  

 

 
 
จากภาพจะเห็นไดวา ในประเทศสวนใหญของยุโรปกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับการขยายพื้นที่ในการเขาถึง

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงไววา ภายในป ๒๐๒๐ ความเร็วในการใหบริการที่เรียกวา Fast Broadband ความเร็วที่
มากกวา ๓๐ Mbitps ตองครอบคลุมทุกพื้นที่และสําหรับทุกคน โดยจากสถิติดังกลาวนับจากไดเริ่มโครงการเมื่อป 
๒๐๐๙ ขณะน้ีพบวา ไดมีการดําเนินการครอบคลุมพื้นที่กวารอยละ ๕๔  ของพื้นที่ทั้งหมดในยุโรป และอีกหน่ึง
เปาหมาย คือ การเพิ่มความเร็วของ Broadband Subscriptions ใหไดเกินกวารอยละ ๕๐  ซึ่งขณะน้ีจํานวนมี
เพียงรอยละ ๒ ของครัวเรือนทั้งหมดที่เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดังกลาว  

สําหรับเปาหมายสําคัญในเรื่องของการสื่อสารในยุคดิจิตอล คือ Broadband Coverage for all ที่มี
เปาหมายใหอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกคนภายในป ๒๐๑๓ ซึ่งขณะน้ีครอบคลุมแลวตามเปาหมายกวา
รอยละ ๙๕.๕  
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๔. แผนงานเชิงนโยบายการจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคม (Radio Spectrum Policy Program)  
สหภาพยุโรปไดมีแผนงานเชิงนโยบายในการบริหารคลื่นความถ่ีเพื่อใชความถ่ีรวมกัน  เพื่อวัตถุประสงค

และเปาหมายตางๆ ดังน้ี 
๒.๑ สหภาพยุโรปไดกําหนดแผนงานเชิงนโยบายการจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคมระหวางป 

๒๐๑๒-๒๐๑๕ โดยใชความถ่ีแบบ Multi  
๒.๒ สนับสนุนเปาหมายของ EU ซึ่งกําหนดไววา ครัวเรือนของประเทศสมาชิก EU จะตองเช่ือมตอ

อินเทอรเน็ตที่ความเร็วเกินกวา ๓๐ Mbit/s และในป ๒๐๒๐ จะตองเพิ่มความเร็วอินเทอรเน็ตเปน ๑๐๐  Mbit/s 
ใหครอบคลุมครัวเรือนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 

๒.๓ สหภาพยุโรปมีแผนที่จะใชความถ่ียาน ๘๐๐ MHz ซึ่งเปนยานสําหรับ WBB  
๒.๔ Mobile Broadband มีความสําคัญสําหรับการผลักดันใหเศรษฐกิจเติบโตและทั่วถึงพื้นที่หางไกล 
๒.๕ มีความตองการความถ่ีเพิ่มอีก ๔๐๐ MHz-๖ GHz 
๒.๖ สหภาพยุโรปพยายามที่จะหาคลื่นความถ่ีที่เหมาะสมสําหรับ Mobile Broadband อีก ๑๒๐๐  

MHz สําหรับป ๒๐๑๕ 
๒.๗ มีการประเมินคาคลื่นความถ่ี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
 

๕. Digital Dividend สําหรับความถ่ียาน ๘๐๐ MHz 
ขอมติของสหภาพยุโรปเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งไดเห็นชอบใหใชความถ่ีรวม (Harmonize band) ใน

ยาน ๘๐๐  MHz โดยการนําแนวคิด Digital Dividend มาใช เพื่อนํายาน ๘๐๐  MHz ไปจัดสรรใหแกกิจการ
เคลื่อนที่ในยุโรป การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรคลื่นวิทยุสําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดยได
ขอใหประเทศสมาชิกดําเนินการตามกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนําคลื่นยาน ๘๐๐ MHz ดังกลาวมาใช 

แมวาประเทศสมาชิกหลายประเทศ เชน สเปน ไดตัดสินใจเมื่อป ๒๐๐๙  ตามกระบวนการยุติการ
ออกอากาศในระบบอนาล็อก แตสเปนก็ประสบปญหาดานตนทุนและปญหาของผูประกอบกิจการ  
ผูใหบริการโครงขาย ผูบริโภคในการดําเนินการตามกระบวนการเปลี่ยนผานและยุติการออกอากาศในระบบ
อนาล็อก โดยเฉพาะอยางย่ิง ในพื้นที่ของประเทศสเปนที่ไดมีการใชระบบ DTT ใหบริการในยาน ๘๐๐  MHz ไป
แลว  

ในทางตรงกันขามกรณีของประเทศสเปน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยรัฐบาลจึงไดลดตนทุน โดยการ
ออกนโยบายใหใช Multiplex ในระดับชาติและระดับทองถ่ินได ๑  Multiplex โดยในป ๒๐๑๔   
 จะมีการmigrate ยาน ๘๐๐ MHz แตขณะน้ี ยังไมมีความชัดเจนในแงของการกํากับดูแลเรื่องน้ี 
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หัวขอยอย ๑ .๔ เทคโนโลยีใหมและมาตรฐานสําหรับการเปลี่ยนผานที่นอกเหนือจากเทคโนโลยีการเปลี่ยนผาน
ภาคพื้นดิน  )New Technologies and standards for digital television beyond DTT: connected 
TV, Cloud TV and others) 
๑. เปลี่ยนผานจากโทรทัศนในระบบอนาล็อกสูดิจิตอล  

 �ความเปนมาของโทรทัศนระบบอนาล็อก 

- โทรทัศนที่ตองเสียคาใชจาย 
- โทรทัศนผานเว็บไซด 

- เกม�ส 

- และอื่นๆ 

 ขอจํากัด � 

- �เทคโนโลยีที่เปนกรรมสิทธ์ิ: การกระจายตลาด 

- ไมมีการใชงานที่เหมาะสมของทรัพยากร,การขาดแคลนที่เปนปกติ 

- ความลําบากในการที่จะมีการพัฒนาข้ึน�เพื่อตอบสนองความตองการที่เกิดข้ึนใหม:การ

ออกแบบการแกไข 
- ปญหาความจุและคุณภาพของบริการ 

๒. การแกปญหากลอง DVB ในยุโรป 

 โครงการ DVB 

- �ผูนําสมาคมการตลาดใหมาตรฐานระดับโลกของดิจิตอลโทรทัศนดังน้ี 

ระยะที่ ๑ : การกระจายเสียงและการแพรภาพโตตอบ (1st phase: Broadcasting and 
interactivity) 

� ระยะที่ ๒ : แพลตฟอรมหลักดานมัลติมีเดีย (2 nd phase: Multimedia Home platform) 

- เริ่มตนข้ึนเมื่อกันยายน ป ค.ศ.๑๙๙๓ 
- ราว ๓๐๐ สมาชิกจากจํานวนกวา ๓๐ ประเทศรวม:  

• ผูประกาศ� 

• ผูผลิต� 

• ผูประกอบการเครือขาย 

• ผูกํากับดูแลและผูบริหาร 
 องคประกอบของโครงการ DVB  (๑) 
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 องคประกอบของโครงการ DVB (๒) 

 
 

 องคประกอบของโครงการ DVB (๓) 

-   ขอมูลที่มีความละเอียดจําเพาะ �ผานความเห็นที่เปนเอกฉันท 

-   กระบวนการมาตรฐาน �ผาน ETSI / EBU / CENELEC 

-   ยอมรับ �คือไมไดบังคับ   

-   การปรับเปลี่ยนหรือการปดกั้นไมยอมรับ  

 ขอกําหนดคุณสมบัติหลักของDVB  

- การเปด: ความเปนสาธารณะที่มีอยูใน FRND (ยุติธรรม,เหมาะสมและไมใชขอตกลงพินิจ

พิเคราะห) 

- การทํางานรวมกัน: สัญญาณสามารถสงผานจากที่หน่ึงไปยังสวนกลางอื่นๆไดอยางงายดาย 
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- มีความยืดหยุนและมีความสมบูรณ: ครอบคลุมหวงโซทั้งหมดและมีความสามารถในการ

พัฒนาตอ 

- ตลาดเชิงเน้ือหา: ความละเอียดเน้ือจากขอมูลที่ผานมาตามความตองการในเชิงพาณิชย 

 
 
 

 ตัวอยางมาตรฐานของ DVB  

 

 
 

 มาตรฐานของ DVB  
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ขอบกพรองเปนไปไดที่เกิดจากการแพรกระจายหลายเสนทางและผลของการ Doppler จะแกไขไดโดยการใช

เทคโนโลยี OFDM และมีใชประโยชนที่ดีข้ึนจากทรัพยากรคลื่นความถ่ี 

 

 
 

 ยุคตอไปของ DVB-T๒ 

การรวมแบบ OFDM แตแบนดวิดทที่ไดใหมใชสําหรับสําหรับการบริการใหมแบบใหม 

- ๑๐ MHz สําหรับสภาพแวดลอมที่เปนมืออาชีพ (เชน กลอง) 

- ๑,๗๑๒ MHZ สําหรับ ยาน VHF แบนด III หรือแบนด L 

โหมดการทํางานแบบใหม 

- คลื่นพาห ๑๖k และ ๓๒k  
- คลื่นพาห ๔k (T๒ Lite) 

- การรวมสัญญาณแบบ QAM ๒๕๖ 
- ระยะปองกัน ๑/๑๒๘ 
- Rotated constellations 

- มุงเนนไปยังชนิดที่แตกตางกันของตัวรับโดยใชเพียงหน่ึงชองทางกายภาพ 
- การนําของ PLP (ทอทางกายภาพ) แนวความคิดที่เพื่อใหบรรลุการรวมสัญญาณที่แตกตางกันและ 

เทคนิคการ FEC ในชองสัญญาณเดียวกัน 
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 รายละเอียดของ DVB ใหม 

- IPTV 

- DVB-SH 
- “Content Protection & Copy Management (CPCM)” 
- MHP ๑.๒ / Globally Executable MHP (GEM) 

- IP Datacast 
 ขอจํากัดของ DVB 

- ไมสามารถวางตําแหนงการกระจายเสียงที่เปนแพลตฟอรมหลักไปสูการเขาถึงการบริการ
สารสนเทศทางสังคม: ระบบ MHP  

- ขาดจากการทํางานรวมกันอันเน่ืองมาจากการกระจายตัวกฎเกณฑ 
- มีความลาชามากที่จะแนะนําเทคโนโลยีใหมเชนเดียวกับที่จะเช่ือมโยงกับโทรทัศนมือถือหรือ

ปองกันการคัดลอกและการจัดการเน้ือหา : ผลที่ไมสมบูรณของ DVB-H หรือ CPCM 

- ความสามารถ�ใหมที่มาจาก IP: อินเทอรเน็ต ความสําเร็จสําหรับการกระจายเน้ือหา 

 
 แนวโนม: การเขาถึงและการเคลื่อนที ่
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 กาวสู "โทรทัศนของฉัน" (ชองสวนตัว) 

 
 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
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๓. โทรทัศนขนาดพกพาและโทรศัพทมือถือ 

 
 มันคือการสรางความชัดเจนในความหมายของแนวคิดเหลาน้ัน? 

 
 

 อุปกรณไรสายในอดีต 
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 อุปกรณไรสายในปจจุบัน 

 
 

 

 

 อุปกรณไรสายในอนาคต 

 
 

 คลื่นความถ่ี: หลากหลายผูใชงาน,หลากหลายผลประโยชน 
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 ภาพรวมเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ 

 
 LTE: The European Union proposal 

 
 

 ปญหาที่แทจริง: ความตองการของมัลติมีเดีย 
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 ข้ันตอนทางออกที่เปนไปได: รูปแบบของความรวมมือกัน 

- ปจจุบัน� : ระบบโทรศัพทมือถือ  

(GPRS, UMTS, [LTE]) 

- ปจจุบัน : กระจายเสียง/อินเทอรเน็ต 

(DVB-S๒, IPTV) 

- อนาคต : การรวมกันของเครือขาย 

(DVB-S / T, IPTV + LTE) 

 

 

 ตัวอยาง : ยาน UHF (ปจจุบัน ; อนาคต : DTT+LTE,..) 

 
 

 

 ปญหาการมองภาพที่หลากหลาย 
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 ตลาดแนวนอน (ทํางานรวมกัน) ของ DTT (วันน้ี) / TV ที่เช่ือมตอ (เร็วๆน้ี) 

 

 

 
 กลยุทธการสงมอบสื่อ 

- กิจการบริการกระจายเสียงมีการพัฒนาโดยจะรวมความตองการ,ขอมูล,ไฮบริด,แบบโตตอบ, 
หลายหนาจอ,... 

- ในขณะเดียวกันความสามารถของอุปกรณที่เปนตัวรับสามารถขยายได,สามารถเขาถึงบริการ
กระจายเสียงไดไมเพียงแตในรายการวิทยุทั่วไปและตัวรับโทรทัศน แตยังผานทางโทรทัศนที่
เช่ือมตอแลว คอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณมือถือเชนสมารทโฟนและแท็บเล็ต 

- ไมไดมีแพลตฟอรมการสงมอบเดียวที่มีความสามารถในการสนับสนุนทั้งชวงของการบริการ
กระจายเสียงและรวมถึงทุกประเภทของอุปกรณ  

- เครือขายกระจายเสียงไมสามารถสนับสนุนไดทุกประเภทของบริการและพวกเขาสามารถเขาถึง
ผูใชอุปกรณทั้งหมด 

- เครือขายบรอดแบนดถูกนํามาใชเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับการสงมอบบริการที่เปน
นวัตกรรมใหม 

- ในขณะเดียวกันการสงแบบไรสายเปนวิธีเดียวที่จะใหบริการอุปกรณพกพาและโทรศัพทมือถือ 
- เครือขายที่ออกอากาศและบรอดแบนดมักจะดําเนินการเปนอิสระจากกัน 

- ถาเครือขายถูกนํามาใชในทางความรวมมือมันอาจจะเปนไปไดที่จะใชประโยชนจากการทํางาน
รวมกันระหวางเทคโนโลยีที่แตกตาง 

- น้ีจะชวยเปดโอกาสใหมเพื่อการกระจายเสียงของเครือขายผูประกอบและผูใชงาน 

- ผูชมและผูฟง�มีมากข้ึนไมเช่ือเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีตราบเทาที่จะทําใหพวกเขาสามารถเขาถึง

บริการสื่อดวยความสะดวกและบนอุปกรณทางเลือกของพวกเขาเอง 
 การเช่ือมตอโทรทัศน : เรายังคงอยูในชวงเวลาดังน้ี 

- การยอมรับ�สภาพแวดลอมที่เปนมาตรฐานทั่วไปของภาคทั้งหมด 
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- ความเพียงพอ�ของมาตรฐานกฎระเบียบและลักษณะเฉพาะประจําชาติสําหรับผูปกครองที่จะ

ควบคุมการเขาถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ 

- �คุณสมบัติข้ันตํ่าในการอํานวยความสะดวกในการทํางานรวมกันเพื่อใหสามารถ "ปลั๊กอิน" เพื่อ

กระตุนใหเกิดการแขงขันยอนกลับเขากันและวิวัฒนาการ 

- การประยุกต�จากหลักการของความเปนกลางทางเทคโนโลยีและการใหบริการ 

- �กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาของโปรแกรมประยุกตประเภท EPG, ดิจิตอลเทเลเท็กซ ฯลฯ ที่ใช

แบบทันสมัย (และสามารถเขาถึงได) กราฟกและสภาพแวดลอมของเสียง 

- �สรางประสบการณการอํานวยความสะดวกที่มั่นคงใหกับผูใช (เชนผาน "ปุมสีแดง" หรือคลายกัน) 

- �การพิจารณากําหนดสําหรับอุปกรณรุนเกาที่ไมไดรับการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต 

- �กําหนดเงื่อนไขสําหรับความสามารถในการบูรณาการกับบานในยุคดิจิตอล 

 
๔. การหลอมรวมของสื่อมัลติมีเดีย 

 Broadcasting vs. Internet (๑) 

 

 

 
 Broadcasting vs. Internet (๒) 
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 เครือขายคอนเวอรเจนซ 

 

 

 
 

 

 

 

 มาตรฐานและกรอบการกํากับดูแล 

 

 

 

 

 

 

 

๕. โทรทัศนแบบไฮบริดและเชื่อมตอ 

- การจําแนกประเภทและคุณสมบัติของโทรทัศนผาน IP 

- สถาปตยกรรม�ของอุปกรณเครือขายที่ใชรวมกันทั่วไปมีเขตขอมูลเสนทาง (โปรโตคอล IP) 

- การปรากฏของเครือขายแบบมีสายหรือแบบไรสาย 

- การแพรกระจาย�ผาน: 

• �การจัดการเครือขาย (IPTV) 

• �ไมมีการจัดการเครือขาย (Internet TV) 
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- โทรทัศนอินเทอรเน็ตในอุปกรณใหม 

 

 
- ตลาดอุปกรณ 

 
- โทรทัศนไฮบริดและการเช่ือมตอ แนวความคิด (๑) 

- �สิ่งแรกที่ดึงความสนใจ: แนวความคิดที่แตละคนมีในใจที่แตกตางในการทํางานของ 

• �การเช่ือมโยงเขาเขาสูโลกของอินเทอรเน็ตโทรทัศนและการสื่อสารโทรคมนาคม 

• การติดตอกับหนวยงานกํากับดูแลตางประเทศของเขาวางคําจํากัดความที่คลายกัน แตไม

เหมือนกัน 

• พฤติกรรมการบริโภคของเขาซึ่งสงผลตอความคาดหวังของเขา� 
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- กระจายเสียงสเปนที่มุงประเด็นไป HBB ข้ึนอยูกับเงื่อนไขที่จัดต้ังข้ึนโดยรายงานของ EBU "EBU 
Tech ๓๓๓๘" 

- TV ที่เช่ือมตอที่เกี่ยวของกับการเขาถึงเน้ือหาผานทางเว็บของผูผลิตเว็บ 

• TV ที่เช่ือมตอเปน HBI: การกระจายเสียงแบบไฮบริด / อินเทอรเน็ตและเกี่ยวของกับ
เครื่องหมายทางการคาที่แตกตางกัน: สมารทโทรทัศน (Philips, LG,Sharp, Loewe), Internet TV ของ Sony, 
Panasonic VieraSmart, SONY Bravia Video Link, PHILIPS NetTV, SAMSUNG Internet @ TV, 
Panasonic VIErACAST ฯลฯ 

- โทรทัศนไฮบริดเปน HBB: ออกอากาศไฮบริด / บรอดแบนด 
- โทรทัศนไฮบริดเปนรุนใหมของโทรทัศนแบบโตตอบ 

- มันเปนวิวัฒนาการของการทํางานของโทรทัศนทั่วไป (เชน DVB-T) 
- เนนเฉพาะในตลาดแนวนอน 
- เครื่องรับไฮบริดจะรวมทั้ง 

• เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนเขากันไดกับมาตรฐาน DVB 

• บรอดแบนด�สําหรับการใชงาน (แมจะมีเน้ือหาแบบมัลติมีเดีย) 

• สามารถที่จะตีความโดย "เบราวเซอร" 

• การสงสัญญาณระหวางสื่อทั้งสองแบบ 
- ความสับสนเพิ่มเติม: เงื่อนไขการใชบริการใหมยังไมไดกําหนดและช้ีแจง แตในการใชมีอยูแลวใน

ตลาดเชน HII เทคโนโลยี: ไฮบริด IPTV / Internet TV 
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๖. เทคโนโลยีโทรทัศนผานอินเตอรเน็ต  

 การเขารหัสดิจิตอล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การแกปญหา IP แบบหลายผูรับ 
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 The MBMS option (Multimedia Broadcast Multicast Services) 

 
 โทรทัศน Cloud 

- ตองการการเขาถึงจํานวนสูงสุดของผูใชสื่อ ดวยของดี QoE / QoS 

- การกระจายตัวของตลาดเทคโนโลยีที่ แตกตางกันเน่ืองจากมีหลายแพลตฟอรมและอุปกรณที่มี
ผลกระทบขงองการขับเคลื่อนข้ึนอยูกับคาใชจาย 

- �สวนสําคัญของความตองการจึงจะรวมถึงวิธีการจัดสงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงิน 

- � สําหรับบรอดแบนดไดมีการเปลี่ยนจาก (สาธารณะ) การมองเพียงดานเดียวที่มีตอการใช

เครือขายการจัดสงเน้ือหา เฉพาะ ( CDNs ) 

- � ไดคาดหวังวากระจายเสียงจะมากข้ึนโดยใช CDNs พรอมกันหลายสวนเพื่อบริหารจัดการ การ

แพรของเน้ือหาผานทางอินเทอรเน็ต ซึ่งจะใหเลือกเสนทางในการสงมอบเน้ือหาใหกับผูใช 

- �แนวโนมที่เกิดข้ึนใหมก็คือการใชโครงสรางพื้นฐานของ Cloud ที่ใชความเสมือนจริงและการ

ใหบริการ 

- � ผูใหบริการจะมี Cloud โฮสต้ิงเหมือนบริการ CDN ในขณะที่ในมืออื่นๆ , ผูใหบริการ CDN มี

แนวโนมที่จะสงมอบการเขารหัส Cloud ที่ใชกับบริการการกระจายน้ีจะสงผลกระทบตอการปกปองขอมูลและ 
นโยบาย การจัดการเน้ือหา 
 MBMS in connected TV 
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 SDN (Software Defined Networks) 

- เครือขายน้ีจะจัดการจากระยะไกลและจากสวนกลางโดย SW ที่สรางแผนที่แผนผังของเครือขายและ
การจราจรซึ่งบริหารจัดการโดยไมตองทางรางกายที่จะกระทําในแตละอุปกรณ (เราเตอรสวิทช , ฯลฯ ) สามารถ
ควบคุมไดและจะชวยใหคุณในการคาดการณเสนทางของการเคลื่อนไหวของแพ็กเก็ตผานเครือขายที่จะไมยุบ
การจราจรโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับการจัดจําหนายวิดีโอเชิงเสน 
สนับสนุนโดยมูลนิธิ OpenFlow (OnF) กอต้ังข้ึนในป ๒๐๑๑ ซึ่งมีสมาชิกเชน Verizon, Deustche Telekom 
เทเลคอมอิตาล,ี SK Telecom และเปนประธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
หัวขอหลัก(Theme) :    Relevant questions in the field of media policies for shaping a 
competitive and plural market  
 
 
ประสบการณการใหใบอนุญาตของ Catalan Audiovisual Council (CAC) 
 
ความเปนมาของการกอต้ัง CAC 
 
ค .ศ . 1996 จัดต้ังเปนสวนงานใหคําปรึกษาแกรัฐบาลทองถ่ิน Catalan โดยอาศัยกฎหมายเดิมที่มีอยูนํามาปรับใช 
ใหรัฐบาลมีอํานาจในการกํากับกิจการกระจายเสียง โครงสรางน้ีประกอบดวยกรรมการ (Board members) 
จํานวน ๑๓ คน ถูกคัดเลือกมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฏร มีอายุการดํารงตําแหนงคราวละ ๕  ป สามารถถูก
คัดเลือกกลับมาเปนไดอีกในวาระถัดไป แตคุณสมบัติยังไมถูกกําหนดใหตองมีความเปนอิสระจากภาคสวนตางๆ 
หนาที่สําคัญ  คือ เฝาดู (Monitoring) รับเรื่องรองเรียน รายงานและสื่อสารกับสาธารณชน โดยทุนในการ
ดําเนินการมาจากเงินของสาธารณะ 
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ค .ศ . 2000 จัดต้ังเปนองคการอิสระโดยมีกฎหมายที่เปนมติเอกฉันทของสภาผูแทนราษฎรในแควนของตนเอง มี
ขอบเขตความสามารถดูแลการกระจายเสียงสาธารณะ (Catalan radio and TV PSB) ประกอบดวยกรรมการ 
(Board members) จํานวน ๑๐  คน คัดเลือกมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฏร มีอายุการดํารงตําแหนง ๖  ป           
ไมสามารถถูกคัดเลือกกลับมาดํารงตําแหนงไดอีกในวาระถัดไป สําหรับคุณสมบัติกรรมการตองมีความอิสระ           
และเปนกลาง สามารถตัดสินใจไดในเรื่องที่ไมไดบัญญัติไว มีการเพิ่มความสามารถในการใหความเห็น                    
ในการออกใบอนุญาตแกรัฐบาล และสามารถกํากับดูแลเน้ือหา สวนเงินทุนในการดําเนินการมาจากเงินสาธารณะ    
ภาษี การหารายได และคาปรับ 
ค .ศ . 2005 จัดต้ังเปนองคกรกํากับดูแล ที่มีความเปนอิสระในการดําเนินงานขององคกร มีกฎหมายสําหรับบังคับใช
ในการกํากับดูแลโดยตรง ประกอบดวยกรรมการ (Board members) จํานวน ๖  คน คัดเลือกมาจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฏร มีอายุการดํารงตําแหนง ๖ ป ไมสามารถถูกคัดเลือกกลับมาดํารงตําแหนงไดอีกในวาระ
ถัดไป กําหนดใหมีหนาที่เพิ่มเติมในการออกใบอนุญาตซึ่งเดิมเปนอํานาจของรัฐบาล และจัดใหมีการตรวจสอบ                
ทั้งในระดับทองถ่ินและระดับสาธารณะ ซึ่งภารกิจหนาที่เหลาน้ีรัฐบาลเปนผูกําหนดไว มีขอบเขตความสามารถ
ดูแล  การกระจายเสียงสาธารณะ (Catalan radio and TV PSB) และ วิทยุธุรกิจ เงินทุนในการดําเนินงานมาจาก         
เงินสาธารณะ ภาษี การหารายได และคาปรับ 
 
 
ตัวอยางข้ันตอนการคัดเลือกและออกใบอนุญาตประเภทธุรกิจ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐกําหนดแผนความถ่ีและ

เงื่อนไขทางเทคนิค 
 

วิเคราะหรายละเอียดใบ

สมัคร และขอเสนอในดาน

การบริหาร เทคนิค 

เศรษฐศาสตร และเน้ือหา

รายการ   ใชเวลา ๖ เดือน 

เปดรับใบสมัคร 

เพื่อขอรับใบอนุญาต 
ประกาศ 

การออกใบอนุญาต 

ตรวจสอบดานเทคนิค ของ 

Infrastructure 

ลงนามในสัญญาอนุญาต มี

ระยะเวลา ๑๕ ป 
เริ่มออกอากาศ 

ประกาศรายช่ือผูชนะ          

/ผูไดรับอนุญาตลงในราช

กิจจานุเบกษา 
 

จัดการใหคะแนนแบบ 

Beauty contest ตามเงื่อนไข

ตางๆ 

จัดเรียงลําดับคะแนน ตาม

เงื่อนไขของแตละประเภท

ใบอนุญาต รายช่ือผูไดรับ

ใบอนุญาต 
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ตัวอยางเอกสารที่เกี่ยวของในกระบวนการออกใบอนุญาต 

- ขอกําหนดทางเทคนิคการกระจายสัญญาณคลอบคลุมพื้นที่รับชม (Coverage Area) และ 

MUX 

- ประกาศการออกใบอนุญาต ซึ่งประกอบดวยตําแหนงที่ต้ังสายอากาศ ความถ่ี กําลังสง 

ตามที่กําหนดไว  

- ขอตกลงและเงื่อนไขการใหอนุญาต 

- ประกาศคะแนนผูย่ืนขอเสนอ เรียงลําดับตามสถานีที่กําหนด 

- ประกาศในเอกสารเผยแพรของรัฐหรือราชกิจจานุเบกษาประจํารัฐ 

 

 นโยบายสื่อบริการสาธารณะ (Public service broadcasting policies: Prof. Kate Coyer) 

   สื่อบริการสาธารณะ หรือ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อบริการสาธารณะ             

เปนการดําเนินการที่มุงประโยชนสาธารณะมากกวาการแสวงหากําไรในเชิงพาณิชย และเปนอิสระในการ

ดําเนินการปลอดการแทรกแซงจากรัฐ อีกทั้งยังตองตอบสนองการเขาถึงของกลุมคนที่หลากหลาย รักษาประโยชน

ของชนกลุมนอย เปนชองทางใหขอมูลขาวสาร การศึกษา และความบันเทิง โดยมีหลักการที่สําคัญ กลาวคือ 

ผูประกอบการ   เพื่อสาธารณะจะตองปองกันการแทรกแซงทั้งจากการเมืองและธุรกิจ รักษาความเปนอิสระในการ

ดําเนินการและเคารพความเปนอิสระของกองบรรณาธิการ ตลอดจนรายการที่ออกอากาศตองเปนเน้ือหาที่สงเสริม

ประโยชนสาธารณะ โดยเฉพาะตองใหขอมูลอยางสมดุลรอบดาน 

หลักการของการออกกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการใหบริการสาธารณะ มีสาระสําคัญ         
แบงออกเปนสี่ประเด็น ไดแก 

๑. ประเภทของรายการที่จะแพรกระจายไปสูผูชม 

๒. การรับรองในเรื่องความเปนอิสระ 

๓. แหลงที่มาของรายได  

๔. สงเสริมใหเปดเผยและแสดงความรับผิดตอสาธารณะ 

นอกจากน้ี สําหรับผูประกอบกิจการทีวีสาธารณะ การบริหารงานคณะกรรมการบริหาร หรือ    

Board of Directors ซึ่งมีตัวแทนของภาคประชาสังคม และผูเช่ียวชาญในแขนงวิชาชีพตาง ๆ โดยกระบวนการ

คัดเลือก    หรือสรรหาคณะกรรมการจะมีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม โดยโครงสราง                      

ของคณะกรรมการบริหาร จะประกอบดวย สมาชิก ๙  คน โดยแตละคนจะตองมีความรูและมีประสบการณ            

ที่เกี่ยวของในดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน นโยบาย กฎหมาย เทคโนโลยี สื่อมวลชน และธุรกิจ              

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารจะมีวาระดํารงตําแหนง ๖ ป และสามารถขยายระยะเวลาออกไปได ๒  ป และในการ
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แตงต้ังคณะกรรมการบริหารจะตองเสนอช่ือผานรัฐสภาพิจารณาตามกระบวนการตางๆ บนหลักการของความ

โปรงใส  

ในสวนของแหลงที่มาของรายไดในการดําเนินกิจการน้ัน ทีวีสาธารณะจะตองนําเสนอ              

แผนงบประมาณผานรัฐสภาและรัฐสภาเปนผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อนําไปบริหารงานตอไป 

 
ความเปนอิสระของบอรด 
 

- คณะกรรมการจะตองมีความเปนอิสระและคงไวซึ่งความยุติธรรมในการทําหนาที่ และรักษา
หลักการที่ประกาศไว 

- บุคคลที่ดํารงตําแหนงกรรมการตองไมแสวงหาหรือยอมรับผลประโยชนตอบแทนในการทําหนาที่ 
ยกเวนตามที่กฎหมายกําหนดไว 

- กรรมการตองทําหนาที่โดยอยูในการกํากับหรือตรวจสอบของประชาชน และจะตองไมใชอํานาจ
หนาที่ไปเพื่อความกาวหนาหรือความใจโดยสวนตัว  

- กรรมการจะไมไดรับคาตอบแทนจากการทํางาน แตจะไดรับการชดเชยคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง       
รวมทั้งการเดินทางที่พักและการดํารงชีวิตที่เกิดข้ึน อันเปนผลมาจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ 
 

 
การยึดโยงตอสาธารณะ 

- คณะกรรมการจะตองเผยแพรรายงานการดําเนินงานประจําป รวมทั้งรายได รายจาย รายงาน
กิจกรรม  ที่ดําเนินการ ขอรองเรียน ขอทบทวน กําหนดการหรือแผนงานที่มีการเปลี่ยนแปลง และความเปน
อิสระของรายการ ที่ผลิตออกอากาศ 

- การทบทวนการทําหนาที่ของผูจัดการหรือผูอํานวยการ 

- การเปดใหสาธารณะพบปะและสะทอนความเห็นความตองการโดยตรง 
 
รายไดและแหลงที่มา 

- การจัดเก็บคาธรรมเนียมการใหบริการสื่อสาธารณะ โดยผนวกกับคาใชไฟฟาของครัวเรือนและจาย   
ผานใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา สวนอัตราการจัดเก็บอาจคํานวณตอครัวเรือนหรือคํานวณเปนสัดสวนจากคาใชไฟฟา 

- การขอรับรายไดสนับสนุนโดยตรงจากรัฐสภา  

- สื่อสาธารณะจะแสวงหารายไดจากการโฆษณาไมได 

- และผูโฆษณาจะตองไมพยายามเขามามีอํานาจในการกําหนดผังรายการ 
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 การอภิปรายกลุมวาดวยการประกอบกิจการบริการสาธารณะ  
 

จากการบรรยายแนวคิดเรื่องสื่อสาธารณะขางตน วิทยากรจึงกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยน         
ความคิดเห็นตอกรณีดังกลาว โดยแบงผูเขารับการอบรมออกเปนสี่กลุมเพื่อรวมกันวิเคราะห โดยใหอางอิงแนวคิด    
และหลักการพื้นฐานทางกฎหมายตามประเด็นดังกลาววา การประกอบกิจการบริการสาธารณะมีขอดี หรือขอเสีย
อยางไร และใหเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงแนวคิดในการประกอบกิจการบริการสาธารณะในแงมุมตางๆ 
ดังตอไปน้ี 
 
กลุม ๑ มุมมองขององคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแล 

นําเสนอเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับหลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับทีวีสาธารณะ (PSB) ในมุมมอง   
ขององคกรกํากับดูแลฯ โดยไดวิเคราะหถึงผลดีและผลเสียของหลักการทางกฎหมายและแนวปฏิบัติ                      
ที่เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารของคณะกรรมการ โดยเห็นวา ในเรื่องโครงสรางกรรมการบริหาร ในแงจํานวน
กรรมการเห็นวาไมใชประเด็นสําคัญ แตการมีตัวแทนจากทุกภาคสวนโดยเฉพาะชนกลุมนอยที่อยูในพื้นที่             
ถือเปนประเด็นสําคัญที่ตองสรางความเทาเทียมใหเกิดข้ึนอยางแทจริง จึงตองเปดโอกาสใหมีตัวแทนเขารวม          
เปนกรรมการบริหารและใหมีชองทางเอื้อใหเสนอความคิดเห็นตางๆ เน่ืองจากหลักการสําคัญของทีวีสาธารณะ    
จะตองเปนอิสระจากการเมืองและการแทรกแซงในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งการกําหนดใหตองขออนุมัติงบประมาณ         
จากรัฐสภา เปนเงื่อนไขที่มีความสุมเสี่ยงที่จะเช่ือมโยงกับภาคการเมือง ดังน้ัน สิ่งที่จะยืนยันไดวาเปนอิสระจริง    
หรือไม จึงเปนประเด็นที่ควรตองพิจารณา 

 
 
กลุม ๒ มุมมองของสภาผูแทนราษฎร 

ขอดี คือ การประกอบกิจการบริการสาธารณะน้ัน มีความเปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซง       
จากทางการเมือง ซึ่งจะสงผลใหรายการที่นําเสนอตอประชาชนผูบริโภคจะมีความครอบคลุม  

ขอเสีย  คือ  เงินสนับสนุนที่จัดสรรใหแกผูประกอบกิจการที่ไดมาจากการจัดเก็บคาไฟของ
ประชาชนน้ัน เห็นวา อาจกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันระหวางผูบริโภคได และไมตอบสนองตอนโยบายภาครัฐ                 
ในเรื่องการประหยัดพลังงาน กลาวคือ หากรัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนประหยัดพลังงาน มีการใชไฟ               
เพื่อการอุปโภค บริโภคนอยลงแลว รายไดที่เกิดจากการใชไฟฟาจะนอยลงตามสัดสวน ซึ่งจะมีผลทําใหเงิน
สนับสนุน  ผูประกอบกิจการบริการสาธารณะอาจไมเพียงพอตอการบริหารจัดการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

สิ่งท่ีควรแกไขปรับปรุง คือ ใหนํารายไดที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเชน ภาษีสุรา ภาษี
บุหรี่ หรือภาษีสินคาฟุมเฟอย มาเปนเงินสนับสนุนใหแกผูประกอบกิจการบริการสาธารณะ 
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กลุม ๓ มุมมองของประชาชนและผูบริโภค 

ขอดี ไดแก ประชาชนและผูบริโภคไดประโยชนจากการพัฒนาเทคโนโลยีในการออกอากาศ        
ทําใหคุณภาพสัญญาณดีข้ึน ภาพและเสียงมีความคมชัดและมีชองรายการที่หลากหลาย และการกําหนดเงื่อนไข
รับรองใหตองเปนอิสระจากรัฐบาล จะทําใหสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง ไมถูกแทรกแซง 

ขอเสีย  คือ การมี PSB law ที่เปนระบบบอรด  เน่ืองจากวาระดํารงตําแหนงอาจไมเพียงพอ         
ในการทํางานใหสําเร็จ เพราะในบางกรณีโครงการหรือกระบวนการอาจยังไมสําเร็จลุลวง แตหากคณะกรรมการ    
ตองยุติบทบาท โดยที่คณะกรรมการชุดใหมไมดําเนินการตอเน่ืองดวยเหตุที่แนวคิดไมไปในทางเดียวกัน                
ก็จะสรางความลมเหลวใหกับโครงการน้ันๆ  

สิ่งท่ีควรแกไขปรับปรุง มีดังน้ี  
๑. ควรกําหนดเปนแผนแมบท ( master Plan) หรือ  ตัวช้ีวัดภารกิจตามกรอบเวลา 

(milestone) เพื่อใหโครงการตางๆ สามารถดําเนินไปไดจนสําเร็จลุลวง แมจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหาร 

๒. การจัดเก็บรายไดสนับสนุน ( funding) จัดเก็บรายครัวเรือน ( households) โดยใชวิธีการ

คํานวณจากสัดสวนการใชไฟฟา เห็นวายังไมใชวิธีการที่เหมาะสม เน่ืองจากเปนการใหบริการสาธารณะ ที่

ครอบคลุมทั้งประเทศ การจัดเก็บในลักษณะดังกลาวอาจไมเปนผลใหมีการตอบสนองหรือทําใหไดรับชมรายการที่

ตองการหรืออยูในความสนใจ 

๓. ควรกําหนดใหมีการสํารวจความเห็น( poll) เกี่ยวกับความตองการรับชมรายการ                

หรือใหลงคะแนน (vote) ประเภทรายการที่ตองการรับชมโดยตรง  

 
 
กลุม ๔ มุมมองของชนกลุมนอย 

ขอดี จากรูปแบบการคัดเลือกผูแทนเขาไปเปนคณะกรรมการน้ัน เปนการเปดโอกาส  
 ใหตัวแทนจากชนกลุมนอย) minority group( เขามาเปนตัวแทนได ซึ่งถาตัวแทนจากกลุมน้ีไดรับเลือกเขามา         

จะทําใหมีโอกาสนําเสนอรูปแบบเน้ือหารายการที่สนใจโดยตรง และสะทอนเอกลักษณของแตละชุมชน อีกทั้งยัง
เปนการแสดงออกถึงความเทาเทียมกันในสังคมดวย 

ขอเสีย  
๑. จากรูปแบบของการคัดเลือกขางตน จะเห็นวา โอกาสที่ตัวแทนจากกลุมน้ีจะไดรับเลือกเขา

ไปยอมมีโอกาสนอยกวากลุมที่มีความเช่ียวชาญ หรือองคกรใหญ ๆ เพราะชนกลุมนอยมีผูสนับสนุนนอยกวา 

๒. การจัดเก็บรายไดสนับสนุนจากจากคาบริการใชไฟฟา เปนการเอาเปรียบผูบริโภค         

เน่ืองจากบางครัวเรือนจะมีอัตราการใชไฟฟาแตกตางกันจากหลายเหตุผล  

การแกไข 
๑  .ควรมีการกําหนดอัตราหรือจํานวนผูแทนของคณะกรรมการ โดยกําหนดใหมีตัวแทนอยาง

 นอยหน่ึงคนจากกลุมminority ที่จะตองไดรับเลือกเขาไปเปนกรรมการ 
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๒  .การจัดเก็บรายไดสนับสนุน ควรคํานวณตามจํานวนเครื่องรับโทรทัศนตอครัวเรือน  
 

 แนวโนมการหลอมรวมการใหบริการดานสื่อสารมวลชน  

แผนดานเทคนิคกิจการโทรทัศนของประเทศสเปน (National Technical Plan of Television) 

  แผนดานเทคนิคกิจการโทรทัศนไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาของประเทศสเปน เมื่อวันที่ ๒๙  
กรกฎาคม ค .ศ .๒๐๐๑  เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินจากระบบแอนะล็อกไปสูระบบ
ดิจิตอล โดยแผนดังกลาว มีเปาหมายประกอบดวย         
 

- การสนับสนุนใหเกิดความหลากหลายในการรับชมสื่อ 
– การสนับสนุนใหเกิดเทคโนโลยีใหมในอุตสาหกรรมโทรทัศน โดยเฉพาะอยางย่ิงในเทคโนโลยี

ความคมชัดสูง (High Definition) และโทรทัศนเคลื่อนที่ (Television in Mobility) เพื่อ
กระตุนตลาดโทรทัศนในประเทศสเปน 

– เพื่อรองรับความตองการดานการรับรูขอมูลขาวสารที่เพิ่มมากข้ึน อยางพอเพียงและ
เหมาะสม 

– ชองสัญญาณโทรทัศนเดิมไมกระทบตอการรับชมของผูชมหลังจากยุติการออกอากาศระบบ     
อนาล็อค 

ผลจากแผนดังกลาวที่จากเดิมหน่ึงชองสัญญาณสงไดเพียงหน่ึงชองรายการ แตสําหรับแผนใหม
แลวกําหนดใหหน่ึงชองสัญญาณ (20 MHz) สามารถสงได ๔ ชองรายการ บวกดวย รอยละ ๒๐  ของคลื่นความถ่ี
สําหรับ   การรับสงขอมูล (DATA) ซึ่งยังเปนคําถามอยูในปจจุบันวาผูใหบริการสงสัญญาณ (multiplexer) ทํา
หนาที่เปน Broadcaster หรือ Broadband Operator ทั้งน้ีในแผนดานเทคนิคกิจการโทรทัศนไดกําหนดหลักการ          
และสาระสําคัญ ดังน้ี 
 

- ผูใหบริการโทรทัศนภาคพื้นในระบบแอนาล็อคเดิมจํานวน สามรายที่ใหบริการครอบคลุม         
ทั้งประเทศ จะตองใหบริการในระบบดิจิตอลดวย ทั้งน้ีเพื่อการใหเปลี่ยนผานไปสูระบบ
ดิจิตอลดําเนินไปอยางรวดเร็วและราบรื่น 

- ชองรายการโทรทัศนที่ใหบริการชุมชนจะไดรับสิทธิใหออกอากาศในระบบดิจิตอลโดย
อัตโนมัติ จากหน่ึงชองรายการไดสิทธิสองชองรายการ  

- มีการออกแบบพื้นที่ครอบคลุมการใหบริการใหมตามยานความถ่ีโทรทัศนระบบดิจิตอล 
- สงเสริมใหมีการลงทุนและการปรับปรุงโครงขายโทรทัศนอนาล็อคระบบเดิมและสนับสนุน     

การใชโครงขายรวมกันกับกิจการโทรคมนาคม 
- ผูพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม ตองสามารถเขาถึงและรับชมรายการโทรทัศนในระบบ

ดิจิตอลได 
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แนวโนมการหลอมและสถานะปจจุบันกิจการโทรทัศนของสเปน 
๑. ผลของการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศนภาคพื้นดินจากระบบอนาล็อคเปนระบบดิจิตอล         

เปนผลใหจํานวนชองรายการเพิ่มมากข้ึน สงผลตอรูปแบบธุรกิจในการหารายไดที่แตเดิมรายไดหลักมาจากการ
โฆษณา โดยที่อัตราคาโฆษณาข้ึนอยูกับจํานวนคนดู (Rating) ซึ่งรายไดดังกลาวหลังจากเปนระบบดิจิตอลอาจจะ
ไมใชรายไดหลักหรือเปนรายไดไมยังย่ืนอีกตอไป เน่ืองจากจํานวนผูใหบริการที่มีการแขงขันมากข้ึนและพฤติกรรม
การรับชมของผูชมเปลี่ยนไป  

๒. โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTT) ที่ผูใหบริการสงสัญญาณ (Broadcaster)             
แตละรายไดคลื่นความถ่ีจํานวน ๒๐ MHz ซึ่งเพียงพอสําหรับใหบริการขอมูลขาวสารในลักษณะโตตอบ 
(Interactive) ซึ่งสามารถใหบริการ Pay TV ในลักษณะจายในรายการที่ตองการรับชม (Pay Per Event) 
ประกอบกับเครื่องรับโทรทัศนในปจจุบันก็สามารถรองรับการใหบริการประเภทน้ีอยูแลวดวย 

๓. ประเทศสเปนนอกจากการจายเพื่อรับชม (Pay Event) เปนแรงขับเคลื่อนหลักในการ
ใหบริการ Interactive TV แลว ยังมีบริการอื่นๆ ผานโครงขายโทรทัศนอีกดวย เชน การใหบริการขอมูลขาวสาร 
(Information Service) การติดตอราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส  (e – government) และอินเตอรเน็ตทีวี
ผาน บราวเซอร (TV Browsers)  

๔. ในปจจุบันผูใหบริการสงสัญญาณโทรทัศน (Multiplexer) แตละรายใหบริการชองรายการ
โทรทัศนทั้งความคมชัดปกติ  (Standard Definition) และความคมชัดสูง (High Definition) รวมถึงใหบริการ         
ทั้ง Free TV และ Pay TV  

๕. โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTT) ใชระบบ DVB-T โดยกําหนดชองรายการความ
คมชัดสูง (High Definition) ใหบีบอัดสัญญาณดวยมาตรฐาน MPEG 4 และชองรายการความคมชัดปกติ 
(Standard Definition) ใหบีบอัดสัญญาณดวยมาตรฐาน MPEG 2 ทําใหชองรายการความคมชัดสูง  (High 
Definition)  ใชความจุ (Capacity) ครึ่งหน่ึงของ Multiplexer และชองรายการความคมชัดปกติ (Standard 
Definition) ใชความจุรอยละ ๒๕ ของ Multiplexer 

๖. ในการกระจายชองรายการหรือออกอากาศ (Content Distribution) ในปจจุบันมีสอง
รูปแบบ กลาวคือ การกระจายชองรายการหรือออกอากาศในลักษณะเชิงเสนตรง ( Linear) หมายถึง การสง
รายการโทรทัศนระบบเดิม ที่ผานระบบดาวเทียม ผานระบบเคเบิ้ล หรือผานระบบสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดิน 
โดยผูชมสามารถรับชมชองรายการทางเครื่องรับโทรทัศนเปนอุปกรณหลัก และสามารถรับชองผานอุปกรณอื่นเปน
อุปกรณรอง  เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เปนตน 
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   การกระจายชองรายการหรือออกอากาศในลักษณะเชิงเสนตรง 

 

สวนการกระจายชองรายการหรือออกอากาศในลักษณะไมเปนเชิงเสนตรง (Nonlinear) หมายถึง 

การสงรายการโทรทัศนระบบใหมผานโครงขายอินเทอรเน็ต โดยผูชมสามารถรับชมชองรายการทางคอมพิวเตอร     

เปนหลัก และสามารถรับชมผานอุปกรณอื่นเปนอุปกรณรอง เชน โทรทัศนผานกลองรับสัญญาณ โทรทัศนมือถือ      

แท็บเล็ต เปนตน ซึ่งสามารถรับชมชองรายการตางๆ ไดตลอดเวลาและทุกสถานที่  

 

 
  การกระจายชองรายการหรือออกอากาศในลักษณะไมเปนเชิงเสนตรง 
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๗. จากขอมูลในป ค.ศ. ๒๐๐๙  แสดงใหเห็นการเขาถึงกิจการโทรทัศนของครัวเรือนประเทศ
สเปนดังน้ี  

- ครัวเรือนประเทศสเปนสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ผานระบบ Pay TV 
สูงถึงรอยละ ๔๘.๖ ของจํานวนครัวเรือนที่เขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

- รูปแบบการเขาถึงโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกที่เปน Pay TV รอยละ ๔๕ ผาน
ระบบดาวเทียม รอยละ ๓๑ ผานระบบเคเบิ้ล รอยละ ๒๐ ผานระบบ IP และรอย
ละ ๔ ผานระบบทีวีดิจิตอล  

- คาใชจายตอเดือนสําหรับโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกที่เปน Pay TV เฉลี่ยเดือนละ   
๓๗ ยูโร 

- คาใชจายตอเดือนสําหรับโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกที่เปน Pay TV พรอมดวย
บริการเสียง และบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเฉลี่ยเดือนละ ๔๙.๕ ยูโร 

- จํานวนครัวเรือนประเทศสเปนที่รับชมรายการโทรทัศนผานระบบโทรทัศน
ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลคิดเปนสัดสวนรอยละ ๘๐ ของจํานวนครัวเรือน และ
อีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนครัวเรือนผานระบบดาวเทียมและเคเบิ้ล 

 

 

วันพุธท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  
หัวขอหลัก(Theme) :    Community and alternative media  

 

กฎหมายและการออกใบอนุญาต วิทยุชุมชน )Community radio legislation and licensing( 

  สื่อชุมชน) Community Media) ตามนิยามของ UNESCO หมายถึง สื่อที่ดําเนินการในชุมชนของตน 
เพื่อชุมชน เกี่ยวกับชุมชน และ โดยมีชุมชนเปนเจาของดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญของสื่อชุมชน )Key characteristics of community media) 

1. ไมไดดําเนินงานเพื่อแสวงหาผลกําไร 
2. ไมมีผลประโยชนทับซอน และ ปราศจากการครอบงํา จากเอกชน และรัฐบาล 
3. ดําเนินงานโดยกลุมอาสาสมัครเปนหลัก ซึ่งจะเปนกลุมจิตอาสา และ มือสมัครเลน (non-professional) 

ทั่วไป 
4. เปนรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับภายในชุมชน (Local Programming) 
5. การตัดสินใจในการดําเนินงานตางๆ จะตองโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
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       จากลักษณะดังกลาว วิทยุชุมชนจึงนับเปนสวนหน่ึงของสื่อสาธารณะ โดยมุงเนนการทําหนาที่เปนสื่อ
สาธารณะในระดับทองถ่ินเปนหลัก  ในแงของแนวคิดและบทบาทพื้นฐานสําคัญของสื่อสาธารณะอยูที่การยึดถือ
ประโยชนของประชาชนทุกคน โดยมีความเปนอิสระ ความหลากหลายและแตกตางจากสื่อเชิงพาณิชย ทั้งน้ีเน้ือหา
ที่นําเสนอจะตองเปนกลาง สอดคลองกับความตองการและความสนใจของประชาชนทุกกลุม ดวยภารกิจดังกลาว 
องคกรสื่อสาธารณะจึงตองเปนอิสระจากอิทธิพลของรัฐและกลุมทุน ดังน้ันรายไดหลักของสื่อสาธารณะจึงควรมา
จากประชาชนในรูปแบบของคาธรรมเนียมใบอนุญาต (License Fee) เปนหลัก 

ขั้นตอนในการพัฒนานโยบายและการออกใบอนุญาตวิทยุและโทรทัศนชุมชนอยางยั่งยืน  

1. ประเมินภูมิทัศนสื่อที่มีอยูเดิม และทบทวนความตองการของชุมชน  

• อะไรคือสิ่งที่คนในชุมชนตองการ 

• สถานีวิทยุและโทรทัศนใดที่มีอยูในปจจุบันทีมีรายการที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ชุมชน 

• กลุมตางๆของชุมชนสามารถย่ืนขอรับใบอนุญาตไดหรือไม 
 

2. กําหนดพันธกิจ (เปาประสงค) ของสื่อกระจายเสียงและสื่อโทรทัศนของชุมชน ตามคํานิยามในกฎหมาย 

• ตัวอยางคํานิยามในกฎหมายของประเทศ Ireland สมาคมวิทยุชุมชนแหงไอรแลนด 
(Community Radio Association of Ireland : CRAOL) ซึ่งเปนองคกรตัวแทนวิทยุชุมชนของ
ประเทศไอรแลนด ไดรวมกันกําหนดนโยบายวิทยุชุมชน และนิยามวิทยุชุมชนไวดังน้ี 
 

“ สถานีวิทยุชุมชน มีลักษณะของการเปนเจาของโดยชุมชน ไมแสวงหากําไร ดําเนินการเพื่อชุมชน 

โดยจัดโครงสรางการบริหารสถานีใหผูฟงในชุมชนที่รับบริการสามารถสมัครเขาไปเปนสมาชิก เขาถึง และมีสวน

รวมในการจัดการ ดําเนินการ และจัดรายการวิทยุได นอกจากน้ีเน้ือหารายการที่กระจายเสียงควรสะทอนใหเห็น

ถึงความสนใจและความตองการพิเศษของกลุมผูฟงของสถานี ” 

 
3. การจัดสรรคลื่นความถ่ี 

• จัดสรรคลื่นความถ่ีโดยการประมูลคลื่นความถ่ี และลงประกาศเชิญชวนลงในสื่อสาธารณะ 

• อํานวยความสะดวกใหแกผูเขารวมประมูลในการขอรับบริการดานตางๆ 
 

4. หลักเกณฑและกระบวนการในการออกใบอนุญาต  

• กําหนดมาตรฐานข้ันพื้นฐาน 

• จัดลําดับใบสมัครเมื่อมีการแขงขันประมูลราคา 

• มีกระบวนการและหลักเกณฑที่ชัดเจนสําหรับการตอใบอนุญาต (ตอใบอนุญาตทุก 5 ป) 
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เกณฑในการพิจารณาใหใบอนุญาต แกผูขอรับใบอนุญาตวิทยุชุมชน 

• เปนองคกรที่จัดต้ังข้ึนโดยไมแสวงหาผลกําไร 

• ผูที่เปนเจาของ หรือมีสวนไดสวนเสีย จะตองไมใช กลุมบุคคล กลุมการเมือง หรือกลุมองคกรทางธุรกิจ 

• คณะผูบริหารตองมาจากชุมชน 

• เน้ือหารายการตองเกี่ยวของโดยตรงกับชุมชน (อยางนอย 50 เปอรเซ็นต) 

• จํานวนช่ัวโมงข้ันตํ่าในการออกอากาศ ตอวัน หรือ ตอสัปดาห 
 
 

โครงสรางวิทยุชุมชน 
   
 

 

 

 

 
 

ชุมชน 

สถานีท่ีไดรับอนุญาต

การบริหารจัดการสถานี 

โครงสรางความเปนเจาของ      

 (องคกรไมแสวงหากําไร) 
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รูปแบบในการหารายได /เงินลงทุน  

• ใชรูปแบบการหารายไดแบบผสมผสาน คือ จะไมมีการหารายไดจากแหลงใดแหลงเดียวโดยเฉพาะ เชน 
รายไดสวนหน่ึงอาจมาจากการโฆษณา และอีกสวนมาจากเงินบริจาคของประชาชน หรือเงินทุนสนับสนุน
จากภาครัฐ 
 

• ตัวอยางของรูปแบบในการหารายได/เงินลงทุนของวิทยุชุมชน ในประเทศตางๆ 
 

 รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (ประเทศฮังการี และประเทศอังกฤษ) 
 ภาษีจากผูประกอบกิจการเคเบิลและโทรศัพทเคลื่อนที่ (ประเทศโคลัมเบีย) 
 สวนหน่ึงจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตของวิทยุประเภทธุรกิจ (ประเทศเดนมารก) 
 สวนหน่ึงจากรายไดคาโฆษณาของวิทยุประเภทธุรกิจ (ประเทศฝรั่งเศส) 
 

• เงินทุนสนับสนุนทางออม (Indirect public funding) 
 
 การสนับสนุนจาก ผูมีรายไดประจํา ลูกจาง และการจัดกิจกรรมระดมทุนตางๆ (Lifelong 

learning) 
 การสนับสนุนจากองคกรสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานในระดับภูมิภาค 
 สนับสนุนดานเทคนิคและการเริ่มตนประกอบกิจการ 

 

• ตัวอยางอื่นๆ ของการสนับสนุนสาธารณะนอกจากเรื่องคาใชจายในการดําเนินงานข้ันพื้นฐาน 
 
 กองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสถานี, การสํารวจและศึกษากลุมผูฟง 
 กองทุนเพื่อชวยสนับสนุนสมาคมสื่อชุมชน 
 กองทุนเพื่อสนับสนุนการฝกอบรมลูกจาง การซื้อเครื่องมืออุปกรณของสถานี  
 คาใชจายในการออกอากาศผานทางอินเตอรเน็ต, พัฒนาระบบดิจิตอลใหมีความทันสมัยมาก

ย่ิงข้ึน 
 รายไดจากคาธรรมเนียมตางๆ 
 ไดรับสิทธ์ิในการงดเวนการจายภาษี 
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ลักษณะกองทุนกิจการกระจายเสียงใน 6 ประเทศตัวอยาง 

 
ประเทศ กองทุนวิทยุชุมชน สถานะ

กองทุน 
แนวการสนับสนุน 

 
จํานวนทุนท่ีจัดสรร 

 
สหราช
อาณาจักร 

Community Radio 
Fund (CRF) 

เฉพาะวิทยุ
ชุมชน 

การดําเนินการหลัก
ของสถานี 

ตามผูรับทุนเสนอ
ขอ 

ไอรแลนด Broadcasting 
Authority of Ireland 
(BAI) 

ทุกสื่อ โครงการ /กิจกรรม
เฉพาะ 

 

ตามผูรับทุนเสนอ
ขอ 

 

ฝรั่งเศส Fonds de soutien a’ 
l’expression 
radiophonique 
locale (FSER) 

เฉพาะวิทยุ
ชุมชน 

ทั้งการดําเนินการหลัก
ของสถานีและ
โครงการ /กิจกรรม
เฉพาะ 

ตามขนาด )จํานวน (
กลุมผูฟง 

 

คานาดา Community Radio 
Fund of Canada 
(CRFC) 

เฉพาะวิทยุ
ชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม
เฉพาะ 

ตามผูรับทุนเสนอ
ขอ 

 

ออสเตรเลีย Community 
Broadcasting 
Foundation (CBF) 

เฉพาะวิทยุ
ชุมชน 

ทั้งการดําเนินการหลัก
ของสถานีและ
โครงการ /กิจกรรม
เฉพาะ 

ตามขนาด )จํานวน (
กลุมผูฟง 

 

นิวซีแลนด NZ on Air ทุกสื่อ การดําเนินการหลัก
ของสถานี 

ตามขนาด )จํานวน (
กลุมผูฟง 

กฎเกณฑอื่นๆเกี่ยวกับการใหใบอนุญาต 

• มีการจัดสรรคลื่นความถ่ีอยางเปนธรรมและเทาเทียมใหแตละภาคสวน 

• การบังคับใชกฎ must-carry สําหรับผูประกอบการระบบดิจิตอลและมัลติเพล็กซ 
     Must-carry rules ในประเทศยุโรปแตกตางจากประเทศไทย โดยกฎดังกลาวบังคับใหบริษัทโทรทัศน
แบบบอกรับสมาชิกตองเปดพื้นที่ใหสื่อสาธารณะไดแพรภาพออกอากาศในระบบการสงสัญญาณเคเบิลดวย 
ทั้งน้ีหลักการเบื้องหลังของกฎน้ีคือ การที่เห็นวาสื่อสาธารณะเปนบริการสาธารณะ ( public service) ซึ่ง
นอกจากจะมีคุณคาตอผูคนในสังคมแลว ยังถือเปนสถาบันเชิงวัฒนธรรมแหงชาติที่ควรคาแกการเขาถึงดวย 

• เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตข้ันตํ่า หรือ การงดเวนคาธรรมเนียม 
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• เก็บคาธรรมเนียมการย่ืนขอใบอนุญาตข้ันตํ่า หรือ การงดเวนคาธรรมเนียม 

• กฎเกณฑข้ันตํ่าทางเทคนิค และ ขอบังคับเรื่องการถือครองสิทธ์ิแตเพียงผูเดียวดานเทคนิค 

• มีขอจํากัดทางเทคนิคนอยที่สุด เชน การกําหนดความสูงของเสาอากาศเอง 

• มีสํานักงานและเจาหนาที่เพื่อสนับสนุนการย่ืนขอใบอนุญาตและสถานี (ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการและงาน
ดานเทคนิค) 

• การออกใบอนุญาตโดยสวนภูมิภาค 
 

ในป พ.ศ. 2526 เปนปที่กลุมผูช่ืนชอบวิทยุชุมชนไดมารวมตัวกันที่เมืองมอนเทรออล ประเทศแคนาดา และจัดต้ัง
องคกรนานาชาติช่ือ AMARC ซึ่งเปนองคกรที่ไมเกี่ยวของกับรัฐบาลใด เปนองคกรที่จัดต้ังข้ึนเพื่อการเคลื่อนไหว
ของวิทยุชุมชน มีสมาชิกจํานวนเกือบ 30,000 คน และเช่ือมโยงเปนเครือขาย 106 ประเทศทั่วโลก จุดมุงหมาย
ของ AMARC คือใหการสนับสนุนและกระตุนการพัฒนาของชุมชนและวิทยุชุมชน 

 

กฎบัตรวิทยุชุมชน AMARC  สําหรับประเทศในทวีปยุโรป  ) The AMARC Community Radio Charter 
for Europe) 

 การตระหนักวา วิทยุชุมชน เปนสื่อหรือเครื่องมือในอุดมคติของการสงเสริมและสนับสนุนเสรีภาพในการ
แสดงออกและการเขาถึงขอมูลขาวสาร การพัฒนาของวัฒนธรรม การแสดงความคิดเห็น และการมีสวนรวมใน
ทองถ่ิน 

  วัฒนธรรมและประเพณีที่แตกตางนําไปสูรูปแบบที่หลากหลายของวิทยุชุมชน ทั้งน้ีAMARC (World 
Association of Community Radio Broadcasters) ไดมีการระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของวิทยุ
ชุมชนไวดังน้ี 

• สงเสริมสิทธิในการสื่อสาร ชวยในการสงผานขอมูลขาวสารและความคิดเห็นใหเปนไปอยางเสรี สงเสริม
การแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค อันนําไปสูกระบวนการความเปนประชาธิปไตยในสังคม 

• วิทยุชุมชนเพิ่มชองทางใหกับผูฟงในการเขาถึงองคความรูตางๆ ตอยอดไปสูการพัฒนาทักษะและสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินของชุมชน และจัดหารายการที่เปนประโยชน สรางความบันเทิง ใหความรู และ
พัฒนากลุมผูฟงของสถานี 

• วิทยุชุมชนทําใหเกิดความเปนเจาของ ของกลุมตัวแทนทางวัฒนธรรม กลุมตัวแทนของแตละภูมิภาค และ 
กลุมตัวแทนของผูมีความสนใจรวมกัน 

• วิทยุชุมชนจะมีความเปนอิสระ ไมมีการครอบงําจากรัฐบาล กลุมธุรกิจ สถาบันศาสนา และกลุมการเมือง
ตางๆ 
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• วิทยุชุมชนเปนชองทางใหชนกลุมนอยและกลุมคนที่อยูในพื้นที่หางไกล ไดสงเสริมและปกปองวัฒนธรรม
ของตนเอง 

• รายงานขอมูลขาวสารตอผูฟงอยางเที่ยงตรงบนพื้นฐานของขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และเปด
โอกาสใหผูฟงไดมีโอกาสตอบกลับกับทางสถานีตอกรณีตางๆที่มีขอผิดพลาด 

• ถูกจัดต้ังเปนองคกรที่มิไดดําเนินงานเพื่อแสวงหากําไร และมีความเปนอิสระ  ดวยการสนับสนุนทาง
การเงินจากหลากหลายแหลง 

• ตระหนักและเคารพในการมีสวนรวมของอาสาสมัคร รวมถึงสิทธิของคนทํางาน ในการเขารวมสหภาพ
แรงงาน และจัดใหมีสภาพการทํางานที่ดีและเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน  

• บริหารจัดการ จัดผังรายการ การทํางาน ตองไมมีการแบงแยกหรือเลือกปฏิบัติ เปดเผย สามารถรายงาน
ตอผูสนับสนุน พนักงาน และอาสาสมัครทั้งหมดได 

• วิทยุชุมชนสงเสริมการสราง ความสงบสุข ความเปนประชาธิปไตย และการพัฒนา ทั้งในชุมชนเดียวกัน
และระหวางชุมชน 

 

• ตัวอยางวิทยุชุมชนในประเทศตางๆ 

ประเทศ ชื่อสถานี รายละเอียด 

อินเดีย Sangham Radio วิทยุชุมชนแหงแรกที่ออกอากาศในประเทศอินเดีย และยังมีความ
โดดเดนในฐานะที่เปนวิทยุชุมชนแหงแรกที่ดําเนินงานโดยผูหญิง  
ออกอากาศครอบคลุม 75  หมูบานในเขต Medak 

ประเทศ ชื่อสถานี รายละเอียด 

อังกฤษ SOAS Radio วิทยุชุมชนออนไลนของ School of Oriental and African 
Study มหาวิทยาลัยลอนดอน ดําเนินงานโดยกลุมคณาจารยและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเน้ือหาจะเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษา
กําลังศึกษาอยู มีการพูดข้ันรายการสลับกับการเปดเพลง และ
ออกอากาศไปทั่วโลก 

ญี่ปุน FSER วิทยุชุมชนแหงน้ีออกอากาศในเมือง KOBE จัดต้ังข้ึนเพื่อสราง
ความสามัคคีในชุมชนโดยเปดโอกาสใหบุคคลทุกเพศทุกวัยเขามามี
สวนรวม 

ออสเตรเลีย 3CR วิทยุชุมชนออกอากาศในเมืองเมลเบิรน จัดต้ังข้ึนเพื่อเปดโอกาสให
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ชนช้ันกรรมาชีพ ผูหญิง และชนพื้นเมืองที่ขาดโอกาสการเขาถึงสื่อ
หลักไดมีสื่อเปนของตนเอง 

โบลิเวีย Radio Winay วิทยุชุมชนสําหรับชุมชน Aymara ของประเทศโบลิเวีย โดย
ออกอากาศผานคลื่น AM จัดต้ังข้ึนเพื่อสรางความเขมแข็งทาง
วัฒนธรรมใหกับกลุม 
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ตัวอยางวิทยุชุมชนในประเทศอินเดีย 
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ตัวอยางวิทยุชุมชนในประเทศญี่ปุน 
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สถานีวิทยุชุมชน 3CR เมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Community_Radio_Station_3CR,_Smith_St,_Fitzroy,_Melbourne,_Australia.jpg
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วิทยุชุมชนในประเทศโบลิเวีย 
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Technological aspects on access to media truough the Internet : 
electronic newspapers and new media beyond broadcasting.  

Mediamorphosis towards convergence  
สื่อในยุค Convergence  

 

 
การเปลี่ยนไปสูดิจิตอลและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบอยางย่ิงตอวงการวารสารศาตรและ
สื่อสารมวลชน การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่เกิดข้ึน ไดสงผลดีตออุตสาหกรรมสื่อเปนอยางมาก เพราะนําไปสูการ
พัฒนาสังคม ความเสมอภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจ  การหลอมรวมสื่อประสมเปนความทาทายที่ย่ิงใหญที่สุด
ของยุคดิจิตอลในบริบทของสื่อสารมวลชน การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได สิ่งที่ตองทําก็คือการปรับตัว  
สภาพแวดลอมของสื่อ   

ในโลกแหงดิจิตอล ทําใหเกิดการเขาถึงขอมูลขาวสารดวยรูปแบบใหมๆ สื่อมวลชนเริ่มสูญเสียอิทธิพล 
มวลชนเองก็ตองการสะทอนความคิดเห็นของตัวเอง ดังน้ันสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการแบงปน การมีสวนรวม ผูบริโภค
ในปจจุบันน้ีตองการมีสวนรวม คือตองการเปนทั้งผูฟง และผูผลิต ในเวลาเดียวกัน  การปรับตัวจึงเปนสิ่งที่จําเปน 
สื่อที่อยูในรูปแบบของกระดาษกําลังจะหายไป โทรทัศนอยูในภาวะที่ซบเซาลง โดยสิ่งที่เขามาทดแทนก็คือ 
ขาวสารและเน้ือหารายการผานชองทางอินเตอรเนต 
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วิกฤตของสื่อ 

การบริโภคสื่อที่ตองจายเงินน้ันกําลังอยูในสภาวะยํ่าแย  ทั้งจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ และวิกฤตจากการ
กระจายตัวของผูชม ผูฟง  ซึ่งเกิดจากความซับซอนของสื่อที่สามารถแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมดานตางๆ 
ตลอดเวลา  การกระจายตัวของตลาดสื่อสารมวลชน การเติบโตของตลาดที่เนนความตองการแบบเฉพาะเจาะจง 
และการลดลงของความสนใจแบบวงกวาง  คนสวนใหญหันมาใหความสนใจกับสื่อทางอินเตอรเนตกันมากข้ึน  เมื่อ
มองไปในอนาคตก็จะเห็นไดวาคาโฆษณาถูกลง รายไดของวงการสื่อสิ่งพิมพลดนอยลง และดูเหมือนวาบทบาทของ
นักหนังสือพิมพในการพัฒนาสังคมก็ถูกลดลงไปเชนเดียวกัน  
 
จุดเร่ิมตนของการแปลงสภาพเทคโนโลยีสื่อ  
การแปลงสภาพเทคโนโลยีสื่อเกิดข้ึนจากหลายปจจัย  นโยบายสาธารณะที่ตองการพัฒนาไปสูสังคมแหงขอมูล
ขาวสาร การผสมผสานของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการหลอมรวมของ
โครงสรางพื้นฐาน พรอมกันน้ันผูบริโภคตางมีความตองการ และมีความเขาใจในการบริโภคเทคโนโลยีมากข้ึน 
สังเกตจากคนบางกลุมที่ไมเคยใชโทรศัพทมือถือเน่ืองจากมีราคาแพง ก็หันมาใชไดงาย พฤติกรรมในการบริโภคสื่อ
เปลี่ยนแปลงไป  สําหรับปจจัยทางดานสังคมที่มีผลตอการแปลงสภาพเทคโนโลยีสื่อก็คือ การใหความสําคัญกับ
การบริการสาธารณะ การทํางานแบบทีม และความเปนอิสระในการกระทําและแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ี
วิกฤตทางดานการเงินก็สงผลตอการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ีเชนเดียวกัน  

การจัดการขอมูลขาวสารรูปแบบใหมจึงเปนความทาทายที่ย่ิงใหญสําหรับมืออาชีพ ในสภาพแวดลอมที่ไร
พรหมแดนระหวางสื่อกับการติดตอสื่อสาร ที่โทรศัพท โทรทัศน วิทยุ และคอมพิวเตอรหลอมรวมเขาหากัน   เรา
กําลังเขาใกลสภาพแวดลอมที่ทุกอยางหลอมรวมเขาหากัน  ทั้งดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
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การเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อ 

การเปลี่ยนไปสูดิจิตอลไดเปลี่ยนแปลงกระบวนการทั้งหมดของการทํางาน ทั้งการสืบคนขอมูล การ
เตรียมการ และการเผยแพรขาวสารสาระ  ในความจริงแลวแนวคิดของสื่อถูกเปลี่ยนรูปแบบไปเน่ืองมาจาก   การ
หลอมรวม ของอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียง เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขา
ดวยกันแบบรวดเร็ว ซึ่งในทุกวันน้ีเราก็เริ่มคุนเคยกับRadio on internet และTV on internet  

บริษัทดานสื่อทั้งหลายเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพรสื่อของตนเอง ดวยการเผยแพรไปยังหลากหลาย
ตลาด ทั้งชองทางการสื่อสารเดิมของตนเอง และชองทางการติดตอสื่อสารแบบใหม สื่อแบบใหม เชน เวปไซต และ
สื่อสังคมออนไลน  โครงสรางการผลิตก็ไดรับผลกระทบจากกระบวนการหลอมรวมสื่อเชนกันอยางหลีกเลี่ยงไมได  
จากเดิมที่เปนหองขาวแบบอิสระ ก็เปลี่ยนเปนหองขาวที่มีการผสมผสานของบุคคลากรที่มีประสบการณที่
หลากหลาย สื่อจะถูกผลิตจากมืออาชีพกลุมเดียวกัน ทั้งการเขียน การตัดตอ งานเอกสาร การถายภาพ การ
บันทึกภาพ  จากน้ันจึงเผยแพรไปในหลายๆ ชองทางการสื่อสาร 
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ความสําคัญของเน้ือหารายการ  

ในยุคแหงดิจิตอล เน้ือหารายการเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เน่ืองจากผูบริโภคมีทางเลือกในการรับรูขอมูล
ขาวสารเพิ่มมากข้ึน การที่จะเขาไปอยูในใจของผูบริโภคได ก็คือ ตองรูวาผูบริโภคตองการอะไร หรืออาจจะกลาว
ไดวา เน้ือหารายการที่ผูบริโภคช่ืนชอบ ก็คือเน้ือหาที่ตรง และสะทอนความคิด ความเห็นของผูบริโภคไดน่ันเอง 
ดังน้ันผูผลิตจึงจําเปนที่จะตองทําใหรายการของตนเองสามารถเขาถึงไดจากหลากหลายชองทาง ทั้งโทรศัพทมือถือ 
เครื่องคอมพิวเตอร สมารททีวี แทปเลต และอุปกรณอื่นๆ  โดยความทาทายที่ตองเผชิญก็คือ สื่อตองทําหนาที7่วัน 
24ช่ัวโมง เพื่อใหทันตอเหตุการณของโลกและตองครอบคลุมทุกแงมุมของชีวิต ตองคํานึงถึงมุมมองดานการเงิน 
และรูปแบบใหมในการดําเนินธุรกิจดวย  
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ความเสียหายและโอกาส  
 

 

 
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงเหมือนเหรียญสองดาน ซึ่งอาจสรางทั้งความเสียหายและสรางโอกาสไป

พรอมๆ กัน หลายบริษัทตองปดตัว ลดขนาดของกิจการ และเสียช่ือเสียงของความเปนมืออาชีพไปอยางหลีกเลี่ยง
ไมได จากการหลอมรวมสื่อ บริษัทและบุคลากรตองมีความพรอมเพียงพอที่จะปรับตัว ปรับแนวความคิด ปรับ
รูปแบบการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหอยูรอดในอุตสาหกรรมยุคดิจิตอล  แตในความเสียหายน้ันก็สรางโอกาสใหกับ
หลายๆ คนเชนกัน  ดังจะเห็นไดในปจจุบันที่มีผูประกอบการหนาใหมเกิดข้ึนมากมาย ที่ต้ังบริษัทเพื่อผลิตสื่อใน
รูปแบบใหม ที่ผูบริโภคเขาถึงไดตลอดเวลา เจาะกลุมเปาหมายไดโดยตรง และสามารถโชวความคิดสรางสรรคผาน
สื่อตางๆ ไดงายข้ึน  
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แรงผลักดันของความเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ดวยวิกฤตสื่อ ที่ไดกลาวไวกอนหนาน้ี เปนสิ่งที่บังคับใหองคกรตองเปลี่ยนแปลงจากการสรางสรรคงาน
แบบคงที่ ไปสูองคกรที่เหมือนกับหองทดลอง ตองมีทดลองสิ่งใหมๆ อยูเสมอ เพื่อปรับตัวใหทันกับโลกยุคดิจิตอล 
สื่อดิจิตอลเขามามีบทบาทที่สําคัญตอการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อสารมวลชนใหมีความต่ืนตัว
ตลอดเวลา ประกอบการแหลงเงินทุนแบบเดิม จากคาโฆษณา ก็คอยๆลดลงตามลําดับ พฤติกรรมผูบริโภคที่
เปลี่ยนไป เนนมองหาสิ่งที่ตรงกับความตองการแบบเฉพาะเจาะจงมากกวาการบริโภคสื่อทั่วไป สื่อกระแสหลักตอง
ว่ิงเขาหาผูบริโภค โดยใหเปนศูนยกลางในการนําเสนอขอมูลขาวสาร และดวยลักษณะตลาดของ “สื่อใหม”  ที่เปด
โอกาสใหกับผูเลนทุกรายอยางไมจํากัด ทั้งในดานของเงินทุน และประสบการณ  แคเพียงสรางความแปลกใหม 
และตรงใจผูบริโภค ก็สามารถโลดแลนในยุคแหงสื่อดิจิตอลได  ทั้งหมดที่กลาวมาน้ีเปนแรงผลักดันสําคัญ ที่ทําให
อุตสาหกรรมสื่อ  ตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลง  
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ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับการหลอมรวมสื่อ)Example of Media Convergence 

• การรวมตัวของผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายใหญของประเทศสหรัฐอเมริกา เชน AOL กับ สื่อดังอยาง 

Time Warner กลายเปน AOL Time Warner 

 
 

• การใหบริการหนังสือพิมพรายวัน The Washington post บนเว็บไซตช่ือดังของประเทศสหรัฐอเมริกา

อยาง www.amazon.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.amazon.com/
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• The New York Times บน www.facebook.com 

• การใหบริการดานสื่อตาง ๆ บนเว็บไซตช่ือดังอยาง www.google.com และ www.youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.google.com/
http://www.youtube.com/
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• การเผยแพรสื่อตาง ๆ บนอุปกรณสื่อสารอื่น ๆ เชน การรับฟงขาวสารผานทางโทรศัพทมือถือในรูปแบบ

ของขอความสั้น (SMS) ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมาก และคาดวาจะเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ในอนาคต 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนน้ัน จะเปนเสมือนตัวเรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
คน   ในสังคมใหรวดเร็วย่ิงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 | P a g e  

 

 
แนวโนมของสื่อในอนาคต  
 ในอนาคต จะเกิดแนวโนมของการบริโภคสื่อหรือขอมูลอยางแพรหลายโดยแทจริง กลาวคือ ผูคนจะอยาก
มีสวนรวมในกระบวนการผลิตเน้ือหารายการในการเผยแพรทางสื่อตาง ๆ มากข้ึน ซึ่งในอนาคตดวยสภาพแวดลอม
ของยุคดิจิตอล ทําลายขอจํากัดที่มีระหวางการใหบริการ ขอมูลตาง ๆ เน้ือหารายการ และโฆษณา ใหหมดไปได 
ตลอดจนมีการแสวงหานวัตกรรมใหม ๆ ในการเผยแพรสื่อมากข้ึน เชน Google Apple และ Facebook เปนตน 
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ความเสี่ยงใหม ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการหลอมรวมสื่อในอนาคต 
  เน่ืองจากในอนาคต กระบวนการผลิตรายการผานสื่อ ตลอดจนกระบวนการเผยแพรสื่อตาง ๆ น้ัน    จะ
อยูในรูปแบบของสื่อ Digital มากข้ึน จึงเกิดความเสี่ยงทางดานการแขงขันทางการตลาดระหวางผูผลิตสื่อดวยกัน
เองมากข้ึน ซึ่งจะกอใหเกิดรูปแบบการบริโภคสื่อที่เรียกวาการบอกรับเปนสมาชิกข้ึน ทั้งในรูปแบบของการบริโภค
สื่อผานทางอินเตอรเน็ต โดยการจายคาสมาชิกเปนรายเดือน  หรือในรูปแบบของการดาวนโหลด Application 
แบบเสียเงิน บนอุปกรณจําพวก Smartphone หรือ Tablet ตาง ๆ ตัวอยางเชน หนังสือพิมพ Financial Times 
หรือ The NewYork Times ที่สามารถรับชมผานทางอินเตอรเน็ตหรือ Tablet ได เปนตน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลจากการหลอมรวมสื่อในอนาคต 
 ผลจากการที่ขาวสารหรือขอมูลตาง ๆ น้ัน ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดจากหลายแหลงและหลากหลาย
อุปกรณ จึงกระตุนใหเกิดการขับเคลื่อนของผูผลิตสื่อหรือเน้ือหารายการตาง ๆ มากข้ึน ดังน้ี   

• มีการฝกอบรมนักหนังสือพิมพหรือผูสื่อขาว ทั้งในดานการเขียน การพูด การตัดตอ การบันทึก และการ

ตีพิมพสื่อ Multimedia ใหมีความรูเบื้องตนเพียงพอในการเผยแพรเน้ือหาสาระไปยังแหลงตาง ๆ ได  

• เน่ืองจากความตองการในการผลิตเน้ือหาสาระไปยังแหลงตาง ๆ มีมากข้ึน จึงตองมีการจางงานหรือ

จายเงินชดเชยพิเศษใหกับพนักงานที่เกี่ยวของมากข้ึนตามไปดวย 

• มีการประชุม ฝกอบรม หรือหารือกัน ระหวางพนักงานของบริษัทในระดับตาง ๆ ต้ังแตฝายผลิตรายการ 

ฝายจัดการ ไปจนถึงผูจัดการระดับสูง 
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• ตัวอยาง : โทรทัศนที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ตของประเทศสเปน : RTVE 

 

 
 
 

•  RTVE น้ัน ไดเริ่มตนกลยุทธในการสงผานเน้ือหารายการผานทางอินเตอรเน็ต ในรูปแบบ Free 

On Demand และไดทําการพัฒนา Application โดยเฉพาะ ซึ่งทําใหสามารถรับชมผานทางอุปกรณ

พกพาจําพวก โทรศัพทมือถือ Smartphone หรือ Tablet ไดอีกดวย 

•  เครือขายสังคมออนไลน เปนกุญแจสําคัญในการดึงดูดผูใชงานในการออกอากาศรายการแบบสด 

(Live Broadcast) ผานทางอินเตอรเน็ต เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากขอมูลที่ผูรับชมสามารถรับชม

ไดผานรายการทีวีทั่วไปตามปกติ (Traditional Broadcasts) ตอมา RTVE ไดเพิ่มรายการโทรทัศนสวนตัว 

(Private Television) เขาไป โดยนําเสนอขอมูลและรายการบันเทิงตาง ๆ เพิ่มข้ึน เพื่อใหผูรับชมมี

ปริมาณมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาและอัพเดท Applications บนอุปกรณพกพาหรือโทรศัพทมือถือ ใหมี

ความทันสมัยมากย่ิงข้ึนดวยอยางไรก็ตาม การออกอากาศรายการโทรทัศนผานทางทีวีทั่วไป (Traditional 

Broadcasts) ก็ยังคงไดรับความนิยมสูงจากผูบริโภคอยู เมื่อเทียบกับโทรทัศนที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ต

อยาง rtve.es 
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สื่อใหม ๆ ในประเทศสเปน 
 สื่อใหม ๆ ในประเทศสเปนน้ัน จะมุงเนนในการใชงบประมาณตํ่าและหาแหลงเงินทุนใหม ๆ ในการ
ประกอบกิจการ และใชการขยายตัวอยางรวดเร็วของเครือขายสังคมออนไลน ในการเผยแพรขอมูลขาวสารแบบ 
Multimedia Language โดยใชเสียงและวีดีโอเปนสวนประกอบในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
 ดวยขอจํากัดในการผลิตขาวสารในสภาพแวดลอมของการหลอมรวมสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน เชน การ
อัพเดทขาวสารอยางสม่ําเสมอ การปรับตัวของสื่อที่หลากหลาย ปริมาณงานที่มากเกินกวาจํานวนคนงาน เปนตน 
สงผลกระทบตอมาตรฐานของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ เชน มีการบิดเบือนของเน้ือหาขาวสารจากความเปนจริงที่ควร
จะเปน และความถูกตองแมนยําในการใชภาษาในการเผยแพรขาวสารตาง ๆ ดวยเหตุดังกลาว เราจึงควรวิเคราะห
ผลไดผลเสียในการผลิตขาวสารโดยใชเทคโนโลยีการหลอมรวมสื่อดวย เพราะถามีการบริหารจัดการไดไมดีพอ อาจ
ทําใหเน้ือหาขาวสารที่เผยแพรออกไปมีคุณภาพตํ่ากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 
 
 

ปญหาของประเทศสเปนท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขาวสารทางสื่อ Digital 
 

 

 

 

 

 

• ขาดหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลกิจการที่เกี่ยวของกับการเผยแพรสื่อ Digital 

• การระงับการออกอากาศสื่อ Digital ผานทางโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศนหลักในประเทศสเปน 

• กฎหมายใหมที่เกี่ยวของกับกิจการโทรคมนาคม มุงเนนไปที่การเผยแพรรายการตาง ๆ ผานทางระบบ

โครงขายหรือระบบเคเบิ้ลทีวี โดยลืมความสําคัญของการหลอมรวมของสื่อและเน้ือหารายการ ตลอดจน

ลืมความสําคัญในการอบรมใหความรูแกประชาชนในการเขาถึงสื่อ Digital แบบใหม ๆ 
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บทสรุป 
  ในยุคแหงการสื่อสารแบบConvergence เน้ือหารายการและการบริการที่เกี่ยวของกับโครงขายในกิจการ
โทรคมนาคมในระบบใหม  จะกอใหเกิดการแขงขันดานเศรษฐกิจของประเทศ และสรางความมั่งค่ังใหกับ
ประเทศชาติในอนาคตอันใกล ดังน้ันปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหเกิดสิ่งดังกลาวได คือ ตองมีโครงสรางพื้นฐานที่ดี 
ตลอดจนความสามารถในการอยูรอดไดในอุตสาหกรรมที่เต็มดวยการแขงขันและมีขีดความสามารถสูง “การหลอม
รวมสื่อ” จึงถือเปนรูปแบบใหมเพื่อการจัดการขอมูลขาวสาร ซึ่งจะมุงเนนไปที่สิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
  1. การสรางความรวมมือระหวางประเทศที่มากย่ิงข้ึน 
  2. มีวิธีการแบบใหม ๆ ในการสื่อสารและจัดการขอมูลขาวสารตาง ๆ 
  3. มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูสงขาวสารตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญ 
  4. การใชภาษาและสื่อในรูปแบบใหม ๆ เชน รูปแบบ interactive รูปแบบเครือขายสังคม 
 ออนไลน (Social Network) โทรศัพทมือถือ เปนตน 
  5. การใหบริการที่ขยายตัวข้ึน ทําใหมีการใหบริการชองรายการตาง ๆ มากข้ึน มี theme  
 pack และรายการพิเศษตาง ๆ มากย่ิงข้ึน 
  6. การเพิ่มข้ึนของผูผลิตเน้ือหาขาวสารตาง ๆ  
 7. มีกิจวัตรใหม ๆ ของผูบริโภคสื่อ ปรากฏออกมาใหเห็น 
  8. มีการแบงแยกความเปนระบบ Digital ใหเห็นไดอยางชัดเจนมากข้ึน 
  9. เกิดโอกาสใหม ๆ ในการพัฒนาสังคม  
 
 

การเปลี่ยนไปสูการออกอากาศหรือการเผยแพรขาวสารในระบบ 
 Digital จะกอเกิดประโยชนตอประชาชนและสังคมมากมาย  
อาทิเชน 

• มีการนําเสนอรายการที่มากข้ึนเปนทวีคูณ เน่ืองดวยผูชมที่มี

มากข้ึน และความพิเศษของเน้ือหารายการที่นําเสนอที่หลาย

หลายย่ิงข้ึน 

• มีการรวมมือระหวางผูใหบริการในดานตาง ๆ มากข้ึน ต้ังแตในกระบวนการผลิตเน้ือหารายการไปจนถึง

การเผยแพรขาวสารสาระไปยังผูบริโภค เปนเสมือนการเพิ่มคุณคาในการใหบริการ Audiovisual 

Content ใหมากย่ิงข้ึน 

• เพิ่มความสามารถในการสรางความสัมพันธโดยตรงระหวางผูชมกับกลุมใด ๆ โดยเฉพาะ เชน สรางระบบ

การจัดการ ระบบการวิจัยทางการตลาด หรือการซื้อขายสินคาออนไลน (Electronic Commerce) 
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• เพิ่มทักษะใหม ๆ ในการจัดการกับระบบการปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีตาง ๆ ใหดีย่ิงข้ึน  
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วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  
หัวขอหลัก(Theme) : Visit to Abertis Telecom and Television de Catalunya  
 

สรุปการศึกษาดูงาน ๒ แหง มีดังน้ี  
 
 

๑. การศึกษาดูงาน ณ Collserola Telecommunications Towers  (Abertis Telecom)  

Abertis Telecom เปนบริษัทที่เปนผูนําในการควบคุมโครงสรางพื้นฐานของการสื่อสารของ

ประเทศสเปน ซึ่งหนาที่หลักของบริษัท คือ แพรภาพโทรทัศนในระบบดิจิทัล กระจายเสียงวิทยุในระบบดิจิทัลและ

ระบบอะนาล็อก ควบคุมวิทยุสื่อสาร ติดต้ังและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานของระบบอินเทอรเน็ตไรสาย และ

อื่นๆ นอกจากน้ี เพื่อการใหบริการตางๆ ที่กลาวมาขางตนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของประเทศสเปน บริษัทมีศูนย

เพื่อใหบริการมากกวา ๔,๐๐๐ ศูนย กระจายอยูทั่วประเทศทั้งในเมืองและตามชนบท บริษัทมีพนักงานซึ่งเปน

ผูเช่ียวชาญทั้งหมดประมาณ ๑,๓๐๐ คน กระจายอยูทั่วประเทศเชนกัน 
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Torre de Collserola เปนอาคารสูงที่ต้ังอยูบนเขา Tibidabo ใน Serra de Collserola         

เมืองบาเซโลนา ประเทศสเปน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ Sir Norman Foster และวิศวกรช่ือ Julio Martinez 

Calzon และ Manuel Julia Vilaedell สรางข้ึนในป ๑๙๙๑ โดยบริษัท Cubiertas y MZOV S.A.    เพื่อการ

แขงขันโอลิมปกในป ๑๙๙๒ โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ ใชสําหรับสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ และออกแบบ

เพื่อใหสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนทั่วทั้งเมือง ซึ่งเมื่อวัดถึงจุดสูงสุดของเสาจะมีความสูง ๒๘๘.๔ เมตร (๙๔๖ ฟุต) 

มีทั้งหมด ๒๓ ช้ัน และอาคารมีนํ้าหนักทั้งหมด ๓,๐๐๐ ตัน เราไดรับการดูแลและอธิบายอยางดีจากพนักงานภาย

ใจการดูแลของคุณ  Isabel Lara Lopez   (Director of operation)  
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๒. การศึกษาดูงาน ณ Televisio de Catalunya (Carrer de la TV3 s/n, Sant Joan 

Despi) 

ชอง TV3 เริ่มทดลองออกอากาศรายการโทรทัศนเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ค.ศ. ๑๙๘๓ และ

ออกอากาศจริงเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๔ โดยที่ TV3 เปนชองรายการโทรทัศนชองแรกที่ออกอากาศ

เฉพาะในแควนคาตาลัน และในป ค.ศ. ๑๙๘๕ TV3 ก็ขยายพื้นที่การใหบริการมากข้ึนไปสูเมืองอื่นๆ ซึ่ง TV3 เปน

อันดับหน่ึงในตลาดของกิจการโทรทัศนในแควนคาตาลัน  

ในป ๒๐๐๒ TV3 เริ่มออกอากาศรายการโทรทัศนในระบบดิจิทัล และมีการออกอากาศระบบ 

HD ในป ๒๐๐๗ โดยมีการจัดต้ังสถานีแรกในประเทศสเปนเพื่อใชระบบ HD น้ี  

รายการโทรทัศนในปจจุบันที่ TV3 ใหบริการ ประกอบดวย รายการขาว รายการกีฬา 

รายการสําหรับเด็ก รายการสารคดี รายการทอลคโชว รายการเกมโชว ละคร และอื่นๆ     
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