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“ส่ื�อวิิทย้”ุ เป็ันัส่ื�อหน่ั�งที�ต้องเผชื่ญิกับัการเปัลี�ย้นัแปัลงอย้�างต�อเน่ั�องนัับัตั�งแต�อดีีต
จนัถ่ึงปััจจุบัันั ไม�วิ�าจะเปั็นัการเปัลี�ย้นัแปัลงด้ีานัร่ปัแบับัการปัระกอบัธุุรกิจ การปัรบััตัวิ 
และพิัฒนัาร่ปัแบับัราย้การเพิ่�อใหไ้ด้ีรบััควิามนิัย้มในักลุ�มผ่้ฟัังแต�ละยุ้คสืมัย้ ตลอดีจนั 
การเผชิื่ญกับัควิามเปัลี�ย้นัแปัลงทางด้ีานัเทคโนัโลยี้การส่ื�อสืารและพิฤติกรรมของผ่ร้บััฟังั 
สิื�งที�เกิดีข่�นัเหล�านีั�ทำาให้ผ่้ปัระกอบักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัแต�ละยุ้คแต�ละสืมัย้ 
ต้องปัรบััตัวิเพิ่�อขับัเคล่�อนัวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งเพิ่�อให้ “วิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง”สืามารถึเปั็นั 
เคร่�องมอ่ส่ื�อสืารที�เผย้แพิร�ไปัย้งัปัระชื่าชื่นัทั�วิปัระเทศในัวิงกว้ิาง 

สืำานัักงานัคณะกรรมการกิจการกระจาย้เสีืย้ง กิจการโทรทัศน์ั และกิจการ
โทรคมนัาคมแห�งชื่าติ (สืำานัักงานั กสืทชื่.) โดีย้สืำานัักนัโย้บัาย้และวิิชื่าการกระจาย้เสีืย้ง
และโทรทัศน์ั ในัฐานัะหนั�วิย้งานักำากับัดีแ่ล เล็งเหน็ัวิ�า การเรยี้นัร่ผ้�านัปัระสืบัการณ์ของ
คนัในัแวิดีวิงและการศ่กษัาพิฒันัาการควิามเป็ันัมาของวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง จะทำาใหเ้ขา้ใจ
และมองภาพิกิจการกระจาย้เสีืย้งได้ีรอบัด้ีานัมากย้ิ�งข่�นั จ่งได้ีรวิบัรวิมขอ้มล่พิฒันัาการ
ของกิจการกระจาย้เสีืย้งแต�ละยุ้คแต�ละสืมัย้ รวิมทั�งข้อคิดีและปัระสืบัการณ์ของบุัคคล
ในัวิงการที�ฟัันัฝ่่าอุปัสืรรคและควิามท้าทาย้ตั�งแต�อดีีตจนัถ่ึงปััจจุบัันั ไวิใ้นัหนัังส่ือเร่�อง  
“ย้อ้นัอดีีต สื่�ปััจจบัุันั มองอนัาคต: เส้ืนัทางวิิทย้ไุทย้” นัอกจากนีั� หนัังส่ือเล�มนีั�ย้งัได้ีสืะท้อนั
แนัวิโน้ัมของกิจการกระจาย้เสีืย้งในัอนัาคตผ�านัมุมมองของ กสืทชื่. ที�กำากับัดีแ่ลนัโย้บัาย้
ด้ีานันีั�โดีย้ตรง ทั�งในัแง�มมุด้ีานัเทคโนัโลย้ ีกฎหมาย้ และอ่�นัๆ ที�เกี�ย้วิขอ้ง 

คณะผ้่จัดีทำาหวัิงเปัน็ัอย้�างย้ิ�งวิ�า หนัังส่ือเร่�อง “ย้อ้นัอดีีต สื่�ปััจจบุันัั มองอนัาคต:  
เส้ืนัทางวิิทยุ้ไทย้” เล�มนีั�จะสืามารถึให้ข้อม่ลพิัฒนัาการของวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในั
ปัระเทศไทย้ได้ีเป็ันัอย้�างดีี โดีย้ผ�านัเร่�องราวิปัระสืบัการณ์และบัทเรยี้นัของผ่ที้�มบีัทบัาทในั
กิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งตลอดีหลาย้ทศวิรรษัที�ผ�านัมา กระทั�งถ่ึงทิศทางการเปัลี�ย้นัแปัลง 
ที�จะเกิดีข่�นักับักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งของไทย้ภาย้ใต้ระบับัการกำากับัดี่แลที�เปั็นัสืากล 
ซึ่่�งมีบัรบิัทภาย้ในัปัระเทศและการเปัลี�ย้นัแปัลงของเทคโนัโลยี้เป็ันัปััจจัย้ขับัเคล่�อนั  
อันัจะชื่�วิย้ให้ผ่้เกี�ย้วิข้องหลาย้ฝ่่าย้สืามารถึมองภาพิอนัาคตเพิ่�อนัำามาเชื่่�อมโย้งและ 
วิางบัทบัาทใหม�ของกิจการกระจาย้เสีืย้งได้ี

คณะผูู้จั้ัดทำา
กันุยายนุ 2564



4

คำานิัย้ม

กิจการกระจาย้เสีืย้งเปั็นั “ส่ื�อ” ที�มีการพิัฒนัาอย้�างต�อเน่ั�องจากยุ้ค 
เริ�มต้นัในัปัี 2493 เร่�อย้มาจนัเข้าสื่�ยุ้คการปัฏิิร่ปัส่ื�อในัปีั 2540 ซึ่่�งต�อมาเกิดี 
การแพิร�ขย้าย้ของวิิทย้ชุื่มุชื่นั จนันัำาไปัสื่�การกำาหนัดีกรอบัการกำากับัดีแ่ลภาย้ใต้ 
กทชื่. และภาย้ใต้ กสืทชื่. ในัปัจัจบุันัั ตามลำาดัีบั ทั�งนีั� ตั�งแต�ย้คุอดีีตจนัถ่ึงปัจัจบุันัั 
กิจการกระจาย้เสีืย้งได้ีแสืดีงใหเ้หน็ัอย้�างชื่ดัีแจ้งวิ�า เปัน็ั “ส่ื�อ” ที�สืามารถึเขา้ถ่ึง
ปัระชื่าชื่นัได้ีทกุกลุ�ม ทกุวัิย้ ทกุอาชื่พีิ อย้�างทั�วิถ่ึง ทั�วิทั�งปัระเทศ 

“หากปลายปี 2556 เป็นจุุดสตาร์์ทของวงการ์ทีวีดิจิุตอลของ
ปร์ะเทศไทย ปลายปี 2564 นี� จุะเป็นการ์เร์ิ�มปฐมบทใหม่ของวงการ์วิทยุ 
ในปร์ะเทศไทยเช่่นกัน” 

ภาย้ใต้กรอบัของกฎหมาย้ซึ่่�งม ีกสืทชื่. ทำาหน้ัาที�กำากับัดีแ่ลนัั�นั ได้ีกำาหนัดี 
ให้ผ้่ถ่ึอครองคล่�นัควิามถีึ�อย้่�เดิีม ซึ่่�งค่อหนั�วิย้งานัของรฐัเป็ันัหลัก ต้องสื�งค่นั
คล่�นัควิามถีึ�ใหแ้ก� กสืทชื่. เพิ่�อนัำามาจัดีสืรรใหม� สิื�งนีั�จะนัำาไปัสื่�การจัดีปัระมล่
คล่�นัวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งทางธุุรกิจข่�นัเป็ันัครั�งแรกในัปัระเทศไทย้ โดีย้กำาหนัดีไว้ิ 
ในัชื่�วิงปัลาย้ปีั 2564 ซึ่่� งจะเป็ันัการเปัลี�ย้นัผ�านัไปัสื่�ระบับัการอนัุญาต 
อย้�างเต็มร่ปัแบับั ทั�งนีั� ในัสื�วินัของกิจการปัระเภทบัรกิารสืาธุารณะและปัระเภท 
บัรกิารชื่มุชื่นั หนั�วิย้งานัภาครฐัที�ใหบ้ัรกิารอย้่�เดิีมก็สืามารถึใหบ้ัรกิารต�อไปัได้ี
โดีย้เขา้สื่�ขั�นัตอนัการขอรบััใบัอนัญุาตภาย้ใต้การสื�งกระจาย้เสีืย้งแบับักำาลังสื�ง
คล่�นัควิามถีึ�ตำา (Low Power Transmission)

“ความน่าต่�นเต้นของอุตสาหกร์ร์มกร์ะจุายเสียงกำาลังจุะเร์ิ�มต้น  
ซ่ึ่�งการ์ปร์ะมูลคล่�นความถีี่�วิทยุบร์กิาร์ธุรุ์กิจุจุะเปิดทางให้ทั�งผูู้้ปร์ะกอบกิจุการ์
ร์ายเก่าและร์ายใหม่ มีโอกาสเข้ามาเป็นผูู้้ร์บัใบอนุญาตในปร์ะเทศไทย 
เป็นคร์ั�งแร์ก”
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อน่ั�ง แมว้ิ�าสืภาพิเศรษัฐกิจในัปัระเทศและทั�วิโลกกำาลังได้ีรบััผลกระทบั 
จากการแพิร�ระบัาดีของไวิรสัืโควิิดี-19 อีกทั�งพิัฒนัาการทางเทคโนัโลย้ ี
สืมยั้ใหม�ที�เปิัดีโอกาสืใหเ้กิดีชื่�องทางส่ื�อวิิทย้ใุนัร่ปัแบับัออนัไลน์ัได้ีสืรา้งควิาม
ท้าทาย้ให้กับัผ่้ปัระกอบัการวิิทยุ้เร่�อย้มา แต�ในัควิามเห็นัของผม คณุค�าของ 
“ส่ื�อวิิทยุ้” ย้ังคงอย้่�เสืมอ สื�วินัเทคโนัโลย้ีออนัไลน์ัสืมัย้ใหม�ค่อชื่�องทางที�จะ 
ชื่�วิย้ให ้ “คอนัเทนัต์” จากส่ื�อวิิทย้สุืามารถึเขา้ถ่ึงผ่ฟ้ังัได้ีมากข่�นั ขณะที�ส่ื�อวิิทยุ้
ที�ใชื่ค้ล่�นัควิามถีึ�จะย้งัคงเป็ันัส่ื�อที�เขา้ถ่ึงปัระชื่าชื่นักลุ�มใหญ�ไดีโ้ดีย้ตรง รวิดีเรว็ิ
และต้นัทนุัไม�สืง่ 

หนัังส่ือเร่�อง “ย้อ้นัอดีีต สื่�ปัจัจบุันัั มองอนัาคต: เส้ืนัทางวิิทย้ไุทย้” เล�มนีั� 
ได้ีรวิบัรวิมขอ้มล่ของวิงการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งในัปัระเทศไทย้ ตั�งแต�อดีีตจนัถ่ึง
ปัจัจบุันัั และแนัวิโน้ัมในัอนัาคต มกีารถึอดีบัทเรยี้นัควิามล้มเหลวิและควิาม
สืำาเรจ็ของผ่้ปัระกอบักิจการในัวิงการนีั� อีกทั�งได้ีส่ื�อสืารควิามค่บัหน้ัาระดัีบั
นัโย้บัาย้และทิศทางการกำากับัดีแ่ลกิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งทั�งระบับั รวิมถ่ึง
ควิามค่บัหน้ัาการทดีลองทดีสือบัวิิทยุ้ดิีจิทัล ซึ่่�งได้ีเปัิดีให้เปั็นัวิิทยุ้ทางเล่อก 
ภาย้ใต้แผนัแม�บัทฯ ฉบับััที� 2 ด้ีวิย้ ผมจ่งเชื่่�อมั�นัวิ�า หนัังส่ือเล�มนีั�จะเปัน็ัหนัังส่ือ
ที�ให้ข้อม่ลควิามร่ ้ รวิมทั�งปัระสืบัการณ์ที�นั�าสืนัใจ ซึ่่�งจะเป็ันัปัระโย้ชื่น์ัต�อ 
ทกุภาคสื�วินัอย้�างสืมบัร่ณ์เล�มหน่ั�ง

พินััเอก ดีร. นัที ศกุลรตัน์ั
รองปัระธุานักรรมการกิจการกระจาย้เสีืย้ง กิจการโทรทัศน์ั                               

และกิจการโทรคมนัาคมแห�งชื่าติ (กสืทชื่.)
(กันัย้าย้นั 2564)
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เส้ืนัทางของส่ื�อวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง ก�อกำาเนิัดีและเริ�มต้นับัทบัาทของส่ื�อด้ีวิย้การ
เปั็นักระบัอกเสีืย้งของรฐั ซึ่่�งร่ปัแบับัการส่ื�อสืารในัยุ้คแรกมักเป็ันัร่ปัแบับัของการส่ื�อสืาร
ทางเดีีย้วิ นัอกจากนีั� ด้ีวิย้ควิามที�ส่ื�อวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งเปั็นัส่ื�อที�ขย้าย้ไปัในัวิงกว้ิางและ
เขา้ถ่ึงปัระชื่าชื่นัทั�งในัเขตเมอ่งและชื่นับัทอย้�างทั�วิถ่ึงตั�งแต� พิ.ศ. 2493 ซึ่่�งเปัน็ัปีัที�รฐับัาล
ได้ีปัระกาศใชื่้พิระราชื่บััญญัติการโฆษัณากระจาย้เสีืย้ง ทำาให้จำานัวินัเคร่�องรบััวิิทยุ้ 
เพิิ�มข่�นัอย้�างรวิดีเรว็ิ จนัถ่ึงชื่�วิง พิ.ศ. 2500 เปั็นัต้นัมา เคร่�องรบััวิิทยุ้หรอ่ที�ชื่าวิบั้านั
เรยี้กกันัวิ�า “วิิทย้ทุรานัซึ่สิืเตอร”์ ได้ีแพิร�หลาย้สื่�ทกุหย้�อมหญา้ของปัระเทศไทย้ ส่ื�อวิิทย้ ุ
จ่งกลาย้เปั็นัเคร่�องม่อสืำาคัญในัการสื�งเร่�องราวิข�าวิคราวิให้เปั็นัไปัตามวัิตถึุปัระสืงค์ 
และควิบัคมุทิศทางการส่ื�อสืารจากภาครฐัสื่�ปัระชื่าชื่นั อันัสื�งผลต�ออำานัาจทางการเม่อง  
การปักครอง รวิมทั�งเพิ่�อการโฆษัณาชื่วินัเชื่่�อ โดีย้เป็ันัเชื่�นันีั�ในัทกุย้คุสืมยั้ และถ่ึงแมจ้ะม ี
การเปัลี�ย้นัแปัลงขั�วิอำานัาจ ส่ื�อวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งก็ย้ังคงเปั็นัสื�วินัสืำาคัญสื�วินัหน่ั�งของ 
การสืรา้งควิามนั�าเชื่่�อถ่ึอ ปัล่กฝ่ัง ตอกย้ำาแนัวิคิดี และค�านิัย้ม เพิ่�อโน้ัมน้ัาวิจิตใจ  
ซึ่่�งเป็ันัการสืรา้งฐานัอำานัาจให้กับัภาครฐับัาลและผ่บ้ัรหิารปักครองปัระเทศ โดีย้คัดีกรอง
ข�าวิสืารที�ถึ่กนัำาเสืนัอ จนัทำาให้ปัระชื่าชื่นัสัื�งสืมควิามร่ส่้ืกด้ีานัลบัและเกิดีเปั็นักระแสื 
เรยี้กรอ้งใหม้กีารบัรหิารจัดีการส่ื�อใหท้ำาหน้ัาที�ส่ื�อสืารมวิลชื่นัอย้�างเหมาะสืม จนัก�อใหเ้กิดี 
การปัฏิิร่ปัส่ื�อข่�นัในัเวิลาต�อมา โดีย้การปัฏิิร่ปัส่ื�อนีั�เปั็นัผลพิวิงหน่ั�งจากเหตุการณ์ 
พิฤษัภาทมฬิ ในัปั ี2535 ซึ่่�งเปัน็ัที�มาของบัทบัญัญติัในัรฐัธุรรมนัญ่แห�งราชื่อาณาจักรไทย้  
พิ.ศ. 2540 มาตรา 40 ที�ระบุัให้คล่�นัควิามถีึ�ที�ใชื่ใ้นัการสื�งวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง วิิทย้โุทรทัศน์ั  
และวิิทยุ้โทรคมนัาคม เป็ันัทรพัิย้ากรส่ื�อสืารของชื่าติเพิ่�อปัระโย้ชื่น์ัสืาธุารณะ โดีย้ให้ม ี

àÊŒ¹·Ò§ÇÔ·ÂØä·Â 
¨Ò¡¡ÃÐºÍ¡àÊÕÂ§ÀÒ¤ÃÑ° 
ÊÙ‹¼Å»ÃÐâÂª¹�ÊÒ¸ÒÃ³Ðã¹Ç§¡ÇŒÒ§
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เส้้นทางเดิินของกิิจกิารวิิทยุุกิระจายุเสี้ยุงในประเทศไทยุ 
อาจแบ่่งได้ิเป็น 4 ช่่วิงเวิลาส้ำาคััญ

ช่่วิงที�

ช่่วิงที�

ช่่วิงที�

ช่่วิงที�

1
2
3
4

ยุุคัเริ�มต้้นกิิจกิารวิิทยุุไทยุ จนถึึงยุุคัก่ิอนปฏิิรูปส่้�อต้ามรัฐธรรมนูญ 
(พ.ศ. 2470 - พ.ศ. 2540)

ยุุคัปฏิิรูปส่้�อ และกิารขยุายุตั้วิของวิิทยุุชุ่มช่นทั�วิประเทศ 
(พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2551)

ยุุคับ่ทเฉพาะกิาล (กิารจัดิระเบี่ยุบ่กิิจกิารวิิทยุุแบ่บ่ชั่�วิคัราวิ โดิยุ กิทช่.) 
(พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2553) 

กิารกิำากัิบ่ดูิแลภายุใต้้ กิส้ทช่. 
(ตั้�งแต่้ พ.ศ. 2554) 

องค์กรของรฐัที�เป็ันัอิสืระทำาหน้ัาที�จัดีสืรรคล่�นัควิามถีึ�ดัีงกล�าวิ และการกำากับัดี่แล 
จะต้องคำาน่ังถ่ึงปัระโย้ชื่น์ัสืง่สืดุีของปัระชื่าชื่นัในัระดัีบัชื่าติและระดัีบัท้องถิึ�นั ซึ่่�งเปัน็ัที�มา
ขององค์กรที�ทำาหน้ัาที�กำากับัดี่แลกิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง วิิทยุ้โทรทัศน์ั และกิจการ
โทรคมนัาคมทั�งนีั� ตามที�กฎหมาย้บััญญัติ ได้ีแก� คณะกรรมการกิจการกระจาย้เสีืย้ง 
กิจการโทรทัศน์ั และกิจการโทรคมนัาคมแห�งชื่าติ หรอ่ กสืทชื่. ในัปัจัจบุันัั 
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วิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัปัระเทศไทย้เกิดีข่�นัเป็ันัครั�งแรกในัปีั 2470 โดีย้มีพิลเอก
พิระเจ้าบัรมวิงศ์เธุอพิระองค์เจ้าบัรุฉัตร ไชื่ย้ากร กรมพิระกำาแพิงเพิช็ื่รอัครโย้ธุนิั เสืนัาบัดีี
กระทรวิงพิาณิชื่ย้์และคมนัาคมในัรชัื่กาลที� 7 เปั็นัผ่้บัุกเบัิก ด้ีวิย้ทรงซึ่่�อเคร่�องสื�งวิิทยุ้
โทรศัพิท์ชื่นิัดีใชื่ห้ลอดี 3 อิเลคโตรดี ซึ่่�งใชื่ค้วิามถีึ�สืง่ (คล่�นัสัื�นั) กำาลังสื�งปัระมาณ 200 
วัิตต์ มาติดีตั�งที�วัิงดีอกไมใ้นักรุงเทพิมหานัคร และทรงทดีลองสื�งเสีืย้งพิด่ีและเสีืย้งดีนัตร ี
จนัเป็ันัที�กล�าวิกันัต�อมาวิ�าทรงเปัน็ั “บัดิีาแห�งวิงการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งไทย้“

หลังจากนัั�นัฝ่่าย้กองชื่�างวิิทยุ้ กรมไปัรษัณีย้์โทรเลข ได้ีดีำาเนิันัการทดีลองสื�ง
วิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง โดีย้ใชื่เ้คร่�องสื�งวิิทย้โุทรศัพิท์ขนัาดีเล็ก กำาลังสื�งปัระมาณ 200 วัิตต์  
ณ ที�ตั�งของกองชื่�างวิิทย้ใุนัต่กที�ทำาการกรมไปัรษัณีย้โ์ทรเลขในัย้คุนัั�นั ณ บัรเิวิณปัากคลอง
โอ�งอ�าง หน้ัาวัิดีราชื่บัร่ณะ (วัิดีเลีย้บั) ซึ่่�งปัจัจบุันััได้ีร่�อถึอนัไปัหมดีแล้วิ ต�อมามกีารย้า้ย้
การทดีลองไปัที�สืถึานีัวิิทย้ศุาลาแดีง โดีย้มกีารเปัลี�ย้นัมาใชื่ข้นัาดีคล่�นัควิามถีึ�ปัานักลาง 
ซึ่่�งได้ีผลการรบััฟังัดีีกวิ�าเม่�อใชื่ค้วิามถีึ�ที�สืง่ข่�นั จ่งไดีใ้ชื่ค้ล่�นัวิิทย้ขุนัาดีควิามถีึ�ปัานักลางนีั�
สืำาหรบััการสื�งวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งภาย้ในัปัระเทศ สื�วินัการทดีลองสื�งวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งด้ีวิย้
ควิามถีึ�สืง่คงใชื่ส้ืำาหรบััการสื�งวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งไปัต�างปัระเทศเท�านัั�นั และเม่�อปัรากฏิวิ�า
ปัระชื่าชื่นัสืนัใจและนิัย้มรบััฟัังวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งกันัมากข่�นั กองชื่�างวิิทยุ้ กรมไปัรษัณีย้์
โทรเลข จ่งได้ีจัดีตั�งสืถึานีัวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งถึาวิรข่�นัที�บัรเิวิณทุ�งพิญาไท กรุงเทพิมหานัคร  
ให้ชื่่�อวิ�า “สืถึานีัวิิทยุ้กรุงเทพิฯ ที�พิญาไท“ โดีย้ตัวิอาคารเคร่�องสื�งอย้่�ในับัรเิวิณทุ�งนัา  
หน้ัาโรงแรมพิญาไท (เดิีมเป็ันัวัิงพิญาไท) สื�วินัห้องสื�งกระจาย้เสีืย้ง อย้่�บันัชื่ั�นัสืองของ
โรงแรมพิญาไท ดีำาเนิันัการสืรา้งโดีย้หา้งเกีย้รสั์ืนั และมพีิธิุเีปิัดีสืถึานีัวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง
ถึาวิรแห�งแรกของปัระเทศไทย้นีั�เม่�อวัินัพิธุุที� 25 กมุภาพินััธุ ์พิ.ศ. 2473  

ต�อมาในัปัี 2484 ยุ้คที�จอมพิล ปั.พิิบั่ลสืงคราม เปั็นันัาย้กรฐัมนัตร ี ได้ีเปัลี�ย้นั
การเรยี้กขานัจาก “สืถึานีัวิิทยุ้กรุงเทพิฯ ที�พิญาไท“ เปั็นั “สืถึานีัวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งแห�ง
ปัระเทศไทย้” โดีย้ที�กิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัชื่�วิงเริ�มต้นันีั�  ถึ่กใชื่้เพิ่�อเสืนัอข�าวิและ
ปัระกาศของทางราชื่การ รวิมทั�งนัำาเสืนัอราย้การปัาฐกถึาและสืนุัทรพิจน์ัของบัคุคลสืำาคัญ
ในัคณะรฐับัาล แมก้ระทั�งในัชื่�วิงสืงครามโลกครั�งที� 2 (ระหวิ�างปีั 2484-2488) ส่ื�อวิิทย้ ุ

1.1 ยุุคเร่ิ่�มต้้นก่ิจกิาริ่ว่ิทยุุไทยุ จนถึึงยุุคก่ิอนปฏ่ิริู่ปส่ื่�อ
ต้ามรัิ่ฐธริ่ริ่มนญู  (พ.ศ. 2470 - พ.ศ. 2540)

ช่่วิงท่� 1
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ก็เป็ันัเคร่�องม่อสืำาคัญในัการส่ื�อสืารและโฆษัณาชื่วินัเชื่่�อควิามคิดีทางการเม่องของ 
ทั�งฝ่่าย้รฐับัาลและกลุ�มเสืรไีทย้ ซึ่่�งนัำาโดีย้นัาย้ปัรดีีี พินัมย้งค์ 

ชื่�วิงหลังสืงครามโลกครั�งที� 2 (ปั ี2492-2500) จอมพิล ปั. พิบิัล่สืงคราม ได้ีกลับัมา
เปั็นันัาย้กรฐัมนัตรอีีกครั�งและได้ีเปัลี�ย้นัโฉมวิงการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งของปัระเทศไทย้ 
ในัหลาย้มติิ เริ�มต้นัจากการจัดีตั�งบัรษัิัท ไทย้โทรทัศน์ั จำากัดี ซึ่่�งเปัน็ัการดีำาเนิันัการวิิทยุ้
เชื่งิธุุรกิจ ในัชื่่�อสืถึานีัวิิทย้ ุท.ท.ท. ซึ่่�งถ่ึอเป็ันัสืถึานีัวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งแห�งแรกที�จดีทะเบีัย้นั
ในัร่ปับัรษัิัท โดีย้มกีรมโฆษัณาการเปัน็ัผ่ถ่้ึอหุน้ัใหญ� และย้งัเปัน็ัสืถึานีัวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง 
แห�งแรกของปัระเทศไทย้ที�ออกอากาศในัระบับัเอฟัเอ็ม

ในัปีั 2493 รฐับัาลได้ีปัระกาศใช้ื่พิระราชื่บััญญัติการโฆษัณากระจาย้เสีืย้ง  
ซึ่่�งผลจากพิระราชื่บััญญัติฉบัับัดัีงกล�าวิ ได้ีย้กเลิกการจดีทะเบีัย้นัเคร่�องรบััวิิทยุ้ ทำาให้
ปัระชื่าชื่นัสืามารถึเปั็นัเจ้าของเคร่�องรบััวิิทยุ้ไดีโ้ดีย้ไม�ต้องขออนัุญาตจากทางราชื่การ 
รวิมทั�งย้ังเปัิดีโอกาสืให้หนั�วิย้งานัราชื่การอ่�นัๆ จัดีตั�งสืถึานีัวิิทยุ้ได้ี ผลที�เกิดีข่�นัค่อ  
หนั�วิย้ราชื่การทหารได้ีเริ�มจัดีตั�งสืถึานีัวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งข่�นัในักรุงเทพิมหานัครและ 
ต�างจังหวัิดี และเริ�มเปัดิีโอกาสืใหเ้อกชื่นัมารบััชื่�วิงผลิตราย้การ เชื่�นั ราย้การเพิลง ละครวิิทย้ ุ
ลิเก และราย้การตอบัปัญัหา ทำาใหห้ลาย้สืถึานีัได้ีรบััควิามนิัย้มจากปัระชื่าชื่นั นัอกจาก 
หนั�วิย้งานัทหารแล้วิ ย้งัมสีื�วินัราชื่การและรฐัวิิสืาหกิจอ่�นัๆ ที�มกีารจัดีตั�งสืถึานีัวิิทย้ขุอง
ตนัเอง เชื่�นั องค์การส่ื�อสืารมวิลชื่นัแห�งปัระเทศไทย้ กรมตำารวิจ และหนั�วิย้งานัของรฐัอ่�นั ๆ

การจัดีตั�งสืถึานีัวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งของหนั�วิย้งานัรฐั สื�งผลให้รฐัสืามารถึใชื่ส่้ื�อวิิทยุ้
เปั็นัเคร่�องม่อหลักในัการส่ื�อสืารไปัย้ังปัระชื่าชื่นั โดีย้หนั�วิย้งานัของรฐัเริ�มมีการขย้าย้ 
เครอ่ข�าย้สืถึานีัวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งไปัทั�วิปัระเทศ เชื่�นั ในัยุ้คจอมพิลสืฤษัดิี� ธุนัะรชัื่ต์  
(ปัี 2502-2506) มีการขย้าย้เครอ่ข�าย้วิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัสื�วินัของเครอ่ข�าย้ของ 
กองทัพิครอบัคลุมทุกพิ่�นัที� จนัในัปัี 2515 กองทัพิบักมีสืถึานีัวิิทยุ้ทั�งสิื�นั 64 แห�ง และ 
กรมปัระชื่าสัืมพินััธุม์สีืถึานีัวิิทย้ทัุ�งสิื�นั 21 แห�งทั�วิปัระเทศ ทั�งนีั� เน่ั�อหาสื�วินัใหญ�ที�ปัรากฏิ 
ในัราย้การวิิทยุ้ ค่อ เน่ั�อหาปัระเภทบัันัเทิงต�างๆ ขณะที�เน่ั�อหาปัระเภทข�าวิสืารและ
สืาระถึ่กรฐับัาลควิบัคุมอย้�างเข้มงวิดี แม้กระทั�งในัชื่�วิงเหตุการณ์ “14 ตุลาคม 2516”  
ส่ื�อวิิทยุ้ก็ย้ังเป็ันัชื่�องทางของรฐัในัการโฆษัณาชื่วินัเชื่่�อเชื่�นัเคย้ จนัทำาให้เกิดีเหตุการณ์ 
เผากรมปัระชื่าสัืมพิันัธุแ์ละสืถึานีัวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งแห�งปัระเทศไทย้ ซึ่่�งเปั็นัการแสืดีง 
ให้เห็นัถ่ึงควิามไม�พิอใจของปัระชื่าชื่นัที�ร่ส่้ืกวิ�าถึก่ปัดิีหป่ัดิีตาจากขอ้มล่ข�าวิสืาร
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ต�อมาในัยุ้ครฐับัาลของ ม.ร.วิ. ค่กฤทธุิ� ปัราโมชื่ ได้ีเริ�มมีการปัฏิิร่ปัระบับัวิิทยุ้
กระจาย้เสีืย้งและวิิทยุ้โทรทัศน์ัเปั็นัครั�งแรกเพิ่�อลดีทอนัอิทธุิพิลทางการเม่องของ 
ฝ่่าย้ทหาร โดีย้มีการตั�งคณะกรรมการบัรหิารวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งและวิิทยุ้โทรทัศน์ั หรอ่ 
กบัวิ. ในัปั ี2518 และมกีารออกกฎระเบัยี้บัการบัรหิารวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งและวิิทย้โุทรทัศน์ั  
พิ.ศ. 2518 สืำาหรบััการควิบัคุมการขออนัญุาตจัดีตั�งสืถึานีัและควิบัคุมเน่ั�อหาราย้การ  
ซึ่่�งมุ�งเน้ันัไปัที�การควิบัคุมเน่ั�อหาโดีย้มีอนักุรรมการตรวิจเซึ่็นัเซึ่อรร์าย้การด้ีานัโฆษัณา 
ภาพิย้นัตร ์ และละคร ซึ่่�งการวิิพิากษ์ัวิิจารณ์ทางการเม่องและสัืงคมในัราย้การข�าวิ 
และบัันัเทิงเปั็นัสิื�งต้องห้าม นัอกจากนีั� ย้ังมีการกำาหนัดีเวิลาโฆษัณาราย้การวิิทย้ ุ
ไดีไ้ม�เกินั 8 นัาทีต�อชื่ั�วิโมงด้ีวิย้ อย้�างไรก็ดีี หลังเหตกุารณ์รฐัปัระหาร 6 ตลุาคม 2519  
การดีำาเนิันังานัของ กบัวิ. ก็ย้ิ�งเข้มงวิดีข่�นัในัด้ีานัการควิบัคุมเน่ั�อหาข�าวิสืารและ 
ควิามคิดีเห็นั โดีย้กำาหนัดีให้เน่ั�อหาสืาระของข�าวิและราย้การต�างๆ ต้องสื�งเสืรมิ 
ควิามรกัชื่าติ ศาสืนัา และพิระมหากษััตรยิ้์ รวิมถ่ึงห้ามนัำาเสืนัอเน่ั�อหาที�สื�งเสืรมิลัทธุิ
คอมมวิินิัสืต์ทั�งทางตรงและทางอ้อม

การเปัลี�ย้นัแปัลงครั�งใหญ�เกิดีข่�นัหลังจากเหตกุารณ์ “พิฤษัภาทมฬิ” ในัปีั 2535 
ซึ่่�งเป็ันัวิิกฤตการณ์ของปัระเทศที�จุดีปัระกาย้ให้ปัระชื่าชื่นัใคร�รบััร่ข้�าวิสืารจากส่ื�อที�ม ี
การดีำาเนิันัการอย้�างอิสืระ เน่ั�องจากในัย้คุนัั�นั ส่ื�อโทรทัศน์ัและวิิทย้อุย้่�ในัการควิบัคมุของ
หนั�วิย้งานัภาครฐั จนัเปัน็ัที�มาของการเคล่�อนัไหวิเร่�องการปัฏิิร่ปัส่ื�อ และเกิดีมาตรา 40 
ของรฐัธุรรมนัญ่แห�งราชื่อาณาจักรไทย้ พิ.ศ. 2540 

ชื่�วิงที� 2 ยุ้คปัฏิิร่ปัส่ื�อ และการขย้าย้ตัวิของวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัทั�วิปัระเทศ (พิ.ศ. 2540 
– พิ.ศ. 2551)

พิ.ศ. 2540 ปัระเทศไทย้เกิดีการปัฏิิร่ปัส่ื�อครั�งใหญ�ในัปัระวัิติศาสืตร ์มกีฎหมาย้
มาตรา 40 ของรฐัธุรรมนัญ่แห�งราชื่อาณาจักรไทย้ พิ.ศ.2540 ที�กำาหนัดีให้คล่�นัควิามถีึ� 
ที�ใชื่ใ้นัการสื�งวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง วิิทย้โุทรทัศน์ั และวิิทย้โุทรคมนัาคม เปัน็ัทรพัิย้ากรส่ื�อสืาร
ของชื่าติเพิ่�อปัระโย้ชื่น์ัสืาธุารณะ และให้มีองค์กรของรฐัที�เปั็นัอิสืระทำาหน้ัาที�จัดีสืรร 
คล่�นัควิามถีึ�ดัีงกล�าวิ และการกำากับัดี่แลจะต้องคำาน่ังถ่ึงปัระโย้ชื่น์ัสื่งสืุดีของปัระชื่าชื่นั
ในัระดัีบัชื่าติและระดัีบัท้องถิึ�นั จนัมีการปัระกาศใช้ื่ “พิระราชื่บััญญัติองค์กรจัดีสืรร 

1.2 ยุุคปฏ่ิรูิ่ปส่ื่�อ และกิาริ่ขยุายุตั้วิของว่ิทยุุชุ่มช่น
ทั�วิปริ่ะเทศ (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2551)

ช่่วิงท่� 2
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คล่�นัควิามถีึ�และกำากับักิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง วิิทยุ้โทรทัศน์ั และกิจการโทรคมนัาคม 
พิ.ศ. 2543” ที�กำาหนัดีใหด้ีำาเนิันัการจัดีตั�งองค์กรอิสืระ 2 องค์กร ค่อ คณะกรรมการกิจการ
กระจาย้เสีืย้งและกิจการโทรทัศน์ัแห�งชื่าติ (กสืชื่.) เพิ่�อกำากับัดี่แลกิจการกระจาย้เสีืย้ง 
และคณะกรรมการกิจการโทรคมนัาคมแห�งชื่าติ (กทชื่.) เพ่ิ�อการกำากับักิจการโทรคมนัาคม 
ของปัระเทศ

กระบัวินัการการสืรรหาคณะกรรมการกิจการกระจาย้เสีืย้งและกิจการ
โทรทัศน์ัแห�งชื่าติ (กสืชื่.) เพิ่�อกำากับัดี่แลกิจการกระจาย้เสีืย้ง ที�เกิดีข่�นัในัชื่�วิงระหวิ�าง 
ปัี 2543-2544 ได้ีรบััการวิิพิากษ์ัวิิจารณ์จากภาคสื�วินัต�างๆ อย้�างกว้ิางขวิางเกี�ย้วิกับั
ปัระเด็ีนัควิามไม�โปัร�งใสืในักระบัวินัการสืรรหาฯ ตลอดีจนัปัระเด็ีนัที�วิ�าด้ีวิย้ผลปัระโย้ชื่น์ั
ทับัซึ่้อนัระหวิ�างคณะกรรมการสืรรหา กสืชื่. และผ่ไ้ด้ีรบััการเสืนัอชื่่�อให้เปั็นั กสืชื่.  
จนัมกีารย้่�นัเร่�องฟัอ้งรอ้งต�อศาล และได้ีขอ้สืรุปัในัเด่ีอนักมุภาพินััธุ ์พิ.ศ. 2546 โดีย้ศาล
ปักครองสืง่สืดุีได้ีมคีำาพิพิิากษัาย้น่ัตามศาลปักครองชื่ั�นัต้นัวิ�า กระบัวินัการสืรรหา กสืชื่. 
ผิดีกฎหมาย้ปักครองตามพิระราชื่บััญญัติวิิธุีปัฏิิบััติราชื่การทางปักครอง พิ.ศ. 2539  
และมสีืภาพิควิามไม�เปัน็ักลางอย้�างรา้ย้แรง อันัมผีลทำาใหก้ารสืรรหา กสืชื่. เป็ันัโมฆะ และ
จำาเปัน็ัต้องคัดีเล่อกกรรมการ กสืชื่. ใหม�เปัน็ัครั�งที� 2 ซึ่่�งกระบัวินัการเล่อกคณะกรรมการ  
กสืชื่. ที�เกิดีข่�นัอีกครั�ง มบีัทสืรุปัเชื่�นัเดิีม โดีย้ในัเด่ีอนักันัย้าย้นั พิ.ศ. 2549 ศาลปักครอง 
สื่งสืุดีพิิพิากษัาให้เพิิกถึอนัปัระกาศของสืำานัักงานัปัลัดีสืำานัักนัาย้กรัฐมนัตร ี 
เร่�อง คณะกรรมการสืรรหากรรมการกิจการกระจาย้เสีืย้งและกิจการโทรทัศน์ัแห�งชื่าติ  
และปัระกาศของคณะกรรมการสืรรหา กสืชื่. ที�คัดีเล่อกผ่้สืมัครจำานัวินั 14 คนั และ 
ให้ถ่ึอเสืมอ่นัวิ�าผ่ไ้ด้ีรบััการคัดีเล่อกดัีงกล�าวิไม�เคย้ได้ีรบััการคัดีเล่อก 

ในัชื่�วิงสืุญญากาศระหวิ�างที�รอการจัดีตั�งองค์กรอิสืระที�มากำากับัดี่แลกิจการ
กระจาย้เสีืย้ง หรอ่ กสืชื่. นีั� มีการเกิดีวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัข่�นัเปั็นัครั�งแรกที�จังหวัิดีกาญจนับุัร ี 
โดีย้กลุ�มปัระชื่าชื่นัไดีใ้ชื่สิ้ืทธุติามรฐัธุรรมนัญ่มาตรา 40 เพิ่�อทดีลองออกอากาศสืถึานัวิีิทยุ้
ชื่มุชื่นัที�เปัน็ัของปัระชื่าชื่นั ดีำาเนิันัการโดีย้ปัระชื่าชื่นั และเพิ่�อปัระโย้ชื่น์ัของปัระชื่าชื่นัข่�นั  
ซึ่่�งนัำาไปัสื่�การจัดีตั�งและออกอากาศกิจการกระจาย้เสีืย้งในัร่ปัแบับัวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัมากมาย้
ทั�วิปัระเทศในัชื่�วิงปัี 2544 ปัระกอบักับัรฐับัาลในัชื่�วิงเวิลานัั�นั สื�งเสืรมิให้แต�ละชืุ่มชื่นั 
มีสืถึานีัวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัเพิ่�อเปั็นักลไกในัการส่ื�อสืารภาย้ในัชืุ่มชื่นั โดีย้กรมปัระชื่าสัืมพิันัธุไ์ด้ี
เปัิดีโอกาสืให้ปัระชื่าชื่นัดีำาเนิันัการด้ีานัวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัภาย้ใตโ้ครงการจุดีปัฏิิบััติการเรยี้นัร่้
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วิิทย้ชุื่มุชื่นั และอนัญุาตใหม้โีฆษัณาไดีไ้ม�เกินัชื่ั�วิโมงละ 6 นัาที ทำาใหป้ัระชื่าชื่นับัางกลุ�ม
เหน็ัโอกาสืและชื่�องทางในัการแสืวิงหาราย้ได้ีจากการดีำาเนิันัการสืถึานีัวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง 
จนัเกิดีวิิทย้ชุื่มุชื่นัเพิิ�มข่�นัจำานัวินัมากกวิ�า 1,500 สืถึานีั สื�งผลให้เกิดีปัญัหาคล่�นัควิามถีึ� 
รบักวินัสืถึานีัวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งที�มีอย้่�เดิีม ระบับัโทรคมนัาคม วิิทยุ้โทรทัศน์ั และวิิทยุ้
การบิันั นัอกจากนีั� ย้ังมีบัางสืถึานีัออกอากาศเน่ั�อหาที�ไม�เหมาะสืม ซึ่่� งกระทบัต�อ 
ควิามมั�นัคงและศีลธุรรมอันัดีีของชื่าติ และถึ่กใชื่้เปั็นัเคร่�องม่อสืำาคัญในัการต�อสื่้ 
ทางการเมอ่งทั�งในัระดัีบัชื่าติและระดัีบัท้องถิึ�นั

ชื่�วิงที� 3 ย้คุบัทเฉพิาะกาล (การจัดีระเบีัย้บักิจการวิิทย้แุบับัชื่ั�วิคราวิโดีย้ กทชื่.) (
พิ.ศ. 2551- พิ.ศ. 2553)

แม้วิ�าจะยั้งไม�มีองค์กรกำากับัดี่แลกิจการกระจาย้เสีืย้งตามกฎหมาย้ แต�เม่�อ
กิจการวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัขย้าย้ตัวิเพิิ�มข่�นัเปั็นัจำานัวินัมาก จนักระทั�งสืรา้งผลกระทบัทางสัืงคม 
ในัวิงกว้ิางโดีย้ที�ไม�มกีฎเกณฑ์์ในัการกำากับัดีแ่ล ทำาให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนัาคม
แห�งชื่าติ (กทชื่.) ต้องเข้ามาปัฏิิบััติหน้ัาที�แทนัเปั็นัการชื่ั�วิคราวิ โดีย้อ้างอิงอำานัาจ
ทางกฎหมาย้จากบัทเฉพิาะกาล มาตรา 78 ของพิระราชื่บััญญัติการปัระกอบักิจการ 
กระจาย้เสีืย้งและกิจการโทรทัศน์ั พิ.ศ. 2551

บัทเฉพิาะกาลได้ีกำาหนัดีให้ กทชื่. เปั็นัองค์กรกำากับัดี่แลและใหใ้บัอนัุญาตแก�
วิิทยุ้ชืุ่มชื่นัชื่ั�วิคราวิก�อนัที�องค์กรกำากับัดี่แลใหม� (กสืทชื่.) จะได้ีจัดีตั�งข่�นัมา โดีย้คณะ
รฐัมนัตรต้ีองแต�งตั�งคณะอนักุรรมการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งและวิิทย้โุทรทัศน์ั จำานัวินั 22 คนั  
แต�เน่ั�องจากคณะอนักุรรมการชื่ดุีดัีงกล�าวิ สื�วินัหน่ั�งเปัน็ัขา้ราชื่การระดัีบัสืง่ ซึ่่�งไม�สืามารถึ
ปัฏิิบััติหน้ัาที�ได้ีเต็มเวิลา ดัีงนัั�นั เพิ่�อให้การปัฏิิบััติหน้ัาที�เปั็นัไปัอย้�างมีปัระสิืทธุิภาพิ  
คณะอนักุรรมการฯ จ่งได้ีแต�งตั�ง “คณะทำางานัด้ีานักิจการกระจาย้เสีืย้งชื่มุชื่นั” เพิ่�อทำา
หน้ัาที�รวิมรวิมข้อมล่ ขอ้เท็จจรงิ ตลอดีจนัจัดีทำาขอ้เสืนัอเกี�ย้วิกับัการออกใบัอนัญุาตและ
กำากับัดีแ่ลกิจการวิิทย้ชุื่มุชื่นัข่�นั 

คณะทำางานัด้ีานักิจการกระจาย้เสีืย้งชืุ่มชื่นั ได้ีเริ�มรวิบัรวิมข้อม่ลและร�าง 
หลักเกณฑ์์การกำากับัดีแ่ล โดีย้มกีารรบััฟังัควิามคิดีเห็นัจากทกุภาคสื�วินั และได้ีจัดีทำาร�าง

1.3 ยุุคบทเฉพาะกิาล (กิาริ่จัดริ่ะเบ่ยุบก่ิจกิาริ่ว่ิทยุุแบบ
ชั่�วิคริ่าวิ โดยุ กิทช่.) (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2553) 

ช่่วิงท่� 3
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ปัระกาศ กทชื่. เร่�อง หลักเกณฑ์์และวิิธุกีารอนัญุาตปัระกอบักิจการบัรกิารชื่มุชื่นัชื่ั�วิคราวิ 
(วิิทย้กุระจาย้เสีืย้งชื่มุชื่นั) โดีย้ปัระกาศในัราชื่กิจจานัเุบักษัา เม่�อวัินัที� 24 กรกฎาคม 2552 
เพิ่�อบังัคับัใชื่เ้ปัน็ัการทั�วิไปั

หัวิใจสืำาคัญของปัระกาศ กทชื่. เร่�อง หลักเกณฑ์์และวิิธุกีารอนัุญาตปัระกอบั
กิจการบัรกิารชืุ่มชื่นัชื่ั�วิคราวิ (วิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งชืุ่มชื่นั) ค่อ การให้ผ้่ปัระกอบักิจการ
วิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งทุกราย้ที�ดีำาเนิันักิจการมาก�อนัที�กฎหมาย้มีผลบัังคับัใชื่้เข้าสื่�ระบับั 
การกำากับัดีแ่ล โดีย้ในับัทเฉพิาะกาลของปัระกาศฯ กำาหนัดีให้ผ่ป้ัระกอบักิจการในัลักษัณะ
วิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งชืุ่มชื่นัมาก�อนัที�ปัระกาศ กทชื่. มีผลบัังคับัใชื่้ มาแจ้งควิามปัระสืงค์
ปัระกอบักิจการวิิทย้ชุื่มุชื่นั แล้วิจะได้ีรบััการอนัญุาตใหด้ีำาเนิันัการต�อไปัในัลักษัณะพิเิศษั 
ที�เรยี้กวิ�า “ผ่ท้ดีลองออกอากาศเป็ันัการชื่ั�วิคราวิ” ซึ่่�งย้งัไม�ใชื่�ผ่ไ้ด้ีรบััใบัอนัญุาตปัระกอบั
กิจการวิิทย้ชุื่มุชื่นั แต�สืามารถึดีำาเนิันัการต�อไปัได้ีภาย้ใต้การคุ้มครองของบัทเฉพิาะกาล
ของปัระกาศฯ ฉบัับัดัีงกล�าวิ แล้วิให้ดีำาเนิันัการขอใบัอนัญุาตภาย้ในั 300 วัินั เพิ่�อให้
สืามารถึดีำาเนิันัการไดีโ้ดีย้ไม�ผิดีพิระราชื่บััญญัติการปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้งและ
กิจการโทรทัศน์ั พิ.ศ. 2551 ทั�งนีั� การเปัน็ัผ่ท้ดีลองออกอากาศเป็ันัการชื่ั�วิคราวิ จะต้อง
ปัฏิิบัติัตามเง่�อนัไขที�คณะกรรมการ กทชื่. กำาหนัดี โดีย้เง่�อนัไขสืามข้อแรกที�คณะกรรมการ
กำาหนัดีก็ค่อ ขอ้แรก จะต้องไม�มกีารนัำาไปัใชื่เ้พิ่�อวัิตถึปุัระสืงค์ทางการเมอ่งในัการล้มล้าง
การปักครองในัระบัอบัปัระชื่าธุปิัไตย้อันัมีพิระมหากษััตรยิ้์ทรงเป็ันัปัระมุข จะต้องไม�ใชื่้
เพิ่�อปัลุกระดีมมวิลชื่นัหรอ่สืรา้งควิามแตกแย้กในัชื่าติ และจะต้องไม�มีการออกอากาศ
เน่ั�อหาที�ขัดีต�อศีลธุรรมอันัดีีของชื่าติ ข้อสือง จะต้องมีการบัันัท่กเทปัการออกอากาศ 
ย้้อนัหลังอย้�างน้ัอย้เป็ันัระย้ะเวิลาสืามสิืบัวัินั และข้อสืาม การปัฏิิบััติผิดีเง่�อนัไข 
สืองขอ้แรกจะถ่ึอวิ�าการแจ้งควิามปัระสืงค์ปัระกอบักิจการวิิทย้ชุื่มุชื่นัเป็ันัโมฆะ ซึ่่�งจะทำาให้
การได้ีรบััอนัญุาตใหเ้ปัน็ัผ่ท้ดีลองออกอากาศเป็ันัการชื่ั�วิคราวิสิื�นัสืดุีลงด้ีวิย้ 

ข้อม่ลของคณะทำางานัวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัระบัุวิ�า ตั�งแต�เริ�มต้นัจนัถ่ึงวัินัสืุดีท้าย้  
(24 สิืงหาคม 2552) มีวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัมากกวิ�า 6,000 สืถึานัี มาลงทะเบัีย้นัแจ้งควิาม
ปัระสืงค์ปัระกอบักิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งชื่มุชื่นั ทั�งนีั� เม่�อครบักำาหนัดีระย้ะเวิลาทดีลอง 
ออกอากาศเป็ันัการชื่ั�วิคราวิระย้ะเวิลา 300 วัินัแล้วิ กทชื่. ได้ีมมีติขย้าย้ระย้ะเวิลาทดีลอง
ออกอากาศต�อไปัอีก 300 วัินั โดีย้ใหม้ผีลนัับัตั�งแต�วัินัที� 21 พิฤษัภาคม 2553 เป็ันัต้นัไปั 
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ในัปีั 2550 มกีารปัระกาศใชื่ร้ฐัธุรรมนัญ่แห�งราชื่อาณาจักรไทย้ พิ.ศ. 2550 และ
ในัมาตรา 47 ของรฐัธุรรมนัญ่ฉบับัันีั� ได้ีมกีารบัญัญติัใหม้อีงค์กรของรฐัที�เปัน็ัอิสืระองค์กร
หน่ั�งทำาหน้ัาที�จัดีสืรรคล่�นัควิามถีึ�ที�ใชื่ใ้นัการสื�งวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง วิิทยุ้โทรทัศน์ั และ
โทรคมนัาคม และกำากับัการปัระกอบักิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง วิิทย้โุทรทัศน์ั และกิจการ
โทรคมนัาคม จากบัทบัญัญติัดัีงกล�าวิจ่งได้ีมกีารปัระกาศพิระราชื่บัญัญติัองค์กรจัดีสืรร
คล่�นัควิามถีึ�และกำากับัการปัระกอบักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง วิิทยุ้โทรทัศน์ั และกิจการ
โทรคมนัาคม พิ.ศ. 2553 ซึ่่�งเปั็นัที�มาของการจัดีตั�งคณะกรรมการกิจการกระจาย้เสีืย้ง  
กิจการโทรทัศน์ั และกิจการโทรคมนัาคมแห�งชื่าติ (กสืทชื่.) ในัปีั 2554 เพ่ิ�อทำาหน้ัาที�
กำากับัดีแ่ลกิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง วิิทย้โุทรทัศน์ั และกิจการโทรคมนัาคม จนัถ่ึงปััจจบัุันั

ภาย้หลังจากที� กสืทชื่. ได้ีถึ่กจัดีตั�งข่�นั กสืทชื่. ได้ีเร�งดีำาเนิันัการจัดีทำาแผนั
แม�บัทกิจการตามที�กฎหมาย้กำาหนัดี โดีย้ในัวัินัที� 4 เมษัาย้นั พิ.ศ. 2555 แผนัแม�บัท
กิจการกระจาย้เสีืย้งและกิจการโทรทัศน์ั ฉบัับัที� 1 (พิ.ศ. 2555-2559) ได้ีปัระกาศในั 
ราชื่กิจจานัเุบักษัาและมผีลบังัคับัใชื่อ้ย้�างเปัน็ัทางการ ซึ่่�งเป็ันัจดุีเริ�มต้นัอย้�างเป็ันัทางการ
ของการจัดีทำาหลักเกณฑ์์การอนัุญาตทดีลองปัระกอบักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง จนัมี
ปัระกาศ กสืทชื่. เร่�อง หลักเกณฑ์์การอนัญุาตทดีลองปัระกอบักิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง 
พิ.ศ. 2555 ซึ่่�งมผีลบังัคับัใชื่ตั้�งแต�วัินัที� 20 กันัย้าย้นั พิ.ศ. 2555 โดีย้ให้ผ่ม้สิีืทธุทิดีลอง 
ออกอากาศเป็ันัการชื่ั�วิคราวิตามปัระกาศ กทชื่. เร่�อง หลักเกณฑ์์และวิิธุกีารอนัุญาต
ปัระกอบักิจการบัรกิารชื่มุชื่นัชื่ั�วิคราวิ (วิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งชื่มุชื่นั) สืามารถึย่้�นัคำาขอทดีลอง
ปัระกอบักิจการ โดีย้มรีะย้ะเวิลาการทดีลองปัระกอบักิจการ 1 ปั ีนัับัตั�งแต�วัินัที�ได้ีรบััอนัญุาต 
และสืามารถึย่้�นัต�ออายุ้การทดีลองปัระกอบักิจการได้ีตามปัระกาศ กสืทชื่. เร่�อง  
หลักเกณฑ์์การกำากับัดี่แลการทดีลองปัระกอบักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง พิ.ศ. 2556  
โดีย้ต�ออาย้กุารทดีลองปัระกอบักิจการได้ีครั�งละ 1 ปัี

ในัสื�วินัของหนั�วิย้งานัที�ถ่ึอครองคล่�นัควิามถีึ�ในักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งนัั�นั  
ภาย้ใต้มาตรา 83 แห�งพิระราชื่บัญัญติัองค์กรจัดีสืรรคล่�นัควิามถีึ�และกำากับัการปัระกอบั
กิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง วิิทย้โุทรทัศน์ั และกิจการโทรคมนัาคม พิ.ศ. 2553 ผ่ที้�ถ่ึอครอง

1.4 กิาริ่กิำากัิบดูแลภายุใต้้ กิสื่ทช่. (ตั้�งแต่้ พ.ศ. 2554)
ช่่วิงท่� 4
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คล่�นัควิามถีึ�สืำาหรบัักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง มีเวิลาใหใ้ชื่้งานัคล่�นัได้ีสื่งสืุดีไม�เกินั 5 ปั ี 
นัับัแต�วัินัที�แผนัแม�บัทบัรหิารคล่�นัควิามถีึ�ของ กสืทชื่. มีผลบัังคับัใชื่ใ้นัวัินัที� 4 เมษัาย้นั  
พิ.ศ. 2555 โดีย้จะสิื�นัสืดุีระย้ะเวิลาถ่ึอครองคล่�นัควิามถีึ�ในัปั ี2560 อย้�างไรก็ดีี เม่�อวัินัที�  
20 ธุนััวิาคม พิ.ศ. 2559 คณะรกัษัาควิามสืงบัแห�งชื่าติ (คสืชื่.) มีคำาสัื�งหัวิหน้ัา คสืชื่.  
ที� 76/2559 ระบุัให้ย้่ดีระย้ะเวิลาในัการเรยี้กค่นัคล่�นัควิามถีึ�วิิทยุ้ออกไปัอีก 5 ปีั  
โดีย้จะสิื�นัสืดุีระย้ะเวิลาถ่ึอครองคล่�นัควิามถีึ�ในัวัินัที� 3 เมษัาย้นั พิ.ศ. 2565

เพิ่�อเป็ันัการเตรยี้มพิรอ้มรบััการสิื�นัสืดุีการอนัญุาตการใชื่ค้ล่�นัควิามถีึ�ในัปีั 2565  
สืำานัักงานั กสืทชื่. ได้ีมีปัระกาศ กสืทชื่. เร่�อง หลักเกณฑ์์และวิิธุกีารอนัญุาตให้บัรกิาร
กระจาย้เสีืย้งหรอ่โทรทัศน์ั (ฉบัับัที� 5) พิ.ศ. 2562 โดีย้ระบัุให้ผ่ไ้ด้ีรบััใบัอนัุญาต 
ใชื่ค้ล่�นัควิามถีึ�วิิทย้ฯุ ที�ปัระสืงค์จะให้บัรกิารกระจาย้เสีืย้งจะต้องย้่�นัแผนัปัระกอบักิจการ
กระจาย้เสีืย้งก�อนัวัินัที� 3 เมษัาย้นั 2564 ซึ่่�งเปัน็ัการย้่�นัล�วิงหน้ัา 1 ปั ีก�อนักำาหนัดีสิื�นัสืดุี
การใชื่ง้านัคล่�นัควิามถีึ�

ในัปััจจุบัันั หนั�วิย้งานัที�ถ่ึอครองคล่�นัควิามถีึ�ในักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งเป็ันั 
หนั�วิย้งานัของรฐั โดีย้มทัี�งหมดี 27 หนั�วิย้งานั รวิมทั�งหมดี 512 คล่�นัควิามถีึ� ซึ่่�งครอบัคลมุ
ถ่ึงคล่�นัสืาธุารณะและคล่�นัธุุรกิจ

ท�ามกลางกระแสืเทคโนัโลยี้และสืภาวิการณ์ที�เปัลี�ย้นัแปัลงไปั เส้ืนัทางวิิทยุ้
กระจาย้เสีืย้งของไทย้กำาลังจะถ่ึงจุดีเปัลี�ย้นัอีกครั�ง โดีย้เม่�อวัินัที� 20 สิืงหาคม 2563  
แผนัแม�บัทกิจการกระจาย้เสีืย้งและกิจการโทรทัศน์ั ฉบับััที� 2 (พิ.ศ. 2563-2568) เริ�มมี
ผลใชื่บ้ังัคับั และได้ีกำาหนัดีใหม้กีารพิฒันัากิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งเพิ่�อย้กระดัีบัมาตรฐานั
ให้เปั็นัที�ย้อมรบัั จ่งเปั็นัที�นั�าจับัตามองวิ�า กสืทชื่. จะวิางยุ้ทธุศาสืตรอ์ย้�างไรเพิ่�อให้เกิดี 
การพิัฒนัากิจการวิิทยุ้ในัปัระเทศไทย้อย้�างเหมาะสืม และเปั็นัไปัในัทิศทางที�สือดีคล้อง
กับัพิฒันัาการของเทคโนัโลย้ ีซึ่่�งได้ีก้าวิไปัสื่�การเกิดีวิิทย้ดิุีจิทัล รวิมถ่ึงวิิทย้อุอนัไลน์ั 

มฉิะนัั�นั วิงการส่ื�ออาจต้องย้อ้นักลับัสื่�วัิฏิจักรเดิีม 

¶Í´º·àÃÕÂ¹áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¢Í§
¡Ô¨¡ÒÃÇÔ·ÂØ¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§¢Í§ä·Â : 
àÊÕÂ§ÊÐ·ŒÍ¹¨Ò¡¤¹ã¹áÇ´Ç§
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ในัย้คุแรกที�มกีารก�อตั�งสืถึานีัวิิทย้ใุนัปัระเทศไทย้ คล่�นัควิามถีึ�วิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง 
ที�ถึ่กจัดีสืรรไว้ิอย้่�ในัควิามครอบัครองของหนั�วิย้งานัรฐัทั�งหมดี โดีย้มีจุดีเริ�มต้นัจากการ 
ที�รฐัต้องการควิบัคุมชื่�องทางการส่ื�อสืารไปัสื่�ภาคปัระชื่าชื่นั จนัยุ้คต�อมากิจการวิิทยุ้
กระจาย้เสีืย้งเริ�มมวิีิทย้ใุนัร่ปัแบับัธุุรกิจเขา้มาเกี�ย้วิขอ้งมากข่�นัตามลำาดัีบั ทำาใหป้ัระชื่าชื่นั 
มโีอกาสืเข้าถ่ึงส่ื�อเพิ่�อควิามบันััเทิง และย้งัก�อให้เกิดีอาชีื่พิใหม�ๆ  เชื่�นั นัักจัดีราย้การวิิทยุ้ หรอ่  
Disc Jockey (DJ) และผ่ผ้ลิตราย้การ เปัน็ัต้นั รวิมทั�งภาคเอกชื่นัที�เริ�มเขา้มาเกี�ย้วิขอ้ง
กับักิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งเปัน็ัจำานัวินัมาก 

นัับัตั�งแต�ปั ี2500 เปัน็ัต้นัมา ส่ื�อวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง ที�แมจ้ะเปัน็ัส่ื�อที�มเีพิยี้งเสีืย้ง 
แต�ก็มีอิทธุิพิลอย้�างมาก เน่ั�องจากเป็ันัส่ื�อที�ปัระชื่าชื่นัเข้าถ่ึงได้ีง�าย้และครอบัคลุม 
ไปัทั�วิปัระเทศ ส่ื�อวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งจ่งทำาหน้ัาที�เปัน็ัทั�งกระบัอกเสีืย้งของภาครฐั และเปัน็ั
ส่ื�อที�สืรา้งควิามบัันัเทิงให้กับัผ่้รบััฟัังอย้�างกว้ิางขวิาง ซึ่่�งเน่ั�อหาราย้การที�ครองใจนัักฟััง 
มทัี�งเพิลง ละคร นิัย้าย้ขำาขนัั รวิมทั�งการเล�าข�าวิ เปัน็ัต้นั 

การได้ีมาซึ่่�งเวิลาออกอากาศ หรอ่ “Air time” สืำาหรบััการจัดีราย้การวิิทย้ ุ
ของบัรรดีาผ่้ปัระกอบัการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งปัระเภทธุุรกิจมีหลากหลาย้วิิธุแีละชื่�องทาง  
ซึ่่�งแปัรเปัลี�ย้นัตามพิัฒนัาการของอุตสืาหกรรมกิจการกระจาย้เสีืย้งของไทย้ โดีย้มีทั�ง 
การจัดีราย้การวิิทยุ้ได้ีอย้�างอิสืระโดีย้การเชื่�าชื่�วิงเวิลา จนักระทั�งการจัดีราย้การที�อย้่� 
ภาย้ใต้นัโย้บัาย้ของสืถึานีัในัร่ปัแบับัของสัืมปัทานัคล่�นัวิิทย้ ุ

¶Í´º·àÃÕÂ¹áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¢Í§
¡Ô¨¡ÒÃÇÔ·ÂØ¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§¢Í§ä·Â : 
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สายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา

อดีตผู้อํานวยการฝา่ยการตลาด บรษัิท โน้ต พบับลิชชิง่ จํากัด
ในเครอืโน้ต โปรโมชัน่ ซึ่งเปน็อดีตบรษัิทผูเ้ชา่ชว่งเวลา
จากหน่วยงานภาครฐัท่ีได้รบัการจัดสรรคล่ืน หน่ึงใน
บรษัิทท่ีมบีทบาทสําคัญในชว่งการเติบโตของธุรกิจ
วิทยกุระจายเสียง

ณฐมน พรหมสุภา

เจ้าของธุรกิจโบนันซ่า เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา นักธุรกิจผูท่ี้มบีทบาทในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีได้รบัการจัดสรร
คล่ืนวิทย ุและภาคธุรกิจ 

ไพวงษ เตชะณรงค 

หรอืท่ีรูจั้กกันในนาม “พี่จ๋อง” ผู้บรหิารสถานีวิทยุ 
แคท เรดิโอ ซึ่งเป็นผู้บรหิารรุน่ใหม ่ท่ีก้าวผา่นการทํา
ธุรกิจวิทยุโดยการเช่าคล่ืน จนกระท่ังเข้าสู่วิทยุ
ออนไลน์ ท่ีทําให้แคท เรดิโอ เป็นท่ียอมรบัและ
สามารถขยายธุรกิจได้อยา่งสรา้งสรรค์

พงศนรินทร อุลิศ
หรอื “ระยา้” เจ้าของรายการ Music Train หรอืรถไฟดนตร ี
ผูเ้ขา้สู่วงการวิทยจุากการเปน็นักจัดรายการวิทยอิุสระ 
ท่ีต้องฝ่าฟนันานาอปุสรรค ก่อนจะมชีือ่เสียงเปน็ท่ียอมรบั
และต่อยอดธุรกิจด้วยความสําเรจ็ในการบรหิารค่ายเพลง
รถไฟดนตรี

ประเสริฐ พงษธนานิกร

 
อมรรัตน ต้ังขันติธรรม 
สถานีวิทยลุกูทุ่งเน็ตเวิรก์ จากกลุ่มผูไ้ด้รบัอนญุาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ

ณิลุบล ทิพยอาสน 
สถานีวิทย ุR – Radio จากกลุ่มผูไ้ด้รบัอนญุาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 
ประเภทบรกิารสาธารณะ

ประสิทธ์ิ ภูมาศ และเสนห จินาจันทร 
สองผูดํ้าเนินการหลักของสถานีวิทยชุมุชนคนเมอืงล้ี จากกลุ่มผูไ้ด้รบัอนญุาตทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบรกิารชมุชน

นอกจากน้ี ยงัมบีทสัมภาษณ์กลุ่มผูไ้ด้รบัอนญุาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 
ประเภทบรกิารสาธารณะ บรกิารชมุชน และกิจการธุรกิจ ซึ่งได้แก่

ท้ังน้ี ได้เรยีบเรยีงบทสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคล ตามประสบการณ์การเขา้สู่วงการวิทย ุ
กลยทุธแ์ละบทเรยีนสู่ความสําเรจ็ ตลอดจนการจัดหาคล่ืนความถ่ีในการประกอบกิจการ 
โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มผูป้ระกอบกิจการด้านธุรกิจบนคล่ืนหลัก และกลุ่มผูไ้ด้รบัอนญุาต
ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง

            ในบทน้ีจะเปน็การถอดบทเรยีนด้านการประกอบธุรกิจ
วิทยกุระจายเสียงของไทยท่ีได้จากการรวบรวมบทสัมภาษณ์
ของผู้ท่ีเก่ียวข้องและผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม 
ในแต่ละชว่งเวลา ซึ่งประกอบด้วย

หรอื “พีฉ่อด” นักจัดรายการวิทยชุือ่ดังท่ียนืยงขา้มเวลา
และเปน็ท่ียอมรบัของนักฟงัรายการจวบจนทกุวันน้ี 
ท้ังยงัเคยเปน็ผู้บรหิารคล่ืนวิทยขุองบรษัิท 
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่จํากัด (มหาชน) ผูจั้ด
คอนเสิรต์ และปจัจบุนัเพิม่บทบาทด้วยการ
เปน็ผูผ้ลิตงานบนัเทิง ท้ังรายการและละคร 
ผ่านส่ือโทรทัศน์และส่ือออนไลน์ 
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อดีตผูอํ้านวยการฝา่ยการตลาด บรษัิท โน้ต พบับลิชชิง่ จํากัด
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แคท เรดิโอ ซึ่งเป็นผูบ้รหิารรุน่ใหม ่ท่ีก้าวผา่นการทํา
ธุรกิจวิทยุโดยการเช่าคล่ืน จนกระท่ังเข้าสู่วิทยุ
ออนไลน์ ท่ีทําให้แคท เรดิโอ เป็นท่ียอมรบัและ
สามารถขยายธุรกิจได้อยา่งสรา้งสรรค์

พงศนรินทร อุลิศ
หรอื “ระยา้” เจ้าของรายการ Music Train หรอืรถไฟดนตร ี
ผูเ้ขา้สู่วงการวิทยจุากการเปน็นักจัดรายการวิทยอิุสระ 
ท่ีต้องฝา่ฟนันานาอปุสรรค ก่อนจะมชีือ่เสียงเปน็ท่ียอมรบั
และต่อยอดธุรกิจด้วยความสําเรจ็ในการบรหิารค่ายเพลง
รถไฟดนตรี

ประเสริฐ พงษธนานิกร

 
อมรรัตน ต้ังขันติธรรม 
สถานีวิทยลุกูทุ่งเน็ตเวิรก์ จากกลุ่มผูไ้ด้รบัอนญุาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ

ณิลุบล ทิพยอาสน 
สถานีวิทย ุR – Radio จากกลุ่มผูไ้ด้รบัอนญุาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 
ประเภทบรกิารสาธารณะ

ประสิทธ์ิ ภูมาศ และเสนห จินาจันทร 
สองผูดํ้าเนินการหลักของสถานีวิทยชุมุชนคนเมอืงล้ี จากกลุ่มผูไ้ด้รบัอนญุาตทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบรกิารชมุชน

นอกจากน้ี ยงัมบีทสัมภาษณ์กลุ่มผูไ้ด้รบัอนญุาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 
ประเภทบรกิารสาธารณะ บรกิารชมุชน และกิจการธุรกิจ ซึ่งได้แก่

ท้ังน้ี ได้เรยีบเรยีงบทสัมภาษณ์ของแต่ละบคุคล ตามประสบการณ์การเขา้สู่วงการวิทย ุ
กลยทุธแ์ละบทเรยีนสู่ความสําเรจ็ ตลอดจนการจัดหาคล่ืนความถ่ีในการประกอบกิจการ 
โดยจะแบง่เปน็กลุ่มผูป้ระกอบกิจการด้านธุรกิจบนคล่ืนหลัก และกลุ่มผูไ้ด้รบัอนญุาต
ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง

            ในบทน้ีจะเปน็การถอดบทเรยีนด้านการประกอบธุรกิจ
วิทยกุระจายเสียงของไทยท่ีได้จากการรวบรวมบทสัมภาษณ์
ของผู้ท่ีเก่ียวข้องและผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม 
ในแต่ละชว่งเวลา ซึ่งประกอบด้วย

หรอื “พีฉ่อด” นักจัดรายการวิทยชุือ่ดังท่ียนืยงขา้มเวลา
และเปน็ท่ียอมรบัของนักฟงัรายการจวบจนทกุวันน้ี 
ท้ังยงัเคยเป็นผู้บรหิารคล่ืนวิทยขุองบรษัิท 
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่จํากัด (มหาชน) ผูจั้ด
คอนเสิรต์ และปจัจบุนัเพิม่บทบาทด้วยการ
เปน็ผูผ้ลิตงานบนัเทิง ท้ังรายการและละคร 
ผา่นส่ือโทรทัศน์และส่ือออนไลน์ 
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บันัเส้ืนัทางควิามสืำาเรจ็ในักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งของบัรรดีาผ่้มีชื่่�อเสีืย้ง 
ในัวิงการวิิทยุ้ธุุรกิจของปัระเทศไทย้นัั�นั มีควิามหลากหลาย้แตกต�างกันั ถ่ึงแม้จะต้อง
ล้มลุก แต�ด้ีวิย้ควิามมุ�งมั�นัตั�งใจที�จะเผชื่ิญกับัควิามท้าทาย้ ในัวัินันีั�จ่งมีบัทพิิสื่จน์ั 
ควิามสืำาเรจ็ที�แตกต�างกันั โดีย้ตัวิอย้�างแรกของกลุ�มผ่้อย้่�ในัวิงการวิิทยุ้ธุุรกิจ คล่�นั FM  
ในักรุงเทพิมหานัคร ได้ีแก�

คณุประเสรฐิ พงษ์์ธนุานิุกร หรอ่ “ระย้า้” เจ้าของค�าย้เพิลง “รถึไฟัดีนัตร”ี ซึ่่�งม ี
ชื่่�อเสีืย้งโดี�งดัีงในัชื่�วิงยุ้ค 1980 - 1990 คุณระย้้าซึ่่มซึ่ับัเร่�องเมโลดีี�ดีนัตรมีาตั�งแต�เล็ก  
แม้จะเรยี้นัจบัคณะนิัติศาสืตร ์ แต�ก็เดิีนัเข้าสื่�เส้ืนัทางนัักเขีย้นัคอลัมน์ัเพิลงที�นิัตย้สืาร 
สืตารพ์ิิคส์ืและทำางานับัรษัิัทนัำาเข้าแผ�นัเสีืย้งเพิลงต�างปัระเทศ EMI อีกทั�งย้ังเปั็นั 
นัักจัดีราย้การวิิทยุ้หลาย้คล่�นั หลาย้สืถึานีั จนักระทั�งเปั็นัที�ร่จั้กจากราย้การวิิทย้ ุ 
“รถึไฟัดีนัตร”ี 

คณุสายทิพย ์มูนุติรก่ลุ ณ อยุธยา หรอ่ “พิี�ฉอดี” อดีีตดีีเจชื่่�อดัีง ที�เริ�มต้นัมาจาก
ราย้การ “ผวิิปัากตามเพิลง” และ “ร�มไมร้าย้ทาง” ก�อนัจะก้าวิสื่�ระดัีบับัรหิาร ด้ีวิย้การเปัน็ั 
ผ่้บัรหิาร เอ ไทม์ ที�มีคล่�นัฮิต อย้�าง ฮอต เวิฟั (Hot Wave) และ กรนีั เวิฟั (Green 
Wave) ในัยุ้ค 1990s และเปัลี�ย้นับัทบัาทมาสื่�การเปั็นัผ่้จัดีละครและผ่้ผลิตคอนัเทนัต์ 
ชื่่�อดัีงในัปัจัจบุันัั

คณุณฐมูนุ พรหมูสภุา อดีีตผ่อ้ำานัวิย้การฝ่า่ย้การตลาดี บัรษัิัท โน้ัต พิบัับัลิชื่ชื่ิ�ง จำากัดี 
ในัเครอ่โน้ัต โปัรโมชื่ั�นั ของคุณพิันัธุุ์ทิพิา ศกุณต์ไชื่ย้ หรอ่ “เจ๊ติ�ม ทีวีิพิ่ล” ซึ่่�งมีสื�วินั 
ขับัเคล่�อนัให้เครอ่โน้ัต โปัรโมชื่ั�นั เปัลี�ย้นัจากบัรษัิัทขนัาดีเล็ก ก้าวิสื่�การเปั็นับัรษัิัทผ่้รบัั
สัืมปัทานัคล่�นัวิิทยุ้ราย้ใหญ�ของหนั�วิย้งานัควิามมั�นัคง โน้ัต โปัรโมชื่ั�นั ปัระสืบัควิาม
สืำาเรจ็จนัสืามารถึปั่ทางให้ “เจ๊ติ�ม” เข้าสื่�เส้ืนัทางนิัตย้สืารบัันัเทิง และวิงการโทรทัศน์ั 
ในัเวิลาต�อมา

1  หมาย้ถ่ึง สืถึานีัวิิทย้ธุุุรกิจที�เชื่�าชื่�วิงเวิลาหนั�วิย้งานัภาครฐั ซึ่่�งดีำาเนิันัการในัฐานัะผ่ป้ัระกอบักิจการ
ราย้เดิีมตามบัทเฉพิาะกาล พิ.ร.บั. การปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้งและกิจการโทรทัศน์ั พิ.ศ. 2551 
และพิ.ร.บั. องค์กรจัดีสืรรคล่�นัควิามถีึ�และกำากับัการปัระกอบักิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง วิิทย้โุทรทัศน์ั 
และกิจการโทรคมนัาคม (ฉบับััที� 4) พิ.ศ. 2564

2.1 ผูู้้ปริ่ะกิอบก่ิจกิาริ่ว่ิทยุุธุริ่ก่ิจบนคล่�นหลักิ1
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คุณไพวิงษ์์ เติชะณรงค์ เจ้าของธุุรกิจโบันัันัซึ่�า เขาใหญ� อำาเภอปัากชื่�อง
จังหวัิดีนัครราชื่สีืมา เป็ันันัักธุุรกิจที�ครำาหวิอดีในัวิงการการเม่องและธุุรกิจในับัทบัาท 
นัักปัระสืานังานัที�เข้ามาเกี�ย้วิข้องในัวิงการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง ทั�งในัสื�วินัการปัระสืานัหา
คล่�นัวิิทยุ้ และสื�วินัการปัระสืานักับัระดัีบันัโย้บัาย้ของปัระเทศ นัอกจากนีั�ย้ังเป็ันัผ่้ที�มี
บัทบัาทสืำาคัญในัการผลักดัีนัใหเ้พิลงลก่ทุ�งมาโลดีแล�นัอย้่�บันัคล่�นัวิิทย้ ุFM 

คณุพงศ์นุรนิุทร ์อลิุศ หรอ่ “พิี�จ๋อง” อดีีต Producer ผ่อ้ย้่�เบั่�องหลังควิามสืำาเรจ็
ในัการเป็ันัคล่�นัอันัดัีบัหน่ั�งของกรนีั เวิฟั ทั�งย้งัเปัน็ัผ่ป้ัลกุปัั� นั แฟัต เรดิีโอ (FAT Radio)  
จนัมาเปัน็ัผ่ก้�อตั�ง แคท เรดิีโอ ( CAT Radio) ในัเวิลาต�อมา นัับัวิ�าเปัน็ัผ่บ้ัรหิารสืถึานีัวิิทยุ้
รุ �นัใหม� ที�กล้าที�จะแตกต�างจากคนัอ่�นั ทั�งย้ังเปั็นักลุ�มแนัวิหน้ัาที�มุ�งสื่�ถึนันัวิิทยุ้ออนัไลน์ั 
อีกด้ีวิย้

ปัระสืบัการณ์ชื่วิีิตของพิวิกเขาเหล�านีั� ควิรค�าอย้�างย้ิ�งต�อการนัำามาถึอดีบัทเรยี้นั 
เพิ่�อศ่กษัาการก้าวิเดิีนัและควิามเปัน็ัไปัของกิจการวิิทย้ธุุุรกิจในัปัระเทศไทย้

การเดิีนัทางในัวิงการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง นัอกจากจะเป็ันัชื่�วิงเวิลาที�ต้องคิดีกลย้ทุธุ์
และสืรา้งสืรรค์ร่ปัแบับัราย้การแล้วิ ย้งัเปัน็ัชื่�วิงเวิลาที�ต้องวิิ�งหา “คล่�นัวิิทย้”ุ เพิ่�อออกอากาศ 
รวิมทั�งหาราย้ได้ีเพิ่�อใหส้ืามารถึสืรา้งสืรรค์ราย้การต�อไปัได้ีอีกด้ีวิย้

สิื�งสืำาคัญที�สืุดีของการจัดีราย้การวิิทยุ้ ค่อ คล่�นัควิามถีึ�ที�จะชื่�วิย้สื�งต�อสืาร 
ภาย้ใต้ระบับัแอนัะล็อกไปัย้ังผ่้ฟัังทั�วิปัระเทศ โดีย้ตามหลักการทำางานัของการรบััสื�ง 
คล่�นัควิามถีึ�วิิทยุ้นัั�นัจะต้องมีเคร่�องรบััวิิทยุ้ เป็ันัเคร่�องม่อส่ื�อสืารทางเดีีย้วิชื่นิัดีหน่ั�ง  
ทำาหน้ัาที�ร ับัและเล่อกคล่�นัวิิทยุ้จากสืาย้อากาศแล้วินัำาไปัสื่�ภาคขย้าย้ต�อไปั โดีย้มี 
ควิามกว้ิางของชื่�วิงควิามถีึ�ที�แตกต�างกันั แล้วิแต�ปัระเภทของการใชื่ง้านั ซึ่่�งผ่้ฟัังสืามารถึ

ควิามท้าทายุ
ของผูู้้ปริ่ะกิอบกิ่จกิาริ่วิ่ทยุุธุริ่กิ่จ

2.1.1.1

2.1.1

ต้ามล่าหา “คล่�น” เพ่�อจัดริ่ายุกิาริ่ว่ิทยุุ : 
ส่ื่วินผู้สื่มของ “งานศ่ลปะและธรุิ่ก่ิจ” ท่�ต้้องพึ�งพาเม็ดเง่น 
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เล่อกรบััควิามถีึ�วิิทยุ้ที�ต้องการฟัังจากบัรรดีาสืถึานีัที�ออกอากาศในัคล่�นัควิามถีึ�ต�างๆ
อย้�างไรก็ดีี เพิราะควิามนิัย้มของผ่้ชื่มของแต�ละสืถึานีัวิิทยุ้ธุุรกิจนัั�นั ย้ังคงข่�นัอย้่�กับั 
เครอ่ข�าย้และควิามครอบัคลมุของคล่�นัควิามถีึ�ที�ใชื่ใ้นัการออกอากาศด้ีวิย้ และควิามนิัย้ม
ของสืถึานีัย้ังสื�งผลต�อควิามสืำาเรจ็ของราย้การวิิทยุ้ที�ต้องพิ่�งพิาราย้ได้ีจากผ้่สืนัับัสืนัุนั 
ราย้การหรอ่สืปัอนัเซึ่อรที์�อาจอย้่�ในัร่ปัแบับัของค�าโฆษัณาทั�งทางตรงและทางอ้อม  
การไขวิ�คว้ิาสิืทธุใินัการดีแ่ลคล่�นัวิิทย้จุ่งมคีวิามสืำาคัญอย้�างย้ิ�ง และไม�ใชื่�สิื�งที�ทำาได้ีง�าย้

ปัระสืบัการณ์ในัการตามหาคล่�นัควิามถีึ�ของผ่้ปัระกอบักิจการแต�ละคนั 
ก็แตกต�างกันัออกไปั เริ�มจากปัระสืบัการณ์ของคุณระย้้า ที�ผ�านัการจัดีราย้การวิิทยุ้ 
มาหลาย้คล่�นั หลาย้สืถึานีั จนัมาถ่ึงราย้การรถึไฟัดีนัตร ี(Music Train) ซึ่่�งเป็ันัจดุีเริ�มต้นั 
ของควิามสืำาเรจ็ในัเวิลาต�อมา คุณระย้้าให้สัืมภาษัณ์วิ�า การจัดีราย้การวิิทยุ้เปั็นังานั 
ที�เริ�มต้นัมาจากใจรกั โดีย้ไม�มปีัระสืบัการณ์ หรอ่พิี�เลี�ย้ง ทกุอย้�างเปัน็ับัทเรยี้นั ใหคิ้ดีหา
ทางออก เดิีนัหน้ัาเริ�มต้นัใหม�หลาย้ครั�งหลาย้หนั

“ต้นทุนของการ์ทำาร์ายการ์วิทยุหลักๆ มาจุากค่าเช่่าเวลาในคล่�นวิทยุ ที�ในช่่วง
เวลานั�น คล่�นวิทยุไม่ได้มีมากมาย แต่ละสถี่านีจุะแบ่งช่่วงเวลาใหเ้ช่่า ยังไม่ได้มีใคร์เปน็ 
เจุ้าของทุกร์ายการ์ทั�งย่านคล่�น ทำาใหมี้ผูู้้จัุดร์ายการ์วิทยุที�หลากหลาย ซ่ึ่�งนักจัุดร์ายการ์ 
วิทยุแต่ละร์ายมีเอกลักษณ์โ์ดดเด่นเฉพาะตัว สร์า้งฐานผูู้้ช่มใหส้นใจุติดตามร์บัช่มได้เสมอ 
ไม่ว่าจุะย้ายไปอยู่ในคล่�นใดก็ตาม”

ในัเวิลาต�อมา ชื่่�อเสีืย้งของคณุระย้า้โดี�งดัีงมากข่�นั เพิราะเปัน็ัผ่จั้ดีราย้การเพิลงที�ม ี
เอกลักษัณ์ จากบัทเพิลงที�ถึ่กรสืนิัย้มผ่้ฟััง และการเสืนัอข�าวิสืารล�าสืุดีของวิงการเพิลง 
ต�างปัระเทศ เจ้าของสิืนัค้าได้ีติดีต�อเข้ามาขอซึ่่�อโฆษัณาโดีย้ตรง จนัไม�ต้องพิ่�งพิา
โบัรกเกอรอี์กต�อไปั แต�อย้�างไรก็ดีี ชื่�วิงเวิลาที�รุ �งเรอ่งของราย้การ “รถึไฟัดีนัตร”ี ผ�านัไปั
เพิยี้ง 1 ปั ีก็ถึก่เรยี้กเวิลาค่นั จนัต้องวิิ�งเต้นัหาคล่�นัใหม� 

“ช่่วงนั�นคล่�นวิทยุ มีการ์ซ่ึ่�อขายเวลาผู้่านเอเจุนซีึ่�ที�เป็นนายหน้าปร์ะสานงาน 
ให้เช่่าช่่วงเวลา แต่ยังไม่รุ์นแร์งแบบผูู้กขาดเหมาคล่�นเหม่อนในปัจุจุบัุน แม้เร์าจุะเป็น 
ผูู้้จัุดร์ายการ์ที�สร์า้งช่่�อเสียงให้กับคล่�นวิทยุ ก็ไม่อยู่ในข้อยกเว้นที�ต้องไปหาเวลาใหม่  

เม่�อมีบร์ษัิทนายทุน ที�มีกำาลังเงนิมากกว่า มาเหมาคล่�นไป” 
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เหตกุารณ์เชื่�นันีั�ไม�ได้ีเกิดีเพิยี้งครั�งเดีีย้วิ คณุระย้า้ต้องย้า้ย้คล่�นัอย้่�เสืมอ จนัไม�ใชื่�
เร่�องที�นั�าต่�นัเต้นัอีกต�อไปั แต�ด้ีวิย้ควิามเป็ันันัักสื่ที้�ไม�เคย้ท้อถึอย้ ในัชื่�วิงปีั 2520 คณุระย้า้ 
ตะลุย้ทำาราย้การถ่ึง 3 คล่�นั โดีย้จัดีราย้การเพิลงสืากลเท�านัั�นั ต้องต่�นัตี 5 เข้าไปั 
จัดีราย้การที�สืถึานีัวิิทยุ้ ททบั. 94.0 MHz ชื่�วิง 6 โมงเชื่้าถ่ึง 9 โมง แล้วิวิิ�งไปัอัดีเทปั
ราย้การเพ่ิ�อสื�งไปัออกอากาศในัสืถึานีัวิิทย้ตุ�างจังหวัิดี โดีย้มผี่ส้ืนัับัสืนันุัราย้การหลักเป็ันั 
สิืนัค้าของบัรษัิัท สืหพิฒันัพิบิัล่ จำากัดี ที�ต้องการเจาะตลาดีต�างจังหวัิดี ในัหน่ั�งสัืปัดีาห์
ต้องอัดีเทปัราย้การสืำาหรบััสืถึานีัวิิทย้ใุนัต�างจังหวัิดีถ่ึง 20 ชื่ั�วิโมง 

จนักระทั�งปั ี2524 ราย้การรถึไฟัดีนัตรไีด้ีเปัน็ัที�ย้อมรบัั สืปัอนัเซึ่อรเ์ขา้มาจนัเต็ม
ราย้การ แต�ชื่�วิงเวิลารุ�งเรอ่งมีไม�นัานั จัดีราย้การได้ีราวิ 2 ปัี ก็ถึ่กเบีัย้ดีออกจากคล่�นั 
อีกครั�ง แถึมย้งัเปัน็ัการแจ้งย้กเลิกการออกอากาศแบับักระทันัหนัั ไม�มแีมโ้อกาสืจะรำาลา
แฟันัเพิลง หรอ่แจ้งใหท้ราบัวิ�า “รถึไฟัดีนัตร”ี จะย้า้ย้ไปัอย้่�ที�คล่�นัใดี 

คณุระย้า้ที�อย้่�ในัชื่�วิงสืถึานัการณ์ลำาบัาก ต้องพิย้าย้ามหาคล่�นัวิิทย้เุพิ่�อใหร้าย้การ
รถึไฟัดีนัตรค่ีนัสื่�หน้ัาปััดีวิิทยุ้ใหไ้ด้ี โดีย้ในัชื่�วิงนัั�นัมีราย้การวิิทยุ้อย้่�เก่อบัเต็มหน้ัาปััดี  
แต�ในัที�สืดุีก็ได้ีเวิลาที�คล่�นั 106.5 MHz ของ 1 ปัณ. คล่�นัขวิาสืดุีของหน้ัาปัดัี ซึ่่�งเปัน็ัสืถึานีั
เปิัดีใหม�ที�เครอ่ข�าย้กระจาย้เสีืย้งย้งัไม�ครอบัคลมุ ทำาใหก้ารรบััฟังัย้งัไม�ชื่ดัีเจนั เสีืย้งหวิด่ี
ของราย้การรถึไฟัดีนัตรไีด้ีมาดัีงที�คล่�นันีั�อีกครั�ง แต�ด้ีวิย้ควิามที�เปั็นัคล่�นัใหม� อย้่�รมิสืุดี
ของแผงหน้ัาปัดัี จ่งต้องใชื่เ้วิลานัานัเป็ันัปั ีกวิ�าจะก่ค่้นัฐานัควิามนิัย้มกลับัมาได้ี จนับัรรดีา
ค�าย้เพิลงต�างหันัมาสื�งแผ�นัเสีืย้งให้เปัิดีในัราย้การอีกครั�ง หลังจากที�หลาย้ค�าย้ระงับั 
การสื�งแผ�นัเสีืย้งเพิลงใหม�มานัานัเก่อบัปั ีก�อนัที�ราย้การรถึไฟัดีนัตรจีะทำาใหค้ล่�นั 106.5 MHz 
เป็ันัที�ร่จั้กของนัักฟังัเพิลงอย้�างกว้ิางขวิาง จากคล่�นัสืดุีท้าย้ขวิาสืดุีของหน้ัาปัดัีที�ไม�มใีคร
สืนัใจ กลาย้เปัน็ัขมุทองแหล�งใหม� อย้�างไรก็ดีี หลังเกิดีการเปัลี�ย้นัแปัลงครั�งใหญ� ทางคล่�นั
เปัลี�ย้นัการบัรหิารไปัเปัน็ัการใหสั้ืมปัทานัแบับัเหมาคล่�นั จ่งทำาใหร้าย้การ “รถึไฟัดีนัตร”ี 
ต้องย้ติุลงอีกครั�งหน่ั�ง

ทั�งนีั� ราย้ละเอีย้ดีในัสื�วินัของพิฒันัาการการใหเ้ชื่�าเวิลาคล่�นัวิิทย้นัุั�นั คณุไพิวิงษ์ั  
เตชื่ะณรงค์ นัักธุุรกิจที�ปัระสืบัควิามสืำาเรจ็จากการทำาธุุรกิจในัปัระเทศสืหรฐัอเมรกิา  
เป็ันัเจ้าของโบันัันัซึ่�า เขาใหญ� และเปัน็ับัคุคลที�อย้่�ในัแวิดีวิงการเมอ่ง ซึ่่�งมบีัทบัาทสืำาคัญ 
ในัฐานัะผ่้ปัระสืานังานัในัการหาคล่�นัวิิทยุ้ให้กับัหลาย้กลุ�มธุุรกิจ เชื่�นั คล่�นัวิิทยุ้ของ 
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กลุ�มชื่�อง 3 ในับัรษัิัท ย้่ แอนัด์ี ไอ คอรป์ัอเรชื่ั�นั จำากัดี ที�ดีำาเนิันังานัราย้การ “ผิวิปัาก 
ตามเพิลง” ซึ่่�งมีดีีเจชื่่�อดัีงในัชื่�วิงทศวิรรษั 2520 ที�ได้ีรบััควิามนิัย้มสื่งหลาย้คนั เชื่�นั  
“ดีีเจเล็ก” กิตติศักดิี� นัภาพิรรณวิรตัน์ั “ดีีเจพิี�ฉอดี” สืาย้ทิพิย้์ มนัตรกีุล ณ อยุ้ธุย้า  
“ดีีเจต�าย้” สืุทัศน์ั แสืวิงรุจิธุรรม เป็ันัต้นั ได้ีอธุบิัาย้ไว้ิวิ�า ในัยุ้คแรกๆ ของธุุรกิจวิิทย้ ุ
กระจาย้เสีืย้งในัระบับั FM การเชื่�าชื่�วิงเวิลาเพิ่�อจัดีราย้การวิิทยุ้มีราคาย้ังไม�สื่งนััก  
และย้ังเปั็นัชื่�วิงที�ย้ังหาคนัจัดีราย้การย้าก ในัยุ้คนีั� มีการแบั�งให้เชื่�าคล่�นัเป็ันัชื่�วิงเวิลา  
โดีย้คนัที�มาเชื่�าเวิลาจัดีราย้การสื�วินัใหญ�เปั็นัคนัที�อย้่�ในัวิงการดีนัตร ี ซึ่่�งมีควิามรกั 
ในัดีนัตรแีละเสีืย้งเพิลงจรงิๆ 

ต�อมาในัชื่�วิงที�ส่ื�อวิิทยุ้ FM ได้ีรบััควิามนิัย้มอย้�างกว้ิางขวิาง ทำาให้มีการแข�งขันั
เพิ่�อแย้�งชื่ิงชื่�วิงเวิลาออกอากาศกันัสื่งมาก จนัทำาให้เกิดีการเชื่�าแบับัเหมาคล่�นัวิิทย้ ุ 
โดีย้เปั็นักลุ�มทุนัราย้ใหญ�ที�เข้ามาในัร่ปัแบับัการได้ีสัืมปัทานัทั�งคล่�นั ซึ่่� งคุณไพิวิงษ์ั 
ก็เปั็นัหน่ั� งในัผ่้ ที�ชื่�วิย้ปัระสืานัหาคล่�นัให้กลุ�มบัริษััท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี�  จำากัดี  
ได้ีสัืมปัทานัคล่�นัวิิทย้ทัุ�งคล่�นัเปัน็ัครั�งแรกที�คล่�นัของกองพินััทหารปันืัใหญ�ต�อสื่อ้ากาศย้านั  
(คล่�นั ปัตอ.) นัอกจากนีั� คณุไพิวิงษ์ัย้งัได้ีสืรุปัใหฟ้ังัเพิิ�มเติมวิ�า

“ในยุคที�วงการ์วิทยุเฟ่ื่� องฟูื่มากนั�น สิ�งสำาคัญที�จุะอยู่ร์อดไดใ้นสภาพของการ์
แข่งขันสูงมาก ปร์ะกอบไปด้วย 3 ส่วน เงิน Connection และการ์เป็นเจุ้าของค่าย
เพลงเสียเอง จุ่งได้เกิดร์ะบบสัมปทานเหมาคล่�น และเกิดการ์วาง Concept ของสถี่านี 
เพ่�อใหเ้ป็นจุดุขายที�ชั่ดเจุน”

โดีย้ในัยุ้คของการปัระกอบักิจการวิิทยุ้ที�เริ�มมีการเหมาสัืมปัทานัคล่�นัวิิทยุ้นัั�นั  
โน้ัต โปัรโมชื่ั�นั ก็เปั็นัอีกผ่้เล�นัหน่ั�งในัตลาดีที�นัับัได้ีวิ�าเปั็นัเจ้าของสัืมปัทานัคล่�นัวิิทย้ ุ
ราย้ใหญ� โดีย้ในัปีั 2531 ซึ่่�งเปั็นัปัีที�คนัไทย้ภาคภ่มิใจกับั ภรณ์ทิพิย้์ นัาคหิรญักนัก  
สืาวิไทย้ที�ได้ีครองมงกุฎนัางงามจักรวิาลเป็ันัคนัที� 2 ต�อจากอาภัสืรา หงสืกุล ก็เปั็นั 
ปัีเดีีย้วิกันักับัที�บัรษัิัท โน้ัต โปัรโมชื่ั�นั จำากัดี ของคุณพิันัธุุ์ทิพิา ศกุณต์ไชื่ย้ ที�คนัในั
วิงการบัันัเทิงร่จั้กกันัดีีในันัาม “ติ�ม ทีวีิพิ่ล” สืรา้งปัรากฏิการณ์ในัวิงการวิิทยุ้ ด้ีวิย้การ
เปั็นับัรษัิัทแรกที�ได้ีสัืมปัทานัคล่�นัสืถึานีักรมการรกัษัาดิีนัแดีนั หรอ่ รดี. รวิม 3 จังหวัิดี  
ค่อ กรุงเทพิมหานัคร ภเ่ก็ต และมหาสืารคาม 
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ณฐมนั พิรหมสืภุา อดีีตผ่อ้ำานัวิย้การฝ่า่ย้การตลาดี บัรษัิัท โน้ัต พิบัับัลิชื่ชื่ิ�ง จำากัดี
ในัเครอ่โน้ัต โปัรโมชื่ั�นั ในัฐานัะมอ่ขวิาของ “เจ๊ติ�ม” ในัขณะนัั�นั ได้ีเล�าปัระสืบัการณ์ของ
โน้ัต โปัรโมชื่ั�นั วิ�า

“กฏหมายของไทยกำาหนดให้คล่�นความถีี่�เป็นทร์ัพยากร์ส่�อสาร์ของช่าติ  
เพ่�อปร์ะโยช่น์สาธุาร์ณ์ะ เป็นแนวทางการ์บร์หิาร์คล่�นความถีี่�มาโดยตลอด ในช่่วงก่อน
ปี 2530 สถี่านีวิทยุแต่ละแห่งมักจุะดำาเนินธุุร์กิจุด้วยการ์แบ่งให้เช่่าเวลาเป็นช่่วงของ
เวลาร์ะหว่างวัน ไม่ใช่่แบบเหมาทั�งคล่�นเช่่นในปัจุจุบัุน ทำาให้คล่�นวิทยุหลายแห่งปร์ะสบ
ปัญหาในการ์เร์ยีกเก็บค่าเช่่าเวลา ผูู้้จัุดบางร์ายทำาร์ายการ์แล้วขาดทุนก็ไม่จุ่ายค่าเช่่า
เวลา ส่วนร์าช่การ์ที�บร์หิาร์คล่�นวิทยุต้องตามทวงหนี� ซ่ึ่�งบางคร์ั�งก็ทวงไม่ได้ ทำาให้เกิด
การ์เปลี�ยนแปลงนโยบายใหม่ในการ์บร์หิาร์จัุดการ์คล่�นความถีี่�เป็นการ์ให้เช่่าสัมปทาน  
ด้วยเหตุผู้ลที�ว่าเพ่�อการ์จัุดการ์ที�เป็นร์ะบบมากข่�น” 

การเปัิดีให้เชื่�าสัืมปัทานัคล่�นัวิิทยุ้นีั� ทำาให้หนั�วิย้งานัราชื่การได้ีรบััปัระโย้ชื่น์ั 
ในัหลาย้มิติ เชื่�นั เพิ่�อพิัฒนัาเครอ่ข�าย้และสัืญญาณการออกอากาศให้ครอบัคลุม 
มากข่�นั และชื่�วิย้การบัริหารจัดีการคล่�นั เปั็นัต้นั นัโย้บัาย้นีั�เองที�สื�งผลให้บัริษััท  
โน้ัต โปัรโมชื่ั�นั จำากัดี ได้ีรบััสัืมปัทานัทำาสัืญญาเชื่�าคล่�นัวิิทยุ้ รดี. เปั็นัเวิลา 10 ปัี และ
สืามารถึดีำาเนิันังานัได้ีอย้�างเปั็นัอิสืระ ทั�งด้ีานัเน่ั�อหาราย้การ การตลาดี และการหา
โฆษัณา เพ่ิ�อชื่ำาระค�าสัืมปัทานั รวิมทั�งย้ังได้ีรบััผิดีชื่อบัในัการขย้าย้เครอ่ข�าย้สัืญญาณ
ออกอากาศอีกด้ีวิย้

คุณณฐมนักล�าวิวิ�า ในัชื่�วิงปัีแรก เปั็นัชื่�วิงของการเร�งขย้าย้สัืญญาณเครอ่ข�าย้
ทั�งที�จังหวัิดีภ่เก็ตและมหาสืารคาม ทั�งด้ีานัสืถึานัที�และอุปักรณ์ในัการดีำาเนิันังานัด้ีานั
เทคนิัค ทั�งนีั� ระบับัการจัดีการบัรหิารคล่�นัวิิทย้ขุอง โน้ัต โปัรโมชื่ั�นั ที�ได้ีรบััสัืมปัทานัมา
ในัระย้ะแรก ค่อ การจัดีแบั�งชื่�วิงเวิลาให้กับัผ่้จัดีราย้การ ที�ทั�งเชื่�าอย้่�เดิีมและราย้ใหม�  
โดีย้เก็บัเวิลาไพิรม์ไทม์เอาไว้ิเอง โดีย้ที�เวิลาไพิรม์ไทม์ของคล่�นัวิิทยุ้ในัชื่�วิงนัั�นั ได้ีแก�  
ชื่�วิงเวิลา 10.00 -12.00 นั. และ 17.00 – 19.00 นั. ของวัินัจันัทรถ่์ึงวัินัศกุร ์ราย้ได้ีนัอกจาก 
จะเปัน็ัค�าเชื่�าเวิลาที�ได้ีรบััจากผ่เ้ชื่�าแล้วิ ก็จะมาจากการขาย้สืปัอตโฆษัณา และสืรา้งสืรรค์
จัดีหาราย้ไดีใ้หม� โดีย้ผ่้สืนัับัสืนันุัในัการเทีย้บัเวิลาในับัางชื่�วิงของวัินั เชื่�นั ขณะนีั�เวิลา  
20 นัาฬิกิา โดีย้สิืนัค้า A เปัน็ัต้นั 
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คณุณฐมนัยั้งเล�าเพิิ�มเติมอีกวิ�า จากธุุรกิจบัรหิารคล่�นัวิิทย้ไุด้ีกลาย้เป็ันัจดุีเริ�มต้นั
ที�ต�อมา “เจ๊ติ�ม” จะขย้าย้ธุุรกิจไปัธุุรกิจส่ื�อสิื�งพิิมพิ์และนิัตย้สืาร ที�มีทั�งหนัังส่ือบัันัเทิง  
“ทีวีิพิล่” นิัตย้สืารผ่ห้ญงิ “คณุหญงิ” นิัตย้สืารเจาะกลุ�มผ่บ้ัรหิาร “บัอสื” และอีกหลาย้ฉบับัั
ซึ่่�งคณุณฐมนัย้งัระบัดุ้ีวิย้วิ�า ในัชื่�วิงเวิลาต�อมาที�วิงการเพิลงรุ�งเรอ่ง ราย้ได้ีของคล่�นัวิิทย้ ุ
ไม�ได้ีมีจำากัดีแค�ราย้ได้ีจากสืปัอตโฆษัณา หรอ่การโฆษัณาเทีย้บัเวิลาเท�านัั�นั แต�ย้ังม ี
ราย้ได้ีเสืรมิจากคิวิเพิลงที�บัรรดีาค�าย้เพิลงต้องจ�าย้ให้กับัราย้การวิิทยุ้เพิ่�อการโปัรโมท
เพิลงด้ีวิย้ อย้�างไรก็ดีี ภาษิัตจีนัที�วิ�า “ไม�มีงานัเลี�ย้งใดีที�ไม�เลิกรา” ก็เปั็นัสัืจจธุรรมของ
บัรษัิัท โน้ัต โปัรโมชื่ั�นั จำากัดี เชื่�นักันั 

“โน้ัต โปัรโมชื่ั�นั” ย้่นัย้งอย้่�ในัวิงการวิิทยุ้เก่อบั 20 ปีั ก�อนัที�จะลาจากวิงการนีั�  
เม่�อสืถึานัการณ์ธุุรกิจเปัลี�ย้นัไปัหลังจากพิระราชื่บััญญัติลิขสิืทธุิ�  พิ.ศ. 2537  
การเปัดิีเพิลงในัราย้การวิิทย้ ุแทนัที�ผ่จั้ดีหรอ่เจ้าของคล่�นัจะได้ีรบััเงนิั กลับักลาย้เปัน็ัวิ�า  
ผ่จั้ดีราย้การหรอ่คล่�นัวิิทย้ ุต้องจ�าย้ค�าลิขสิืทธุิ�ในัการเปัดิีเพิลงใหกั้บัค�าย้เพิลง จากนัั�นัมา 
ตลาดีคล่�นัวิิทย้จุ่งกลาย้เปัน็ัตลาดีของค�าย้เพิลง ซึ่่�งมรีาย้ใหญ�เพิยี้งไม�กี�ค�าย้

	 พล.1	90.0	MHz		 กรุุงเทพมหานครุ

	 รุด.	96.0	MHz		 กรุุงเทพมหานครุ	

	 วส.	101.0	MHz		 กรุุงเทพมหานครุ	

	 รุด.	102.25	MHz		 ภููเก็ต	

	 ทอ.102.5	MHz		 กรุุงเทพมหานครุ	 
	 	 และต่างจัังหวัด

	 ปตอ.104.5	MHz		 กรุุงเทพมหานครุ

	 รุด.	105.5	MHz		 มหาสารุคาม

หลังจากนัั�นัไม�นัานั โน้ัต โปัรโมชื่ั�นั ก็ขย้าย้ได้ีสัืมปัทานัคล่�นัวิิทย้เุพิิ�มข่�นัอีก เชื่�นั 
คล่�นั ปัตอ.104.5 MHz คล่�นั พิล.1 90.0 MHz และอีกหลาย้คล่�นัในัเครอ่ข�าย้ทหารอากาศ
ถ่ึอเปัน็ัหน่ั�งในัย้คุทองของโน้ัต โปัรโมชื่ั�นั สืำาหรบััการจัดีราย้การวิิทย้ ุFM ในัต�างจังหวัิดี 
ในัชื่�วิงนัั�นั ใชื่วิ้ิธุกีารสื�งเทปัผ�านัไปัรษัณีย้ล์�วิงหน้ัา และเน่ั�องจากต้องอัดีราย้การล�วิงหน้ัา 
หลาย้ราย้การและหลาย้สืถึานีั ทำาใหก้ารสื�งเทปัแต�ละครั�งมจีำานัวินัมาก 

คล่�นว่ิทยุุ FM 
ท่� โน้ต้ โปริ่โมชั่�น 
เคยุได้สัื่มปทาน

จากิหน่วิยุงานรัิ่ฐ
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นัอกจากค�าใชื่จ้�าย้ในัการเชื่�าเวิลาออกอากาศแล้วิ การปัระกอบักิจการวิิทย้ธุุุรกิจ
โดีย้เฉพิาะราย้การเพิลง ย้งัมต้ีนัทนุัหลักอีกสื�วินัเป็ันัค�าแผ�นัเสีืย้งที�นัำามาเปัิดีในัราย้การ
โดีย้เฉพิาะราย้การเพิลงในัคล่�นั FM ที�ชื่�วิงนัั�นัมีลักษัณะเปั็นัราย้การเพิลงต�างปัระเทศ
เปัน็ัสื�วินัใหญ� ดัีงนัั�นัสิื�งสืำาคัญที�สืดุีค่อ ต้องหาราย้ได้ีจากการจัดีราย้การวิิทย้ ุหรอ่การหา 
สืปัอนัเซึ่อรโ์ฆษัณาจากสิืนัค้าต�างๆ นัั�นัเอง

ปัระสืบัการณ์ของคุณระย้้าในัฐานัะนัักจัดีราย้การ ไม�เพิีย้งแต�ต้องวิิ�งรอกไปั
ตามคล่�นัต�างๆ แล้วิ ย้งัรวิมไปัถ่ึงการวิิ�งหาสืปัอนัเซึ่อรด้์ีวิย้ตัวิเองอีกด้ีวิย้ เพิราะชื่�วิงแรก
ของการจัดีราย้การ ราย้การรถึไฟัดีนัตรหีาค�าเชื่�าเวิลามาจากเงินัเด่ีอนัปัระจำาที�บัรษัิัท  
EMI ที�คุณระย้้าทำางานัในัตำาแหนั�งผ่้จัดีการฝ่่าย้ขาย้เท�านัั�นั หากทำาราย้การวิิทยุ้ต�อไปั 
โดีย้ไม�มสีืปัอนัเซึ่อร ์ราย้การก็จะดีำารงต�อไปัไม�ได้ี 

อย้�างไรก็ตาม ปัระสืบัการณ์ในัการหาสืปัอนัเซึ่อรใ์นัชื่�วิงระย้ะแรกของคุณระย้้า
ก็พิบักับัควิามล้มเหลวิ จากควิามตั�งใจแรกที�จะเดิีนัหน้ัาหาสืปัอนัเซึ่อรเ์อง โดีย้ไม�ผ�านั 
เอเจนัซึ่ี�หรอ่โบัรกเกอร ์ ทั�งการหาชื่่�อบัรษัิัทที�นั�าจะเปั็นัสืปัอนัเซึ่อรจ์ากสืมุดีโทรศัพิท์ 
หน้ัาเหล่องหรอ่ไดีเรค็ทอรี� ที�เปั็นัที�นิัย้มในัยุ้คนัั�นั หรอ่เดิีนัเข้าหาบัรษัิัทใหญ�ด้ีวิย้ตัวิเอง 
ทำาใหส้ืดุีท้าย้ต้องหนััหน้ัาพิ่�งพิาโบัรกเกอร ์จนัเริ�มมผี่ส้ืนัับัสืนันุัราย้การชื่ิ�นัแรก จากบัรษัิัท
ดีีทแฮล์ม จำากัดี นัอกจากนีั� คณุระย้า้ย้งัจำาต้องรบััการสืนัับัสืนันุัราย้การของสิืนัค้าราย้หน่ั�ง 
ทั�งที�ใจจรงิจะอย้ากปัฏิิเสืธุเต็มที� เน่ั�องจากสิืนัค้าราย้นัั�นัค่อ “โกเต็ก” ผ้าอนัามัย้สืตร ี 
ที�ในัตอนันัั�นัแมแ้ต�ผ่ห้ญงิย้งัไม�กล้าพิด่ีชื่่�อ 

“เวลาพูดโฆษณ์าสโลแกนของสินค้า “อิสร์ะเสร์เีหน่ออ่�นใด ใช่โ้กเต็ก” จุ่งเป็น
ช่่วงที�ช่ายช่่�อร์ะย้า ต้องพูดออกไปด้วยความขมข่�น ร์ายได้จุากสปอนเซึ่อร์ร์์ายแร์ก 
เด่อนละ 5,000 บาท จุ่ายค่าเช่่าเวลาไป 4,000 บาท เงนิที�เหล่อ 1,000 บาท ไม่พอ
กับค่าใช้่จุ่ายและค่าแผู่้นเสียงที�ต้องซ่ึ่�อมาเปิดในร์ายการ์ สรุ์ปแล้วไม่มีกำาไร์จุากการ์ 
จัุดร์ายการ์อยู่นั�นเอง” 

2.1.1.2 ควิามท้าทายุในกิาริ่หาริ่ายุได้
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การออกอัลบัั�มเพิลงในัยุ้คนัั�นั มคีำาเปัรยี้บัเปัรย้วิ�าเหมอ่นักับัการซึ่่�อ 
สืลากกินัแบั�งรฐับัาล ถ้ึาโชื่คดีีเพิลงได้ีรบััควิามนิัย้มสื่งมาก อาจนัำามา
ซึ่่�งควิามรำารวิย้เหมอ่นัถึก่รางวัิลที� 1 สืลากกินัแบั�งรฐับัาล จ่งเปัน็ัเหตผุล 
ที�ทำาให้ผ่้ผลิตและค�าย้เพิลงย้อมจ�าย้เงินั “คิวิละพิันั วัินัละเพิลง”  
เพิราะหวัิงผลจากการโปัรโมท ในัชื่�วิงนัั�นัคิวิเพิลง นัำามาซึ่่�งผลปัระโย้ชื่น์ั 
มหาศาลจนัเกิดีการจับักลุ�มคุมการซึ่่�อขาย้คิวิเพิลง โดีย้ราย้ได้ีหลัก 
ของการจัดีราย้การวิิทยุ้เก่อบัทุกราย้ มาจากการรบััเงินัค�าเปิัดีเพิลง 
มากกวิ�าราย้ได้ีจากค�าโฆษัณา 

ผ่้สืนัับัสืนัุนัราย้การราย้ที� 2 เป็ันัวิิสืกี�ไทย้ย้ี�ห้อไก�แดีง ซึ่่�งเป็ันัสิืนัค้าที�สืุดีฮ่อฮา 
ในัย้คุนัั�นั เน่ั�องจากม ีศิรขิวัิญ นัันัทศิร ิดีาราสืาวิสืดุีเซึ่ก็ซึ่ี�ที�รอ้นัแรงที�สืดุี แถึมควิามสืวิย้งาม
ย้งัการนััตีด้ีวิย้ตำาแหนั�งนัางสืาวิไทย้จักรวิาลปั ี2518 เปัน็ั Presenter สิืนัค้าราย้นีั� ซึ่่�งเธุอ
เคย้เปัน็ั ทอล์ค ออฟั เดีอะ ทาวิน์ั ตอนัสืวิมหมวิกตำารวิจจราจรใสื�ชื่ดุีบักีินีั ย้น่ัโบักรถึย้นัตร์
กลางถึนันักรุงเทพิมหานัคร ซึ่่�งเปัน็ัฉากหน่ั�งในัภาพิย้นัตรเ์ร่�อง เดีีย้มห์

นัอกเหน่ัอไปัจากการหาราย้ได้ีผ�านัการหาสืปัอนัเซึ่อรแ์ล้วิ คุณสืาย้ทิพิย้์ย้ังได้ี
เล�าปัระสืบัการณ์เกี�ย้วิกับั “การรบััคิวิเพิลง” ของนัักจัดีราย้การวิิทยุ้ในัสืมัย้นัั�นัเพิิ�มเติม 
โดีย้คุณสืาย้ทิพิย้์เล�าวิ�า เหตุการณ์ชื่ีวิิตของเธุอตอนันัั�นั มีชื่่�อเสีืย้งมากจากราย้การ  
“ผิวิปัากตามเพิลง” แต�วัินัหน่ั�งมีเหตุให้ต้องเดิีนัจากมา ต้องหาเวิลาจัดีราย้การใหม�  
จนัเกิดีเปั็นัราย้การใหม�ชื่่�อ “ร�มไม้ราย้ทาง” โดีย้ต้องวิิ�งหาคล่�นัวิิทยุ้สืถึานีัใหม�เพิ่�อมา 
จัดีราย้การเพิลงต�อไปั

“ร์าคาค่าเช่่าเวลาคล่�นวิทยุยุคนั�น เป็นร์าคาที�พอจัุบต้องได้ อัตร์าร์าคาสปอต 
โฆษณ์าร์าคายังเป็นหลักร์้อย ในยุคนั�น นักจัุดร์ายการ์ที�ร์�าร์วยค่อนักจัุดร์ายการ์ 
ที�มีโอกาสร์บัคิวเพลง เป็นยุคที�คำากล่าวขาน “คิวละพัน วันละเพลง” มีพลังอย่างมาก 
กลายเป็นว่า ดีเจุที�อยู่ร์อดและร์�าร์วยโดยไม่ลำาบาก ค่อ คนที�ร์บัคิวเพลง” 

ค่วิละพัน วัินละเพลง “

“
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และเชื่�นัเดีีย้วิกันักับัคุณสืาย้ทิพิย้์ คุณระย้้าเองก็เปั็นัอีกคนัหน่ั�งที�ปัฏิิเสืธุการ 
รบััคิวิเพิลงเชื่�นักันั โดีย้คณุระย้า้ยั้งเล�าถ่ึงอปุัสืรรคสืำาคัญในัการการจัดีราย้การเพิลงไทย้
สืากลชื่�วิง 7 เด่ีอนัแรก ของราย้การ “รถึไฟัดีนัตร”ี ไว้ิอีกด้ีวิย้วิ�า นัอกจากไม�มรีาย้ได้ีจาก
คิวิเพิลงแล้วิ ราย้ได้ีจากสืปัอนัเซึ่อรผ์่ส้ืนัับัสืนันุัราย้การก็แทบัไม�ม ี

“เพร์าะเร์าเป็นร์ายการ์เพลงไทยแนวใหม่ ยังไม่เป็นที�ยอมร์บั ต้องพิสจูุน์คณุ์ภาพ
ใหนั้กฟัื่งเพลงที�คลั�งไคล้เพลงสากล หันมาเปิดใจุยอมร์บัเพลงไทย ที�ผูู้้ฟัื่งบางส่วนยังมี
แนวคิดต่อต้านว่า เพลงไทยสากลบ้านเร์ายังเช่ย ไม่ทันสมัยเหม่อนเพลงฝร์ั�ง ในขณ์ะที�
เพลงจุากค่ายร์ถี่ไฟื่ดนตร์ ีก็ยังไม่ค่อยได้ร์บัการ์ยอมร์บั หร์อ่การ์สนับสนนุเอาไปเปิดใน 
ร์ายการ์อ่�นๆ มากนัก ต้องอาศัยคณุ์ภาพของเพลงและการ์โปร์โมทผู่้านส่�อของตนเอง
เท่านั�น” 

ในัชื่�วิงปีั 2523 อ.สื.ม.ท. ได้ีมกีารเปัลี�ย้นันัโย้บัาย้ โดีย้ใหบ้ัรษัิัท แวิ�วิหวิานั จำากัดี 
ซึ่่�งเป็ันัผ่เ้หมาคล่�นั 97.5 MHz และจัดีราย้การเพิลงสืากล 24 ชื่ั�วิโมง เปัลี�ย้นัเป็ันัคล่�นัวิิทยุ้
เพิลงไทย้ทั�งหมดี ทำาให ้“รถึไฟัดีนัตร”ี ได้ีเขา้ไปัจัดีราย้การในัชื่�วิงเวิลา 3 ทุ�มถ่ึงเที�ย้งค่นั 
ในัชื่�วิงนัั�นั เพิลงไทย้สืากลเริ�มได้ีรบััควิามนิัย้มจากวัิย้รุ�นัมากข่�นั มวีิงดีนัตรยี้อดีนิัย้ม เชื่�นั 
ชื่าตร,ี Grand Ex, Royal Sprites, The Innocent และ McIntosh เปัน็ัต้นั 

คุณระย้้าและคุณตะวัินั หรอ่ปัระสิืทธุิ� พิงษ์ัธุนัานิักร ซึ่่�งเปั็นัพิี�ชื่าย้ของคุณระย้้า 
สืรา้งสืรรค์ร่ปัแบับัในัการจัดีราย้การเพิลงไทย้สืากล ให้แตกต�างจากราย้การอ่�นัในัย้คุนัั�นั 
ที�ราย้การเพิลงสื�วินัใหญ�นิัย้มเปัดิีเพิลงลก่กรุง คำาพิด่ีและร่ปัแบับัของผ่ด้ีำาเนิันัราย้การจะ
ค�อนัข้างเปั็นัทางการ แต�ราย้การรถึไฟัดีนัตรสีืรา้งสืรรค์ควิามต�างด้ีวิย้การเจาะเข้าหา
วัิย้รุ�นั นัักเรยี้นั นัักศ่กษัา คนัรุ�นัใหม�และคนัทำางานั ด้ีวิย้การเปัลี�ย้นัร่ปัแบับัการนัำาเสืนัอ
แบับัเป็ันักันัเองกับัผ่ฟ้ังั เปัดิีแต�เพิลงสืตรงิล้วินัๆ เจาะตรงกลุ�มเปัา้หมาย้ได้ีอย้�างปัระสืบั
ควิามสืำาเรจ็ 

2.1.2.1

กิลยุุทธ์สู่ื่ควิามสื่ำาเร็ิ่จ2.1.2

ยุน่หยุดัด้วิยุกิาริ่หาเอกิลกัิษณ์ สื่ร้ิ่างจดุเด่นให้ธรุิ่กิจ่
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อีกหน่ั�งควิามต�างที�คณุระย้า้สืรา้งสืรรค์ ค่อ การทำาให ้“รถึไฟัดีนัตร”ี เปัน็ัราย้การ
เพิลงไทย้สืากลราย้การแรกที�บัันัท่กเทปัเสีืย้งผ่้ฟัังที�โทรเข้ามาขอเพิลง แล้วินัำามาเปิัดี 
ออกอากาศก�อนันัำาเข้าเพิลง ทำาให้เปั็นักระแสืที�ผ่้ฟัังราย้การจำานัวินัมากโทรเข้ามา 
ในัราย้การแบับัถึล�มทลาย้ เปัน็ัสื�วินัหน่ั�งที�ทำาใหร้าย้การได้ีควิามนิัย้มสืง่มากในัย้คุนัั�นั 

นัอกจากนีั� ในัระหวิ�างการจัดีราย้การวิิทยุ้ ควิบัค่�ไปักับัการทำาค�าย้เพิลงของ 
ตัวิเอง สิื�งหน่ั�งที�เจ้าของเพิลงจะต้องทำาค่อ การเดิีนัสืาย้สื�งแผ�นัเพิลงในัค�าย้ เพิ่�อโปัรโมท 
ในัราย้การทางคล่�นัวิิทยุ้ จนัเป็ันัชื่�องทางธุุรกิจและเกิดีเปั็นัวิลีฮิต “คิวิละพัินั วัินัละ
เพิลง” การจะให้เพิลงออกอากาศในัแต�ละคล่�นัวิิทยุ้ ก็ต้องมีการจ�าย้เงินัค�าเปิัดีเพิลง  
ซึ่่�งสืำาหรบััค�าย้เล็กค�าย้ใหม�ของคณุระย้า้ นัับัเปัน็ัเร่�องย้ากลำาบัาก ต้องเหน่ั�อย้กวิ�าค�าย้ใหญ� 
เน่ั�องจากการเสืนัอนัักรอ้งหน้ัาใหม� ออกเพิลงแนัวิใหม�ที�ไม�คุน้ัเคย้สืำาหรบััผ่ฟ้ังั จำาเปัน็ัต้อง
พิ่�งพิาราย้การวิิทยุ้ให้ชื่�วิย้โปัรโมทอย้�างมาก แต�ใชื่�วิ�ามีเงินัแล้วิจะจ�าย้เพิ่�อซึ่่�อชื่�องทาง 
การโปัรโมทได้ี เพิราะเวิลาของราย้การที�ออกอากาศกับัเพิลงมากมาย้ที�ต้องการโปัรโมท  
ไม�พิอดีีกันัในัด้ีานั Demand และ Supply จ่งเกิดีระบับัคมุคิวิ ซึ่่�งจะต้องฝ่า่ดี�านัไปัใหไ้ด้ี 
เพิลงของค�าย้รถึไฟัดีนัตรใีนัฐานัะค�าย้ใหม� จ่งไม�อาจฝ่า่ดี�านัระบับัคมุคิวิเพิลงไปัได้ี 

เพิลงของค�าย้รถึไฟัดีนัตร ีถึก่ปัฏิิเสืธุการขอซึ่่�อคิวิเพิลงอย้�างไม�มเีย้่�อใย้ คณุระย้า้
ถ่ึอเปั็นับัทเรยี้นัสืำาคัญ บัางราย้ไม�ขาย้คิวิให้ แล้วิย้ังดี่แคลนัเพิลงของค�าย้รถึไฟัดีนัตร ี
อีกด้ีวิย้ แต�นัั�นัทำาให้คุณระย้้าเกิดีแรงฮ่ดีสื่้และปัระกาศกับัตัวิเองวิ�า จะตั�งใจผลิตงานั
เพิลงที�ดีี ใหป้ัระสืบัควิามสืำาเรจ็ เพิ่�อลบัคำาสืบัปัระมาทใหไ้ด้ี และสื�งผลต�อเน่ั�องถ่ึงราย้การ
รถึไฟัดีนัตร ีที�คณุระย้า้ตั�งปัณิธุานัไว้ิวิ�า จะไม�รบััเงนิัคิวิเพิลงอย้�างเด็ีดีขาดี แต�จะพิจิารณา
เปัิดีเพิลงฟัรจีากคุณภาพิของผลงานัเพิลงเท�านัั�นั ซึ่่�งการไม�รบััเงินัโปัรโมทเพิลงนีั�เอง  
ได้ีกลาย้เปัน็ัจดุีเดี�นั สืรา้งชื่่�อเสีืย้งใหร้าย้การรถึไฟัดีนัตร ีจนัเปัน็ัที�ย้อมรบััในักลุ�มผ่ฟ้ังัเพิลง
และคนัในัวิงการเพิลงในัเวิลาต�อมา และทำาใหร้าย้การรถึไฟัดีนัตร ีค่อหน่ั�งชื่�องทางที�เป็ันั
ควิามหวัิงของค�าย้เพิลงทั�งเก�าและใหม� ในัการโปัรโมทเพิลงโดีย้ไม�ต้องเสีืย้ค�าใชื่้จ�าย้ 
เน่ั�องจากเป็ันัที�ร่กั้นัวิ�า คณุระย้า้ปัฏิิเสืธุการรบััจ้างเชื่ยี้รเ์พิลงอย้�างเด็ีดีขาดี ราย้การรถึไฟั
ดีนัตรมีีการสัืมภาษัณ์ศิลปิันัทุกค�าย้สืลับักันัไปัต�อเน่ั�อง จนัเปั็นัอีกหน่ั�งในัไฮไลต์ของ 
การทำาราย้การในัวัินันัั�นั 
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สื�วินัปัระสืบัการณ์ของคณุสืาย้ทิพิย้ ์หรอ่พิี�ฉอดี ที�เติบัโตจากการเปัน็ัดีีเจ มาเปัน็ั
ผ้่บัรหิารคล่�นัวิิทย้ ุบัรษัิัท เอ-ไทม ์มเีดีีย้ จำากัดี ของกลุ�มบัรษัิัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จำากัดี
ซึ่่�งในัชื่�วิงแรกม ี2 คล่�นัฮติ ได้ีแก� ฮอต เวิฟั (Hot Wave) และ กรนีั เวิฟั (Green Wave) 
ซึ่่�งก็มเีอกลักษัณ์ในัการดีำาเนิันัราย้การที�แตกต�างกันัออกไปั

ในัปั ี2532 คณุไพิบัล่ย้ ์ดีำารงชื่ยั้ธุรรม และคณุเรวัิติ พิฒุนัิันัท์ จากบัรษัิัท แกรมมี�ฯ
ชื่วินัคณุสืาย้ทิพิย้ม์าร�วิมงานั เน่ั�องจากบัรษัิัท แกรมมี�ฯ มนีัโย้บัาย้ขย้าย้ธุุรกิจเพิลงโดีย้ใช้ื่
ส่ื�อวิิทย้ใุนัการสืรา้งการรบััร่ข้องกลุ�มผ่ฟ้ังั ด้ีวิย้เล็งเหน็ัวิ�าส่ื�อวิิทย้เุขา้ถ่ึงกลุ�มเปัา้หมาย้ได้ี
โดีย้ตรงและคาดีวิ�าสืามารถึเพิิ�มย้อดีขาย้ได้ีตามเป้ัาหมาย้ ก�อเกิดีเป็ันั เอ ไทม ์(A Time) 
ที�มีควิามหมาย้วิ�า Prime Time โดีย้ที�ในัชื่�วิงแรก บัรษัิัท แกรมมี�ฯ ย้ังไม�ได้ีเหมาคล่�นั 
ทั�งคล่�นั มเีพิยี้งเวิลาจัดีราย้การ ซึ่่�งเปัน็ัชื่�วิงเวิลาในัระหวิ�างวัินัเท�านัั�นั ในัขณะนัั�นันัอกจาก
เปั็นัดีีเจแล้วิ คุณสืาย้ทิพิย้์ย้ังต้องไปัขาย้งานัล่กค้าเอง เขีย้นัสืปัอตโฆษัณาเอง ทำาเอง
แทบัทกุอย้�าง จากทีมงานั 1-2 คนั ก็ขย้าย้ตัวิข่�นัเร่�อย้ๆ ทำาใหร้าย้ได้ีจากการบัรหิารงานั
วิิทยุ้ในัเครอ่แกรมมี� จากราคาสืปัอตโฆษัณาหลักพิันั ก็ขย้าย้ย้อดีขาย้ไปัได้ีมากถ่ึงปัีละ  
700 ล้านับัาทในัเวิลาต�อมา

หลังจากบัรษัิัท เอ-ไทม ์มเีดีีย้ จำากัดี ขย้าย้งานัจนับัรษัิัทเติบัโต ในัปีั 2536 บัรษัิัท
แกรมมี�ฯ ก็ได้ีสัืมปัทานัคล่�นั 2 คล่�นั ได้ีแก� คล่�นั ฮอต เวิฟั 91.5 MHz และ คล่�นั กรนีั เวิฟั 
99.5 MHz ที�ต�อมาย้้าย้มาอย้่�ที�คล่�นั 106.5 MHz ซึ่่�งทั�ง 2 คล่�นั อย้่�ภาย้ใต้การบัรหิาร
จัดีการของคณุสืาย้ทิพิย้ทั์�งหมดี

คุณสืาย้ทิพิย้์กล�าวิวิ�า เธุอได้ีอย้่�ในัชื่�วิงรอย้ต�อของธุุรกิจวิิทยุ้ ตั�งแต�ย้ังไม�เปั็นั  
Format station จนัมาเปั็นั Format station จากยุ้คที�โทรทัศน์ัเหม่อนัจะเปั็นัส่ื�อ 
ที�ทรงพิลังมากกวิ�า เดิีนัมาถ่ึงชื่�วิงเวิลาที�ส่ื�อวิิทยุ้ในัควิามดี่แลมีพิลังมากข่�นั ราคาขาย้ 
สืปัอตโฆษัณาจากหลักสิืบัเปัน็ัหลักพินัั โดีย้เฉพิาะคล่�นั ฮอต เวิฟั ที�มชีื่่�อเสีืย้งมากจนัเกิดี
กระแสืที�เด็ีกวัิย้รุ�นั และนัักศ่กษัาจบัใหม� อย้ากจะเปัน็ัดีีเจที�คล่�นันีั�กันัมากมาย้ 

คล่�นั ฮอต เวิฟั 91.5 MHz สืรา้งจุดีขาย้ที�โดีดีเดี�นั ด้ีวิย้การเปัิดีเพิลงที�โดีนัใจ  
ดีีเจมลีีลาเฉพิาะตัวิ สืรา้งควิามสืนักุสืนัานั เปัน็ัคล่�นัวิิทย้ทีุ�ได้ีรบััควิามนิัย้มสืง่มากในัหม่�
วัิย้รุ �นั ตั�งแต�ชื่ั�นัปัระถึมศ่กษัาตอนัปัลาย้ มัธุย้มศ่กษัา รวิมถ่ึงเหล�านัักศ่กษัามหาวิิทย้าลัย้
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นัอกจากนีั� ฮอต เวิฟั 91.5 MHz ยั้งสืรา้งกิจกรรมที�เปั็นัปัระโย้ชื่น์ัอย้�างมากกับักลุ�ม 
เปั้าหมาย้หลัก เชื่�นั โครงการใชื่้ชื่ีวิิตในัมหาวิิทย้าลัย้ รวิมทั�งย้ังสืรา้งเอกลักษัณ์ที�เปั็นั
ภาพิจำาด้ีวิย้การจัดีปัระกวิดี “ฮอต เวิฟั มวิิสิืค อวิอรด์ี“ ที�เปัน็ัเวิทีปัระกวิดีวิงดีนัตรขีอง
เหล�านัักเรยี้นัชื่ั�นัมัธุย้มศ่กษัาที�จัดีข่�นัต�อเน่ั�องหลาย้ปีั และเปั็นัเวิทีการปัระกวิดีวิงดีนัตร ี
ที�แจ้งเกิดีวิงดีนัตรนัีักเรยี้นัในัระดัีบัมัธุย้มศ่กษัา ให้กลาย้เปั็นัศิลปิันัดัีง ก่กก้องวิงการ 
เพิลงไทย้มากมาย้หลาย้วิง ไม�วิ�าจะเป็ันั วิงบัอดีี�แสืลม วิงแคลชื่ วิงกะลา ลุลา นิัหนั�า  
สืุฐติา และวิง 25 Hours เปั็นัต้นั ซึ่่�งเปั็นัปัระโย้ชื่น์ัอย้�างมากต�อเหล�านัักเรยี้นัที�มีใจรกั
ดีนัตรใีหไ้ด้ีมสีืนัามปัระลอง และย้งัก�อเปัน็ัคโุณปัการกับัวิงการดีนัตรขีองไทย้อีกด้ีวิย้

นัอกจากนีั� ฮอต เวิฟั 91.5 MHz ยั้งเปัน็ัแหล�งกำาเนิัดีและแหล�งรวิมดีีเจชื่่�อดัีงระดัีบั
ตำานัานัมากมาย้ ไม�วิ�าจะเปัน็ั ดีีเจไก� สืมพิล ปัยิ้ะพิงศ์สิืร ิพิี�อ้อย้ นัภาพิร ไตรวิิทย้ว์ิารกีลุ
ดีีเจโปั้ง ณัฐพิงศ์ แตงเกษัม ดีีเจเปั้ วิิศวิะ กิจตันัขจร รวิมทั�งดีีเจรุ �นัต�อมาอีกหลาย้คนั 
ก็แจ้งเกิดีจากคล่�นันีั� ไม�วิ�าจะเป็ันั น้ัาเน็ัค เกตเุสืพิสืวัิสืดิี� จอหน์ั วิิญญู ่เปัก็ เปัรมณัชื่ และ
พิฒุ พิฒุชิื่ยั้ เปัน็ัต้นั

ควิามแรงของคล่�นัวิิทยุ้ของบัรษัิัท เอ-ไทม์ มีเดีีย้ จำากัดี ที�คุณสืาย้ทิพิย้์เป็ันั 
ผ้่บัรหิารนัั�นั แมใ้นัชื่�วิงปีัที�กรุงเทพิมหานัครเกิดีวิิกฤตนัำาท�วิมใหญ� แต�คณุสืาย้ทิพิย้เ์ล�าวิ�า 
ย้อดีขาย้ของบัรษัิัท เอ-ไทม ์มเีดีีย้ จำากัดี ย้งัคงสืง่ตลอดี ในัขณะที�คล่�นัอ่�นัที�ควิามนิัย้ม
น้ัอย้กวิ�าเกิดีปัญัหาด้ีานัราย้ได้ี กล�าวิได้ีวิ�าชื่�วิงที�มวิีิกฤตเศรษัฐกิจ เมด็ีเงนิัโฆษัณามีจำากัดี 
การใชื่เ้งนิัของเอเจนัซึ่ี�จะมกีารเล่อกใชื่อ้ย้�างระมดัีระวัิง แสืดีงใหเ้หน็ัวิ�า ด้ีวิย้เอกลักษัณ์ที�มี 
ทำาให้คล่�นัของบัรษัิัท เอ-ไทม ์มเีดีีย้ จำากัดี มคีวิามแขง็แรงด้ีานัควิามนิัย้ม และสืามารถึ
มรีาย้ได้ีสืง่ต�อเน่ั�องได้ีแมใ้นัภาวิะวิิกฤติ

นัอกจากราย้การเพิลงของบัรษัิัท เอ-ไทม์ มีเดีีย้ จำากัดี จะได้ีรบััควิามนิัย้มแล้วิ
ราย้การ คลับั ฟัราย้เดีย้ ์(Club Friday) เปัน็ัอีกราย้การที�กำาเนิัดีข่�นัโดีย้คณุสืาย้ทิพิย้แ์ละ
ได้ีรบััควิามนิัย้มสื่ง เริ�มออกอากาศครั�งแรกในัชื่�วิงปีั 2548 โดีย้แนัวิคิดีที�วิ�าราย้การนีั� 
จะไม�เปัดิีเพิลง แต�ใชื่ก้ารพิด่ีคยุ้สืรา้งเปัน็ั Content ที�แตกต�าง ทำาใหร้าย้การ Club Friday 
ปัระสืบัควิามสืำาเรจ็อย้�างสื่งต�อเน่ั�องและย้าวินัานั มีแฟันัราย้การโทรศัพิท์เข้ามาพิ่ดีคุย้
ในัราย้การมากมาย้
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ในัขณะที�คณุพิงศ์นัรนิัทร ์ซึ่่�งเติบัโตมาในัอีกย้คุสืมยั้ถัึดีมา เขาปัน็ัหน่ั�งในัผ่บ้ัรหิาร
แนัวิอินัดีี� ที�กล้าที�จะใชื่ค้วิามแตกต�างมาเปัดิีตลาดีคนัฟัังเพิลง จดุีเริ�มต้นัจากการได้ีมาเปัน็ั  
Producer หนัุ�มในัวัิย้เพิีย้ง 23 ปัี ของราย้การ กรนีั เวิฟั เป็ันัหน่ั�งในัราย้การหลักของ
กลุ�มบัรษัิัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จำากัดี สืถึานีัวิิทย้กุรนีั เวิฟั เริ�มต้นัจากการเปัน็ัสืถึานีัวิิทย้ ุ
ที�เปัิดีเพิลงแนัวิรกัโลก รกัสิื�งแวิดีล้อม โดีย้มีดีีเจชื่วินัผ่้ฟัังพิ่ดีคยุ้ในัแนัวิคิดีรกัธุรรมชื่าติ
ชื่วินัทำาปัระโย้ชื่น์ักับัสัืงคม อย้�างไรก็ดีี ควิามนิัย้มของคล่�นั กรนีั เวิฟั กลับัอย้่�อันัดัีบัท้าย้ๆ
ของแผงหน้ัาปััดี และเปั็นัคล่�นัที�ทำาย้อดีขาย้ได้ีน้ัอย้ที�สืุดีในักลุ�มบัรษัิัท เอ-ไทม์ มีเดีีย้ 
จำากัดี

 
สิื�งที�คุณพิงศ์นัรนิัทรม์าปัฏิิวัิติใหม� เสืนัอแนัวิคิดีไว้ิวิ�า หากต้องการให้คล่�นั  

กรนีั เวิฟั ปัระสืบัควิามสืำาเรจ็ในัด้ีานัการเปั็นัปัระโย้ชื่น์ัต�อสัืงคม ราย้การจะต้องได้ีรบัั 
ควิามนิัย้มเสีืย้ก�อนั จากนัั�นัการรณรงค์ต�างๆ ก็จะง�าย้ข่�นั รวิมทั�งราย้ได้ีทางธุุรกิจ 
ก็จะดีีข่�นั

การพิ่ดีของดีีเจเกี�ย้วิกับัสิื�งแวิดีล้อมจ่งถึ่กลดีการนัำาเสืนัอลง และทุกครั�ง 
ที�นัำาเสืนัอต้องเปั็นัเน่ั�อหาที�นั�าสืนัใจจรงิๆ เพิราะย้ิ�งพิ่ดีเร่�องรกัสิื�งแวิดีล้อมมากเท�าไหร�  
ก็อาจทำาให้ผ่้ฟัังเบ่ั�อได้ี นัอกจากนีั� การจัดีราย้การในัสืมัย้นัั�นัมักจะมีกลุ�มเป้ัาหมาย้เป็ันั
ผ่ใ้หญ�หรอ่เด็ีกวัิย้รุ�นั ในัขณะที�ราย้การที�เน้ันักลุ�มเป้ัาหมาย้เป็ันัคนัที�เพิิ�งเรยี้นัจบัจนัถ่ึง 
คนัทำางานัหรอ่กลุ�มอาย้ ุ20 ถ่ึง 35 ปั ีย้งัไม�มมีากนััก คณุพิงศ์นัรนิัทรใ์นัฐานัะ Producer 
จ่งเริ�มวิางกลุ�มเป้ัาหมาย้ของคล่�นั กรนีั เวิฟัไว้ิที�คนักลุ�มนีั� 

คณุพิงศ์นัรนิัทรเ์ริ�มเข้ามาดีแ่ลคล่�นั กรนีั เวิฟั ของบัรษัิัท เอ-ไทม์ มเีดีีย้ จำากัดี  
โดีย้วิางภาพิลักษัณ์ให้เปั็นัคล่�นัแนัวิเพิลง Easy Listening ภาย้ใต้แนัวิคิดี “เพิลงดีีๆ  
กับัควิามร่ส่้ืกดีีๆ” เจาะกลุ�มคนัในัวัิย้ทำางานัอายุ้ 20-35 ปัี ที�ต้องการฟัังเพิลงเพิราะ 
ที�เปัิดีฟัังจากคล่�นัวิิทยุ้ ซึ่่�งพิบัวิ�า แนัวิทางดัีงกล�าวิค่อคำาตอบัที�สืามารถึสืรา้งกระแสืให้ 
คล่�นักรนีั เวิฟั ได้ี เรยี้กวิ�าใชื่้เพิลงไพิเราะมาเปัิดีให้คล่�นัได้ีรบััควิามนิัย้มจากผ่้ฟัังก�อนั  
เม่�อคล่�นัเป็ันัที�นิัย้มแล้วิ การเติมเน่ั�อหาเกี�ย้วิกับัสิื�งแวิดีล้อมเขา้ไปัก็จะไม�ใชื่�เร่�องย้าก 

แมจ้ะพิบัแรงต้านัในัชื่�วิงแรกจากที�ทำางานับั้าง แต�ภาย้ในั 1 ปัี หลังจากการวิาง 
Concept การเปัดิีเพิลงและการนัำาเสืนัอใหม� ควิามนิัย้มของคล่�นั กรนีั เวิฟั ก็ทะย้านัจาก
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อันัดัีบั 18 ข่�นัมาอย้่�อันัดัีบั 1 ตั�งแต�ปีั 2537 และครองอันัดัีบั 1 ด้ีานัควิามนิัย้มมาโดีย้ตลอดี 
ราย้ได้ีจากปีัละ 1 ล้านับัาท ก็เพิิ�มข่�นัเร่�อย้ๆ จนัเป็ันัคล่�นัที�ได้ีรบััควิามนิัย้มจากผ่้ฟััง 
สืง่มาก ผลปัระกอบัการทางธุุรกิจดีีมาก ทั�งย้งัสื�งผลต�อกิจกรรมด้ีานัสิื�งแวิดีล้อมของคล่�นั  
และหน่ั�งในักิจกรรมที�โดีดีเดี�นัมากทั�งภาพิลักษัณ์และธุุรกิจก็ค่อ Green Concert  
ที�ปัระเดิีมเวิทีด้ีวิย้ “เบิัรด์ี กับั ฮารด์ี” ซึ่่�งได้ีรบััผลตอบัรบััดีีมากจนัต้องย้้าย้ที�จัดีและ 
เพิิ�มรอบัการแสืดีง 

Green Concert ครั�งที� 2 เปั็นัคอนัเสิืรต์ของ “ปัั� นั ไพิบ่ัลย้์เกีย้รติ เขีย้วิแก้วิ”  
ตามมาด้ีวิย้ครั�งที� 3 เป็ันัคอนัเสิืรต์ “เบัริด์ี ธุงชื่ยั้ แมค็อินัไตย้” ในัสืไตล์ Green Concert 
ในัชื่่�อ “Singing Bird” 

คณุพิงศ์นัรนิัทรท์ำางานัที�กรนีั เวิฟั ได้ี 5 ปีั ก็ขอลาออก แต�คณุไพิบัล่ย้ ์ดีำารงชื่ยั้ธุรรม  
และคณุบัุษับัา ดีาวิเรอ่ง 2 ผ่้บัรหิารสืง่สืุดีของบัรษัิัท ได้ีเสืนัอให้ย้้าย้งานัมาอย้่�ในัเครอ่ 
ค�าย้เพิลง แกรมมี� โกลด์ี ก�อนัจะออกมาโลดีแล�นัภาย้นัอก โดีย้ได้ีมโีอกาสืร�วิมงานัในัชื่�วิง
สัื�นัๆ กับัชื่นิันัทร ์โปัสืาภิวัิฒน์ั ก�อนัจะกลับัสื่�เส้ืนัทางวิิทย้อีุกครั�ง 

จากนัั�นัปัระมาณปั ี2541-2542 คณุพิงศ์นัรนิัทรไ์ด้ีทำางานัที� BNT ของคณุอิทธุวัิิฒน์ั  
เพิยี้รเลิศ คล่�นั Click Radio ซึ่่�งกำาหนัดีแนัวิทางเปัน็ัคล่�นัเพิลงวัิย้รุ�นั และย้า้ย้มาทำาคล่�นั  
FAT Radio ที�มคีณุชื่เย้นัทร ์คำานัวิณ เปัน็ัเจ้าของ

คุณพิงศ์นัรนิัทรอ์ธุิบัาย้วิ�า การตั�งชื่่�อ FAT Radio มาจากหลักการเพิีย้งวิ�า  
อย้ากได้ีชื่่�ออะไรก็ได้ี ที�คนัจะจดีจำากันัได้ีง�าย้ๆ เปั็นัสืไตล์อินัดีี� ระดีมควิามคิดีจาก 
ทีมงานักันัจนัออกมาเปั็นั FAT Radio โดีย้ชื่�วิงเวิลานัั�นัการดีำาเนิันังานัคล่�นัวิิทย้ ุ
ได้ีรบััอิทธุพิิลตามแนัวิทางของคล่�นัวิิทยุ้ต�างปัระเทศที�ใชื่้ผลการวิิจัย้มากำาหนัดีร่ปัแบับั 
ทำาให้เปัดิีเพิลงตามการวิิจัย้ปัระเภทเดีีย้วิกันั สืไตล์เดีีย้วิกันัหมดี

 “ผู้มเป็นคนที�ไม่เช่่�อใน research พวกนี� เร์าอยู่ในวงการ์เพลงมาตลอด เร์ารู์จัุ้ก 
คนฟัื่งเพลง ที� research บอกว่าคนไม่ช่อบ เพร์าะเขาไม่รู์จัุ้กเพลงมากกว่า แต่ถ้ี่าเขา
รู์จัุ้กเพลงแล้วเขาจุะช่อบ จุ่งเร์ิ�มทำาร์ายการ์เพลงที�ต่างจุากคนอ่�น ด้วยการ์เปิดเพลง 
ที�คนไม่ค่อยรู์จัุ้ก” 
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นัอกจากคล่�นัที�เน้ันัการเปัิดีเพิลงไทย้สืากลดัีงที�กล�าวิมาแล้วิ อีกหน่ั�งร่ปัแบับั
ราย้การวิิทยุ้ที�ต้องเผชิื่ญควิามท้าทาย้ในัตลาดีการปัระกอบักิจการวิิทยุ้ธุุรกิจ โดีย้เฉพิาะ
บันัคล่�นัวิิทย้ ุFM ค่อราย้การเพิลงลก่ทุ�ง ซึ่่�งคณุไพิวิงษ์ั เตชื่ะณรงค์ ที�นัอกจากจะมบีัทบัาท
เปั็นัม่อปัระสืานัในัการหาคล่�นัวิิทยุ้ให้กับัหลาย้กลุ�มธุุรกิจแล้วิ ย้ังเป็ันัอีกหน่ั�งในักลุ�ม
ของนัักธุุรกิจที�กล้าคิดีต�าง ฉีกกฏิเกณฑ์์และค�านิัย้มเดิีม ทำาให้คล่�นัวิิทยุ้ FM ของไทย้ 
ได้ีเปิัดีคล่�นัเพิลงลก่ทุ�ง โดีย้เส้ืนัทางการหาเอกลักษัณ์ที�ได้ีรบััการย้อมรบััของคล่�นัลก่ทุ�ง
ในัปัระเทศไทย้เริ�มต้นัในัปั ี2540 โดีย้คณุวิิทย้า ศภุพิรโอภาสื นัักจัดีราย้การวิิทย้ชุื่่�อดัีง 
ร�วิมม่อกับัคุณสืุรพิงษ์ั เตรยี้มชื่าญชัื่ย้ เจ้าของบัรษัิัท ทราฟัฟิัค คอนัเนัอร ์ จำากัดี และ 
คุณไพิวิงษ์ั เตชื่ะณรงค์ ลงหุ้นักันัราย้ละ 3.3 ล้านับัาท เพิ่�อดีำาเนิันัธุุรกิจวิิทยุ้บันัคล่�นั  
90.0 MHz โดีย้ตั�งเปัา้หมาย้วิ�า ต้องการจะทำาคล่�นัเพิลงลก่ทุ�งบันัหน้ัาปัดัี FM ใหไ้ด้ี 

อาจกล�าวิได้ีวิ�า การเริ�มต้นัของ “ลก่ทุ�ง FM” คล่�นั 90.0 MHz สืถึานีัวิิทย้กุองพิล
ที� 1 รกัษัาพิระองค์ เปัน็ัการเปัดิีชื่�องทางใหเ้พิลงลก่ทุ�งบักุตลาดีสืถึานีัวิิทย้ ุFM จนัหลาย้
สืถึานีัปัรบััเปัลี�ย้นันัโย้บัาย้และใหก้ารย้อมรบััเพิลงลก่ทุ�งมากข่�นัจนัถ่ึงย้คุปัจัจบุันัั 

ขอ้มล่ที�คณุวิิทย้า ให้สัืมภาษัณ์นิัตย้สืารผ่จั้ดีการ ในัเด่ีอนัธุนััวิาคม 2550 ระบุัวิ�า  
ในัชื่�วิงปีั 2540 เกิดีวิิกฤตต้มย้ำากุ้ง ธุุรกิจคล่�นัวิิทยุ้ระสืำาระสืาย้ ขาดีทุนักันัมากมาย้
เน่ั�องจากในัชื่�วิงที�เศรษัฐกิจดีี ก็มีการปัระม่ลราคาการเชื่�าชื่�วิงเวิลาคล่�นัวิิทยุ้ในัราคา 
ที�สื่งมาก เม่�อเกิดีวิิกฤตฟัองสืบ่ั�แตก ก็เหม่อนัส่ืนัามิเศรษัฐกิจ ธุุรกิจหลาย้ปัระเภท 
พิงัราบัเป็ันัหน้ัากลอง รวิมถ่ึงธุุรกิจวิิทย้ดุ้ีวิย้ ทำาใหค้�าเชื่�าเวิลาที�แสืนัแพิงก็ต้องปัรบััลดีลงมา  
แต�ก็ย้ังหาคนัทำาไม�ได้ี เพิราะพิิษัสืงของเศรษัฐกิจ นัอกจากนีั� ย้ังเกิดีปััญหาวิ�า เม่�อทำา
ราย้การแล้วิไม�ร่ว้ิ�าจะหาใครมาเปัน็ัผ่ส้ืนัับัสืนันุัราย้การใหอี้กด้ีวิย้

คณุวิิทย้า ซึ่่�งมคีล่�นั FM 90.0 MHz ที�บัรหิารอย้่� 1 คล่�นั จ่งต้องหันัมาทบัทวินั
แนัวิทางหาจุดีขาย้วิ�าจะจัดีราย้การปัระเภทไหนับันัคล่�นันีั� เพิราะหากไม�ทำาหรอ่ทำาแล้วิ 
ไปัไม�รอดี ก็จะต้องค่นัคล่�นัใหกั้บักองทัพิบัก จ่งได้ีปัรก่ษัากับัคณุสืรุพิงษ์ั เตรยี้มชื่าญชื่ยั้
จากบัรษัิัท ทราฟัฟิัค คอนัเนัอร ์ จำากัดี วิ�าจะสืรา้งจุดีขาย้อย้�างไรเพ่ิ�อให้หาผ่้สืนัับัสืนันุั
ราย้การได้ี โดีย้วิิเคราะห์สืถึานัการณ์ชื่�วิงนัั�นัวิ�า หากทำาเพิลงสืตรงิก็ต้องแข�งกันักับัคล่�นั
ในัเครอ่แกรมมี�อย้�างฮอต เวิฟั กรนีั เวิฟั และคล่�นัอ่�นัๆ มากมาย้ไปัหมดี ถ้ึาไปัทำาเป็ันั 
นิัวิส์ืแอนัด์ี ทอล์ค ก็ต้องไปัแข�งกับัสืำานัักข�าวิ ไอเอ็นัเอ็นั และสืำานัักข�าวิแปัซึ่ฟิิัก หรอ่หาก



36

ทำาวิิทย้รุาย้งานัสืภาพิจราจรก็ต้องไปัแข�งกับั จ.สื.100 และ สืวิพิ.91 การหารอ่ในัวัินันัั�นั 
สืรุปักันัวิ�าจะทำาเปัน็ัคล่�นัราย้การเพิลงลก่ทุ�ง โดีย้ออกอากาศตลอดี 24 ชื่ั�วิโมง

ในัสืมัย้นัั�นั ผ่้บัรหิารคล่�นัวิิทยุ้ FM มีการวิางตำาแหนั�งทางการตลาดีของเพิลง 
โดีย้มองวิ�าเพิลงลก่ทุ�งเป็ันัแนัวิทางของคนัชื่นับัท บัางสืถึานีัติดีป้ัาย้ห้ามเปิัดีเพิลงลก่ทุ�ง  
ทำาใหใ้นัย้คุนัั�นัเพิลงลก่ทุ�งต้องอย้่�บันัหน้ัาปัดัี AM เปัน็ัหลัก เพิราะระบับั AM มกีำาลังการสื�ง
ไปัไดีไ้กลถ่ึงชื่นับัท ตรงกับัภาพิลักษัณ์ในัสืมัย้นัั�นัที�มองกันัวิ�ากลุ�มเป้ัาหมาย้ของเพิลง 
ลก่ทุ�งค่อคนัชื่นับัท 

การจะปัรบััเปัลี�ย้นัคล่�นัวิิทยุ้ FM ให้เปิัดีเพิลงล่กทุ�ง จ่งไม�ใชื่้งานัง�าย้ เน่ั�องจาก
การปัรบััเปัลี�ย้นัเน่ั�อหาหรอ่แนัวิทางของเพิลงเปัน็ัการปัรบััเปัลี�ย้นัระดัีบันัโย้บัาย้ “ไพิวิงษ์ั  
เตชื่ะณรงค์” จ่งก้าวิเข้ามามีบัทบัาทสืำาคัญ ซึ่่�งคุณไพิวิงษ์ัอธุิบัาย้ที�มาของเร่�องนีั�วิ�า  
เขาได้ีรบััการติดีต�อจากคุณวิิทย้าและคุณสืุรพิงษ์ั ให้มาชื่�วิย้ลงทุนัธุุรกิจเพิลงล่กทุ�ง 
บันัคล่�นั FM รวิม 3 หุน้ั โดีย้คุณไพิวิงษ์ั รบััหน้ัาที�หลักในัการปัระสืานังานัผ่ใ้หญ� โดีย้เจรจา
ขอใหป้ัรบััเปัลี�ย้นันัโย้บัาย้ เพิ่�อใหม้กีารเปัดิีเพิลงลก่ทุ�งบันัคล่�นั FM 

คุณไพิวิงษ์ัเล�าวิ�า “ผมเข้าไปัพิบัท�านันัาย้กรฐัมนัตร ี พิล.อ.ชื่วิลิต ย้งใจยุ้ทธุ  
โดีย้บัอกวิ�าเพิลงลก่ทุ�งเปัน็ัรากเหงา้วัิฒนัธุรรมของคนัไทย้ ดัีงนัั�นัคนัไทย้ทกุคนัทกุระดัีบัชื่ั�นั  
ควิรจะมีโอกาสืได้ีรบััฟัังเพิลงล่กทุ�งบันัคล่�นัวิิทยุ้ที�มีคุณภาพิดีี โดีย้ไม�จำาเปั็นัต้องรบััฟััง
จากคล่�นัในัระบับั AM เท�านัั�นั ทำาไมคล่�นัวิิทย้ ุFM ของเราจ่งออกอากาศเพิลงลก่ทุ�งไม�ได้ี 
จากปัระสืบัการณ์ของผมที�ใชื่ช้ื่วิีิตที�อเมรกิา เพิลงลก่ทุ�งค่อ เพิลง Country ที�คนัอเมรกัินั
ฟังัได้ีอย้�างทั�วิถ่ึงทั�งปัระเทศ” 

เม่�อพิล.อ.ชื่วิลิต อนัุญาตและสัื�งการให้สืถึานีัวิิทยุ้กองพิลที� 1 รกัษัาพิระองค์  
90.0 MHz ออกอากาศเพิลงลก่ทุ�งได้ี จ่งมกีารออกอากาศคล่�นัวิิทย้เุปัน็ัเพิลงลก่ทุ�งล้วินั
บันัหน้ัาปััดี FM ครั�งแรกของปัระเทศไทย้ เม่�อวัินัที� 1 สิืงหาคม 2540 ในัชื่่�อวิ�า “ลก่ทุ�ง FM” 

คุณวิิทย้าตีโจทย้์การทำาเน่ั�อหาราย้การเพ่ิ�อย้กระดัีบัเพิลงล่กทุ�งบันัคล่�นั FM  
ให้ทัดีเทีย้มเพิลงสืากล และเพิลงสืตรงิ ด้ีวิย้การเชื่ญิทั�งนัักวิิชื่าการอย้�าง เสืร ีวิงศ์มณฑ์า  
นัักพิ่ดีอย้�าง อภิชื่าติ ดีำาดีี นัักการเม่องอย้�าง มนัตร ี พิงษ์ัพิานิัชื่ และ กร ทัพิพิะรงัสีื  
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ซึ่่�งเปั็นักลุ�มคนัที�ชื่อบัเพิลงล่กทุ�งมาชื่�วิย้สืรา้งสีืสัืนัให้กับัสืถึานีั และเปั็นักลยุ้ทธุเ์พิ่�อสืรา้ง
ฐานัผ่้ฟัังให้กล้าเปัิดีเผย้ตัวิตนัและบัอกต�อ เปั็นัแผนัการตลาดีเพิ่�อเร�งย้กระดัีบัควิาม
นิัย้มให้กับัลก่ทุ�ง FM 

การที�จะทำาใหค้ล่�นัเพิลงลก่ทุ�งคล่�นัแรกของไทย้เปัน็ัที�จดีจำาและร่จั้กกันัทั�วิปัระเทศ  
ทีมผ่ถ่้ึอหุน้ัทั�งหมดี จ่งมแีผนัและกิจกรรมการโปัรโมทคล่�นัอย้�างย้ิ�งใหญ� เชื่�นั การจัดีงานั  
“ฟัรคีอนัเสิืรต์ เพิลงล่กทุ�ง” ที�ท้องสืนัามหลวิง เม่�อวัินัที� 24 สิืงหาคม 2540 โดีย้ม ี
พิล.อ.ชื่วิลิต นัาย้กรฐัมนัตรใีนัขณะนัั�นัมาเปัน็ัปัระธุานัเปัดิีงานั มผี่ค้นัเขา้ร�วิมชื่มเต็มท้อง
สืนัามหลวิงรวิมกันัเปัน็ัหลักแสืนัคนั

เหตกุารณ์วัินันัั�นัเปัน็ัเหมอ่นัการจดุีพิลใุหต้ลาดีวิงการลก่ทุ�งของไทย้เป็ันัที�ย้อมรบัั
ทั�วิปัระเทศ วิงการเพิลงลก่ทุ�งกลับัมาค่กคักอย้�างมาก “ลก่ทุ�ง FM” จัดีราย้การทั�งเพิลง 
ลก่ทุ�งที�กำาลังได้ีรบััควิามนิัย้ม เพิลงดัีงในัอดีีตของศิลปันิันัักรอ้งจากทกุค�าย้เพิลง รวิมทั�ง 
มีการจัดีกิจกรรมเกี�ย้วิกับัเพิลงล่กทุ�งอย้�างต�อเน่ั�อง เพิ่�อเปั็นัการต�อย้อดีทางธุุรกิจจาก  
“ลก่ทุ�ง FM” 

“ลก่ทุ�ง FM” ปัลกุใหก้ระแสืเพิลงลก่ทุ�งกลับัมาได้ีรบััควิามนิัย้มในัวิงกว้ิาง การเปัดิี
ตลาดีของราย้การล่กทุ�ง FM นัอกจากทำาให้ผลงานัของนัักรอ้งล่กทุ�งรุ �นัเก�าได้ีกลับัมาสื่�
ตลาดีอีกครั�ง และสืรา้งงานัใหกั้บันัักรอ้งเหล�านัั�นัไดีไ้ม�น้ัอย้แล้วิ ย้งัเป็ันัชื่�องทางสืนัับัสืนันุั
การสืรา้งนัักรอ้งลก่ทุ�งที�มชีื่่�อเสีืย้งรุ �นัใหม�มากมาย้ในัวิงการด้ีวิย้

ราย้การ “ลก่ทุ�ง FM” จัดีที�คล่�นั 90.0 MHz ได้ีเพิยี้งปีัเดีีย้วิ ก็ย้า้ย้มาจัดีที�คล่�นั  
95.0 MHz ของสืถึานีัวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง อ.สื.ม.ท. เน่ั�องจาก อ.สื.ม.ท. ในัขณะนัั�นัต้องการ
จะขย้าย้ตลาดีกลุ�มผ่้ฟัังเพิลงล่กทุ�งเชื่�นักันั และต้องการจัดีสืรรคล่�นัที�มีอย้่�ทั�งหมดี 
ใหร้องรบััการเจาะตลาดีกลุ�มผ่ฟ้ังัที�หลากหลาย้ 

ในัทางธุุรกิจ การหาราย้ได้ีของราย้การ “ล่กทุ�ง FM” มีทิศทางที�ดีี ทำาให้ 
ผลปัระกอบัการเริ�มกำาไรในัปัทีี� 3 และเติบัโตอย้�างต�อเน่ั�อง พิรอ้มกับัมกีารขย้าย้ชื่�องทาง
ธุุรกิจ เชื่�นั จัดีคอนัเสิืรต์ใหญ�ทุกปีัที�กองพัินัทหารราบัที� 11 จัดีให้มีรางวัิล “มาลัย้ทอง” 
มอบัให้กับัคนัในัวิงการลก่ทุ�ง มรีาย้การโทรทัศน์ั “ลก่ทุ�ง FM ทีวีิ 9” ทางชื่�อง 9 รวิมถ่ึง
สืรา้งภาพิย้นัตร ์“มนัต์เพิลงลก่ทุ�ง” ในัปั ี2545 โดีย้ร�วิมกับัสืหมงคลฟิัล์ม 
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เน่ั�องจากธุุรกิจวิิทย้เุปัน็ัธุุรกิจที�ต้องการเมด็ีเงนิั ซึ่่�งหากต้องการใหธุุ้รกิจสืามารถึ

เดิีนัต�อไปัขา้งหน้ัาได้ี การเพิิ�มชื่�องทางการหาราย้ได้ีปัระเภทต�างๆ นัอกเหน่ัอไปัจากการ
พิ่�งพิาสืปัอนัเซึ่อร ์กลาย้เป็ันัอีกหน่ั�งกลย้ทุธุที์�ผ่ค้รำาหวิอดีในัวิงการวิิทย้หุลาย้ท�านัเล่อกใชื่้
ปัระสืบัการณ์ชื่วิีิตของคณุระย้า้และราย้การรถึไฟัดีนัตร ีทำาใหค้ณุระย้า้มองทะลเุวิลาไปั
ขา้งหน้ัา เห็นัโอกาสืทางธุุรกิจ ด้ีวิย้การเปัิดีค�าย้เพิลงของตนัเอง ในัชื่่�อเดีีย้วิกับัราย้การ
เพิลงที�จัดีอย้่� นัั�นัค่อ “รถึไฟัดีนัตร”ี ดัีงนัั�นั เม่�อเส้ืนัทางการจัดีการราย้วิิทย้ขุองคณุระย้า้
จบัลงไปั เน่ั�องจากสืถึานีัวิิทยุ้ตกอย้่�ในัม่อของบัรษัิัทใหญ�ที�รบััสัืมปัทานั หรอ่เชื่�าทั�งคล่�นั
ไปัหมดี คุณระย้้าจ่งได้ีมาเติบัโตบันัเส้ืนัทางการผลิตเพิลงออกสื่�ตลาดีของค�าย้เพิลง  
“รถึไฟัดีนัตร”ี แทนั ซึ่่�งนัับัวิ�าเปัน็ัการก้าวิไปัขา้งหน้ัาที�ปัระสืบัควิามสืำาเรจ็อย้�างต�อเน่ั�อง

ค�าย้เพิลง “รถึไฟัดีนัตร”ี มอัีลบัั�มฮติสืรา้งชื่่�อเสีืย้งมากมาย้อย้�างต�อเน่ั�อง ตั�งแต�  
สืาวิ สืาวิ สืาวิ, ฟัรเีบัิรด์ีส์ื, ภ่สืมิง หนั�อสืวิรรค์, พิัณนิัดีา เศวิตาสัืย้, สืุชื่าติ ชื่วิางก่ร,  
โดีม มารติ์นั, ศ ุบัญุเลี�ย้ง, หรั�ง รอ็กเคสืตรา้, พิงษ์ัสิืทธุิ� คำาภีร,์ หนั ่มเิตอร,์ อ้อย้ กะท้อนั, 
เดีวิิดี อินัธุ,ี พิทัิกษ์ั, สืมชื่าย้ ใหญ� เปัน็ัต้นั โดีย้คณุระย้า้มขีอ้คิดีในัการผลิตเพิลงไว้ิวิ�า

“การ์ทำาเพลงนั�น ทำาง่าย มีเงิน มีเพลง มีนักร์อ้ง ก็ทำาได้แล้ว แต่ทำาเพลง 
ให้คนช่อบ มันยากมาก และทำาเพลงให้ขายได้ ยิ�งยากเลย”

 
สื�วินัชื่ีวิิตการทำางานัของคุณสืาย้ทิพิย้์ ได้ีมีการต�อย้อดีและขย้าย้สืาขาธุุรกิจ 

หลาย้อย้�าง จนัได้ีมาเปัน็ัผ่บ้ัรหิารชื่�องโทรทัศน์ัในัระบับัดิีจิตอล และล�าสืดุีเปัน็ัผ่ผ้ลิตละคร
และเป็ันัผ่้สืรา้งสืรรค์เน่ั�อหาราย้การปัระเภทต�างๆ ในับัรษัิัท เชื่น้ัจน์ั 2561 จำากัดี ซึ่่�งรบัั
ผลิตเน่ั�อหาราย้การในัหลาย้ร่ปัแบับั ทั�งการจัดี Event การจัดีคอนัเสิืรต์ การทำาราย้การ
โทรทัศน์ั การทำาซึ่รีส์ีื การทำา Podcast รวิมทั�งการพิด่ีคยุ้ผ�านั Club House เป็ันัต้นั 

ในัสื�วินัของการต�อย้อดีธุุรกิจของคุณพิงศ์นัรนิัทรแ์ละ FAT Radio ที�มุ�งเน้ันั 
การเปัดิีเพิลงอินัดีี� หรอ่เพิลงที�คนัไม�ค�อย้ร่จั้กนัั�นั ในัทางหน่ั�งก็เปัน็ัเอกลักษัณ์ที�แขง็แกร�ง 
ของคล่�นั ที�ทำาใหม้คีนัติดีตามปัระจำาอย้่�จำานัวินัหน่ั�ง แต�การเปิัดีเพิลงที�คนัไม�ร่จั้ก ทำาให้
ไม�ค�อย้ได้ีรบััควิามนิัย้ม มผีลต�อราย้ได้ี จนัต้องมกีารปัระชุื่มกับัเจ้าของราย้การหลาย้ครั�ง 

2.1.2.2 เพ่�มช่่องทางหาริ่ายุได้ ด้วิยุกิาริ่ต่้อยุอดทางธุริ่ก่ิจ



39

โดีย้คณุพิงศ์นัรนิัทรย์้น่ัย้นััแนัวิทางของตนัเอง โดีย้ข้อตกลงสืดุีท้าย้ที�เจ้าของคล่�นัย้นิัย้อม
ใหบ้ัรหิารโดีย้อิสืระก็ค่อ คณุพิงศ์นัรนิัทรส์ืามารถึสืรา้งราย้ได้ีตามเปัา้หมาย้ 

ควิามสืุขในัการทำางานัเกิดีไดีไ้ม�กี�ปัี คุณพิงศ์นัรนิัทรแ์ละทีมงานัต้องออกจาก 
FAT Radio แบับัไม�ได้ีตั�งใจ เม่�อมทีีมงานัออกมาพิรอ้มกันัหลาย้คนั ทำาใหค้ณุพิงศ์นัรนิัทร ์ 
หรอ่พิี�จ๋องของน้ัองในัทีมงานัตัดีสิืนัใจเปิัดีบัรษัิัทออแกนัไนัเซึ่อรเ์พิ่�อหาราย้ได้ีดีแ่ลทีมงานั 
รวิมทั�งได้ีขย้าย้งานัมาบัรหิารโรงภาพิย้นัตร ์ House RCA ซึ่่�งฉาย้ภาพิย้นัตรแ์นัวิอินัดีี�  
รวิมถ่ึงธุุรกิจรบััจัดีคอนัเสิืรต์ด้ีวิย้

เม่�อเปัดิีบัรษัิัทใหม�และดีแ่ลลก่น้ัองในัทีมได้ีปัระมาณ 3 ปั ีเขาก็ได้ีรบััการติดีต�อ 
ให้กลับัไปัทำา FAT Radio อีกครั�ง ในัปัี 2549 ซึ่่�งการย้อมกลับัไปับัรหิาร FAT Radio  
ครั�งนีั� “พิี�จ๋อง” ได้ีรบััสิืทธุใิหม้อีำานัาจในัการตัดีสิืนัใจทกุอย้�าง นัำาเสืนัอเพิลงนัอกกระแสื
ของวิงดีนัตรหีน้ัาใหม� พิรอ้มจัดีงานัเทศกาลดีนัตร ี FAT Festival ที�รวิบัรวิมทั�งศิลปัินั
ที�มชีื่่�อเสีืย้งและศิลปันิัหน้ัาใหม� การทำางานัที� FAT Radio ครั�งนีั�ย้าวินัานัถ่ึง 5 ปีั ก�อนัที�
บัรษัิัทฯ จะเกิดีปัญัหาภาย้ในัครั�งใหญ� ทำาให้เขาตัดีสิืนัใจอย้�างหาญกล้าด้ีวิย้การเดิีนัหน้ัา
ธุุรกิจราย้การวิิทยุ้ภาย้ใต้ Platform ใหม� และได้ีกำาเนิัดีเป็ันั CAT Radio ราย้การวิิทยุ้ 
บันัชื่�องทางออนัไลน์ัข่�นั

การที�ต้องดี่แลพินัักงานัหลาย้คนัทำาให้เขาตัดีสิืนัใจดีำาเนิันังานัราย้การวิิทยุ้ของ
ตัวิเองใหม�ผ�านัชื่�องทางออนัไลนั์ เพิราะต้นัทุนัถึ่ก ไม�ต้องจ�าย้ค�าเชื่�าคล่�นัวิิทยุ้ แต�ย้ัง
คงเปั็นัการจัดีราย้การเน่ั�อหาเหม่อนักับัราย้การวิิทยุ้ โดีย้มีดีีเจจัดีราย้การ ภาย้ใต้ชื่่�อ  
“CAT Radio” โดีย้ที�มาของชื่่�อ “CAT Radio” อย้่�บันัพิ่�นัฐานัเดีีย้วิกับัการตั�งชื่่�อ  
FAT Radio ค่อ เรยี้กง�าย้ จำาง�าย้ ใชื่้เวิลาคิดีชื่่�อแค� 15 วิินัาที เกิดีเปั็นัชื่่�อ CAT Radio  
ซึ่่�งส่ื�อควิามหมาย้ถ่ึง “แมวิ 9 ชื่วิีิต ตาย้ย้าก” 

แต�ในัสืภาพิควิามเป็ันัจรงิของวิงการวิิทยุ้ ราย้ได้ีของธุุรกิจมาจากโฆษัณาเป็ันัหลัก
เม่�อบัรษัิัทรบััจัดีงานั Event ก็ต้องมีส่ื�อของตนัเอง เพ่ิ�อเปั็นัชื่�องทางที�ให้การดีำาเนิันั
ธุุรกิจเป็ันัไปัได้ีง�าย้ข่�นั CAT Radio จ่งได้ีเชื่�าเวิลาคล่�นั 94.5 MHz จัดีราย้การของ CAT 
Radio ในัชื่�วิงเวิลา 20.00-24.00 นั. ด้ีวิย้ ก�อนัจะข่�นัเปั็นัหน่ั�งราย้การหลักที�ได้ีรบัั 
ควิามนิัย้มของคล่�นัดัีงกล�าวิ จนัผ่ใ้หเ้ชื่�าคล่�นัชื่วินัทำาคล่�นัลก่ทุ�ง โดีย้ที� CAT Radio ย้งัคง
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ปักัหลักที�เวิลาเดิีม สื�วินัเวิลาที�เหล่อเปัน็ัเพิลงลก่ทุ�งทั�งหมดี อย้�างไรก็ตาม แมว้ิ�าราย้การ
เพิลงล่กทุ�งจะได้ีรบััควิามนิัย้มสื่ง แต�ราย้ได้ีจากการทำาคล่�นัล่กทุ�งย้ังคงตำา เน่ั�องจากมี
คล่�นัลก่ทุ�งบัางราย้ที�ได้ีรบััควิามนิัย้มเชื่�นักันั ได้ีตั�งราคาค�าโฆษัณาไว้ิตำามาก ปัระกอบักับั 
ราคาค�าเชื่�าชื่�วิงเวิลาจัดีราย้การของ CAT Radio เองก็สื่งถ่ึงหลักแสืนัต�อเด่ีอนั ทำาให ้
เกิดีปัญัหาด้ีานัธุุรกิจข่�นั

จากปัญัหาดัีงกล�าวิ ในัที�สืดุี CAT Radio ก็ต้องค่นัคล่�นัวิิทย้เุพิลงลก่ทุ�งไปั คงไว้ิ
เพิยี้ง CAT Radio บันัชื่�องทางออนัไลนั ์ซึ่่�งดีำาเนิันังานัมาอย้�างต�อเน่ั�องถ่ึงปัจัจบุันัั แต�ในัทาง
ธุุรกิจ CAT Radio บันัชื่�องทางออนัไลน์ั ก็ย้งัมรีาย้ได้ีจากการขาย้โฆษัณาไม�เพิยี้งพิอที�จะ
รองรบััต้นัทนุั จ่งจำาเปัน็ัต้องหาชื่�องทางสืรา้งราย้ได้ีจากชื่�องทางอ่�นัเพิ่�อมาสืนัับัสืนันุัธุุรกิจ 
ซึ่่�งชื่�องทางดัีงกล�าวิก็ค่อ การจัดี Event โดีย้ CAT Radio ต้องจัดี Event ขนัาดีใหญ� ปัลีะ 
3 ครั�ง ได้ีแก� CAT Expo CAT T Shirt และ CAT Foodival 

นัอกจากนีั� นัอกเหน่ัอจาก CAT Radio ที�เปัน็ัส่ื�อวิิทย้อุอนัไลน์ัแล้วิ ย้งัมกีารขย้าย้
ธุุรกิจมาที�ส่ื�อโทรทัศน์ัด้ีวิย้การผลิตราย้การที�ชื่่�อ CAT Radio TV เม่�อปั ี2563 โดีย้เสืนัอ
เปัน็ั Seasonal Program จำานัวินั 13 ตอนั ออกอากาศเวิลา 23.00 นั. สัืปัดีาหล์ะ 1 วัินั  
ทางชื่�อง 3HD ภาย้ใต้คอนัเซึ่ป็ัต์ละครโทรทัศน์ั จากเร่�องจรงิบัา้งไม�จรงิบ้ัาง เปัน็ัเหมอ่นั
ราย้การวิิทย้รุาย้การหน่ั�งบันัหน้ัาจอโทรทัศน์ั

ปััจจุบัันัสืถึานัการณ์ของธุุรกิจวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง นัอกจากมีการแข�งขันัสื่งในั
อุตสืาหกรรมด้ีวิย้กันัเองแล้วิ ย้ังพิบัวิ�าเทคโนัโลยี้ใหม� (Digital Technology) เข้ามา
มีบัทบัาทในัวิงการส่ื�อมากข่�นัเร่�อย้ๆ ในัชื่�องทางออนัไลนั์ ซึ่่�งสืรา้งการเปัลี�ย้นัแปัลง 
ครั�งสืำาคัญในัสัืงคม อย้�างไรก็ดีี ผ่้ปัระกอบัการธุุรกิจวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งก็ย้ังเชื่่�อมั�นัวิ�า  
ไม�วิ�าอย้�างไร ส่ื�อวิิทย้ก็ุจะเปัน็ัหน่ั�งในัส่ื�อหลัก ที�สืามารถึเขา้ถ่ึงปัระชื่าชื่นัได้ีอย้�างทั�วิถ่ึงและ 
ย้งัคงมบีัทบัาทสืำาคัญในัชื่วิีิตปัระจำาวัินัของคนัสื�วินัใหญ�ต�อไปั

“คล่�นว่ิทยุุและริ่ายุกิาริ่ว่ิทยุุ” ส่ื่�อท่�ไม่ต้ายุ 2.1.3
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คุณระย้้าเชื่่�อวิ�า วิิทยุ้และโทรทัศน์ัจะย้ังคงมีบัทบัาทสืำาคัญในัฐานัะส่ื�อหลัก  
ที�เขา้ถ่ึงกลุ�มเปั้าหมาย้โดีย้ตรง สื�วินัส่ื�อออนัไลน์ั เชื่�นั YouTube เปั็นัส่ื�อทางอ้อม โดีย้ที� 
ส่ื�อวิิทย้ยุ้งัเปัน็ัชื่�องทางในัการต�อย้อดีเส้ืนัทางของวิงการเพิลง 

“การ์ที�ศิลปินทำาเพลงกับค่าย เหม่อนกับมีเส่�อใส่ ค่ายมีคอนเนคชั่นกับวิทยุ  
นำาเพลงไปเปิดให้คนรู์จัุ้กได้ง่าย แต่มันอยู่ที�ความรู์ส่้กของคน เหม่อนคนบอกว่า 
ซีึ่ดีตายไหม...ไม่ตาย อยู่ที�คุณ์มีศิลปินที�เขาช่อบไหม ถ้ี่าเขาอยากได้ เขาก็อยากเก็บ  
แต่ในยูทูปมันเป็นอากาศ จัุบต้องไม่ได้” 

เม่�อถี่ามถ่ี่งแนวทางการ์จัุดสร์ร์คล่�นวิทยุในอุดมคติ อยากให้ร์ฐัทำาอย่างไร์ 
คุณ์ร์ะย้ายอมร์ับว่า กสทช่. มีเจุตนาดีที�จุะเข้ามาจัุดร์ะบบกิจุการ์วิทยุในปร์ะเทศ  
แต่ถ่ี่งแม้กฎเกณ์ฑ์์จุะดีเพียงใดก็ตาม ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจุากเร์่�องของคน จุ่งข่�นอยู่กับ
คนที�คมุกฏว่าจุะสามาร์ถี่ควบคมุใหทิ้ศทางการ์ก้าวเดินไม่ให้เกิดการ์พลิกผัู้นได้หร์อ่ไม่ 

สืำาหรบััควิามเห็นัของคุณสืาย้ทิพิย้์ มีมุมมองของผลกระทบัจากการเข้ามาของ
เทคโนัโลย้ดิีีจิทัลไว้ิวิ�า 

“ทุกอย่างในโลกนี�มันมีผู้ลกร์ะทบกันหมด สมัยก่อนคนมองว่าส่�อวิทยุเสียเปร์ยีบ 
เพร์าะมองไม่เห็นภาพ ในขณ์ะที�โทร์ทัศน์มีทั�งภาพและเสียง แต่ในความเป็นจุร์งิ 
ธุรุ์กิจุวิทยุปร์ะสบความสำาเร์จ็ุได้เพร์าะศักยภาพของเสียง บางคร์ั�งก็เป็นโอกาสที�มาจุาก 
ข้อจุำากัดในการ์ใช้่ชี่วิตของผูู้้คน เช่่น ช่่วงที�อยู่ในร์ถี่ยนตร์ ์ ขับร์ถี่ เร์าคงไม่ดูโทร์ทัศน์ 
ความเป็นส่�อที�มีเพียงเสียงอย่างเดียว ก็มีข้อดีที�ทำาใหเ้ดินหน้าต่อไปได้” 

นอกจุากนี� คุณ์สายทิพย์ยังไดใ้ห้แง่คิดไว้อย่างน่าสนใจุว่า “ยุคนี� ถ้ี่าหาก 
ไม่มีเคร์่�องร์ับวิทยุ เร์าก็ยังฟัื่งเพลงจุากส่�ออ่�นก็ได้ แต่ร์ายการ์วิทยุจุะยังคงอยู่  
ยังไงร์ายการ์วิทยุก็ไม่ตาย เพียงแต่การ์ร์บัฟัื่งอาจุต้องเปลี�ยน Device ปร์บัเปลี�ยน 
ส่�อในการ์ร์บัฟัื่งใหเ้ป็นไปตามความเจุร์ญิของเทคโนโลยีเท่านั�นเอง” 

ในัขณะที�คุณพิงศ์นัรนิัทรใ์ห้ควิามเห็นัไว้ิวิ�า สิื�งสืำาคัญเหน่ัออ่�นัใดีค่อเน่ั�อหา
ราย้การที�ดีีมากกวิ�า 



42

 
“คล่�นวิทยุ ยังเป็นส่�อที�ในบางจัุงหวะของการ์ใช้่ชี่วิตที�ช่่องทางออนไลน์ทดแทน

ไม่ได้ เช่่น ตอนขับร์ถี่ คนพูดว่าร์ายการ์วิทยุตายแล้ว ผู้มก็คล้อยตามในปร์ะเด็น 
ที�ร์ายการ์วิทยุไม่มีอิทธุิพลมากเท่าที�เคยมี เช่่นเดียวกับส่�อโทร์ทัศน์ที�พลังน้อยลง  

แต่ถ้ี่าเปร์ยีบสิ�งที�นำาเสนอหร์อ่ Content จุะต้องมีภาช่นะที�ร์องร์บั ภาช่นะก็เปร์ยีบเสม่อนส่�อ 
ผู้มว่าตัวภาช่นะเอง มันอาจุจุะเปลี�ยนรู์ปร์า่งไป สิ�งสำาคัญที�สดุค่อของที�ใส่ในภาช่นะหร์อ่ 
Content ถ้ี่า Content ดี ผูู้้คนก็จุะยังต้องการ์และยอมร์บั”

เม่�อได้ีขอ้สืรุปัวิ�า ไม�วิ�าอย้�างไรส่ื�อวิิทย้ก็ุไม�มวัีินัตาย้ ดัีงนัั�นัเม่�อตั�งคำาถึามสืำาหรบัั
การจัดีสืรรคล่�นัควิามถีึ�วิิทย้ทีุ�สืำานัักงานั กสืทชื่. กำาลังกำาหนัดีแนัวิทางการเรยี้กค่นัคล่�นั
ในัปั ี2565 และจะเปัดิีปัระมล่คล่�นัในัสื�วินัของบัรกิารทางธุุรกิจ คณุพิงศ์นัรนิัทร ์ปัระกาศ
ชื่ัดีเจนัทันัทีเลย้วิ�าสืนัใจ และจะเข้าร�วิมปัระม่ลด้ีวิย้แนั�นัอนั ขอเพิีย้งแต�ให้เปั็นัร่ปัแบับั 
ที�ย้ติุธุรรมที�สืดุีเท�านัั�นั

 “การ์จัุดสร์ร์คล่�นวิทยุใหม่ ด้วยรู์ปแบบปร์ะมูลหร์อ่รู์ปแบบใดก็ตามแต่ สิ�งสำาคัญ
ที�สดุค่อ จุะจัุดสร์ร์อย่างถี่กูต้องยุติธุร์ร์มที�สดุได้อย่างไร์ เม่�อมีช่่องทางให้ผูู้้ปร์ะกอบการ์
มีโอกาสเป็นเจุ้าของคล่�นวิทยุเองได้ ร์บัร์องว่ามีคนอยากเข้าร์ว่มแน่นอน” 

สืาเหตุสืำาคัญที�ทำาให้ CAT Radio สืนัใจอย้ากเปั็นัเจ้าของคล่�นัวิิทยุ้นัั�นั มาจาก
แนัวิคิดีที�ไม�เชื่่�อวิ�าออนัไลน์ัค่อคำาตอบัของอนัาคต แต�การที� CAT Radio ต้องเล่อก 
ชื่�องทางออนัไลน์ันัั�นั เปัน็ัเพิราะเป็ันัชื่�องทางของส่ื�อที�ต้นัทนุัตำาที�สืดุีในัสืถึานัการณ์นัั�นั

โดีย้ภาพิรวิม จากการสัืมภาษัณ์เส้ืนัทางของผ่้ปัระกอบัการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง
ภาคธุุรกิจ พิบัวิ�า แนัวิทาง กลยุ้ทธุ์ในัการเดิีนัหน้ัาจัดีการทางธุุรกิจ และชื่�องทาง 
การหาราย้ได้ีจากกิจการวิิทย้ธุุุรกิจ ไม�ได้ีมาจากราย้ไดีโ้ฆษัณาเท�านัั�นั แต�ย้งัมหีลากหลาย้ 
ร่ปัแบับัในัการแสืวิงหาชื่�องทางราย้ได้ี ที�ปัรบััเปัลี�ย้นัตามสืถึานัการณ์ในัขณะนัั�นั นัอกจากนีั� 
จากปัระสืบัการณ์ที�ได้ีจากการสัืมภาษัณ์ ฉาย้ภาพิชื่ัดีเจนัวิ�า ธุุรกิจวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง
ต้องพิ่�งพิา “คล่�นัควิามถีึ�วิิทยุ้” เปั็นัชื่�องทางเดิีนัหน้ัาทางธุุรกิจ จากยุ้คที�เปัิดีให้เชื่�าคล่�นั 
เปั็นัชื่�วิงเวิลา จนัถ่ึงปัล�อย้ให้เชื่�าคล่�นัทั�งคล่�นัของแต�ละสืถึานีัวิิทยุ้ หรอ่แม้กระทั�ง 
ในัร่ปัแบับัให้สัืมปัทานับัรหิารคล่�นัทั�งหมดี



43

ผ่้ปัระกอบักิจการที�ได้ีรบััอนัญุาตให้เปั็นัผ่้ทดีลองปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้ง 
ที�สืามารถึออกอากาศได้ีตามปัระกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย้เสีืย้ง กิจการโทรทัศน์ั 
และกิจการโทรคมนัาคม เร่�อง หลักเกณฑ์์การอนัญุาตทดีลองปัระกอบักิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง 
พิ.ศ. 2555 สืามารถึแบั�งออกได้ีเปัน็ั 3 ปัระเภท ได้ีแก� กิจการบัรกิารสืาธุารณะ กิจการ
บัรกิารชื่มุชื่นั และกิจการทางธุุรกิจ2

 2 ฝ่า่ย้วิิจัย้สืถึาบันััเพิิ�มผลผลิตแห�งชื่าติ. (2564).

หนัังส่ือเล�มนีั�ได้ีมีการสัืมภาษัณ์ เพิ่�อถึอดีบัทเรยี้นัจากกลุ�มผ่ไ้ด้ีรบััอนัุญาต
ทดีลองปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้งทั�ง 3 ปัระเภท ซึ่่�งได้ีแก� คณุอมูรรตัินุ ์ตัิ�งขั้นุติิธรรมู 
ผ้่บัรหิารคล่�นัลก่ทุ�งเน็ัตเวิิรก์ ซึ่่�งเปัน็ักลุ�มสืถึานีัวิิทย้ทุดีลองปัระกอบักิจการปัระเภทธุุรกิจ
ที�ใหญ�ที�สืดุี คณุณิลบุล ทิพยอ์าสนุ์ ผ่้ปัระสืานังานั R Radio Network ของสืำานัักงานั
คณะกรรมการการอาชีื่วิศ่กษัา ซึ่่�งเป็ันัเครอ่ข�าย้สืถึานีัวิิทยุ้เพิ่�อการศ่กษัา 142 สืถึานีั 
ทั�วิปัระเทศ หน่ั�งในัสืถึานีัวิิทยุ้ทดีลองปัระกอบักิจการปัระเภทบัรกิารสืาธุารณะที�ม ี
เครอ่ข�าย้ใหญ�ที�สืดุีในัปัระเทศไทย้ และคณุประสิทธิ� ภมููาศ และ คณุเสนุห่ ์ จิันุาจัันุทร ์ 
สืองผ่้บัุกเบัิกจัดีตั�งสืถึานีัวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัเม่องลี� จังหวัิดีลำาพิ่นั คล่�นัควิามถีึ� 103.75 MHz  
สืถึานีัวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัที�ได้ีรบััรางวัิลสื�งเสืรมิชืุ่มชื่นัที�มีควิามพิรอ้มและสืนัับัสืนัุนัผ่้ทดีลอง
ปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้งบัรกิารชื่มุชื่นัที�มคีณุภาพิ ครั�งที� 1 ตามปัระกาศ กสืทชื่. เร่�อง 
หลักเกณฑ์์การสื�งเสืรมิชื่มุชื่นัที�มคีวิามพิรอ้ม และสืนัับัสืนันุัผ่ป้ัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้ง
บัรกิารชื่มุชื่นัที�มคีณุภาพิ พิ.ศ. 2560 

บร่ิ่กิาริ่สื่าธาริ่ณะ บร่ิ่กิาริ่ชุ่มช่น

2.2 กิลุ่มผูู้้ได้ริ่ับอนุญาต้ทดลอง
ปริ่ะกิอบกิ่จกิาริ่กิริ่ะจายุเสื่่ยุง



44

ล่กทุ�งเน็ัตเวิิรก์ กลุ�มสืถึานีัวิิทยุ้ปัระเภททดีลองปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้ง  
ปัระเภทกิจการทางธุุรกิจที�ใหญ�ที�สืุดี มีสืถึานีัวิิทยุ้ทั�งหมดี 79 สืถึานีัทั�วิปัระเทศ  
จากแม�ข�าย้หลัก 2 คล่�นั ได้ีแก� สืถึานีัวิิทย้เุพิลงลก่ทุ�ง ลก่ทุ�งเน็ัตเวิิรก์ จำานัวินั 47 สืถึานีั 
และที�เหล่อเปัน็ั สืถึานีัวิิทย้เุพิลงไทย้สืากล “บัิ�ก เอฟัเอ็ม -BIG FM” 

คุณอมริ่ริ่ตั้น์ ตั้�งขันต่้ธริ่ริ่ม จากิลกูิทุ่งเน็ต้เว่ิร์ิ่กิ : 
กิลุ่มผูู้้ได้รัิ่บอนุญาต้ทดลองปริ่ะกิอบก่ิจกิาริ่
กิริ่ะจายุเส่ื่ยุง ปริ่ะเภทก่ิจกิาริ่ทางธุริ่ก่ิจ 

2.2.1

หลักเกณฑ์์และเง่�อนุไข้สำาหรบัผูู้ �ได้รบัอนุญุาติทดลองประกอบกิจัการ
กระจัายเส่ยง ประเภทกิจัการทางธุรกิจั

หลักเกณฑ์์สืำาหรบััผ่ไ้ด้ีรบััอนัุญาตทดีลองปัระกอบักิจการ 
กระจาย้เสีืย้งปัระเภทกิจการทางธุุรกิจของสืำานัักงานั กสืทชื่. ระบัุไว้ิวิ�า  
ต้องเปัน็ันิัติบัคุคลที�จัดีตั�งข่�นัตามกฎหมาย้ไทย้ ที�มีผ่้ถ่ึอหุ้นัที�เปั็นัผ่้ลงทุนั 
ไม�น้ัอย้กวิ�าหน่ั�งในัสืาม มีภ่มิลำาเนัาอย้่�ในัเขตพิ่�นัที�ให้บัรกิาร หรอ่เปั็นั
รัฐวิิสืาหกิจที�มีวัิตถึุปัระสืงค์เพิ่�อปัระกอบักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง  
โดีย้ที�ร่ปัแบับัผงัราย้การจะต้องเปัน็ัราย้การข�าวิหรอ่สืาระที�เปัน็ัปัระโย้ชื่น์ั 
ต�อสืาธุารณะไม�น้ัอย้กวิ�ารอ้ย้ละ 25 

ทั�งนีั� สืามารถึหาราย้ได้ีจากการโฆษัณาและบัรกิารธุุรกิจไดีไ้ม�เกินั 
ชื่ั�วิโมงละ 12 นัาทีคร่�ง โดีย้รวิมเวิลาโฆษัณาตลอดีทั�งวัินัเฉลี�ย้แล้วิ 
ต้องไม�เกินัชื่ั�วิโมงละ 10 นัาที และย้งัสืามารถึมรีาย้ได้ีจากการจัดีเก็บัค�า
สืมาชื่กิได้ีด้ีวิย้ โดีย้ที�ผ่้ปัระกอบัการจะมหีน้ัาที�รบััผิดีชื่อบัในัการคัดีเล่อก 
จัดีหา กำากับัดีแ่ลสืถึานีัและการโฆษัณาใหเ้ปัน็ัตามมาตรฐานัทางวิิชื่าชื่พีิ
และจรยิ้ธุรรมของส่ื�อ มคีวิามเปัน็ักลาง ไม�ฝั่กใฝ่ฝ่่า่ย้ใดี ไม�ใชื่ส่้ื�อในัทางที�
จะก�อให้เกิดีการย้ยุ้งุสื�งเสืรมิให้เกิดีควิามแตกแย้ก อันัจะกระทบัต�อสัืงคม
ทั�งระดัีบัครอบัครวัิและชุื่มชื่นั ควิามมั�นัคงรฐั ควิามสืงบัเรยี้บัรอ้ย้ ศีลธุรรม
อันัดีีของปัระชื่าชื่นั สิืทธุสิื�วินับัคุคล และปัระโย้ชื่น์ัสืาธุารณะ3 

3 ฝ่า่ย้วิิจัย้สืถึาบันััเพิิ�มผลผลิตแห�งชื่าติ. (2564). 
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คณุอมรรตัน์ั ตั�งขันัติธุรรม รองกรรมการผ่้จัดีการบัรษัิัท ลก่ทุ�งเน็ัตเวิิรก์ จำากัดี  
เปัน็ัผ่บ้ัรหิารรุ �นัใหม�ที�เขา้มารบััชื่�วิงต�อจากครอบัครวัิตั�งขนััติธุรรม ใหสั้ืมภาษัณ์ถ่ึงเส้ืนัทาง 
การเดิีนัเขา้สื่�กลุ�มผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตทดีลองปัระกอบักิจการฯ ปัระเภทกิจการทางธุุรกิจของ
สืถึานีัวิิทย้ลุก่ทุ�งเน็ัตเวิิรก์ ไว้ิวิ�า

“เร์าเร์ิ�มต้นจุากการ์เป็นผูู้้หาคล่�นวิทยุเพ่�อลงโฆษณ์าสินค้าของบร์ษัิทที�เป็น
ปุ�ยการ์เกษตร์ และสินค้าในกลุ่มพันธุมิตร์หลากหลายที�เจุาะกลุ่มผูู้้บร์โิภคช่าวบ้าน 
เกษตร์กร์ทั�วปร์ะเทศ จุนตัดสินใจุมาทำาคล่�นเอง โดยม ีนายสมทิธุ ิธุร์ร์มสโร์ช่ อดีตอธุบิดี 
กร์มอุตุนิยมวิทยุ และนายปร์าโมช่ ไม้กลัด อดีตอธุบิดีกร์มช่ลปร์ะทาน เป็นที�ปร์ก่ษา  
โดยเร์ิ�มจุากการ์เป็นสถี่านีวิทยุที�เน้นการ์ใหข่้าวสาร์ความรู์เ้ร์่�องลมฟ้ื่าอากาศ ภัยพิบัติ 
และการ์พยากร์ณ์์อากาศ ไม่ได้เน้นเร์่�องทำาธุุร์กิจุ และพัฒนาต่อมาเป็นสถี่านีวิทยุ 
ลกูทุ่งเน็ตเวิร์ก์” 

คณุอมรรตัน์ักล�าวิวิ�า ในัชื่�วิงแรก สืถึานีัลก่ทุ�งเน็ัตเวิิรก์มเีครอ่ข�าย้เปัน็ัวิิทย้ชุื่มุชื่นั
ในัต�างจังหวัิดี และมีคล่�นัหลักในักรุงเทพิที�คล่�นั 101.75 MHz ต�อมามีการขย้าย้ธุุรกิจ 
ลก่ทุ�งเน็ัตเวิิรก์ไปัทั�วิปัระเทศ ซึ่่�งเคย้มสีืถึานีัเครอ่ข�าย้มากที�สืดุีถ่ึง 150 สืถึานีับันัคล่�นัวิิทยุ้
ชืุ่มชื่นั อย้�างไรก็ตาม ต�อมาได้ีมีการปัรบััเปัลี�ย้นัมาเชื่�าคล่�นัวิิทยุ้หลัก คล่�นั 94.5 MHz  
ของจเรทหารส่ื�อสืาร หรอ่ จสื. ตั�งแต�ปั ี2557 ด้ีวิย้

ในัชื่�วิงที�เกิดีคณะรกัษัาควิามสืงบัแห�งชื่าติ หรอ่ คสืชื่. ในัปัี 2557 เปั็นัจุดีเริ�ม 
ของชื่�วิงเวิลาที�เริ�มมีการจัดีระเบัีย้บักลุ�มวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัทั�วิปัระเทศโดีย้สืำานัักงานั กสืทชื่.  
เปั็นัชื่�วิงที�ทุกสืถึานีัวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัต้องปัฏิิบััติตามระเบีัย้บัของสืำานัักงานั กสืทชื่. เพ่ิ�อเข้าสื่�
การเปั็นัผ่ไ้ด้ีรบััอนัุญาตทดีลองปัระกอบักิจการฯ ที�แย้กตามปัระเภทธุุรกิจ สืาธุารณะ  
และชืุ่มชื่นั จากขั�นัตอนัการเตรยี้มเอกสืารและจดีทะเบัีย้นั ทำาให้คล่�นัวิิทยุ้ในักลุ�มของ
ล่กทุ�งเน็ัตเวิิรก์เหล่อเพิีย้ง 85 สืถึานีั ซึ่่�งตามหลักเกณฑ์์สืำาหรบััผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตทดีลอง
ปัระกอบักิจการฯ นัั�นั ผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตฯ จะต้องปัฏิิบัติัตามหลักเกณฑ์์ของสืำานัักงานั กสืทชื่.  
อย้�างเคร�งครดัี และมกีารต�ออาย้ใุบัอนัญุาตทกุปั ีทำาใหใ้นัปีั 2564 เครอ่ข�าย้สืถึานีัลก่ทุ�ง
เน็ัตเวิิรก์ ลดีลงเหล่อเพิีย้ง 79 สืถึานีั แต�ก็ย้ังเปั็นักลุ�มผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตทดีลองปัระกอบั 
กิจการฯ ปัระเภทกิจการทางธุุรกิจที�ใหญ�ที�สืดุี โดีย้ต้องจ�าย้ค�าใบัอนัญุาตทดีลองปัระกอบั
กิจการใหกั้บัสืำานัักงานั กสืทชื่. ถ่ึงปัลีะกวิ�า 20 ล้านับัาท
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ร่ปัแบับัการออกอากาศคล่�นัล่กทุ�งเน็ัตเวิิรก์ เป็ันัการออกอากาศทั�วิปัระเทศ 
พิรอ้มๆ กันัในัทกุสืถึานีั มฐีานัผ่ฟ้ังัหลักในัต�างจังหวัิดีอย้�างเหนีัย้วิแนั�นั รวิมถ่ึงกลุ�มผ่ฟ้ังั 
เพิลงล่กทุ�งในักรุงเทพิฯ ด้ีวิย้ และมีการจัดี Event ของล่กทุ�งเน็ัตเวิิรก์ ซึ่่�งเปั็นัหน่ั�งในั 
ร่ปัแบับัการหาราย้ได้ีนัอกเหน่ัอจากราย้ได้ีจากโฆษัณาทางราย้การวิิทย้ ุ

ในัขณะเดีีย้วิกันัก็มีการขย้าย้ธุุรกิจวิิทยุ้ไปัสื่�ชื่�องทางออนัไลน์ั ทั�งเฟัซึ่บัุ๊คและ
เว็ิบัไซึ่ต์ www.looktung.net โดีย้มแีอปัพิลิเคชื่นัั Looktung Network เปัน็ัสื�วินัเสืรมิ

ปััญหาหลักของสืถึานีัมาจากการแข�งขันัสื่งในัตลาดีสืถึานีัเพิลงล่กทุ�งที�ค่�แข�งมี
ต้นัทนุัตำากวิ�า และย้งัต้องรบััภาระจ�าย้ค�าธุรรมเนีัย้มใบัอนัญุาต ย้ิ�งเม่�อมาเจอสืถึานัการณ์
ทางเศรษัฐกิจและปัญัหาผลกระทบัที�เกิดีจากการระบัาดีของไวิรสัืโควิิดี-19 ทำาใหร้าย้ได้ี
จากโฆษัณาทางวิิทย้ลุดีลง อีกทั�งย้งัไม�สืามารถึจัดี Event หาราย้ได้ีเพิิ�มได้ีอีก ในัขณะที�
ย้งัมคี�าใชื่จ้�าย้สืง่ข่�นั

อย้�างไรก็ตาม สืำาหรบััในัอนัาคตที�สืำานัักงานั กสืทชื่. กำาลังจัดีระเบัีย้บัใหม�  
เพิ่�อเตรยี้มการเปัดิีปัระมล่คล่�นัวิิทย้สุืำาหรบัับัรกิารธุุรกิจนัั�นั คณุอมรรตัน์ักล�าวิวิ�า ลก่ทุ�ง
เน็ัตเวิิรก์สืนัใจที�จะเขา้ร�วิมปัระมล่ด้ีวิย้อย้�างแนั�นัอนั เพิ่�อเดิีนัหน้ัาธุุรกิจวิิทย้ลุก่ทุ�งเน็ัตเวิิรก์
อย้�างต�อเน่ั�องในัฐานัะเจ้าของคล่�นัอย้�างแท้จรงิ แต�จะจำานัวินักี�สืถึานีัหรอ่อย้�างไรนัั�นั  
ต้องรอดีเ่ง่�อนัไขในัการปัระมล่ของสืำานัักงานั กสืทชื่. ก�อนั

“สำาหรบัลูกทุ่งเนุ็ติเวิิรก์ เรามูองว่ิาวิิทยุค่อรากฐานุข้องคนุไทย แมู้ท่�ผู้่านุมูา 
มู่หายหนุ้าหายติาไปบ้างติามูกาลเวิลา ก็เป็นุเร่�องข้องธรรมูชาติิ และสถานุการณ์
เทคโนุโลยท่่�เปล่�ยนุแปลงไป แต่ิวิิทยยุงัมูก่ลุ่มูผูู้้ฟังั และเข้า้ถึงผูู้ฟั้ังได้ครอบคลมุูในุการ
ส่งสารถึงประชาชนุโดยติรง” คณุอมูรรตัินุก์ล่าวิ



47

R Radio Network หรอ่เครอ่ข�าย้สืถึานีัวิิทยุ้เพิ่�อการศ่กษัาและพิัฒนัาอาชื่ีพิ  
เปัน็ัผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตทดีลองปัระกอบักิจการฯ ปัระเภทกิจการบัรกิารสืาธุารณะที�ใหญ�ที�สืดุี
ของปัระเทศ มีเครอ่ข�าย้สืถึานีัทั�วิปัระเทศ 142 สืถึานีั โดีย้มีสืำานัักงานัคณะกรรมการ 
การอาชื่วีิศ่กษัา (สือศ.) เปัน็ัผ่ด้ีำาเนิันัการปัระสืานังานักับัสืถึาบันััอาชื่วีิศ่กษัาทั�วิปัระเทศ 
ซึ่่�งมจีดุีเริ�มต้นัจากโครงการตามพิระราชื่ดีำารขิองสืมเด็ีจพิระกนิัษัฐาธุริาชื่เจ้า กรมสืมเด็ีจ
พิระเทพิรตันัราชื่สืุดีาฯ สืย้ามบัรมราชื่กุมาร ี ในัปัี 2530 โดีย้จัดีสื�งบัุคลากรในัพิ่�นัที� 
ที�มีโรงเรยี้นัในัโครงการพิระราชื่ดีำาร ิ เข้าไปัสือนัควิามร่แ้ละฝ่ึกอาชื่ีพิให้แก�นัักเรยี้นัและ
ปัระชื่าชื่นั จนัพิัฒนัามาเปั็นัการถึ�าย้ทอดีสัืญญาณทางวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งและทางระบับั
อินัเทอรเ์น็ัตร�วิมกับัสืถึานีัวิิทย้เุพิ่�อการศ่กษัาและพิฒันัาอาชื่พีิ หรอ่ R Radio Network  
ศน่ัย้ภ์ฟ่ัา้พิฒันัา FM 102.0 MHz อำาเภอบั�อเกล่อ จังหวัิดีนั�านัเปัน็ัที�แรก ในัปีั 2550

คุณณ่ลุบล ท่พย์ุอาสื่น์ : 
ผูู้้ปริ่ะสื่านงาน R Radio Network ของสื่ำานักิงาน 
คณะกิริ่ริ่มกิาริ่กิาริ่อาช่่วิศึกิษา เคร่ิ่อข่ายุสื่ถึาน่ว่ิทยุุ 
เพ่�อกิาริ่ศึกิษา 142 สื่ถึาน่ทั�วิปริ่ะเทศ หนึ�งในผูู้ไ้ด้รัิ่บอนุญาต้
ทดลองปริ่ะกิอบกิ่จกิาริ่กิริ่ะจายุเส่ื่ยุง ปริ่ะเภทกิ่จกิาริ่ 
บร่ิ่กิาริ่สื่าธาริ่ณะท่�ม่เคร่ิ่อข่ายุใหญ่ท่�สุื่ดในปริ่ะเทศไทยุ 

2.2.2

หลักเกณฑ์์และเง่�อนุไข้สำาหรบัผูู้ �ได้รบัอนุญุาติทดลองประกอบกิจัการ
กระจัายเส่ยง ประเภทกิจัการบรกิารสาธารณะ

หลักเกณฑ์์สืำาหรับัผ่ไ้ด้ีรับัอนัุญาตทดีลองปัระกอบักิจการฯ
ปัระเภทกิจการบัรกิารสืาธุารณะของสืำานัักงานั กสืทชื่. ระบัไุว้ิวิ�า จะต้องเปัน็ั 
กระทรวิง ทบัวิง กรม องค์กรอิสืระตามรฐัธุรรมนั่ญ องค์กรปักครอง 
สื�วินัท้องถิึ�นั องค์การมหาชื่นั หรอ่หนั�วิย้งานัอ่�นัใดีของรฐัที�มใิชื่�รฐัวิิสืาหกิจ  
ที�มีหน้ัาที�ตามกฎหมาย้หร่อมีควิามจำาเปั็นัต้องดีำาเนิันักิจการวิิทย้ ุ
กระจาย้เสีืย้งหรอ่กิจการวิิทย้โุทรทัศน์ั

เปัน็ัสืมาคม มล่นิัธุ ิหรอ่นิัติบัคุคลอ่�นัที�จัดีตั�งข่�นัตามกฎหมาย้ไทย้ 
ที�มวัีิตถึปุัระสืงค์ในัการดีำาเนิันักิจการเพิ่�อปัระโย้ชื่น์ัสืาธุารณะโดีย้ไม�แสืวิงหา 
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กำาไรในัทางธุุรกิจ ซึ่่�งมีควิามเหมาะสืมกับัการปัระกอบักิจการบัรกิาร
สืาธุารณะ และเป็ันัสืถึาบัันัอุดีมศ่กษัาเพ่ิ�อการใช้ื่ปัระโย้ชื่น์ัด้ีานั 
การเรยี้นัการสือนัหรอ่การเผย้แพิร�ควิามร่ส้ื่�สัืงคม 

ทั�งนีั� ผังราย้การและสัืดีสื�วินัราย้การจะต้องมีราย้การที�เป็ันั
ข�าวิสืารหรอ่สืาระที�เปั็นัปัระโย้ชื่น์ัต�อสืาธุารณะในัสัืดีสื�วินัไม�น้ัอย้กวิ�า
รอ้ย้ละ 70 โดีย้ราย้การที�เปั็นัข�าวิสืารหรอ่สืาระที�เปั็นัปัระโย้ชื่น์ันัั�นั  
รวิมถ่ึงราย้การที�มเีน่ั�อหาเกี�ย้วิกับัเหตกุารณ์ปัจัจบุันัั หรอ่เหตกุารณ์ที�เปัน็ั 
ข้อเท็จจรงิที�เปั็นัปัระโย้ชื่น์ัต�อสืาธุารณะ และปัระเด็ีนัที�เกี�ย้วิข้องกับั
นัโย้บัาย้สืาธุารณะ ราย้การที�สืรา้งกระบัวินัการเรยี้นัร่ใ้หแ้ก�ปัระชื่าชื่นั
โดีย้สื�งเสืรมิให้มีการแลกเปัลี�ย้นัข้อม่ลและควิามคิดีเห็นัระหวิ�างกันั 
เพิ่�อสื�งเสืริมควิามร่้ การศ่กษัา ศาสืนัา ศิลปัะและวัิฒนัธุรรม 
วิิทย้าศาสืตรเ์ทคโนัโลย้แีละสิื�งแวิดีล้อม การเกษัตร การสื�งเสืรมิอาชื่พีิ 
อ่�นัๆ สืุขภาพิ อนัามัย้ กีฬา การสื�งเสืรมิคุณภาพิชื่ีวิิตของปัระชื่าชื่นั  
การสื�งเสืรมิควิามเข้าใจอันัดีีระหวิ�างรฐับัาลกับัปัระชื่าชื่นัและรฐัสืภา
กับัปัระชื่าชื่นั การปักครองในัระบัอบัปัระชื่าธุปิัไตย้อันัมพีิระมหากษััตรยิ้์
ทรงเปัน็ัปัระมขุ และทักษัะที�จำาเปัน็ัต�อปัระชื่าชื่นัผ่ฟ้ังั ตลอดีจนัมเีน่ั�อหา
ที�บัรกิารข้อม่ลแก�คนัพิิการ คนัด้ีอย้โอกาสื หรอ่กลุ�มควิามสืนัใจที�มี
กิจกรรมเพ่ิ�อปัระโย้ชื่น์ัสืาธุารณะหรอ่บัรกิารข้อม่ลข�าวิสืารสืาธุารณะ
รวิมถ่ึงราย้การที�มีวัิตถึุปัระสืงค์หลักเพิ่�อควิามมั�นัคงของรฐัหร่อ 
ควิามปัลอดีภัย้สืาธุารณะ 

ผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตทดีลองปัระกอบักิจการฯ ปัระเภทกิจการบัรกิาร
สืาธุารณะ ไม�สืามารถึหาราย้ได้ีจากการโฆษัณาได้ี เว้ินัแต�เป็ันัการหา
ราย้ไดีโ้ดีย้การโฆษัณาหรอ่เผย้แพิร�ข�าวิสืารเกี�ย้วิกับังานัหรอ่กิจการ
ของหนั�วิย้งานัของรฐัหรอ่รฐัวิิสืาหกิจ สืมาคม มล่นิัธุ ิหรอ่นิัติบัคุคลอ่�นั 
ที�มี วัิตถึุปัระสืงค์ในัการดีำาเนิันักิจการเพิ่�อปัระโย้ชื่น์ัสืาธุารณะ 
โดีย้ไม�แสืวิงหากำาไรในัทางธุุรกิจ หรอ่การเสืนัอภาพิลักษัณ์ขององค์กร 
บัรษัิัท และกิจการ โดีย้มไิด้ีมกีารโฆษัณาสืรรพิคณุ คณุปัระโย้ชื่น์ั หรอ่
คณุภาพิ ของผลิตภัณฑ์์ที�เกี�ย้วิขอ้งทั�งทางตรงและทางอ้อม 
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คณุณิลบุัล ทิพิย้อ์าสืน์ั ผ่ป้ัระสืานังานั R Radio กล�าวิวิ�า สือศ.จะเปัน็ัศน่ัย้ก์ลาง
ในัการปัระสืานังานักับัสืถึาบัันัอาชีื่วิศ่กษัาทั�วิปัระเทศ ทั�งในัเร่�องการต�ออายุ้ใบัอนัญุาต 
และการจัดีราย้การตามผงัราย้การ ซึ่่�งรอ้ย้ละ 30 ของผังราย้การจะเปัน็ัเน่ั�อหาราย้การ
จากโครงการในัพิระราชื่ดีำาร ิและที�เหล่ออีกรอ้ย้ละ 70 เป็ันัเน่ั�อหาราย้การจากสื�วินักลาง 
ที�ผลิตเอง โดีย้มลิีงค์ราย้การข�าวิจากวิิทย้แุห�งปัระเทศไทย้

ราย้การที�ผลิตจากสื�วินักลางของ สือศ. นัั�นั สือศ. จะมีการจัดีสืรรงบัปัระมาณ 
ปัระจำาปัีในัการผลิตเน่ั�อหาราย้การที�หลากหลาย้ให้สือดีคล้องกับักลุ�มเป้ัาหมาย้ผ่้ฟััง
ราย้การวิิทยุ้ทั�วิปัระเทศ โดีย้มีหลาย้พิันัราย้การที�ผลิตมาตั�งแต�ปีั 2558 เป็ันัต้นัมา  
สือศ. มีทั�งจ้างผลิต และผลิตเองโดีย้กลุ�มอาจารย์้และนัักศ่กษัาอาชื่ีวิะ ซึ่่�งมีการผลิต
เน่ั�อหาราย้การใหม�เพิ่�อให้สือดีคล้องกับัสืถึานัการณ์และการเปัลี�ย้นัแปัลง ที�ครอบัคลุม 
ทั�งเร่�องย้านัย้นัต์ เกษัตร อตุสืาหกรรม และการแปัรร่ปัผลติภัณฑ์์การเกษัตร ตามหลักสืต่ร
ของวิิทย้าลัย้การอาชื่พีิในัแต�ละพิ่�นัที�

ร่ปัแบับัของเน่ั�อหาราย้การที�ผลิตในัระย้ะหลัง จะเริ�มปัรบััเปัลี�ย้นัตามสืถึานัการณ์
และพิฤติกรรมของผ่้ฟััง แทนัที�จะเปั็นัคอนัเทนัต์ย้าวิๆ เหม่อนัในัอดีีต ก็ปัรบััให้สัื�นัลง  
โดีย้จะเป็ันัสืปัอต 3-5 นัาทีต�อชื่ิ�นั ที�สือดีแทรกสืาระและควิามร่ใ้หม�ๆ  เพิ่�อใหแ้ต�ละสืถึานีั 
นัำาไปัเปัดิีในัแต�ละชื่�วิงเวิลา 

นัอกจากนีั� ย้ังมีราย้การหลักที�ผลิตโดีย้สืถึาบัันัอาชีื่วิศ่กษัาในัต�างจังหวัิดีและ 
ได้ีรบััควิามนิัย้มสืง่ เชื่�นั ราย้การ English On The Road จากวิิทย้าลัย้เทคนิัคหาดีใหญ� 
ราย้การ “เร่�องเล�าอาชื่ีวิะ” จากวิิทย้าลัย้เทคนิัคชื่ลบุัร ี และราย้การปัระเภทอนัรุกัษ์ัปั่า  
ของศ่นัย้์ภ่ฟ้ัา จังหวัิดีนั�านั ซึ่่�งพิบัวิ�าเน่ั�อหาราย้การของแต�ละสืถึานีั จะสือดีคล้องกับั 
ควิามสืนัใจของปัระชื่าชื่นัในัพิ่�นัที�เปัน็ัหลัก

สืำาหรบัักลุ�มเปั้าหมาย้ผ้่ฟััง กลุ�มแรกเปั็นักลุ�มนัักเรยี้นัและนัักศ่กษัาอาชื่ีวิะ 
ทั�วิปัระเทศ แต�ด้ีวิย้พิัฒนัาการของส่ื�อที�หลากหลาย้มากข่�นัจากเทคโนัโลยี้ใหม�ๆ ทำาให้
ฐานัผ่ฟ้ังัของสืถึานีัวิิทย้ ุR Radio กลาย้เปัน็ัผ่ส้ืง่อาย้ ุโดีย้เปัน็ัชื่าวิบ้ัานัในัแต�ละชื่มุชื่นัพิ่�นัที�นัั�นัๆ  
อย้�างไรก็ดีี ได้ีมกีารพิฒันัาส่ื�อวิิทย้อุอนัไลน์ัเพิิ�มเติม ทางเว็ิบัไซึ่ต์  r-radionetwork.com 
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รวิมถ่ึงผ�านัชื่�องทางแอปัพิลิเคชื่นัั R Radio ในัปีั 2560 เพ่ิ�อให้เขา้ถ่ึงกลุ�มเป้ัาหมาย้นัักเรยี้นั
และนัักศ่กษัาอาชื่วีิะมากข่�นั

บัทพิิสื่จน์ัควิามนิัย้มของบัางราย้การในัแต�ละสืถึานีัวิิทยุ้ในัพิ่�นัที�ชืุ่มชื่นัต�างๆ  
มีตัวิอย้�างจากวิิทย้าลัย้การอาชื่ีพิที�อำาเภอวัิงสืะพิุง จังหวัิดีเลย้ ที�มีการจัดีราย้การสือนั
การเกษัตร ปัลก่พิช่ื่ผกั และผลไม ้ซึ่่�งได้ีรบััควิามนิัย้มจนัชื่าวิบัา้นัขอใหวิ้ิทย้าลัย้การอาชื่พีิ 
วัิงสืะพิุงมีการจัดีทำาเวิิรค์ชื่็อปัให้กับักลุ�มชื่าวิบ้ัานัเป็ันัหลักสื่ตรพิิเศษันัอกเหน่ัอจาก
ราย้การวิิทยุ้

เน่ั�องจากเปัน็ัเครอ่ข�าย้วิิทย้ขุองราชื่การ ปัญัหาหลักของ R Radio จ่งไม�เหมอ่นั 
กลุ�มผ่ไ้ด้ีรับัอนัุญาตทดีลองปัระกอบักิจการฯ อ่�นัๆ ที�มีปััญหาเร่�องงบัปัระมาณ  
แต� R Radio กลับัมปีัญัหาหลักเปัน็ัเร่�องทางเทคนิัค เสืาสื�งสัืญญาณชื่ำารุดี หรอ่ปัญัหา 
สื�งสัืญญาณออกอากาศไม�ครอบัคลุมพิ่�นัที� เชื่�นั ในัพิ่�นัที�จังหวัิดีนั�านั ที�เปั็นัพิ่�นัที�ภ่เขา  
มีร�องเขาบัดีบัังเสืาอากาศมาก หรอ่ปััญหาจากภัย้ธุรรมชื่าติที�ต้องจัดีสืรรงบัปัระมาณ 
ในัการซึ่�อมแซึ่มต�อเน่ั�อง

ว่ิทยุุชุ่มช่นคนเม่องล่� : 
ผูู้้ได้รัิ่บอนุญาต้ทดลองปริ่ะกิอบก่ิจกิาริ่กิริ่ะจายุเส่ื่ยุง
ปริ่ะเภทก่ิจกิาริ่บร่ิ่กิาริ่ชุ่มช่น จังหวัิดลำาพูน 
คล่�นควิามถ่ึ� 103.75 MHz

2.2.3

 
อำาเภอเม่องลี� เปั็นัอำาเภอที�ใหญ�ที�สืุดีในัจังหวัิดีลำาพิ่นั อย้่�ในัพิ่�นัที�ห�างไกล  

มีครวัิเรอ่นัมากกวิ�า 2 หม่�นัครวัิเรอ่นั แต�ละชืุ่มชื่นัในัพิ่�นัที�อย้่�ห�างไกลกันั มีชื่�องทาง
ส่ื�อสืารในัชื่�วิงเริ�มต้นัเปั็นัการสื�งเสีืย้งตามสืาย้ ผ�านัหอกระจาย้ข�าวิของแต�ละหม่�บั้านั  
ด้ีวิย้ควิามรเิริ�มของอาจารย์้ปัระสิืทธุิ� ภ่มาศ อดีีตคร่สือนัวิิชื่าวิิทย้าศาสืตรแ์ละศ่กษัา
นิัเทศน์ัปัระจำาอำาเภอเม่องลี� ที�เริ�มต้นัจากใช้ื่ส่ื�อเสีืย้งตามสืาย้ในักลุ�มโรงเรยี้นัมัธุย้ม 
ในัอำาเภอ ขย้าย้ไปัเป็ันัชื่�องทางกระจาย้ข�าวิสืารของอำาเภอ จนักระทั�งเริ�มต้นัโครงการ 
จัดีทำาวิิทย้ชุื่มุชื่นัในัปีั 2546 
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หลักเกณฑ์์และเง่�อนุไข้สำาหรับผูู้ �ได้รับอนุุญาติทดลองประกอบ
กิจัการกระจัายเส่ยง ประเภทกิจัการบรกิารชมุูชนุ

หลักเกณฑ์์สืำาหรบััผ่ไ้ด้ีรบััอนัุญาตทดีลองปัระกอบักิจการฯ 
ปัระเภทกิจการบัรกิารชื่มุชื่นัของสืำานัักงานั กสืทชื่. นัั�นั ระบุัไว้ิวิ�า ต้องเปัน็ั 
สืมาคม ม่ลนิัธุหิรอ่นิัติบัุคคล ที�จัดีตั�งข่�นัตามกฎหมาย้ไทย้ ซึ่่�งไม�ใชื่�
หนั�วิย้งานัของรฐั หรอ่กลุ�มคนัในัท้องถิึ�นั จำานัวินัไม�น้ัอย้กวิ�า 5 คนั  
โดีย้มวัีิตถึปุัระสืงค์ในัการดีำาเนิันัการเพิ่�อปัระโย้ชื่น์ัสืาธุารณะ ไม�แสืวิงหา 
กำาไรในัทางธุุรกิจและสืรา้งควิามเข้มแข็งให้กับัชืุ่มชื่นั โดีย้การย่้�นัขอ
ทดีลองปัระกอบักิจการบัรกิารชืุ่มชื่นั ต้องแสืดีงให้เห็นัถ่ึงหลักฐานั 
เชื่ิงปัระจักษ์ัถ่ึงกิจกรรมที�แสืดีงการสืร้างควิามเข้มแข็งในัชืุ่มชื่นั 
มาอย้�างต�อเน่ั�องไม�น้ัอย้กวิ�าสืองปัี และต้องมีหลักฐานัที�ชื่ัดีเจนัของ 
การมสีื�วินัร�วิมในัร่ปัแบับัต�างๆ จากชุื่มชื่นัที�รบัับัรกิาร ทั�งนีั� ต้องมรีาย้การ
ที�เป็ันัข�าวิสืารหร่อสืาระที�เปั็นัปัระโย้ชื่น์ัต�อสืาธุารณะในัสัืดีสื�วินั 
ไม�น้ัอย้กวิ�ารอ้ย้ละ 70 โดีย้ต้องนัำาเสืนัอราย้การที�มีเน่ั�อหาเกี�ย้วิกับั
ชืุ่มชื่นัเป้ัาหมาย้ที�รบัับัรกิารและผลิตโดีย้คนัในัชุื่มชื่นัเป้ัาหมาย้ที�รบัั
บัรกิารไม�ตำากวิ�ารอ้ย้ละ 50 ของเวิลาออกอากาศทั�งหมดี และในักรณี 
ที�ชืุ่มชื่นัเปั้าหมาย้ที�รบัับัรกิารมีภาษัาท้องถิึ�นัเปั็นัของตนัเองที�ไม�ใชื่�
ภาษัาราชื่การ สืามารถึนัำาเสืนัอราย้การต�างๆ ของสืถึานีัเป็ันัภาษัา 
ท้องถิึ�นัได้ี โดีย้ใหม้กีารปัระกาศชื่่�อสืถึานีัและเวิลาด้ีวิย้ภาษัาราชื่การ 
ทกุต้นัชื่ั�วิโมงที�ดีำาเนิันัราย้การ 

ในัแง�ราย้ได้ีของผ่ไ้ด้ีรบััอนัุญาตทดีลองปัระกอบักิจการฯ  
ปัระเภทกิจการบัรกิารชืุ่มชื่นั มีการกำาหนัดีไม�ให้หาราย้ได้ีจากการ
โฆษัณา แต�อาจมรีาย้ได้ีจากการบัรจิาค การอดุีหนันุั หรอ่ราย้ได้ีทางอ่�นั 
ซึ่่� งมิใชื่�การโฆษัณาให้สืถึานีั โดีย้การบัรจิาคการอุดีหนัุนัจะต้อง 
สืะท้อนัถ่ึงเง่�อนัไขของการได้ีรบััการทดีลองปัระกอบักิจการบัรกิาร
ชื่มุชื่นั และไม�มกีารแทรกแซึ่ง ไม�มอิีทธุพิิลต�อการบัรหิารสืถึานีั หรอ่
ไม�สื�งผลกระทบัใดีๆ ต�อทิศทางการดีำาเนิันังานัการผลิตราย้การและ
เน่ั�อหาราย้การที�ออกอากาศ 
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อาจารย้์ปัระสิืทธุิ�เปั็นัแกนันัำาหลักในัการเริ�มตั�งสืถึานีัวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัด้ีวิย้แนัวิคิดีวิ�า  
จะเปัน็ัสืถึานีัวิิทย้เุพิ่�อคนัในัชื่มุชื่นั ซึ่่�งวิิทย้ชุื่มุชื่นัคนัเมอ่งลี� ได้ีก�อตั�งข่�นัมาอย้�างเป็ันัทางการ
โดีย้การรวิมตัวิของกลุ�มองค์กรต�างๆ ในัพิ่�นัที�อำาเภอลี�กวิ�า 30 องค์กร เชื่�นั กลุ�มผ่ส้ืง่อาย้ ุ
กลุ�มสืตรแีม�บัา้นั กลุ�มกองทนุัหม่�บัา้นั กลุ�มหมอเมอ่ง เครอ่ข�าย้ผ่ติ้ดีเชื่่�อ เครอ่ข�าย้ผ่พ้ิกิาร  
กลุ�มเด็ีกและเย้าวิชื่นั กลุ�มเกษัตรกร องค์กรศาสืนัา องค์กรภาครฐั และองค์กรปักครอง  
สื�วินัท้องถิึ�นั ในัปีั 2547 

อาจารย้ป์ัระสิืทธุิ�เล�าวิ�า จัดีตั�งสืถึานีัวิิทย้คุรั�งแรกด้ีวิย้เงนิังบัปัระมาณ 2 แสืนับัาท 
จากการระดีมทุนัจากคนัในัอำาเภอทั�งหมดี เงินัสื�วินัใหญ�ใชื่้สืำาหรบััการเตรยี้มการ 
ทางเทคนิัค จัดีตั�งเสืาอากาศ ซึ่่�อเคร่�องสื�งวิิทยุ้ โดีย้ได้ีรบััการชื่�วิย้เหล่อจากวิิทยุ้ชืุ่มชื่นั 
ในัจังหวัิดีลำาพิ่นั โดีย้ตั�งเง่�อนัไขจรรย้าบัรรณของวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัเม่องลี�ไว้ิวิ�า ต้องเสืรมิสืรา้ง
ควิามเข้มแข็ง ควิามรกั ควิามเข้าใจ ควิามสืามัคคี ภาย้ในัชืุ่มชื่นัของตนัและชุื่มชื่นัอ่�นั  
โดีย้ไม�ก�อให้เกิดีการทำาลาย้วิิถีึชื่ีวิิต วัิฒนัธุรรมอันัดีีงามของชืุ่มชื่นั เสืนัอข้อม่ลข�าวิสืาร 
อย้�างตรงไปัตรงมา ไม�บิัดีเบัอ่นัและแต�งเติม ต้องแย้กแย้ะขอ้เท็จจรงิออกจากควิามคิดีเหน็ั 
สื�วินัตัวิหรอ่บัทวิิเคราะห์โดีย้เด็ีดีขาดี และไม�เสืนัอข้อม่ลเกี�ย้วิกับัสิืนัค้าหรอ่บัรกิารใดีๆ  
ที�อาจเปัน็ัเคร่�องมอ่ของนัักธุุรกิจหรอ่เปัน็ัภัย้ต�อเศรษัฐกิจชื่มุชื่นั ย้กเว้ินัการปัระชื่าสัืมพินััธุ์
ผลิตภัณฑ์์ของชื่มุชื่นั

สื�วินัทีมงานัจัดีราย้การมาจากอาสืาสืมัครด้ีวิย้ใจรกัทั�งหมดี ทั�งบัรรดีานัักเรยี้นั
ในัโรงเรยี้นั อาจารย้ ์ขา้ราชื่การ พิระสืงฆ ์และชื่าวิบัา้นัผ่ม้คีวิามร่ใ้นัแต�ละสืาขา เขา้มา
ให้ควิามร่ส่้ื�อสืารกับักลุ�มผ่ช้ื่มเพิ่�อสืรา้งขอ้มล่ควิามร่ที้�หลากหลาย้มากข่�นั อย้�างไรก็ตาม 
กลุ�มผ่ฟ้ังัหลักของสืถึานีัวิิทย้ชุื่มุชื่นัย้งัเปัน็ักลุ�มผ่ฟ้ังัสืง่อาย้ใุนัชื่มุชื่นั จ่งเริ�มมคีวิามคิดีขย้าย้
ชื่�องทางการรบััฟังัราย้การวิิทย้ไุปัสื่�ชื่�องทางที�หลากหลาย้ โดีย้เฉพิาะชื่�องทางออนัไลน์ั

ด้ีานัอาจารย้์เสืนั�ห์ จินัาจันัทร ์ อีกหน่ั�งผ่้มีบัทบัาทสืำาคัญในัวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัเม่องลี�  
ที�เริ�มต้นัขย้าย้ชื่�องทางการรบััฟัังราย้การวิิทยุ้ไปัสื่�เส้ืนัทางออนัไลน์ั ทั�งทางเฟัซึ่บัุ๊คและ
แอปัพิลิเคชื่นัั ตั�งแต�ชื่�วิงปั ี2556 กล�าวิวิ�า

“เราคิดว่ิาจัะต้ิองข้ยายฐานุผูู้ฟ้ังัใหเ้จัาะกลุมู่ผูู้ฟ้ังัท่�อายนุุอ้ยลงมูา นุอกเหนุอ่จัาก 
ฐานุกลุ่มูเดิมูและเฟัซบุ�คก็เป็นุทางเล่อกท่�ด่ในุช่วิงแรก เพราะการ LIVE สดทำาให ้
คนุเหน็ุผูู้้จััดรายการในุแต่ิละช่วิงเวิลาด้วิย ก่อนุท่�จัะข้ยายมูาสู่รูปแบบแอปพลิเคชันุ  
ท่�ช่�อ “สถานุวิ่ิทยชุมุูชนุคนุเมูอ่งล่�”” อาจัารยเ์สนุห่ก์ล่าวิ
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สืำาหรบััร่ปัแบับัราย้การของสืถึานีัปัระจำาวัินั ออกอากาศตั�งแต� 05.00-22.00 นั. 
ของทุกวัินั แต�มีพิักชื่�วิงกลางวัินั ราย้การเปัิดีสืถึานีัเปั็นัราย้การ “เสีืย้งธุรรมแสืงอรุณ”  
ที�จะมีพิระสืงฆ์มาบัรรย้าย้ธุรรม ต�อด้ีวิย้ราย้การข�าวิสืารปัระจำาวัินั และเน่ั�องจาก 
ผ่้จัดีราย้การเปั็นัอาสืาสืมัครทั�งหมดี ทำาให้มีแขกรบััเชื่ิญมาร�วิมพิ่ดีคุย้ตามสืถึานัการณ์
และเร่�องราวิที�กำาหนัดีไวิใ้นัแต�ละวัินั นัอกจากนีั�ย้งัมลิีงค์ข�าวิจากทางราชื่การในัชื่�วิงเวิลา
สืำาคัญ และกลับัมาเปัน็ัราย้การ “พิด่ีจาปัระสืาธุรรม” ในัชื่�วิงคำา ปัระมาณเวิลา 19.00 นั. 
จนัถ่ึง 22.00 นั. 

ด้ีวิย้เทคโนัโลย้ีที�ทันัสืมัย้มากข่�นั ทำาให้สืถึานีัสืามารถึจัดีราย้การล�วิงหน้ัา  
หรอ่ให้ผ่้จัดีราย้การสืามารถึจัดีราย้การที�บั้านั แล้วิสื�งเข้ามาออกอากาศในัสืถึานัีได้ี  
เพิ่�อควิามสืะดีวิกกับับัรรดีาผ่จั้ดีราย้การหลักๆ ที�สื�วินัใหญ�มทัี�งขา้ราชื่การที�ทำางานัอย้่�และ
เกษีัย้ณอาย้แุล้วิ รวิมถ่ึงอาสืาสืมคัรด้ีวิย้

ด้ีวิย้ควิามทุ�มเทตั�งใจของทีมงานัที�พิัฒนัาสืถึานีัวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัคนัเม่องลี� ทำาให้ 
กลาย้เป็ันัสืถึานีัวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัที�ได้ีรบััรางวัิลสื�งเสืรมิชืุ่มชื่นัที�มีควิามพิรอ้มและสืนัับัสืนัุนั 
ผ่้ทดีลองปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้งบัรกิารชืุ่มชื่นัที�มีคุณภาพิ ครั�งที� 1 ตามปัระกาศ  
กสืทชื่. เร่�อง หลักเกณฑ์์การสื�งเสืรมิชืุ่มชื่นัที�มีควิามพิรอ้ม และสืนัับัสืนัุนัผ่้ปัระกอบั
กิจการกระจาย้เสีืย้งบัรกิารชืุ่มชื่นัที�มีคุณภาพิ พิ.ศ. 2560 จากสืำานัักงานั กสืทชื่.  
ในัวัินัที� 30 พิฤษัภาคม 2561 ในัฐานัะที�เปัน็ัสืถึานีัวิิทย้ชุื่มุชื่นัที�ชื่มุชื่นัมสีื�วินัร�วิม และเปัน็ั
ของชื่มุชื่นัอย้�างแท้จรงิ

อย้�างไรก็ตาม ปัญัหาและอปุัสืรรคสืำาคัญของการดีำาเนิันักิจการวิิทย้ชุื่มุชื่นัเมอ่งลี�  
ม ี2 เร่�องใหญ� ได้ีแก� เร่�องบัคุลากรและเร่�องงบัปัระมาณ โดีย้บุัคลากรนัั�นั สื�วินัใหญ�เปัน็ั
อาสืาสืมัครสื่งอายุ้ที�มีใจรกั ทำาให้ย้ังขาดีกำาลังคนัรุ�นัใหม�ที�จะเข้ามาชื่�วิย้สืานัต�องานั 
นัอกจากนีั� ปััจจบัุันัมชีื่�องทางในัการรบััร่ข้�าวิสืารและเน่ั�อหาราย้การที�หลากหลาย้สืำาหรบัั
คนัรุ�นัใหม� ทำาใหวิ้ิทย้ชุื่มุชื่นัไม�ค�อย้ได้ีรบััควิามสืนัใจมากนััก 

ปัญัหาเร่�องงบัปัระมาณก็เปัน็ัอีกปัญัหาสืำาคัญที�สืดุีในัปัจัจบุันัั เน่ั�องจากเปัน็ัวิิทยุ้
ชื่มุชื่นัที�ไม�ได้ีแสืวิงหากำาไร ราย้ได้ีที�ใชื่ใ้นัการดีำาเนิันัการของสืถึานีั มาจากค�าบัำารุงสืมาชื่กิ 
ปัระจำาปีั ปัลีะ 100 บัาท จากจำานัวินัสืมาชื่กิที�มอีย้่� 46 คนัเท�านัั�นั ราย้ได้ีนัอกเหน่ัอจากนีั�  
สื�วินัใหญ�มาจากเงนิับัรจิาคเปัน็ัหลัก ผ�านัการระดีมทนุัปัระจำาปีั ในัร่ปัแบับัการทอดีผา้ปัา่ 
และการหาเงินัทุนัสืนัับัสืนันุักิจการวิิทยุ้ชืุ่มชื่นั แต�จากสืถึานัการณ์การระบัาดีของไวิรสัื
โคโรนัาหรอ่โควิิดี-19 ตั�งแต�ปีั 2563 เป็ันัต้นัมา ทำาให้เกิดีอุปัสืรรคในัการระดีมทุนั  
เน่ั�องจากไม�สืามารถึทอดีผ้าปัา่ได้ี 
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ต้าริ่างสื่รุิ่ปควิามแต้กิต่้างของกิาริ่ทดลอง
ปริ่ะกิอบก่ิจกิาริ่ว่ิทยุุกิริ่ะจายุเส่ื่ยุง

1. วัิต้ถุึปริ่ะสื่งค์หลักิ

2. คุณสื่มบัต่้

3. ผัู้งริ่ายุกิาริ่และสัื่ดส่ื่วินริ่ายุกิาริ่

เพิ่�อการบัรกิารสืาธุารณะ อาทิ การสื�งเสืรมิควิามร่ ้ ศาสืนัา 
ศิลปัะและวัิฒนัธุรรม, ควิามมั�นัคงของรฐัหรอ่ควิามปัลอดีภัย้
สืาธุารณะ, สื�งเสืริมควิามเข้าใจอันัดีีระหวิ�างรัฐบัาลกับั
ปัระชื่าชื่นัและรฐัสืภากับัปัระชื่าชื่นั

หนั�วิย้งานัของรัฐที�มิใชื่�ร ัฐวิิสืาหกิจและสืมาคม ม่ลนิัธุ ิ
หรอ่นิัติบัุคคลที�ไม�แสืวิงหากำาไรทางธุุรกิจ รวิมถ่ึงสืถึาบัันั
อดุีมศ่กษัา

ต้องมีราย้การที�เปั็นัข�าวิสืารหร่อสืาระที�เป็ันัปัระโย้ชื่น์ัต�อ
สืาธุารณะในัสัืดีสื�วินัไม�น้ัอย้กวิ�ารอ้ย้ละ 70

สืมาคม ม่ลนิัธุ ิ หรอ่นิัติบัุคคลซึ่่�งไม�ใชื่�หนั�วิย้งานัของรฐั หรอ่
กลุ�มคนัในัท้องถิึ�นั จำานัวินัไม�น้ัอย้กวิ�า 5 คนั

ต้องมีราย้การที�เปั็นัข�าวิสืารหร่อสืาระที�เป็ันัปัระโย้ชื่น์ัต�อ
สืาธุารณะในัสัืดีสื�วินัไม�น้ัอย้กวิ�ารอ้ย้ละ 70 โดีย้ต้องนัำาเสืนัอ
ราย้การที�มีเน่ั�อหาเกี�ย้วิกับัชืุ่มชื่นัเปั้าหมาย้ที�รบัับัรกิารและ
ผลิตโดีย้คนัในัชื่มุชื่นัเปัา้หมาย้ที�รบัับัรกิารไม�ตำากวิ�ารอ้ย้ละ 50

นิัติบัคุคลที�จัดีตั�งข่�นัตามกฎหมาย้ไทย้

ต้องมีราย้การที�เปั็นัข�าวิสืารหร่อสืาระที�เป็ันัปัระโย้ชื่น์ัต�อ
สืาธุารณะ ไม�น้ัอย้กวิ�ารอ้ย้ละ 25

มีวัิตถึุปัระสืงค์เชื่�นัเดีีย้วิกับัการปัระกอบักิจการสืาธุารณะ  
แต�ต้องเปัน็ัปัระโย้ชื่น์ัตามควิามต้องการของชื่มุชื่นัหรอ่ท้องถิึ�นั 
ที�รบัับัรกิาร

เพิ่�อแสืวิงหากำาไรทางธุุรกิจ

บร่ิ่กิาริ่
สื่าธาริ่ณะ

บร่ิ่กิาริ่
สื่าธาริ่ณะ

บร่ิ่กิาริ่
สื่าธาริ่ณะ

บร่ิ่กิาริ่
ทางธุริ่ก่ิจ

บร่ิ่กิาริ่
ทางธุริ่ก่ิจ

บร่ิ่กิาริ่
ทางธุริ่ก่ิจ

บร่ิ่กิาริ่
ชุ่มช่น

บร่ิ่กิาริ่
ชุ่มช่น

บร่ิ่กิาริ่
ชุ่มช่น
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4. กิาริ่หาริ่ายุได้

5. หน้าท่�ควิามรัิ่บผู่้ดช่อบ

ไม�สืามารถึหาราย้ได้ีจากการโฆษัณา ย้กเว้ินัการโฆษัณาหรอ่
เผย้แพิร�ข�าวิสืารเกี�ย้วิกับังานัหรอ่กิจการของหนั�วิย้งานัของรฐั
หรอ่รฐัวิิสืาหกิจ สืมาคม มล่นิัธุ ิหรอ่นิัติบัคุคลอ่�นัที�ไม�แสืวิงหา
กำาไรทางธุุรกิจ

ต้องรบััผิดีในัการกระทำาของผ่้อำานัวิย้การสืถึานัีที�ได้ีกระทำาไปั
ในัการควิบัคุมดี่แลและบัรหิารสืถึานีัเสืม่อนัเปั็นัการกระทำา
ของตนัเอง

มีหน้ัาที�และควิามรบััผิดีชื่อบัในัการกำากับัดี่แลสืถึานีั รวิมถ่ึง 
ทดีลองปัระกอบักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งให้เป็ันัไปัตาม
มาตรฐานัทางวิิชื่าชื่พีิและจรยิ้ธุรรมของส่ื�อ

รบััผิดีชื่อบัในัการคัดีเล่อก จัดีหา กำากับัดี่แลสืถึานีั รวิมถ่ึง 
การปัระกาศหรอ่การโฆษัณาให้เปั็นัไปัตามมาตรฐานัทาง
วิิชื่าชีื่พิและจรยิ้ธุรรมของส่ื�อ และมหีน้ัาที�สื�งเสืรมิการเข้าถ่ึงส่ื�อ 
ได้ีอย้�างเหมาะสืม โดีย้คำาน่ังถ่ึงควิามเปัน็ักลาง ตลอดีจนัสืรา้ง
ควิามสืมานัฉันัท์

รบััผิดีชื่อบัในัการคัดีเล่อก จัดีหา กำากับัดี่แลสืถึานีั รวิมถ่ึง 
การปัระกาศหรอ่การโฆษัณาให้เปั็นัไปัตามมาตรฐานัทาง
วิิชื่าชีื่พิและจรยิ้ธุรรมของส่ื�อ และมหีน้ัาที�สื�งเสืรมิการเข้าถ่ึงส่ื�อ 
ได้ีอย้�างเหมาะสืม โดีย้คำาน่ังถ่ึงควิามเปัน็ักลาง ตลอดีจนัสืรา้ง
ควิามสืมานัฉันัท์

ต้องรบััผิดีในัการกระทำาของผ่้อำานัวิย้การสืถึานัีที�ได้ีกระทำาไปั
ในัการควิบัคุมดี่แลและบัรหิารสืถึานีัเสืม่อนัเปั็นัการกระทำา
ของตนัเอง

สืามารถึหาราย้ได้ีจากการโฆษัณาและบัรกิารธุุรกิจไดีไ้ม�เกินั
ชื่ั�วิโมงละ 12 นัาทีคร่�ง โดีย้เม่�อรวิมเวิลาโฆษัณาตลอดีทั�งวัินั
เฉลี�ย้แล้วิต้องไม�เกินัชื่ั�วิโมงละ 10 นัาที

บร่ิ่กิาริ่
สื่าธาริ่ณะ

บร่ิ่กิาริ่
สื่าธาริ่ณะ

บร่ิ่กิาริ่
ทางธุริ่ก่ิจ

บร่ิ่กิาริ่
ทางธุริ่ก่ิจ

บร่ิ่กิาริ่
ชุ่มช่น

บร่ิ่กิาริ่
ชุ่มช่น
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บัทสืรุปัจากการสัืมภาษัณ์ผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตทดีลองปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้ง 
ทั�ง 3 ราย้ พิบัวิ�า สืถึานีัลก่ทุ�งเน็ัตเวิิรก์ แมจ้ะมพีิ่�นัฐานัมาจากวิิทย้ชุื่มุชื่นัมาก�อนั แต�มกีาร 
ขย้าย้ตัวิทางธุุรกิจ จนักลาย้เป็ันัเครอ่ข�าย้ผ่ไ้ด้ีรบััอนัุญาตทดีลองปัระกอบักิจการฯ  
ที�ใหญ�ที�สืุดี โดีย้เป็ันักลุ�มที�มีศักย้ภาพิในัการขย้าย้ธุุรกิจจากการหาราย้ไดีโ้ฆษัณา  
การจัดีกิจกรรมทางการตลาดีและสื�งเสืรมิการขาย้ได้ีหลากหลาย้ร่ปัแบับั และเม่�อมี
วัิตถึุปัระสืงค์เชื่ิงพิาณิชื่ย้์เต็มร่ปัแบับั จ่งชื่ัดีเจนัวิ�า มีควิามสืนัใจที�จะเข้าร�วิมปัระม่ล 
ใบัอนัญุาตวิิทย้บุัรกิารธุุรกิจที�สืำานัักงานั กสืทชื่.จะมกีารจัดีปัระมล่ในัอนัาคต

สื�วินัสืถึานีัวิิทย้ ุ R Radio ซึ่่�งอย้่�ในักลุ�มผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตทดีลองปัระกอบักิจการฯ 
ปัระเภทกิจการบัรกิารสืาธุารณะ ในัสัืงกัดีของสืำานัักงานัคณะกรรมการการอาชื่ีวิศ่กษัา  
ที�มีเครอ่ข�าย้สืถึานีัวิิทยุ้เพิ่�อการศ่กษัาจำานัวินั 142 สืถึานีัทั�วิปัระเทศ เป็ันัสืถึานีัวิิทยุ้
สืาธุารณะที�มีเครอ่ข�าย้ใหญ�ที�สืุดีในัปัระเทศไทย้ โดีย้เป็ันัหน่ั�งในัเครอ่ข�าย้การเรยี้นั  
การฝ่ึกฝ่นัอบัรม การสื�งข�าวิสืาร และการปัระชื่าสัืมพิันัธุ์ของหนั�วิย้งานัที�สื�งตรงไปัย้ัง 
กลุ�มปัระชื่าชื่นัในัพิ่�นัที�ทั�วิปัระเทศได้ีอย้�างมีปัระสิืทธุิภาพิ โดีย้กลุ�มเป้ัาหมาย้ที�รบััฟััง
ราย้การหลักในัเบั่�องต้นัเปัน็ักลุ�มนัักเรยี้นัอาชื่วีิะศ่กษัาทั�วิปัระเทศ ต�อมามกีารขย้าย้ไปัย้งั
กลุ�มชื่าวิบ้ัานัในัพิ่�นัที�ที�ต้องการหาควิามร่เ้พิิ�มเติมที�สืามารถึนัำาไปัใชื่ง้านัในัชีื่วิิตปัระจำาวัินั  
ทั�งเร่�องการงานัอาชื่ีพิ งานัฝ่ีม่อ และการเกษัตร อย้�างไรก็ดีี ปััญหาใหญ�ของเครอ่ข�าย้
วิิทย้สุืาธุารณะ เป็ันัเร่�องการปัรบััปัรุง การซึ่�อมแซึ่ม การขย้าย้เครอ่ข�าย้ให้ครอบัคลมุและ
มปีัระสิืทธุภิาพิมากข่�นั

ในัขณะที�ผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตทดีลองปัระกอบักิจการฯ ปัระเภทกิจการบัรกิารชืุ่มชื่นั
อย้�างวิิทย้ชุื่มุชื่นัเมอ่งลี�นัั�นั มกีลุ�มผ่ฟั้ังเปัา้หมาย้เปัน็ัคนัในัชื่มุชื่นัอย้�างชื่ดัีเจนั โดีย้เน่ั�อหา
ราย้การจะเปั็นัราย้การเพิ่�อชืุ่มชื่นั ศาสืนัาและสัืงคมท้องถิึ�นั รวิมทั�งเปั็นัส่ื�อกลางในัการ
สื�งข�าวิสืารจากทางการไปัย้งัปัระชื่าชื่นั ซึ่่�งปัญัหาหลักของวิิทย้ชุื่มุชื่นัเมอ่งลี� เป็ันัเร่�องการ
ระดีมทนุั และการหาราย้ได้ีเพิ่�อมาเป็ันัทนุัในัการดีำาเนิันัการวิิทย้ชุื่มุชื่นัใหไ้ด้ีอย้�างต�อเน่ั�อง

 ขอ้มล่จากการสัืมภาษัณ์ขา้งต้นั สือดีคล้องกับัผลศ่กษัาจากโครงการศ่กษัาวิิจัย้
ปัระเมินัปัระสิืทธุภิาพิและผลสัืมฤทธุิ�ของการปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้งและกิจการ
โทรทัศน์ั ปัระจำาปัี 2563 โดีย้สืถึาบัันัเพิิ�มผลผลิตแห�งชื่าติ ซึ่่�งได้ีทำาบัทสืรุปัปััญหาและ
ควิามท้าทาย้ของกลุ�มผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตปัระกอบักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัปัระเทศไทย้ 
โดีย้ม ี3 เร่�องหลัก ได้ีแก� เร่�องรายได้ เร่�องเทคโนุโลย ่และเร่�องบคุลากร
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เร่�องรายได้นัั�นัได้ีอ้างอิงผลการศ่กษัาของสืหพิันัธุ์วิิทยุ้ชืุ่มชื่นัแห�งชื่าติ ในัปั ี
2555 ที�ระบุัวิ�า รอ้ย้ละ 82 ของผ่้ปัระกอบักิจการมีปััญหาในัการจัดีการด้ีานัการเงินั  
โดีย้ไม�สืามารถึหาทุนัให้เพิีย้งพิอกับัค�าใชื่้จ�าย้ ซึ่่�งสือดีคล้องกับังานัศ่กษัาของสืถึาบัันั 
บัณัทิตพิฒันับัรหิารศาสืตร ์ในัปั ี2560 ที�พิบัวิ�า การขาดีแคลนัทนุัทรพัิย้เ์พิ่�อเปัน็ัค�าใชื่จ้�าย้ 
ของผ่ไ้ด้ีรบััอนัุญาตทดีลองปัระกอบักิจการฯ มีสืาเหตุหลักมาจากราย้ไดีโ้ฆษัณา 
ที�ลดีลง เน่ั�องจากสืภาพิเศรษัฐกิจ ปัระกอบักับัควิามก้าวิหน้ัาทางเทคโนัโลย้ใีหม� ทำาให้
วิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งได้ีรบัันิัย้มลดีลง ในัขณะเดีีย้วิกันัก็พิบัวิ�ากลุ�มผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตทดีลอง
ปัระกอบักิจการฯ ที�เปั็นัสืถึานีัวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งคล่�นัหลัก ก็ปัระสืบัปััญหาเชื่�นัเดีีย้วิกันั 
โดีย้ในัปั ี2563 มล่ค�าการโฆษัณาผ�านัสืถึานีัวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งคล่�นัหลักระบับั FM ในัเขต
กรุงเทพิมหานัครและปัรมิณฑ์ล จำานัวินั 36 สืถึานีั ที�เก็บัขอ้มล่โดีย้ AGB Nielsen Media 
Research มมีล่ค�าปัระมาณ 3,602.25 ล้านับัาท ซึ่่�งมมีล่ค�าน้ัอย้กวิ�าปั ี2562 ที�มมีล่ค�า
การโฆษัณาผ�านัสืถึานัวิีิทย้กุระจาย้เสีืย้งปัระมาณ 4,734.86 ล้านับัาท โดีย้ปั ี2563 เปัน็ัปัี
ที�เริ�มเกิดีวิิกฤตการณ์การแพิร�ระบัาดีของไวิรสัืโคโรนัาสืาย้พินััธุ์ใุหม� หรอ่ ไวิรสัืโควิิดี-19 
ที�สื�งผลกระทบัต�อทกุธุุรกิจ

สื�วินัปัญหาด้านุเทคโนุโลย่นัั�นั จากการศ่กษัาของสืหพิันัธุวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัแห�งชื่าติ 
พิบัวิ�า ตั�งแต�การเพิิ�มข่�นัอย้�างก้าวิกระโดีดีของสืถึานีัวิิทย้ชุื่มุชื่นั มากกวิ�า 6,000 สืถึานีั
ในัปีั 2552 ทำาให้เกิดีปััญหาในัการจัดีการคล่�นัควิามถีึ�สืาธุารณะ โดีย้เฉพิาะปััญหา 
คล่�นัทับั/คล่�นัแทรก เน่ั�องจากสื�วินัใหญ�สืถึานัีวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัไม�สืนัใจปัฏิิบััติตามหลักเกณฑ์์
และมาตรฐานัทางเทคนิัคมากเท�าที�ควิร4  โดีย้พิบัวิ�ามีการใชื่้เลขคล่�นัเดีีย้วิกันัในัพิ่�นัที�
เดีีย้วิกันัทำาใหเ้กิดีปัญัหาคล่�นัทับักันั และหากเปัน็ัพิ่�นัที�ติดีกันัก็ทำาใหเ้กิดีปัญัหาคล่�นัแทรก
และเกิดีปัญัหาคล่�นัเบัยี้ดีกันั จนันัำาไปัสื่�ปัญัหาเขตอับัสัืญญาณเสีืย้ง 

นัอกจากปััญหาเร่�องคล่�นัควิามถีึ�แล้วิ ผ่้ปัระกอบักิจการย้ังต้องเผชื่ิญกับัปััญหา
อ่�นัๆ เชื่�นั กำาลังสื�งของเคร่�องสื�งลดีลงที�ทำาให้รศัมีการออกอากาศลดีลง อุปักรณ์ไม�ได้ี
มาตรฐานั การขาดีการซึ่�อมบัำารุงและดีแ่ลรกัษัาอย้�างต�อเน่ั�องสืมำาเสืมอ และอปุักรณ์เสีืย้
หรอ่เส่ื�อมสืภาพิจากการใชื่ง้านัอีกด้ีวิย้ 

ในัขณะที�ปัญหาเร่�องบุคลากร นัั�นั  ผลการสืำารวิจของสืถึาบัันับััณฑิ์ต
พิัฒนับัรหิารศาสืตรพ์ิบัวิ�า ปััญหาและอุปัสืรรคในัการดีำาเนิันัการของผ่ไ้ด้ีรบััอนัุญาต
ทดีลองปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้ง ทั�งปัระเภทกิจการทางธุุรกิจ กิจการบัรกิารสืาธุารณะ  

4 สหพันัธวิิทยุชุุุมชุนแหง่ชุาติิ.  (2555). 
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และกิจการบัรกิารชืุ่มชื่นั มีควิามแตกต�างกันัข่�นัอย้่�กับัสืภาพิแวิดีล้อมของแต�ละสืถึานีั  
ซึ่่�งปัญัหาด้ีานับัคุลากรที�พิบัโดีย้สื�วินัใหญ� ได้ีแก� การขาดีแคลนับุัคลากร การขาดีควิาม
เชื่ี�ย้วิชื่าญทางด้ีานัเทคนิัค ปัญัหาคณุภาพินัักจัดีราย้การและบุัคลากร การทำางานัร�วิมกันั
ของบุัคลากร ปัญัหาจรยิ้ธุรรมการจัดีราย้การ และปัญัหาด้ีานัการส่ื�อสืาร โดีย้ผ่ป้ัระกอบั
กิจการต้องการควิามชื่�วิย้เหล่อทางด้ีานัการจัดีอบัรมที�เกี�ย้วิขอ้งกับัการเพิิ�มปัระสิืทธุภิาพิ
ของผ้่จัดีราย้การและเพิิ�มปัระสิืทธุภิาพิการทำางานัที�เกี�ย้วิขอ้งกับัเทคนิัคอปุักรณ์5

เชื่�นัเดีีย้วิกับัผลสืำารวิจของสืหพิันัธุ์วิิทยุ้ชืุ่มชื่นัแห�งชื่าติ ซึ่่�งพิบัวิ�า ปััญหาด้ีานั
บัคุลากรของผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตทดีลองปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้งสื�วินัใหญ� ได้ีแก� การขาดี
ควิามร่ด้้ีานัเทคโนัโลย้รีอ้ย้ละ 66.5 การขาดีแคลนัอาสืาสืมัครรอ้ย้ละ 63 การขาดีทักษัะ
การจัดีราย้การและการค้นัหาขอ้มล่รอ้ย้ละ 54.3 และการไม�เขา้ใจแนัวิคิดีวิิทย้ชุื่มุชื่นัและ
กฎหมาย้ที�เกี�ย้วิขอ้งรอ้ย้ละ 426 

นัอกเหน่ัอจากปััญหาดัีงกล�าวิขา้งต้นัแล้วิ ผ่ป้ัระกอบักิจการวิิทย้ยุ้งัต้องปัระสืบักับั 
ควิามท้าทาย้จากภาย้นัอก โดีย้เฉพิาะปัระเด็ีนัการพิัฒนัาเทคโนัโลย้ีใหม� ที�มีผลต�อ
พิฤติกรรมการรบััฟังัวิิทย้ขุองผ่บ้ัรโิภคที�เปัลี�ย้นัไปัอย้�างต�อเน่ั�อง ขอ้มล่จากโครงการสืำารวิจ
พิฤติกรรมและแนัวิโน้ัมการบัรโิภคส่ื�อของไทย้ ปัี 2562 จัดีทำาโดีย้สืำานัักนัโย้บัาย้และ
วิิชื่าการกระจาย้เสีืย้งและโทรทัศน์ั สืำานัักงานั กสืทชื่. ร�วิมกับัสืถึาบันััอาณาบัรเิวิณศ่กษัา  
มหาวิิทย้าลัย้ธุรรมศาสืตร ์ ดีำาเนิันัการสืำารวิจครอบัคลุมพิฤติกรรมการบัรโิภคส่ื�อ 
ภาพิเคล่�อนัไหวิ การบัรโิภคส่ื�อทางเสีืย้ง การบัรโิภคส่ื�อออนัไลน์ั การบัรโิภคส่ื�อสิื�งพิมิพิ ์ 
การบัรโิภคส่ื�อในัโรงภาพิย้นัตร ์ และการบัรโิภคส่ื�อกลางแจ้งและส่ื�อกลางแจ้งแบับั
เคล่�อนัที� พิบัวิ�า กลุ�มตัวิอย้�างมีพิฤติกรรมในัการบัรโิภคส่ื�อทางเสีืย้งที�แตกต�างกันั  
โดีย้สืามารถึแบั�งออกเป็ันั 3 กลุ�ม ค่อ กลุ�มผ่้ฟัังเพิลงออนัไลน์ัหรอ่มิวิสิืคสืตรมีมิ�งเพิีย้ง
อย้�างเดีีย้วิ คิดีเปัน็ัรอ้ย้ละ 34.3 กลุ�มผ่ฟ้ังัวิิทย้เุพิยี้งอย้�างเดีีย้วิรอ้ย้ละ 32.6 และกลุ�มผ่ฟ้ังั
แบับัผสืมรอ้ย้ละ 33.1 โดีย้ผ่ที้�บัรโิภคส่ื�อทางวิิทย้รุอ้ย้ละ 68.9 ฟังัจากเคร่�องรบััวิิทย้ ุเชื่�นั 
วิิทย้ใุนับ้ัานั วิิทย้พุิกพิา วิิทย้ใุนัรถึย้นัต์ ในัขณะที�ผ่บ้ัรโิภคสื�วินัที�เหล่อรบััฟังัผ�านัชื่�องทาง
อ่�นั เชื่�นั โทรศัพิท์เคล่�อนัที� แท็บัเล็ต คอมพิวิิเตอรตั์�งโต๊ะ โน๊ัตบัุก๊ แล็ปัท็อปั คอมพิวิิเตอร์
พิกพิา และลำาโพิงอัจฉรยิ้ะ ขอ้มล่นีั�สืะท้อนัชื่ดัีเจนัวิ�า ผูู้้ประกอบการวิิทยกุระจัายเส่ยง 
ในุยุคปัจัจัุบันุ ต้ิองปรบัตัิวิให้สอดรบักับพฤติิกรรมูข้องผูู้้ฟัังท่�มู่แนุวิโนุ้มูพฤติิกรรมู 
การฟังัเพลงออนุไลนุแ์ละมิูวิสิคสติรมู่มูิ�งมูากข้ึ�นุด้วิย

5 สถาบันับัณัฑิิติพัฒันบัริหิาริศาสติริ.์ (2560).
6 สหพันัธวิ์ิทยุชุุุมชุนแหง่ชุาติิ. (2555).
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ปั ี2564 นัับัเปัน็ัจดุีเริ�มต้นัของการเขา้สื่�ย้คุที�กิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งทั�งวิิทย้หุลัก
และวิิทยุ้ทดีลองจะต้องเข้าสื่�การกำากับัดี่แลของ กสืทชื่. อย้�างเต็มร่ปัแบับัภาย้ใต้กรอบั
กฎหมาย้ที�เกี�ย้วิขอ้ง โดีย้มแีผนัแม�บัทกิจการกระจาย้เสีืย้งและกิจการโทรทัศน์ั ฉบับััที� 2 
(พิ.ศ. 2563-2568) เป็ันัเข็มทิศของ กสืทชื่. ทั�งนีั� ในัสื�วินัของกิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง
สืาระสืำาคัญในัแผนัแม�บัทฯ ฉบัับัที� 2 เน้ันัการย้กระดัีบัมาตรฐานัของกิจการวิิทยุ้ 
กระจาย้เสีืย้งทั�วิปัระเทศ ซึ่่�งเปั็นัการต�อย้อดีมาจากแผนัแม�บัทฯ ฉบัับัที� 1 ที�เน้ันัการนัำา 
ผ่้ปัระกอบัการวิิทยุ้ชืุ่มชื่นัเดิีมเข้าสื่�ระบับั โดีย้การเปัิดีให้มีการทดีลองปัระกอบักิจการ
วิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง เพ่ิ�อเป็ันัการเตรยี้มควิามพิรอ้มของผ่้ปัระกอบักิจการวิิทยุ้ก�อนัที�จะ
เขา้สื่�ระบับัใบัอนัญุาตอย้�างเต็มร่ปัแบับั ทั�งนีั� แนัวิทางตามแผนัแม�บัทฯ ฉบับััที� 2 มคีวิาม
สือดีคล้องกับัการค่นัคล่�นัควิามถีึ�วิิทย้ขุองหนั�วิย้งานัต�างๆ ตามคำาสัื�งหัวิหน้ัาคณะรกัษัา
ควิามสืงบัแห�งชื่าติ (คสืชื่.) ที� 76/2559 เม่�อวัินัที� 20 ธุันัวิาคม 2559 ที�กำาหนัดีให้ 
ผ่้ที�ถ่ึอครองคล่�นัควิามถีึ�วิิทยุ้ทั�งหมดี จะต้องค่นัคล่�นัควิามถีึ�ที�ถ่ึอครองให้กับัสืำานัักงานั 
กสืทชื่.เพิ่�อนัำามาจัดีสืรรใหม� ซึ่่�งกำาหนัดีการค่นัค่อเมษัาย้นั ปีั 2565 

¡ŒÒÇµ‹Íä»¢Í§¡Ô¨¡ÒÃÇÔ·ÂØ
¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§ã¹»ÃÐà·Èä·Â
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นัอกเหน่ัอจากเป้ัาหมาย้การออกใบัอนัญุาตอย้�างเต็มร่ปัแบับัสืำาหรบัักิจการวิิทยุ้
กระจาย้เสีืย้งที�ใชื่ค้ล่�นัควิามถีึ�วิิทย้ใุนัระบับัเดิีมแล้วิ กสืทชื่. ย้งักำาหนัดีในัแผนัแม�บัทฯ  ฉบับััที� 2 
ให้มีการทดีลองสื�งกระจาย้เสีืย้งในัระบับัดิีจิทัลเพิ่�อเปั็นัทางเล่อกในัการรับัม่อกับั 
การเปัลี�ย้นัแปัลงทางเทคโนัโลยี้ โดีย้ปััจจุบัันัได้ีมีการทดีลองทดีสือบัไปับ้ัางแล้วิ 
ในัคล่�นัควิามถีึ�ย้�านั VHF ใชื่้คล่�นัควิามถีึ� 185.360 MHz ซึ่่�งเปั็นัการทดีลองทดีสือบั 
โดีย้กองทัพิบัก นัอกเหน่ัอจากนีั� แผนัแม�บัทฯ ฉบัับัที� 2 ย้ังเปิัดีทางเล่อกสืำาหรบััการสื�ง
กระจาย้เสีืย้งด้ีวิย้เทคโนัโลย้อ่ี�นัๆ ด้ีวิย้

ทั�งนีั� ในัสื�วินัที�เกี�ย้วิขอ้งกับัการสื�งกระจาย้เสีืย้งในัระบับัดิีจิทัลหรอ่วิิทย้ดิุีจิทัลนัั�นั  
แผนัแม�บัทฯ ฉบัับัที� 2 ได้ีระบัุไว้ิวิ�า จะเริ�มจากการจัดีทำาแผนัคล่�นัควิามถีึ�วิิทยุ้ดิีจิทัล 
สืำาหรบััการทดีลองหรอ่ทดีสือบั การจัดีทำามาตรฐานัทางเทคนิัค และการอนัญุาตให้ม ี
การทดีลองทดีสือบัการสื�งกระจาย้เสีืย้งในัระบับัดิีจิทัล ตามลำาดัีบั 

คำาสั�งหัวิหนุ้าคณะรกัษ์าควิามูสงบแห่งชาติิ ท่� 76/2559 วัินุท่� 20 
ธันุวิาคมู 2559 เร่�อง มูาติรการส่งเสริมูการประกอบกิจัการวิิทยุ
กระจัายเส่ยง วิิทยโุทรทัศนุ ์และกิจัการโทรคมูนุาคมู เพ่�อประโยชนุ์
สาธารณะ 

ข้อ 7 “ให้ กสืทชื่. หรอ่สืำานัักงานั กสืทชื่. ดีำาเนิันัการเรยี้กค่นั
คล่�นัควิามถีึ�เพิ่�อนัำาไปัจัดีสืรรใหม�หรอ่ปัรบััปัรุงการใช้ื่คล่�นัควิามถีึ� 
ตามแผนัแม�บัทการบัรหิารคล่�นัควิามถีึ� (พิ.ศ. 2555) เม่�อพิ้นักำาหนัดี
ระย้ะเวิลาห้าปั ีนัับัแต�วัินัครบักำาหนัดีแผนัแม�บัทการบัรหิารคล่�นัควิามถีึ� 
ดัีงกล�าวิ ทั�งนีั�ให้สื�วินัราชื่การ รัฐวิิสืาหกิจ หร่อหนั�วิย้งานัของรัฐ  
ที�ปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้งตามพิระราชื่บัญัญัติการปัระกอบักิจการ
กระจาย้เสีืย้งและกิจการโทรทัศน์ั พิ.ศ. 2551 และได้ีรบััควิามเหน็ัชื่อบั
ใหถ่้ึอครองคล่�นัควิามถีึ�ตามพิระราชื่บัญัญติัองค์กรจัดีสืรรคล่�นัควิามถีึ�
และกำากับัการปัระกอบักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง วิิทยุ้โทรทัศน์ั และ
กิจการโทรคมนัาคม พิ.ศ. 2553 ย้ังคงมีสิืทธุใินัการปัระกอบักิจการ
วิิทย้กุระจาย้เสีืย้งและการถ่ึอครองคล่�นัควิามถีึ�ดัีงกล�าวิได้ีตามขอบัเขต
และสิืทธุเิดิีม“ 
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เพิ่�อให้ผ่้อ�านัสืามารถึมองเห็นัภาพิ กรอบัระย้ะเวิลา และเสื้นัทางก้าวิเดิีนัต�อไปั
ของกิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งในัปัระเทศไทย้ จ่งได้ีมบีัทสัืมภาษัณ์ พิ.อ.ดีร.นัที ศกุลรตัน์ั 
รองปัระธุานั กสืทชื่. ในัฐานัะ กสืทชื่. ที�มบีัทบัาทหลักในัการดีแ่ลนัโย้บัาย้ทางด้ีานักิจการ
กระจาย้เสีืย้งและกิจการโทรทัศน์ั ในั 2 ปัระเด็ีนัสืำาคัญ ได้ีแก� การจัดีระเบัยี้บักิจการวิิทยุ้
กระจาย้เสีืย้งจนันัำาไปัสื่�ร่ปัแบับัใบัอนัญุาต และกิจการวิิทย้ดิุีจิทัล 

แผนัที�นัำาทาง หรอ่ Roadmap สืำาหรบัักิจการกระจาย้เสีืย้งเริ�มต้นัข่�นัเม่�อ กสืทชื่.  
ได้ีอนัุมัติแผนัการอนัุญาตใชื่้คล่�นัควิามถีึ�เพิ่�อปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้งทั�งระบับั 
เพิ่�อจัดีระเบัยี้บัคล่�นัวิิทย้ทัุ�วิปัระเทศ เม่�อ 25 พิฤษัภาคม 2564 ภาย้ใต้ Roadmap ดัีงกล�าวิ
ได้ีมีกระบัวินัการตามขั�นัตอนัต�างๆ โดีย้เริ�มจากการอนัมุัติร�างปัระกาศ กสืทชื่. จำานัวินั  
6 ฉบับััที�เกี�ย้วิขอ้ง ตามมติที�ปัระชื่มุ กสืทชื่. ครั�งที� 12/2564 เม่�อวัินัพิธุุที� 23 มถิึนุัาย้นั 2564 
และมติที�ปัระชื่มุ กสืทชื่. ครั�งที� 13/2564 เม่�อวัินัพิธุุที� 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่่�งครอบัคลมุ
เร่�องหลักเกณฑ์์การอนัญุาตใชื่ค้ล่�นัควิามถีึ� มาตรฐานัทางเทคนิัคเคร่�องสื�งของคล่�นั FM 
แผนัควิามถีึ�คล่�นั FM ที�รวิมถ่ึงคล่�นั FM แบับักำาลังสื�งตำา และการป้ัองกันัการรบักวินั 
การใชื่ค้ล่�นัควิามถีึ�วิิทย้ใุนักิจการการบิันั 

พ.อ. ดริ่. นท่ ศุกิลรัิ่ต้น์ 
ริ่องปริ่ะธาน กิสื่ทช่.

ก่่อนท่ี่�จะครบก่ำ�หนดก่�รคืนคลืื่�นวิิที่ยุุ 
ในปีี 2565 ก่สที่ช.จะม่ีก่�รออก่ก่ฎเก่ณฑ์์ 

เก่่�ยุวิกั่บก่�รจัดระเบ่ยุบกิ่จก่�รวิิที่ยุุทัี่�งระบบ 
เพืื่�อให้สอดคล้ื่องกั่บแผนแม่ีบที่กิ่จก่�ร

ก่ระจ�ยุเส่ยุงแลื่ะกิ่จก่�รโที่รทัี่ศน์ ฉบับท่ี่� 2  
(พื่.ศ. 2563-2568) รวิมีถึึงก่�รจัดก่�ร
ปีระมูีลื่คลืื่�นควิ�มีถ่ึ�วิิที่ยุุก่ระจ�ยุเส่ยุง

ปีระเภที่บรกิ่�รธุุรกิ่จด้วิยุ 

3.1 แผู้นท่�นำาทาง (Roadmap)  
ก่ิจกิาริ่กิริ่ะจายุเส่ื่ยุงในปริ่ะเทศไทยุ 
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ทั�ง 6 ร�างปัระกาศนีั� ครอบัคลมุทกุกระบัวินัการจัดีระเบีัย้บักิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง 
อย้�างไรก็ดีี ร�างปัระกาศเหล�านีั�จะต้องผ�านักระบัวินัการปัระชื่าพิจิารณ์ในัเด่ีอนักรกฎาคม 
2564 ก�อนัการปัระกาศใช้ื่ และเม่�อมกีารปัระกาศใช้ื่แล้วิ จ่งจะเริ�มจัดีการปัระมล่คล่�นัวิิทยุ้
ชื่ดุีแรก โดีย้กำาหนัดีไวิใ้นัชื่�วิงปัลาย้ปั ี2564 

ตามขั�นัตอนัการจัดีระเบัีย้บัใหม�นีั� เปั็นัการจัดีการตามปัระเภทของใบัอนัุญาต
วิิทย้กุระจาย้เสีืย้งตามกฎหมาย้ ได้ีแก� กิจการบัรกิารสืาธุารณะ กิจการบัรกิารชื่มุชื่นั และ
กิจการทางธุุรกิจ ซึ่่�งม ี2 ลักษัณะ ได้ีแก� ผ่ป้ัระกอบัการราย้เดิีม และผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตทดีลอง
ปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้ง

ในัสื�วินัของผ่้ปัระกอบัการราย้เดิีมนัั�นั คล่�นัปัระเภทกิจการทางธุุรกิจจะต้องผ�านั
การปัระมล่คล่�นัควิามถีึ�ตามกฎหมาย้ โดีย้หลักการแล้วิ คล่�นัที�จะจัดีสืรรเพิ่�อบัรกิารทาง
ธุุรกิจผ�านัการปัระมล่กำาหนัดีใหเ้ปัน็ัคล่�นั FM เท�านัั�นั สื�วินัคล่�นั AM จะจัดีสืรรให้สืำาหรบัั 
กิจการบัรกิารสืาธุารณะทั�งหมดี โดีย้สืำานัักงานั กสืทชื่. จะเรยี้กค่นัคล่�นั FM จากผ่ป้ัระกอบัการ 
ราย้เดิีมที�ถ่ึอครองคล่�นัอย้่�ให้เสืรจ็สิื�นั ภาย้ในัเด่ีอนัเมษัาย้นั 2565 ตามคำาสัื�ง คสืชื่.  
ที� 76/2559 ลงวัินัที� 20 ธุนััวิาคม 2559  

ร่ิ่างปริ่ะกิาศ กิสื่ทช่. เร่ิ่�อง แผู้นควิามถ่ึ�ว่ิทยุุก่ิจกิาริ่กิริ่ะจายุเส่ื่ยุง
ริ่ะบบเอฟเอ็ม

ร่ิ่างปริ่ะกิาศ กิสื่ทช่. เร่ิ่�อง มาต้ริ่ฐานทางเทคน่คเคร่ิ่�องส่ื่งว่ิทยุุ
กิริ่ะจายุเส่ื่ยุงริ่ะบบเอฟเอ็ม

ร่ิ่างปริ่ะกิาศ กิสื่ทช่. เร่ิ่�อง แผู้นควิามถ่ึ�ว่ิทยุุก่ิจกิาริ่กิริ่ะจายุเส่ื่ยุง
ริ่ะบบเอฟเอ็ม กิำาลังส่ื่งต้ำ�า

ร่ิ่างปริ่ะกิาศ กิสื่ทช่. เร่ิ่�อง มาต้ริ่ฐานทางเทคน่คเคร่ิ่�องส่ื่งว่ิทยุุ
กิริ่ะจายุเส่ื่ยุงริ่ะบบเอฟเอ็ม กิำาลังส่ื่งต้ำ�า

ร่ิ่างปริ่ะกิาศ กิสื่ทช่. เร่ิ่�อง หลักิเกิณฑ์์และว่ิธ่กิาริ่อนุญาต้ให้ใช้่
คล่�นควิามถ่ึ�สื่ำาหรัิ่บกิาริ่ให้บร่ิ่กิาริ่กิริ่ะจายุเส่ื่ยุง พ.ศ. ...

ร่ิ่างปริ่ะกิาศ กิสื่ทช่. เร่ิ่�อง หลักิเกิณฑ์์ป้องกัินกิาริ่ริ่บกิวินกิาริ่ใช้่
คล่�นควิามถ่ึ�ของสื่ถึาน่ว่ิทยุุกิริ่ะจายุเส่ื่ยุงต่้อก่ิจกิาริ่ว่ิทยุุกิาริ่บ่น

(ร่ิ่างปริ่ะกิาศ 6 ฉบับ) 
1

2

3

4

5

6
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ที่่�มา: สำำนัักการอนัุญาตประกอบกิจการวิิที่ยุุกระจายุเสำ่ยุงและโที่รที่ัศนั์ (ปสำ.), สำำนัักงานั กสำที่ช.
ข้้อมูล ณ วิันัที่่� 30 มิถุุนัายุนั 2564

สื�วินัผ่ไ้ด้ีรบััอนัุญาตทดีลองปัระกอบักิจการฯ นัั�นั กรณีของกิจการปัระเภท 
บัรกิารสืาธุารณะและปัระเภทบัรกิารชืุ่มชื่นั จะสืามารถึให้บัรกิารต�อไปัได้ีภาย้ใต้ 
การสื�งกระจาย้เสีืย้งแบับักำาลังสื�งคล่�นัควิามถีึ�ตำา (Low Power Transmission)  
สื�วินักรณีของกิจการปัระเภทบัริการทางธุุรกิจจะได้ีรับัอนัุญาตให้ออกอากาศ 
เปั็นัการชื่ั�วิคราวิไปัก�อนัในัชื่�วิงระหวิ�างรอการปัระม่ลคล่�นัควิามถีึ�เพิ่�อรบััการจัดีสืรรคล่�นั
และรบััใบัอนัญุาตที�เต็มร่ปัแบับัตามกฎหมาย้ และทุกราย้จะต้องหย้ดุีการสื�งกระจาย้เสีืย้ง
ในัคล่�นัที�อนัญุาตใหท้ดีลองทั�งหมดีในัเด่ีอนัเมษัาย้นั 2567 
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449 672 188

3,210
คล่�น คล่�น

คล่�นคล่�น
คล่�น

ธุริ่ก่ิจ

ธุริ่ก่ิจ

สื่าธาริ่ณะ 

สื่าธาริ่ณะ
และชุ่มช่น 

ก่ิจกิาริ่บร่ิ่กิาริ่
สื่าธาริ่ณะ

ก่ิจกิาริ่บร่ิ่กิาริ่
สื่าธาริ่ณะและ
บร่ิ่กิาริ่ชุ่มช่น

ก่ิจกิาริ่บร่ิ่กิาริ่
ชุ่มช่น

ก่ิจกิาริ่
ทางธุริ่ก่ิจ 

ก่ิจกิาริ่
ทางธุริ่ก่ิจ 

ผูู้้ปริ่ะกิอบกิาริ่
ว่ิทยุุกิริ่ะจายุเส่ื่ยุงริ่ายุเด่ม 

ผูู้้ได้รัิ่บอนุญาต้ทดลอง
ปริ่ะกิอบก่ิจกิาริ่ว่ิทยุุกิริ่ะจายุเส่ื่ยุง

ผูู้้ได้รัิ่บอนุญาต้ทดลอง
ปริ่ะกิอบก่ิจกิาริ่ว่ิทยุุกิริ่ะจายุเส่ื่ยุง

กิลุ่มผูู้้ปริ่ะกิอบกิาริ่ริ่ายุเด่ม 

เม.ยุ. 65
ค่นคล่�น

ปริ่ะมูลคล่�น
ธุริ่ก่ิจ

 เข้าสู่ื่ขั�นต้อน
รัิ่บใบอนุญาต้

ปริ่ะเภท 
Low Power

 เข้าสู่ื่ขั�นต้อน
รัิ่บใบอนุญาต้

ปริ่ะเภท 
Low Power

 ให้เข้าสู่ื่กิาริ่ปริ่ะมูล
คล่�นธุริ่ก่ิจ และ

สื่ามาริ่ถึออกิอากิาศได้
จนถึึงเมษายุน 2567 

เท่านั�น
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คล่�นของสื่ถึาน่ว่ิทยุุ 1 ปณ. 
จำานวินทั�งหมด 11 สื่ถึาน่

พิ.อ.ดีร.นัทีฯ อธุบิัาย้วิ�า คล่�นัชื่ดุีแรกที�จะปัระมล่เปัน็ัคล่�นัของสืถึานีัวิิทย้ ุ 1 ปัณ.  
ในัสัืงกัดีของสืำานัักงานั กสืทชื่. และคล่�นัของกรมปัระชื่าสัืมพินััธุ ์ซึ่่�งจะปัระมล่เฉพิาะคล่�นั 
FM เท�านัั�นั เพิ่�อเป็ันัโครงการนัำาร�อง (Pilot Project) ก�อนัที�จะดีำาเนิันัการปัระมล่คล่�นัวิิทย้ ุ
FM ที�เหล่อทั�งหมดี โดีย้ที� กสืทชื่. จะกำาหนัดีร่ปัแบับัการปัระม่ลและราคาขั�นัตำา 
ในัการปัระมล่ตามกรอบัเวิลาในั Roadmap ทั�งนีั� การใหใ้บัอนัญุาตปัระกอบักิจการวิิทยุ้
กระจาย้เสีืย้งตามกฎหมาย้นัั�นั จะมรีะย้ะเวิลาใบัอนัญุาตไม�เกินั 7 ปีั 

AM 765 KHz  ลำาปาง

AM 1035 KHz หลักิส่ื่�

AM 1089 KHz หลักิส่ื่�

AM 1089 KHz อุดริ่ธาน่

AM 1089 KHz ต้ากิ

AM 1593 KHz บุร่ิ่รัิ่มย์ุ

FM 89 MHz*  ภเูก็ิต้ 

FM 98.5 MHz**  กิรุิ่งเทพมหานคริ่

FM 99 MHz* อุดริ่ธาน่  

FM 102 MHz* อุบลริ่าช่ธาน่ 

FM 106.5 MHz  กิรุิ่งเทพมหานคริ่

หมาย้เหต:ุ
*สื�งค่นั กสืทชื่.ตามมติที�ปัระชื่มุ กสืทชื่. เม่�อวัินัที� 3 มนีัาคม 2560 เพิ่�อนัำาไปัจัดีสืรร
หรอ่ปัรบััปัรุงการใชื่ง้านัคล่�นัควิามถีึ� 
**ย้ติุการออกอากาศตั�งแต� 1 ก.พิ. 2564
***แบั�งเวิลา และจ้างบัรษัิัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีีย้ จำากัดี ผลิตราย้การเพิ่�อออกอากาศ

คล่�น

คล่�น

AM

FM
ท่�นำามาเปิดปริ่ะมลูชุ่ดแริ่กิ
ในโคริ่งกิาริ่นำาริ่่อง 
(Pilot Project) ***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ที่่�มา: สำำนัักการอนัุญาตประกอบกิจการวิิที่ยุุกระจายุเสำ่ยุงและโที่รที่ัศนั์ (ปสำ.), สำำนัักงานั กสำที่ช.
ข้้อมูล ณ วิันัที่่� 23 มิถุุนัายุนั 2564
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98.50 MHz  ขอนแก่ิน

93.25 MHz  ชุ่มแพ ขอนแก่ิน

106.25 MHz  นคริ่ริ่าช่ส่ื่มา

102.00 MHz  แม่ฮ่่องสื่อน

90.50 MHz  ภเูก็ิต้

105.75 MHz  ริ่ะนอง

102.25 MHz  สื่งขลา

99.50 MHz  สื่ตู้ล

98.75 MHz  หัวิห่น ปริ่ะจวิบค่ร่ิ่ขันธ์

พิ.อ.ดีร.นัทีฯ กล�าวิอีกวิ�า การที� กสืทชื่. เล่อกคล่�นัวิิทยุ้ 1 ปัณ. และคล่�นัของ 
กรมปัระชื่าสัืมพินััธุ ์จำานัวินั 9 สืถึานีั มาปัระมล่เป็ันัชื่ดุีแรกนัั�นั ก็เพิ่�อเป็ันัตัวิอย้�างให้บัรรดีา 
กลุ�มผ่้ถ่ึอครองคล่�นัควิามถีึ�วิิทยุ้ราย้เดิีม ที�สื�วินัใหญ�เปั็นัหนั�วิย้งานัราชื่การ ได้ีเห็นั
ปัระโย้ชื่น์ัจากการค่นัคล่�นั เพิราะหนั�วิย้งานันัั�นัจะเปัลี�ย้นัมาเป็ันัผ่ใ้ห้เชื่�าเครอ่ข�าย้ เสืา 
และสืถึานีัเดิีม ให้กับัผ่ที้�ปัระมล่คล่�นัดัีงกล�าวิเพิ่�อรบััปัระโย้ชื่น์ัจากค�าเชื่�าได้ี 

อน่ั�ง หนั�วิย้ราชื่การสืามารถึขอแปัลงสืภาพิคล่�นัที�ถ่ึออย้่�ไปัเปัน็ัคล่�นัปัระเภทบัรกิาร
สืาธุารณะได้ี โดีย้ไม�ต้องค่นัคล่�นั แต�จะต้องปัฏิิบััติตามกฎเกณฑ์์การให้บัรกิารปัระเภท
กิจการบัรกิารสืาธุารณะที�ต้องมผีงัราย้การที�มเีน่ั�อหาปัระเภทสืาระปัระโย้ชื่นัอ์อกอากาศ
ไม�น้ัอย้กวิ�ารอ้ย้ละ 70 ของผงัราย้การทั�งหมดี และไม�สืามารถึหาราย้ได้ีเชื่งิธุุรกิจได้ี ย้กเว้ินั
กิจการบัรกิารสืาธุารณะปัระเภทควิามมั�นัคงและกรมปัระชื่าสัืมพินััธุ ์ที�สืามารถึหาราย้ได้ี
จากการโฆษัณาสิืนัค้าไดีไ้ม�เกินั 8 นัาทีต�อชื่ั�วิโมง 

คล่�น FM ของสื่ถึาน่ว่ิทยุุกิริ่ะจายุเส่ื่ยุง
แห่งปริ่ะเทศไทยุ กิริ่มปริ่ะช่าสัื่มพันธ์

ท่�จะนำามาปริ่ะมูลในโคริ่งกิาริ่นำาร่ิ่อง 
(Pilot Project)12

3

4

5

6

78

9

1
2

3
4
5
6

7

8

9
ที่่�มา: สำำนัักการอนัุญาตประกอบกิจการวิิที่ยุุกระจายุเสำ่ยุงและโที่รที่ัศนั์ (ปสำ.), สำำนัักงานั กสำที่ช.
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FM และ AM 
สาธารณะ

สื่ำาหรัิ่บผูู้้ใช้่คล่�นธุริ่ก่ิจ 

Timeline

FM 
ธุรกิิจ

กิาริ่อนุญาต้ใช้่คล่�นควิามถ่ึ�เพ่�อปริ่ะกิอบ
ก่ิจกิาริ่กิริ่ะจายุเส่ื่ยุง

สื่ำาหรัิ่บผูู้้ใช้่คล่�น
สื่าธาริ่ณะ

หนัังสำือเชิญชวินัให้มายุื�นัคำำข้อ หนัังสำือเชิญชวินัให้มาประมูล

เปิดรับคำำข้อจัดประมูลคำลื�นั FM และประกาศ 
รายุชื�อผูู้้ชนัะการประมูล

พิิจารณาคำำข้อใช้คำลื�นั และประกาศ
รายุชื�อผูู้้ได้รับอนัุญาตให้ใช้คำลื�นั
คำวิามถุ่�

พิิจารณาคำำข้อประกอบกิจการและ 
ประกาศรายุชื�อผูู้้ได้รับอนัุญาต 
ให้ใช้คำลื�นัและประกอบกิจการ

พิิจารณาคำำข้อประกอบกิจการ 
และประกาศรายุชื�อผูู้้ได้รับอนัุญาต 
ให้ใช้คำลื�นัและประกอบกิจการ

เริ�มประกอบกิจการตามที่่�ได้รับ
อนัุญาต

เริ�มประกอบกิจการตามที่่�ได้รับ
อนัุญาต

ธันวิาคม 2564ธันวิาคม 2564

มกิริ่าคม 2565กุิมภาพันธ์ 2565 

กุิมภาพันธ์ 2565 
ม่นาคม 2565 

ม่นาคม 2565 

เมษายุน 2565 

เมษายุน 2565 



67

FM

กิาริ่อนุญาต้ใช้่คล่�นควิามถ่ึ�เพ่�อปริ่ะกิอบ
ก่ิจกิาริ่กิริ่ะจายุเส่ื่ยุง

สื่ำาหรัิ่บผูู้้ได้รัิ่บอนุญาต้
ให้ใช้่คล่�นควิามถ่ึ�กิำาลังส่ื่งต้ำ�า

(Low Power)

หนัังสำือเชิญชวินัให้มายุื�นัคำำข้อ 
ใบอนัุญาต Low Power

เปิดรับคำำข้อ

พิิจารณาคำำข้อใช้คำลื�นั และ
ประกาศรายุชื�อผูู้้ได้รับอนัุญาต

พิิจารณาคำำข้อประกอบกิจการ 
และประกาศรายุชื�อผูู้้ได้รับอนัุญาต 
ให้ใช้คำลื�นั Low Power  
และประกอบกิจการ

ยุกเลิกการที่ดลองประกอบกิจการ

ธันวิาคม 2564

มกิริ่าคม 2565

กุิมภาพันธ์ 2565 

ม่นาคม 2565 

เมษายุน 2565 

คล่�น

คล่�น

FM

AM

313

196

239

151

74

45

จำนัวินั 
คำลื�นัคำวิามถุ่�

จำนัวินั 
คำลื�นัคำวิามถุ่�

คำลื�นับริการ
สำาธารณะ

สำาธารณะ  
(รายุเดิม)

รวิม

รวิม

คำลื�นับริการ
ธุรกิจ

สำาธารณะ  
(รายุใหม่)

จำานวินคล่�นท่�ม่ทั�งหมด

ที่่�มา: สำำนัักการอนัุญาตประกอบกิจการ 
วิิที่ยุุกระจายุเสำ่ยุงและโที่รที่ัศนั์ (ปสำ.),  
สำำนัักงานั กสำที่ช.

หมาย้เหต:ุ Timeline นีั� เปัน็ักำาหนัดีการตามแผนัการปัระมล่และการอนัญุาตฯ 
                 อาจเปัลี�ย้นัแปัลงได้ีตามสืถึานัการณ์และควิามจำาเปัน็ั
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 เด่นหน้าทดสื่อบว่ิทยุุริ่ะบบด่จ่ทัลในปริ่ะเทศไทยุ

สืำาหรบัักิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งในัระบับัดิีจิทัลนัั�นั พิ.อ.ดีร.นัทีฯ กล�าวิวิ�า ที�ผ�านัมา 
กสืทชื่. ได้ีมีการศ่กษัาเร่�องระบับัการรบััสื�งสัืญญาณ มาตรฐานัการรบััสื�งสัืญญาณ  
เคร่�องรบััสัืญญาณ และร่ปัแบับัการให้บัรกิารวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัระบับัดิีจิทัล รวิมทั�ง 
ศ่กษัาปัระสืบัการณ์การให้บัรกิารวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัระบับัดิีจิทัลของต�างปัระเทศ  
เพิ่�อเปัน็ัแนัวิทางในัการเริ�มใหบ้ัรกิารวิิทย้รุะบับัดิีจิทัล เพิ่�อพิฒันัากิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง
ของปัระเทศใหม้คีวิามก้าวิหน้ัาด้ีวิย้เทคโนัโลย้ทีี�ทันัสืมยั้

เทคโนัโลยี้การรับัสื�งสัืญญาณวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัระบับัดิีจิทัล ชื่�วิย้เพิิ�ม
ปัระสิืทธุภิาพิการใชื่ง้านัคล่�นัควิามถีึ�เม่�อเปัรยี้บัเทีย้บักับัเทคโนัโลยี้ในัระบับัแอนัะล็อกเดิีม 
เน่ั�องจากในัขนัาดีชื่�องสัืญญาณที�เท�ากันั ระบับัดิีจิทัลสืามารถึให้บัรกิารชื่�องราย้การวิิทยุ้
ได้ีมากกวิ�า สื�งผลใหส้ืามารถึนัำาคล่�นัควิามถีึ�วิิทย้ทีุ�วิ�างลงไปัจัดีสืรรใหม�ไดีใ้นัจำานัวินัชื่�อง 
ราย้การที�มากข่�นัโดีย้ไม�เพิิ�มปัญัหาการรบักวินัของคล่�นัควิามถีึ� หรอ่สืามารถึปัรบััปัรุงการใชื่้ 
คล่�นัควิามถีึ� พิรอ้มทั�งการใชื่ป้ัระโย้ชื่น์ัอ่�นัๆ จากคล่�นัควิามถีึ�ที�ได้ีค่นัอีกด้ีวิย้ นัับัเปัน็ัการ
จัดีสืรรทรพัิย้ากรคล่�นัควิามถีึ�ที�มีอย้่�อย้�างจำากัดีของปัระเทศให้มีปัระสิืทธุิภาพิสื่งสืุดี
นัอกจากนีั� เทคโนัโลยี้การรบััสื�งสัืญญาณวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งระบับัดิีจิทัลทำาให้คุณภาพิ 
ในัการรบััสื�งสัืญญาณดีีข่�นั สืามารถึทนัต�อสัืญญาณรบักวินัได้ีดีีเม่�อเปัรยี้บัเทีย้บักับัระบับั
แอนัะล็อก สื�งผลใหส้ืามารถึออกแบับัการสื�งสัืญญาณวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งให้ครอบัคลมุพิ่�นัที�
บัรกิารที�ทั�วิถ่ึงมากข่�นั ย้ิ�งกวิ�านัั�นั อุปักรณ์สื�งสัืญญาณวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัระบับัดิีจิทัล 
ย้ังใชื่้พิลังงานัน้ัอย้กวิ�าอุปักรณ์สื�งสัืญญาณวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัระบับัแอนัะล็อก 
เม่�อเปัรยี้บัเทีย้บัในัขอบัเขตพิ่�นัที�บัรกิารที�เท�ากันั ดัีงนัั�นั การเพิิ�มทางเล่อกให้มีโครงข�าย้
การรบััสื�งสัืญญาณในัระบับัดิีจิทัลอย้�างกว้ิางขวิาง จะเป็ันัการชื่�วิย้ลดีการใช้ื่พิลังงานั 
ในัภาพิรวิมของปัระเทศอีกด้ีวิย้

 “นโยบายวิทยุร์ะบบดิจิุทัล ค่อ การ์ใหเ้ดินหน้าทดสอบการ์ใหบ้ร์กิาร์ เพ่�อศ่กษา 
ผู้ลกร์ะทบ และความเป็นไปไดใ้นการ์ส่งเสร์ิมวิทยุดิจิุทัลให้แพร์่หลายมากข่�น“  
พ.อ.ดร์.นทีฯ กล่าว
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ในัชื่�วิงที�ผ�านัมา สืำานัักงานั กสืทชื่. ได้ีดีำาเนิันัโครงการศ่กษัาควิามเป็ันัไปัไดีใ้นัการ
ให้บัรกิารวิิทยุ้ในัระบับัดิีจิทัลในัปัระเทศไทย้หลาย้โครงการ ตัวิอย้�างเชื่�นั ตั�งแต�ปัี 2556 
สืำานัักงานั กสืทชื่. มโีครงการควิามร�วิมมอ่กับัสืหภาพิโทรคมนัาคมระหวิ�างปัระเทศ หรอ่ 
International Telecommunication Union (ITU) และ WorldDAB7 ในัการจัดีปัระชื่มุ
เชื่งิปัฏิิบัติัการเกี�ย้วิกับัการเริ�มทดีลองทดีสือบัการออกอากาศในัระบับั DAB+ โดีย้ได้ีรบัั
ควิามร�วิมม่อจากบัรษัิัท อสืมท จำากัดี (มหาชื่นั) กรมปัระชื่าสัืมพิันัธุ ์ และกองทัพิบัก  
ทั�งนีั� ย้งัได้ีมกีารจัดีทำาโครงการศ่กษัากับับัรษัิัทที�ปัรก่ษัา เพิ่�อศ่กษัาและสืำารวิจการใชื่ง้านั
วิิทยุ้ของปัระชื่าชื่นั ผลกระทบัทางด้ีานัเศรษัฐกิจและสัืงคม ค�าใชื่้จ�าย้ในัการให้บัรกิาร  
รวิมถ่ึงแผนัการดีำาเนิันัการใหบ้ัรกิารทดีลองวิิทย้รุะบับัดิีจิทัล รวิมถ่ึงมกีารจัดีปัระชื่มุต�างๆ
เพิ่�อสืรา้งควิามตระหนัักร่แ้ละควิามเข้าใจเกี�ย้วิกับัการให้บัรกิารวิิทยุ้ระบับัดิีจิทัลให้แก� 
ผ้่ที�เกี�ย้วิขอ้งในัทกุๆ ปัี

นัอกจากนีั� สืำานัักงานั กสืทชื่. ยั้งได้ีมีการศ่กษัาควิามเป็ันัไปัได้ีทางเทคนิัค 
ในัการให้บัรกิารวิิทยุ้ระบับัดิีจิทัล ซึ่่�ง ITU ได้ีแนัะนัำาวิ�า มีเพิีย้งระบับั Digital Audio 
Broadcasting ในัร่ปัแบับั DAB+ เท�านัั�นัที�เหมาะสืมกับับัรบิัทปัระเทศไทย้ โดีย้ต้องใชื่้
คล่�นัควิามถีึ�ย้�านั VHF Band และเพิ่�อเปัน็ัการรบััมอ่กับัการเปัลี�ย้นัแปัลงทางเทคโนัโลย้ี
และเตรยี้มการรองรบัับัรกิารวิิทยุ้ดิีจิทัล สืำานัักงานั กสืทชื่. จ่งเริ�มจากการอนัุญาตให้
ทดีลองทดีสือบัการออกอากาศก�อนั โดีย้ได้ีเริ�มมกีารทดีลองทดีสือบัในัคล่�นัควิามถีึ�ย้�านั 
VHF โดีย้ใชื่ค้ล่�นัควิามถีึ� 185.360 MHz ด้ีวิย้เทคโนัโลย้วิีิทย้กุระจาย้เสีืย้ง ระบับั DAB+ 
ซึ่่�งเป็ันัการทดีลองทดีสือบัโดีย้กองทัพิบัก 

ปริ่ะสื่บกิาริ่ณ์ก่ิจกิาริ่ว่ิทยุุริ่ะบบด่จ่ทัลในต่้างปริ่ะเทศ

การเปัลี�ย้นัผ�านัสื่�การกระจาย้เสีืย้งวิิทยุ้ระบับัดิีจิทัลของปัระเทศต�างๆ ทั�วิโลก  
เริ�มต้นัมามากกวิ�า 10 ปัีแล้วิ ตัวิอย้�างปัระเทศที�ปัระสืบัควิามสืำาเรจ็ในัการเปัลี�ย้นัผ�านั
วิิทย้แุอนัะล็อกไปัสื่�ดิีจิทัลในัระบับั DAB+ ที�เดี�นัชื่ดัีในัทวีิปัย้โุรปั ได้ีแก� ปัระเทศนัอรเ์วิย้ ์
และในัทวีิปัเอเชื่ยี้และแปัซึ่ฟิิัก ได้ีแก� ปัระเทศออสืเตรเลีย้ 

7 WorldDAB เปั็นัหนั�วิย้งานัแบับัไม�แสืวิงหาผลกำาไร (Non-profit Organization) โดีย้มีสืมาชื่กิ
จากทกุภม่ภิาคทั�วิโลก ซึ่่�งสื�วินัใหญ�แล้วิเปั็นัผ่้ที�เกี�ย้วิขอ้งในัอตุสืาหกรรมวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งในัระบับั
ดิีจิทัล WorldDAB จ่งเปัน็ัหนั�วิย้งานัที�ก�อตั�งข่�นัเพิ่�อสื�งเสืรมิ พิฒันัา และผลักดัีนัการเปัลี�ย้นัผ�านัวิิทยุ้
กระจาย้เสีืย้งในัระบับัแอนัะล็อกไปัสื่�ในัระบับัดิีจิทัล

3.2 ปริ่ะสื่บกิาริ่ณ์ก่ิจกิาริ่ว่ิทยุุริ่ะบบด่จ่ทัล 
ในต่้างปริ่ะเทศ
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DAB ถึก่คิดีค้นัเพิ่�อใชื่ท้ดีแทนัการกระจาย้เสีืย้งวิิทย้รุะบับัเอฟัเอ็ม (FM) โดีย้สื�ง 
สัืญญาณในัย้�านัควิามถีึ� VHF Band III (ชื่�วิงควิามถีึ� 174-240 MHz) มีขนัาดีแบันัด์ีวิิดีธุ ์
ของชื่�องสัืญญาณ 1.536 MHz และใชื่้เทคนิัคการรวิมสัืญญาณแบับั Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing (OFDM) สื�วินัด้ีานัคณุภาพิเสีืย้ง DAB ใชื่เ้ทคนิัค
การบีับัอัดีสัืญญาณ MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC 11172-3) สืำาหรบัั 48 kHz  
sampling frequency และ MPEG-2 Audio Layer II (ISO/IEC 13818-3) สืำาหรบัั 24 kHz  
sampling frequency ซึ่่�งสืามารถึกระจาย้สัืญญาณได้ีถ่ึง 12 ราย้การต�อมัลติเพิล็กซึ่ ์ 
โดีย้ข่�นัอย้่�กับัคุณภาพิของเสีืย้งและบัรกิารด้ีานัมัลติมีเดีีย้ที�ใชื่้งานั ทั�งนีั� โดีย้ทั�วิไปั
เทคโนัโลย้ี DAB สืามารถึให้คุณภาพิเสีืย้งที�ดีีเทีย้บัเท�าการฟัังจากเคร่�องเล�นัซึ่ีดีี  
แต�เน่ั�องจากมขีนัาดีของสัืญญาณใหญ� อาจทำาใหม้ปีัญัหาในัการจัดีสืรรคล่�นัควิามถีึ�ได้ี 

DAB+ พิฒันัาต�อมาจากระบับั DAB ในัปีั ค.ศ. 2007 โดีย้เพิิ�มเทคโนัโลย้ ีAAC 
(Advanced Audio Codec) เข้ามาในัระบับั DAB ซึ่่�งเปั็นัการเพิิ�มปัระสิืทธุภิาพิให้กับั
ระบับั DAB+ โดีย้ AAC ค่อเทคโนัโลย้ีที�ใชื่ใ้นัการบีับัอัดี (Compression) ต�อมาได้ีถึก่
พิฒันัามาอย้�างต�อเน่ั�องและใหค้ณุภาพิเสีืย้งที�สืง่กวิ�า mp3 โดีย้มกีารเปัลี�ย้นัมาใชื่ก้ารบับีั 
อัดีไฟัล์แบับัใหม�ที�เรยี้กวิ�า MPEG-4 HE-AACv2 (High Efficiency Advanced Audio 
Codec version 2) ซึ่่�งมคีณุภาพิการบีับัอัดีสัืญญาณเพิิ�มข่�นั รวิมทั�งสืามารถึจัดีการกับั
เสีืย้งที�มีควิามถีึ�สื่งได้ีดีีและใชื่้งานับัิตเรตตำา เทคโนัโลย้ี DAB+ สืามารถึรองรบััจำานัวินั
ราย้การได้ีจำานัวินัมาก ทั�งนีั�การรวิมสัืญญาณข่�นัอย้่�กับัร่ปัแบับับัรกิารคณุภาพิของเสีืย้ง  
และมลัติมเีดีีย้ที�ต้องการใชื่ง้านั

ที�มา: สืำานัักงานัคณะกรรมการกิจการกระจาย้เสีืย้ง กิจการโทรทัศน์ั และกิจการ
โทรคมนัาคมแห�งชื่าติ (สืำานัักงานั กสืทชื่.) (2561)

สืำานัักงานั กสืทชื่. ได้ีจัดีทำาราย้งานัสืรุปัผลจากการจัดีปัระชืุ่ม NBTC /RTA /
PRD /WorldDAB Workshop on Digital Radio Services Implementation and 
Business Models ซึ่่�งจัดีข่�นัเม่�อ 24 กรกฎาคม 2562 โดีย้มีผ่้เชื่ี�ย้วิชื่าญจากปัระเทศ
นัอรเ์วิย้์และปัระเทศออสืเตรเลีย้ร�วิมบัรรย้าย้ถ่ึงปัระสืบัการณ์การเปัลี�ย้นัผ�านัไปัสื่�วิิทยุ้
ระบับัดิีจิทัลของทั�งสืองปัระเทศ รวิมถ่ึงสืรุปัผลการทดีลองออกอากาศวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง
ในัระบับัดิีจิตอล DAB+ ของสืถึานัีวิิทยุ้โทรทัศน์ักองทัพิบัก เม่�อวัินัที� 9 ตุลาคม 2563  
โดีย้มรีาย้ละเอีย้ดีดัีงนีั�
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ประเทศนุอร์เวิย์ ยุ้ติการออกอากาศวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งระบับัแอนัะล็อก 
เพิ่�อการเปัลี�ย้นัผ�านัไปัสื่�การออกอากาศในัระบับัดิีจิทัลในัปั ี2560 โดีย้ได้ีรบััการสืนัับัสืนันุั 
งบัปัระมาณจากรฐับัาลทั�งหมดี การใหบ้ัรกิารวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งระบับัดิีจิทัลในัปัระเทศนัอรเ์วิย้ ์
ได้ีรบััควิามนิัย้มจากผ่ฟ้ังัเป็ันัอย้�างมาก โดีย้มปีัระเภทราย้การและร่ปัแบับัที�หลากหลาย้ 
ซึ่่�งปัระกอบัด้ีวิย้บัรกิารปัระเภทธุุรกิจ ปัระเภทสืาธุารณะ และปัระเภทบัรกิารชื่มุชื่นั

Norsk Rikskring Kasting AS หรอ่ NRK ซึ่่�งเปั็นัผ่้ปัระกอบักิจการกระจาย้
เสีืย้งปัระเภทสืาธุารณะในัปัระเทศนัอรเ์วิย้์ ได้ีวิางแผนัไว้ิวิ�า รอ้ย้ละ 90 ของปัระชื่าชื่นั 
ชื่าวินัอรเ์วิย้ ์จะสืามารถึเข้าถ่ึงบัรกิารกระจาย้เสีืย้งได้ี โดีย้ที� NRK ได้ีกำาหนัดีย้ทุธุศาสืตร ์
พิ.ศ. 2562-2565 ไว้ิ 3 ด้ีานั ค่อ ด้ีานัควิามเขม้แขง็ทางปัระชื่าธุปิัไตย้ ด้ีานัการมสีื�วินัร�วิม 
และด้ีานัการผลิตและสืรา้งสืรรค์เน่ั�อหาราย้การในัระดัีบัมาตรฐานัโลก 

ประเทศออสเติรเล่ย มีการรวิมตัวิของกลุ�มอุตสืาหกรรมที�เปั็นัตัวิแทนัจาก 
ผ่ป้ัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้ง เพิ่�อเขา้มาดีำาเนิันัการด้ีานัตรวิจสือบัมาตรฐานัเทคโนัโลย้ี
และพิัฒนัา DAB+ โดีย้สืามารถึกำาหนัดีนัโย้บัาย้และกฎหมาย้ที�เกี�ย้วิข้องทั�งหมดี 
ในักระบัวินัการเปัลี�ย้นัผ�านัจนัสืำาเรจ็ทั�งระบับั ตั�งแต�การกำาหนัดีเครอ่ข�าย้และนัำาไปัสื่�
การปัฏิิบััติ การดีำาเนิันัการในัเชื่ิงพิาณิชื่ย้์ในัทุกอุตสืาหกรรมที�เกี�ย้วิข้อง ซึ่่�งครอบัคลุม
อุตสืาหกรรมย้านัย้นัต์ การค้าปัลีก และผ่้ผลิตเคร่�องรบััวิิทยุ้ และย้ังดีำาเนิันัการด้ีานั 
การตลาดีและการปัระชื่าสัืมพิันัธุ ์ รวิมทั�งกำาหนัดีแผนังานัหลักในัระดัีบัภ่มิภาคร�วิมกับั 
องค์กรกำากับัดีแ่ลอีกด้ีวิย้

นัอกจากนีั� ขอ้ม่ลจากราย้งานัการศ่กษัาการเปัลี�ย้นัผ�านัสื่�การกระจาย้เสีืย้งวิิทยุ้
ระบับัดิีจิตอลของปัระเทศไทย้8 โดีย้สืหพินััธุวิ์ิทย้ชุื่มุชื่นัแห�งชื่าติ (สืวิชื่ชื่.) ระบัไุว้ิวิ�า รฐับัาล
ปัระเทศออสืเตรเลีย้มกีารกำาหนัดีนัโย้บัาย้และใหสั้ืญญาวิ�าจะใหท้นุัสืนัับัสืนันุัโครงสืรา้ง
พิ่�นัฐานัด้ีานัการกระจาย้เสีืย้งวิิทยุ้ในัระบับัดิีจิทัลแก�วิิทยุ้ชืุ่มชื่นัปีัละ 3.6 ล้านัเหรยี้ญ
ออสืเตรเลีย้ ติดีต�อกันัเปั็นัเวิลา 4 ปัี (พิ.ศ. 2552-2555) เพิ่�อเปัลี�ย้นัผ�านัการกระจาย้
เสีืย้งไปัสื่�ระบับัดิีจิทัล อย้�างไรก็ดีี ในัทางปัฏิิบััติ รฐับัาลอนัมุัติงบัปัระมาณให้เพิีย้งปัีละ 
2.2 ล้านัเหรยี้ญเท�านัั�นั โดีย้ในัระย้ะเริ�มแรก องค์กรกำากับัดีแ่ลของออสืเตรเลีย้อนัญุาต
ให้วิิทยุ้ชืุ่มชื่นัในัเขตเม่องหลวิงของแต�ละรฐัก�อนั ซึ่่�งมีจำานัวินัทั�งหมดี 37 สืถึานีัเท�านัั�นั  
ก�อนัเริ�มขย้าย้ไปัสื่�พิ่�นัที�นัอกเขตเมอ่งหลวิงในัเวิลาต�อมา 

8 สืหพินััธุวิ์ิทย้ชุื่มุชื่นัแห�งชื่าติ. (2560).
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จากข้อม่ลของ Landmark Research พิบัวิ�า ผ่้รบััฟัังวิิทยุ้ระบับัดิีจิทัลในั
ออสืเตรเลีย้สื�วินัใหญ�จะรบััฟัังวิิทยุ้จากเคร่�องรบััหลากหลาย้ปัระเภท ทั�งจากที�บั้านั  
ที�ทำางานั และในัรถึย้นัต์ และพิบัวิ�าตั�งแต�ปีั 2552 เปัน็ัต้นัมา เคร่�องรบััวิิทย้รุะบับัดิีจิทัลในั
ออสืเตรเลีย้ขาย้ได้ีมากกวิ�า 5 ล้านัเคร่�อง ซึ่่�งสื�วินัใหญ�เปัน็ัเคร่�องรบััวิิทย้ทีุ�ติดีตั�งในัรถึย้นัต์

 
สืำาหรบััเน่ั�อหาราย้การที�นัำาเสืนัอนัั�นัก็มทีางเล่อกที�หลากหลาย้ ไม�วิ�าจะเปัน็ัเร่�อง

ภาษัาที�ใชื่ใ้นัการดีำาเนิันัราย้การ   เชื่�นั ภาษัาจีนั ภาษัาเกาหลี ภาษัาอินัเดีีย้ เปัน็ัต้นั หรอ่
การมเีน่ั�อหาราย้การสืำาหรบััผ่ฟ้ังัเฉพิาะกลุ�ม เชื่�นั เน่ั�อหาราย้การเฉพิาะสืำาหรบััเด็ีก ซึ่่�งจาก
ควิามหลากหลาย้ที�มมีากนีั�เอง Commercial Radio Australia9 (CRA) มคีวิามเหน็ัวิ�า 
เปัน็ัโอกาสืสืำาคัญทางธุุรกิจที�เกิดีข่�นั ซึ่่�งจะสืามารถึเพิิ�มการขาย้สิืนัค้าไปัย้งักลุ�มเปัา้หมาย้
ที�เพิิ�มข่�นัตามควิามหลากหลาย้ของเน่ั�อหาราย้การที�มกีารใหบ้ัรกิารในัวิิทย้รุะบับัดิีจิทัล 

นัอกจากตัวิอย้�างควิามสืำาเรจ็ของปัระเทศนัอรเ์วิย้แ์ละออสืเตรเลีย้แล้วิ ย้งัพิบัวิ�า  
ทั�วิโลกนีั�มีการพิัฒนัาเคร่�องรบััวิิทยุ้ดิีจิทัลที�รองรบััมาตรฐานั DAB+ อย้�างต�อเน่ั�อง  
โดีย้ในัปีั 2563 มกีารจำาหนั�าย้เคร่�องรบััวิิทย้ดิุีจิทัลทั�วิโลกกวิ�า 75 ล้านัเคร่�อง ราคาเริ�มต้นั
ที�ปัระมาณ 433 บัาท และมแีนัวิโน้ัมที�ราคาจะลดีลงเร่�อย้ๆ ในัอนัาคต โดีย้ที�การพิฒันัา
เคร่�องรบััวิิทยุ้ดิีจิทัลในัปััจจุบัันันัั�นั มุ�งเน้ันัไปัที�การรองรบััการรบััสื�งสัืญญาณในัร่ปัแบับั  
Hybrid Radio และการพิัฒนัาหน้ัาจอเคร่�องรบััวิิทยุ้เพิ่�อรองรบัับัรกิารในัร่ปัแบับัต�างๆ 
รวิมไปัถ่ึงร่ปัลักษัณ์ของเคร่�องรบััวิิทยุ้ดิีจิทัลที�ดี่ทันัสืมัย้ นั�าใชื่้งานั และสือดีคล้องกับั 
วิิถีึชื่วิีิตและพิฤติกรรมของผ่ร้บััฟังัวิิทย้ดิุีจิทัลที�แตกต�างกันั

ทั�งนีั� มีข้อเสืนัอแนัะจากผ่้เชื่ี�ย้วิชื่าญต�างปัระเทศสืำาหรบััการเริ�มต้นัเข้าสื่�ยุ้ควิิทยุ้
ดิีจิทัลไว้ิวิ�า องค์กรกำากับัดีแ่ลและผ่ป้ัระกอบัการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งจะต้องปัระสืานัควิาม
ร�วิมม่อในัการกำาหนัดีนัโย้บัาย้และดีำาเนิันัการที�เกี�ย้วิข้อง ทั�งทางด้ีานัเน่ั�อหาราย้การ 
อุปักรณ์เคร่�องรบััสัืญญาณวิิทยุ้สืำาหรบััปัระชื่าชื่นั การส่ื�อสืารปัระชื่าสัืมพิันัธุ ์ ตลอดีจนั
การสืรา้งควิามร่ค้วิามเข้าใจให้กับัปัระชื่าชื่นั โดีย้มีสิื�งที�ควิรคำาน่ังถ่ึงค่อ เม่�อมีผ่้ฟัังวิิทยุ้
ผ�านัสืมารท์โฟันัมากข่�นันัั�นั จะย้ังมีคนัฟัังวิิทยุ้ผ�านัเคร่�องรบััวิิทยุ้อีกหรอ่ไม� และหาก 

9 Commercial Radio Australia หรอ่ CRA ค่อ องค์กรที�เกิดีจากการรวิมตัวิกันัของผ่้ปัระกอบั
กิจการกระจาย้เสีืย้งปัระเภทบัรกิารธุุรกิจในัปัระเทศออสืเตรเลีย้ โดีย้ก�อตั�งเพิ่�อเปัน็ัตัวิแทนัของสืถึานัี
สืมาชื่กิในัปัระเด็ีนัต�างๆ ที�เกี�ย้วิขอ้งกับัอตุสืาหกรรมกระจาย้เสีืย้ง (อ้างอิงจาก commercialradio.
com.au/about-us)



73

ผ่ป้ัระกอบัการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งเปัลี�ย้นัไปัใชื่ร้ะบับั DAB+ จะสื�งผลต�อจำานัวินัผ่ฟั้ังอย้�างไร 
รวิมถ่ึงการควิบัคมุค�าใชื่จ้�าย้ต�างๆ ด้ีวิย้ โดีย้ขอ้ดีีของ DAB+ เม่�อเทีย้บักับัระบับั FM แล้วิ  
DAB+ เป็ันัเทคโนัโลยี้ที�ถึ่กกวิ�าและคุ้มค�าแก�การลงทุนั และในักรณีที�เกิดีภัย้ภิบััติต�างๆ  
วิิทยุ้ดิีจิทัลย้ังสืามารถึใชื่ใ้นัการแจ้งเต่อนัภัย้ได้ี ในัขณะที�การส่ื�อสืารอ่�นัๆ ไม�สืามารถึ 
ใชื่้การได้ี นัอกจากนีั�ย้ังเป็ันัโอกาสืในัการขย้าย้การดีำาเนิันัธุุรกิจให้มีควิามหลากหลาย้ 
มากข่�นั ตลอดีจนัสืามารถึเขา้ถ่ึงกลุ�มเปัา้หมาย้ต�างๆ ได้ีเพิิ�มมากข่�นัด้ีวิย้

กิาริ่ทดลองทดสื่อบว่ิทยุุกิริ่ะจายุเส่ื่ยุงริ่ะบบด่จ่ทัลในปริ่ะเทศไทยุ
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สื่ถึาน่ว่ิทยุุท่�เข้าร่ิ่วิม
กิาริ่ทดลองทดสื่อบ

ออกิอากิาศในริ่ะบบด่จ่ทัล

ในัปีั 2561 กสืทชื่. ได้ีออกปัระกาศเร่�อง  
แผนัควิามถีึ�วิิทยุ้กิจการกระจาย้เสีืย้งระบับัดิีจิทัลเพิ่�อ
การทดีลองหรอ่ทดีสือบั ซึ่่�งลงในัราชื่กิจจานัุเบักษัา 
และมีผลใชื่้บัังคับัตั�งแต� 28 กุมภาพิันัธุ์ 2561 โดีย้มี
วัิตถึุปัระสืงค์ใหใ้ชื่้คล่�นัควิามถีึ�ในักิจการกระจาย้เสีืย้ง 
เพิ่�อการทดีลองหร่อทดีสือบัในัระบับัดิีจิทัล DAB+ 
เพิ่�อให้บัรกิารในัเขตกรุงเทพิมหานัครและปัรมิณฑ์ล 
และต�อมาในัปีั 2563 มกีารออกปัระกาศเร่�องแผนัควิามถีึ� 
วิิทยุ้กิจการกระจาย้เสีืย้งระบับัดิีจิทัลเพิ่�อการทดีลอง 
หรอ่ทดีสือบั ซึ่่�งลงในัราชื่กิจจานัเุบักษัาและมผีลใชื่บ้ังัคับั 
ตั�งแต� 15 ธุนััวิาคม 2563 กำาหนัดีพิ่�นัที�นัำาร�องสืำาหรบัั 
ตั�งเสืาวิิทยุ้คมนัาคม จำานัวินั 10 สืถึานีั ในั 9 จังหวัิดี 
ได้ีแก� กรุงเทพิมหานัคร เชีื่ย้งใหม� ชื่ลบุัร ี(พิทัย้าและศรรีาชื่า) 
ขอนัแก�นั นัครราชื่สีืมา นัครศรีธุรรมราชื่ ภ่เก็ต 
ปัระจวิบัคีรขีนััธุ ์และสืงขลา โดีย้แต�ละพิ่�นัที�มโีครงข�าย้ 
(Network) จำานัวินั 3 โครงข�าย้ แบั�งเป็ันัโครงข�าย้ 
ระดัีบัชื่าติ (National Network) 1 โครงข�าย้ และโครงข�าย้ 
ระดัีบัท้องถิึ�นั (Local Network) 2 โครงข�าย้

การทดีลองทดีสือบัวิิทยุ้ระบับัดิีจิทัลในัปัระเทศไทย้มีการลงนัามบัันัท่กข้อตกลง
ร�วิมกับักองทัพิบัก เม่�อ 16 กรกฏิาคม 2561 โดีย้สืถึานัีวิิทย้โุทรทัศน์ักองทัพิบัก ซึ่่�งเปั็นั 

3.3 กิาริ่ทดลองทดสื่อบว่ิทยุุกิริ่ะจายุเส่ื่ยุง 
ริ่ะบบด่จ่ทัลในปริ่ะเทศไทยุ
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ทั�งนีั� ราย้งานัฉบับััสืมบัร่ณ์โครงการทดีลองออกอากาศวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งในัระบับั
ดิีจิตอล DAB+ เม่�อ 9 ตุลาคม 2563 ที�จัดีทำาโดีย้กองทัพิบัก โดีย้สืถึานีัวิิทยุ้โทรทัศน์ั
กองทัพิบัก ราย้งานัผลการทดีลองทดีสือบัโดีย้สืรุปัดัีงต�อไปันีั� 

“ผู้ลการ์ทดลองทดสอบการ์ออกอากาศวิทยุกร์ะจุายเสียงในร์ะบบดิจิุทัล  
DAB+ ในคร์ั�งแร์กนี� ได้ผู้ลสรุ์ปว่า การ์ร์บัสัญญาณ์ยังไม่คร์อบคลุมทุกพ่�นที�ในเขต
กรุ์งเทพมหานคร์และปร์มิณ์ฑ์ล สัญญาณ์ไม่เสถีี่ยร์ ขาดหาย เน่�องจุากออกอากาศ
ที�ความสูง 185 เมตร์ ซ่ึ่�งในกรุ์งเทพมหานคร์มีอาคาร์ที�สูงกว่านี�มากกว่า 50 แห่ง 
เป็นอย่างน้อย และออกอากาศที�กำาลังส่ง 3,000 วัตต์ ซ่ึ่�งอยู่ในเกณ์ฑ์์ที�ค่อนข้างต�า ทำาให้
ร์บัสัญญาณ์ไดไ้ม่ไกลและการ์ทะลผุู่้านตัวอาคาร์ทำาไดไ้ม่ดี เป็นผู้ลใหก้าร์ออกอากาศ
ยังไม่สามาร์ถี่คร์อบคลุมพ่�นที�การ์ทดลองออกอากาศได้ทั�งหมด ดังนั�น จุ่งเห็นควร์ให้
มีการ์ปร์บัปรุ์งปร์ะสิทธุภิาพในการ์ออกอากาศวิทยุกร์ะจุายเสียงในร์ะบบดิจิุทัล DAB+  
ให้มีสัญญาณ์คร์อบคลุมได้ทั�วกรุ์งเทพมหานคร์และปร์มิณ์ฑ์ล โดยการ์ออกแบบให้มี
ความสูงของเสาส่งสัญญาณ์เพิ�มข่�น เช่่น ย้ายมาออกอากาศที�อาคาร์ใบหยก 2 ที�ความสูง 
304 เมตร์ เป็นต้น นอกจุากนี�ควร์เพิ�มสถี่านีส่งสัญญาณ์ในรู์ปแบบ SFN อย่างน้อยอีก 
1 สถี่านีบร์เิวณ์กรุ์งเทพมหานคร์ตอนใต้ และการ์เช่่�อมต่อร์ะหว่างสถี่านีส่งและหอ้งส่ง 
มีการ์ขาดหายของการ์เช่่�อมโยงสัญญาณ์อยู่บ่อยคร์ั�ง จุ่งเห็นควร์ให้มีการ์ปร์บัปรุ์ง 
การ์เช่่�อมต่อด้วยร์ะบบการ์ส่งสัญญาณ์ที�มีคณุ์ภาพสงู

ส่วนการ์ให้บร์กิาร์ในรู์ปแบบใหม่ๆ ทั�ง Hybrid, TPEG, Service Linking  
และ Announcement ในเชิ่งเทคนิคสามาร์ถี่ทำางานได้ดี ทั�งนี�ต้องมีการ์ส่งเสร์มิ 
ตลาดเคร์่�องร์บัวิทยุในปร์ะเทศไทยให้สามาร์ถี่ร์องร์บับร์กิาร์ดังกล่าวได้ และจุากการ์ 
สำาร์วจุและปร์ะเมินผู้ลการ์ร์บัฟัื่งพบว่า มีปัญหาพ่�นที�ร์บัสัญญาณ์ยังไม่คร์อบคลุม
สัญญาณ์ไม่เสถีี่ยร์และขาดหาย และการ์ให้บร์กิาร์ในรู์ปแบบปร์ะยุกต์ต่างๆ ยังมีน้อย”

(ต้าริ่างปริ่ะกิอบ) 

สื่ถึาน่ว่ิทยุุท่�เข้าร่ิ่วิมกิาริ่ทดลองทดสื่อบออกิอากิาศในริ่ะบบด่จ่ทัล
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ผ่ใ้ห้บัรกิารโครงข�าย้สิื�งอำานัวิย้ควิามสืะดีวิกโทรทัศน์ัภาคพิ่�นัดิีนัในัระบับัดิีจิทัล เปัน็ัผ่ท้ำา
โครงการทดีลองทดีสือบัการออกอากาศวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัระบับัดิีจิทัล DAB+ โดีย้เริ�ม
ทำาการทดีลองทดีสือบัออกอากาศตั�งแต� 5 เมษัาย้นั 2562 มกีารใชื่ส้ืถึานัที�ติดีตั�งอปุักรณ์
ในัสื�วินัอาคาร เสืาสื�งระบับัไฟัฟ้ัา เคร่�องปัรบััอากาศ ที�สืะพิานัแดีง สื�วินัสืถึานัที�ตั�งอปุักรณ์
ในัการทดีลองอย่้�ที�กรมการทหารส่ื�อสืาร เขตดีสิุืต และมกีารร�วิมมอ่กับับัรษัิัท พิ ีเอสื แอนัด์ี 
ซึ่นััส์ื (ปัระเทศไทย้) ในัการดีำาเนิันัการจัดีหาอปุักรณ์
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โดีย้สืรุปัการดีำาเนิันัการทดีลองทดีสือบัวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัระบับัดิีจิทัล DAB+ 
ในัเขตกรุงเทพิมหานัครและปัรมิณฑ์ล พิบัวิ�า การทดีลองทดีสือบัออกอากาศสืามารถึ 
รบััฟังัได้ีสื�วินัหน่ั�งและการใหบ้ัรกิารปัระย้กุต์สืามารถึทำางานัไดีใ้นัระดัีบัหน่ั�ง แต�อย้�างไรก็ดีี 
ด้ีวิย้ขอ้จำากัดีของภม่ศิาสืตรใ์นัพิ่�นัที�บัางปัระการ ทำาใหก้ารรบััสัืญญาณย้งัมปีัระสิืทธุภิาพิตำา 
กองทัพิบัก โดีย้สืถึานีัวิิทย้โุทรทัศน์ักองทัพิบัก จ่งคาดีหวัิงวิ�า จะมกีารดีำาเนิันัการปัรบััปัรุง
ตามข้อเสืนัอแนัะนัำาเพิ่�อให้การออกอากาศวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัระบับัดิีจิทัล DAB+  
มปีัระสิืทธุภิาพิมากข่�นัในัอนัาคต

เพิ่�อเปัน็ัการทดีลองทดีสือบัอย้�างต�อเน่ั�อง สืำานัักงานั กสืทชื่. จ่งไดีใ้ห้สืถึานีัวิิทยุ้
โทรทัศน์ักองทัพิบัก ทำาการทดีลองทดีสือบัต�ออีกครั�งหน่ั�ง ก�อนัที�จะนัำาข้อม่ลมาใชื่้เปั็นั
แนัวิทางพิฒันัากิจการวิิทย้รุะบับัดิีจิทัลในัปัระเทศไทย้ต�อไปั

บร่ิ่กิาริ่ OTT Audio คู่แข่งยุุค Digital Disruption 

การเปัลี�ย้นัแปัลงด้ีานัเทคโนัโลย้ีที�พิัฒนัาอย้�างต�อเน่ั�องเกิดีข่� นัในัหลาย้
อุตสืาหกรรม ตั�งแต�อุตสืาหกรรมดีนัตรี โทรทัศน์ั และภาพิย้นัตร์ ทำาให้บัรรดีา 
ผ่ป้ัระกอบัการและผ่บ้ัรโิภคต้องปัรบััตัวิใหส้ือดีรบัักับัการเปัลี�ย้นัแปัลงเหล�านีั� กิจการวิิทยุ้
กระจาย้เสีืย้งยุ้คใหม�ไม�ได้ีมีเพิีย้งวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งผ�านัคล่�นัควิามถีึ�ระบับัดิีจิทัลเท�านัั�นั  
แต�ย้งัเกิดีร่ปัแบับัการใหบ้ัรกิารวิิทย้อุอนัไลน์ั (Online Radio) หรอ่ อินัเทอรเ์น็ัตเรดิีโอ 
(Internet Radio) ซึ่่�งเปัน็ัวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งที�สื�งผ�านัโครงข�าย้อินัเทอรเ์น็ัตอีกด้ีวิย้ โดีย้บัรกิาร 
ในัลักษัณะนีั�มีแนัวิโน้ัมที�จะได้ีรบััควิามนิัย้มเพิิ�มมากข่�นัอย้�างต�อเน่ั�อง เชื่�นัเดีีย้วิกันักับั 
พิอดีแคสืต์ (Podcasts) หรอ่ราย้การเผย้แพิร�เสีืย้งบันัแพิลตฟัอรม์ออนัไลน์ั

คงปัฏิิเสืธุไม�ได้ีวิ�า การเปัลี�ย้นัแปัลงของเทคโนัโลย้สีื�งผลใหผ้่ป้ัระกอบัการกิจการ
วิิทย้กุระจาย้เสีืย้งไม�เพิยี้งแต�จะต้องแข�งขนััในัอตุสืาหกรรมวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งที�อย้่�ภาย้ในั
พิ่�นัที�เดีีย้วิกันัเท�านัั�นั แต�ย้งัต้องเผชื่ญิกับัการแข�งขนััของบัรกิารเพิลงและเน่ั�อหาราย้การ
จากบัรษัิัทราย้ใหญ�ที�มาจากต�างอตุสืาหกรรมทั�วิโลก ไม�วิ�าจะเปัน็ับัรกิาร Over The Top 
(OTT) Audio หรอ่บัรกิารสืตรมีมิ�งบันัอินัเทอรเ์น็ัต เชื่�นั Apple Music, Spotify และ 
Google Music เปัน็ัต้นั ซึ่่�งบัรกิารที�กล�าวิมานีั�มงีบัปัระมาณจำานัวินัมหาศาลในัการพิฒันัา
แพิลตฟัอรม์อย้�างต�อเน่ั�อง เพิ่�อด่ีงดีด่ีควิามสืนัใจจากผ่บ้ัรโิภคอย้่�ตลอดีเวิลา 

ข้อม่ลจากราย้งานัผลการศ่กษัาโครงการศ่กษัาผลกระทบัของ OTT ต�อกิจการ
กระจาย้เสีืย้งและกิจการโทรทัศน์ั และแนัวิทางสื�งเสืรมิและกำากับัดี่แล จัดีทำาโดีย้ 

3.4 บร่ิ่กิาริ่ OTT Audio  
คู่แข่งยุุค Digital Disruption 
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ศน่ัย้บ์ัรกิารวิิชื่าการ จฬุาลงกรณ์มหาวิิทย้าลัย้ ในัปีั 2563 อธุบิัาย้ถ่ึงบัรกิาร OTT Audio 
ไว้ิวิ�า เปั็นับัรกิารที�ปัระกอบัด้ีวิย้ร่ปัแบับัธุุรกิจที�หลากหลาย้ โดีย้สืามารถึจำาแนักได้ีตาม
แหล�งที�มาของราย้ได้ี ซึ่่�งผ่ใ้ห้บัรกิารสืามารถึนัำาเสืนัอเน่ั�อหาของตนัทั�งแบับัไม�คิดีค�า
บัรกิารและรบััการสืนัับัสืนันุัจากการโฆษัณาแทนั หรอ่อาจให้บัรกิารที�ต้องมกีารชื่ำาระเงินั 
เพิ่�อรบัับัรกิารก็ได้ี โดีย้ร่ปัแบับัธุุรกิจสืามารถึแบั�งได้ีเปัน็ั 4 ร่ปัแบับัดัีงนีั�10

- บรกิารแบบบอกรบัสมูาชกิ (Subscription-based model) 
เปั็นัแพิลตฟัอรม์ที�ให้บัรกิารเพิลงและเน่ั�อหาอ่�นัๆ ที�ผ่้บัรโิภคจ�าย้ค�าบัรกิาร 

เพิ่�อการเขา้ถ่ึงในัระดัีบัพิรเีมยี้ม โดีย้แพิลตฟัอรม์ดัีงกล�าวิจะเสืนัอปัระโย้ชื่นั์เพิิ�มเติมอ่�นัๆ  
นัอกเหน่ัอจากบัรกิารแบับัไม�มคี�าใชื่จ้�าย้ เชื่�นั ไม�มโีฆษัณา สืามารถึเขา้ถ่ึงเน่ั�อหาได้ีมากกวิ�า 
คณุภาพิเสีืย้งที�ดีีกวิ�า สืามารถึเขา้ถ่ึงผ�านัหลาย้อปุักรณ์ ตลอดีจนัการใชื่ง้านัแบับัออฟัไลน์ั 
เปัน็ัต้นั ซึ่่�งค�าบัรกิารมกัจะถึก่เรยี้กเก็บัเปัน็ัราย้เด่ีอนั 

- บรกิารแบบไมู่มูค่่าใชจ่้ัาย (Ads-based model) 
เป็ันัแพิลตฟัอรม์ที�ให้บัรกิารเพิลงและเน่ั�อหาอ่�นัๆ ในัร่ปัแบับัเสีืย้งแก�ผ่้บัรโิภค 

โดีย้ผ้่บัรโิภคไม�ต้องเสีืย้ค�าใชื่้จ�าย้ แต�อาจมีโฆษัณาคั�นัสืลับักับัเพิลงหรอ่เน่ั�อหาอ่�นัๆ  
ซึ่่� งค�าบัรกิารจะถึ่กเรยี้กเก็บัจากเจ้าของสิืนัค้าและบัรกิาร หรอ่จากบัรษัิัทโฆษัณา  
โดีย้สื�วินัใหญ� ผ่บ้ัรโิภคจะมทีางเล่อกในัการใชื่บ้ัรกิารแบับัไรโ้ฆษัณาโดีย้การชื่ำาระเงนิั 

- บรกิารแบบเก็บค่าบรกิารเปน็ุรายครั�ง (Transaction-based model) 
เปัน็ัแพิลตฟัอรม์ที�ใหบ้ัรกิารแบับัซึ่่�อขาดี ซึ่่�งผ่บ้ัรโิภคสืามารถึชื่ำาระเงนิั ดีาวิน์ัโหลดี 

และเป็ันัเจ้าของเน่ั�อหาบันัแพิลตฟัอรม์นัั�นัได้ีตลอดีไปั ตัวิอย้�างที�ชื่ดัีเจนัของร่ปัแบับัธุุรกิจนีั�  
ได้ีแก� iTunes Store ของ Apple ที�เปัดิีใหจ้�าย้เงนิัเพิ่�อซึ่่�อเพิลง โดีย้เม่�อผ่บ้ัรโิภคจ�าย้เงนิั
เพิ่�อซึ่่�อเพิลง 1 ครั�ง จะสืามารถึรบััฟังัเพิลงดัีงกล�าวิผ�านั iTunes Store ได้ีตลอดีไปั

- บรกิารแบบผู้สมู (Hybrid model) 
เปัน็ัการใหบ้ัรกิารในัร่ปัแบับัที�หลากหลาย้ โดีย้ใหผ้่บ้ัรโิภคเล่อกได้ีวิ�าต้องการจ�าย้

ค�าบัรกิารสืมคัรเพิ่�อสิืทธุปิัระโย้ชื่น์ัเพิิ�มเติมของบัรกิารแบับัเรยี้กเก็บัค�าสืมาชื่กิหรอ่ไม�

สืำาหรบััผ่ใ้ห้บัรกิาร OTT Audio ในัปัระเทศไทย้นัั�นั มีร่ปัแบับัการให้บัรกิารและ 
ร่ปัแบับัการหาราย้ได้ีที�หลากหลาย้และแตกต�างกันั บัางราย้เป็ันัผ่ใ้ห้บัรกิารในัปัระเทศ 
และบัางราย้เปัน็ัผ่ใ้หบ้ัรกิารราย้ใหญ�จากต�างปัระเทศ โดีย้มตัีวิอย้�างดัีงนีั� 

10 ศน่ัย้บ์ัรกิารวิิชื่าการแห�งจฬุาลงกรณ์มหาวิิทย้าลัย้. (2563).
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ตั้วิอยุ่างผูู้้ให้บร่ิ่กิาริ่ OTT Audio ในปริ่ะเทศไทยุ 

ผูู้้ให้บร่ิ่กิาริ่อ่สื่ริ่ะ (Independent OTT Provider) 
จุดเด่น

จุดเด่น

รูิ่ปแบบธุริ่ก่ิจ

รูิ่ปแบบธุริ่ก่ิจ

Spotify

Joox

Apple 
Music

iTunes 
Store

MyTuner 
Radio

YouTube 
Music

Station City 
Radio Pattaya

เทคโนัโลย้ใีนัการจัดีเพิลย้ลิ์สืต์สืำาหรบััผ่ฟ้ังัที�ชื่าญฉลาดี 
และระบับัเสีืย้งที�มคีวิามคมชื่ดัี

มเีน่ั�อหาที�มคีวิามหลากหลาย้ ทั�งเพิลง พิอดีแคสืต์  
และวิิทยุ้

เล่อกฟังัได้ีทั�งในัระบับัสืตรมีมิ�งหรอ่ดีาวิน์ัโหลดี 
เพิ่�อมาฟังัแบับัออฟัไลน์ั

เน้ันัเพิลงจากในัปัระเทศมากกวิ�าจากต�างปัระเทศ

สืามารถึเล่อกฟังัได้ีทั�งในัระบับัสืตรมีมิ�งหรอ่ดีาวิน์ัโหลดี 
เพิ่�อมาฟังัแบับัออฟัไลน์ั

มเีน่ั�อหาที�มคีวิามหลากหลาย้ ทั�งเพิลง พิอดีแคสืต์  
และวิิทยุ้

เล่อกฟังัได้ีทั�งในัระบับัสืตรมีมิ�งหรอ่ดีาวิน์ัโหลดี 
เพิ่�อมาฟังัแบับัออฟัไลน์ั

สืามารถึเล่อกซึ่่�อและดีาวิน์ัโหลดีเน่ั�อหาเพิ่�อรบััฟังั 
แบับัออฟัไลน์ัได้ี

มกีารจัดีหมวิดีหม่�ของราย้การที�ชื่ดัีเจนั

สืามารถึรบััฟังัราย้การวิิทย้จุากสืถึานีัต�างๆ  
กวิ�า 200 แห�งในัปัระเทศไทย้ และกวิ�า 50,000 แห�ง 
จากกวิ�า 200 ปัระเทศ

สืามารถึรบััฟังัเพิลงต�างๆ ผ�านัแอปัพิลิเคชื่นัั ทั�งในัร่ปัแบับั 
วิิดีีโอ หรอ่เฉพิาะเสีืย้งเพิลงเท�านัั�นัได้ี

มกีารจัดีเพิลย้ลิ์สืต์และวิิดีีโอ ซึ่่�งแนัะนัำาใหต้ามบัรบิัท 
ควิามชื่อบั และควิามนิัย้มในัขณะนัั�นั

ราย้การวิิทย้เุฉพิาะสืถึานีัวิิทย้ ุCity Radio Pattaya

มทัี�งราย้การเพิลง ข�าวิ และพิอดีแคสืต์

บัรกิารแบับั hybrid model  
(ผสืมระหวิ�าง ads-based  
model และ subscription- 
based model) 

บัรกิารแบับั hybrid model  
(ผสืมระหวิ�าง ads-based 
model และ subscription- 
based model) 

บัรกิารแบับั subscription- 
based model

บัรกิารแบับั transaction- 
based model

บัรกิารแบับั ads-based 
model

บัรกิารแบับั hybrid model  
(ผสืมระหวิ�าง ads-based  
model และ subscription- 
based model) 

บัรกิารแบับั ads-based 
model

ผูู้้ให้บร่ิ่กิาริ่ปริ่ะเภท OTT by Radio 

ที�มา: ศน่ัย้บ์ัรกิารวิิชื่าการแห�งจฬุาลงกรณ์มหาวิิทย้าลัย้ (2563)
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ควิามแตกต�างหลักที�ทำาใหบ้ัรกิารปัระเภท OTT Audio หรอ่บัรกิารสืตรมีมิ�งเพิลง (Music 
Streaming Services) แตกต�างจากผ่ใ้หบ้ัรกิารกิจการกระจาย้เสีืย้งแบับัดัี�งเดิีม ค่อ การที�ผ่บ้ัรโิภค 
ที�ใชื่้บัรกิารสืตรมีมิ�งสืามารถึเล่อกฟัังเพิลง หรอ่ราย้การจากคลังเพิลงบันัแอปัพิลิเคชื่ันัหรอ่
บันัเว็ิบัไซึ่ต์ได้ีด้ีวิย้ตนัเอง นัอกจากนีั� ผ่้บัรโิภคย้ังสืามารถึกลับัเข้ามาเล่อกรบััฟัังราย้การต�างๆ  
ที�ออกอากาศไปัแล้วิย้้อนัหลังได้ี ตลอดีจนัสืามารถึเล่อกกดีข้ามในัสื�วินัที�ไม�ต้องการรบััฟััง และ
กดีย้อ้นักลับัในัสื�วินัที�ต้องการฟัังซึ่ำาได้ี ไม�วิ�าจะกำาลังรบััฟัังแบับัออฟัไลน์ัหรอ่ออนัไลน์ั ในัขณะที� 
การรบััฟัังราย้การจากสืถึานัีวิิทยุ้ไม�สืามารถึให้บัรกิารในัลักษัณะที�ผ่้บัรโิภคสืามารถึเล่อกรบััฟััง
ตามควิามต้องการได้ี อย้�างไรก็ตาม การรบััฟัังราย้การจากสืถึานีัวิิทยุ้ก็มีจุดีเดี�นัที�แตกต�างจาก
บัรกิารปัระเภท OTT Audio หรอ่บัรกิารสืตรมีมิ�งเพิลง ซึ่่�งได้ีแก� การถึ�าย้ทอดีสืดีและการสืรา้งควิาม 
พิง่พิอใจจากการมสีื�วินัร�วิมของผ่ฟ้ังันัั�นัเอง 

ราย้งานัโครงการศ่กษัาวิิจัย้ปัระเมินัปัระสิืทธุภิาพิและผลสัืมฤทธุิ�ของการปัระกอบักิจการ
กระจาย้เสีืย้งและกิจการโทรทัศน์ั ปัระจำาปั ี2563 โดีย้สืถึาบันััเพิิ�มผลผลิตแห�งชื่าติ11 ได้ีราย้งานั
ขอ้มล่ผลการสืำารวิจ Digital 2020 เม่�อเด่ีอนัมกราคม 2563 ซึ่่�งพิบัวิ�า ผ่บ้ัรโิภคทั�วิโลกฟังัเพิลง
ผ�านัชื่�องทางที�ใหบ้ัรกิารสืตรมีมิ�ง (Streaming Platform) ถ่ึงรอ้ย้ละ 70 สื�วินัการฟังัวิิทย้อุอนัไลน์ั 
มจีำานัวินัรอ้ย้ละ 47 และการฟังัพิอดีแคสืต์ มจีำานัวินัรอ้ย้ละ 41 

ด้ีวิย้ควิามได้ีเปัรยี้บัของชื่�องทางออนัไลน์ัที�สืรา้งควิามสืะดีวิกแก�ผ่้บัรโิภคมากกวิ�า 
การออกอากาศผ�านัทางวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งที�ต้องออกอากาศตามเวิลาที�กำาหนัดี รวิมถ่ึงคณุภาพิ
เสีืย้งและควิามหลากหลาย้ของเน่ั�อหาราย้การที�ถึ่กพิัฒนัาอย้�างรวิดีเรว็ิ ทำาให้ชื่�องทางบัรกิาร
กระจาย้เสีืย้งผ�านัโครงข�าย้อินัเทอรเ์น็ัตได้ีรบััควิามสืนัใจจากผ่้บัรโิภคและผ่้ซึ่่�อส่ื�อโฆษัณา 
มากข่�นั อีกทั�งการเข้าสื่�ธุุรกิจผ�านัชื่�องทางโครงข�าย้อินัเทอรเ์น็ัตย้ังสืามารถึดีำาเนิันัการได้ีง�าย้ 
เม่�อเทีย้บักับัการเชื่�าเวิลาสืถึานีัวิิทย้ ุทำาใหเ้กิดีผ่แ้ข�งขนััราย้ใหม�เพิิ�มข่�นัอย้�างต�อเน่ั�อง 

ในัขณะเดีีย้วิกันัควิามก้าวิหน้ัาทางเทคโนัโลย้ีทำาให้พิฤติกรรมของผ่้บัรโิภคโดีย้เฉพิาะ
การส่ื�อสืารเปัลี�ย้นัแปัลงไปั กล�าวิค่อ ผ่้บัรโิภคไม�ใชื่�เป็ันัเพิีย้งแค�ผ่้รบััข�าวิสืารทางเดีีย้วิเท�านัั�นั  
แต�ย้งัสืามารถึแสืดีงควิามคิดีเหน็ั ด้ีวิย้การโพิสืต์ทั�งขอ้ควิาม ภาพิ วิิดีีโอ และแลกเปัลี�ย้นัผลงานั
ด้ีวิย้ตนัเองได้ี ผ่้บัรโิภคส่ื�อในัยุ้คใหม�จ่งเป็ันัผ่้บัรโิภคที�ต้องการมีสื�วินัร�วิมและมีอำานัาจในัการ 
ตัดีสิืนัใจ ซึ่่�งสืามารถึแสืดีงควิามเห็นั แลกเปัลี�ย้นัปัระสืบัการณ์ และเล่อกที�จะรบััฟัังข�าวิสืาร 
ที�ต้องการจากหลากหลาย้ชื่�องทางได้ีเอง โดีย้ไม�ต้องรอการนัำาเสืนัอจากส่ื�อต�างๆ อีกต�อไปั  
รวิมถ่ึงการพิฒันัาตนัเองเปัน็ัผ่ใ้หบ้ัรกิารคอนัเทนัต์ราย้ใหม�ๆ  ได้ีเสืมอ 

ท่ี่�มีก่ลื่�งก่�รเปีล่ื่�ยุนแปีลื่งท่ี่�เกิ่ดขึึ้�นน่� สะท้ี่อนอยุ่�งชัดเจนว่ิ� ก่�รผลิื่ต คิดค้น แลื่ะ
พัื่ฒน�เนื�อห�ร�ยุก่�ร หรอื Content ในช่องที่�งสื�อต่�งๆ เป็ีนสิ�งสำ�คัญท่ี่�สุด เนื�อห�ร�ยุก่�รท่ี่�ด่ 
โดดเด่น ชัดเจน แลื่ะตรงก่ลุ่ื่มีเป้ี�หมี�ยุ ไม่ีว่ิ�จะอยูุ่ในสื�อ แพื่ลื่ตฟอร์มี หรือช่องที่�งใด  
ก็่ม่ีโอก่�สท่ี่�จะเติบโตแลื่ะปีระสบควิ�มีสำ�เรจ็ได้อยุ่�งรวิดเรว็ิ

11 ฝ่า่ย้วิิจัย้สืถึาบันััเพิิ�มผลผลิตแห�งชื่าติ. (2564).
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กวิ�า 90 ปีัของเส้ืนัทางวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัปัระเทศไทย้ ตั�งแต�ยุ้คเริ�มต้นั 
ในัปีั 2470 ที�เริ�มจากการมีวิิทยุ้คล่�นัสัื�นั กำาลังสื�งตำา พิัฒนัาการมาเปั็นักิจการวิิทยุ้ 
กระจาย้เสีืย้งในัปััจจุบัันั ซึ่่�งมีควิามสืำาคัญและเกี�ย้วิข้องกับัทั�งนัโย้บัาย้ภาครฐับัาลและ
การลงทุนัของภาคเอกชื่นั ปัระกอบัเปั็นัห�วิงโซึ่�ของอุตสืาหกรรมกิจการกระจาย้เสีืย้ง 
ในัปัระเทศไทย้

ปัระสืบัการณ์ของผ่้ที�ครำาหวิอดีในัห�วิงโซึ่�ของอุตสืาหกรรมที�สืะท้อนัผ�านั
บัทสัืมภาษัณ์ ทำาให้มองเห็นัภาพิพิัฒนัาการต�างๆ ที�เกิดีข่�นักับัการสื�งกระจาย้เสีืย้ง 
ในัปัระเทศไทย้นัับัตั�งแต�กำาเนิัดีของการสื�งสัืญญาณวิิทยุ้ ณ จุดีเล็กๆ สื่�การกระจาย้ตัวิ 
ที�มากข่�นัไปัย้ังกลุ�มบัุคคลในัวิงที�กว้ิางข่�นั สื่�การก้าวิเข้าสื่�วิงการวิิทยุ้เพิ่�อผลทางราย้ได้ี  
ในัย้คุหน่ั�งผ่ที้�ก้าวิสื่�วิงการนีั�ต้องแลกมาด้ีวิย้หย้าดีเหง่�อ ควิามสืามารถึ และพิรสืวิรรค์สื�วินัตัวิ 
จนันัำาไปัสื่�การสืรา้งตัวิตนัต�อสืาธุารณะ ก�อนัจะตามมาด้ีวิย้ชื่่�อเสีืย้งและราย้ได้ีจำานัวินัมาก 
คนักลุ�มนีั�ในัยุ้คนัั�นัค่อผ่้จัดีราย้การวิิทยุ้ ซึ่่�งได้ีสืรา้งควิามสืุขและควิามบัันัเทิงให้กับัผ่้ฟััง 
และต�อมาได้ีเปัลี�ย้นัสืถึานัะเปั็นัเจ้าของสืถึานีั และเปั็นัผ่้ปัระกอบัการวิิทยุ้ เป็ันัต้นั  
คนักลุ�มนีั�ถ่ึอได้ีวิ�ามคีณุ่ปัการและมสีื�วินัในัการพิฒันัาอตุสืาหกรรมวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งที�เปัน็ั
เคร่�องมอ่ส่ื�อสืารไปัย้งัปัระชื่าชื่นัทั�วิปัระเทศ จนัเปัน็ัหน่ั�งในัส่ื�อที�เขา้ถ่ึงปัระชื่าชื่นัโดีย้ตรงได้ี
ตามกลุ�มเป้ัาหมาย้และครอบัคลมุมากที�สืดุี

ในัชื่�วิงสืญุญากาศระหวิ�างที�รอการจัดีตั�งองค์กรอิสืระที�มหีน้ัาที�กำากับัดีแ่ลกิจการ
กระจาย้เสีืย้ง เกิดีการจัดีตั�งสืถึานีัวิิทยุ้จำานัวินัมากมาย้หลาย้พัินัสืถึานีัหรอ่อาจนัับัหม่�นั
สืถึานีั สืถึานีัเหล�านีั�สื�งกระจาย้เสีืย้งในัร่ปัแบับัวิิทย้ชุื่มุชื่นักระจาย้อย้่�ทั�วิปัระเทศ เกิดีควิาม
ไรร้ะเบีัย้บั และก�อให้เกิดีปััญหาคล่�นัควิามถีึ�รบักวินัสืถึานีัวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งที�มีอย้่�เดิีม  
(วิิทยุ้ FM และ AM เดิีม) โดีย้เฉพิาะการรบักวินัระบับัวิิทยุ้การบิันั ซึ่่�งสืามารถึสืรา้ง 
ผลกระทบัต�อควิามปัลอดีภัย้ ปัญัหาที�เกิดีข่�นัจากการสื�งกระจาย้เสีืย้งของวิิทย้ชุื่มุชื่นัเดิีม
ได้ีนัำาไปัสื่�ควิามพิย้าย้ามในัการนัำาผ่เ้กี�ย้วิขอ้งกลุ�มนีั�เขา้สื่�ระบับักำากับัดีแ่ล ซึ่่�งในัระย้ะแรก
สืามารถึดีำาเนิันัการผ�านัการอนัญุาตในัร่ปัแบับั “ผ่ท้ดีลองออกอากาศวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง

º·Ê‹§·ŒÒÂ
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เปั็นัการชื่ั�วิคราวิ” เท�านัั�นั ด้ีวิย้ย้ังไม�มีคล่�นัควิามถีึ�ที�สืามารถึจัดีสืรรให้สืถึานีัวิิทยุ้กลุ�มนีั�  
โดีย้เริ�มในัสืมัย้คณะกรรมการกิจการโทรคมนัาคมแห�งชื่าติ (กทชื่.) ซึ่่�งใชื่้อำานัาจทาง 
กฎหมาย้จากบัทเฉพิาะกาล มาตรา 78 ของพิระราชื่บัญัญัติการปัระกอบักิจการกระจาย้เสีืย้ง 
และกิจการโทรทัศน์ั พิ.ศ. 2551 ที�ให ้กทชื่. เป็ันัองค์กรกำากับัดีแ่ลและใหใ้บัอนัญุาตแก�
วิิทย้ชุื่มุชื่นัชื่ั�วิคราวิก�อนัที�จะมกีารจัดีตั�งองค์กรกำากับัดีแ่ลใหม� (กสืทชื่.) ในัชื่�วิงเวิลานัั�นั 

เม่�อ กสืทชื่. ถึก่จัดีตั�งข่�นั ได้ีเร�งดีำาเนิันัการจัดีทำาแผนัแม�บัทกิจการกระจาย้เสีืย้ง
และกิจการโทรทัศน์ั ฉบับััที� 1 (พิ.ศ.2555 - 2559) ก�อนัที�จะมกีารต�ออาย้แุผนัแม�บัทฯ  
ฉบัับัที� 1 ในัเวิลาต�อมา ซึ่่�งการมีแผนัแม�บัทฯ เปั็นัจุดีเริ�มต้นัอย้�างเปั็นัทางการของ 
การจัดีทำาหลักเกณฑ์์การอนัญุาตทดีลองปัระกอบักิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง จนัมปีัระกาศ 
กสืทชื่. เร่�อง หลักเกณฑ์์การอนัญุาตทดีลองปัระกอบักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง พิ.ศ. 2555 
ซึ่่�งได้ีพิย้าย้ามจัดีระเบีัย้บัโดีย้นัำาวิิทย้กุระจาย้เสีืย้งชื่มุชื่นัเดิีมเขา้สื่�ระบับัภาย้ใต้การกำากับั
ดีแ่ลของ กสืทชื่. เพิ่�อลดีปัญัหาที�เคย้เกิดีข่�นั โดีย้เฉพิาะปัญัหาการรบักวินัของคล่�นัควิามถีึ�  
อย้�างไรก็ดีี การจัดีระเบีัย้บัในัชื่�วิงเวิลาที�กล�าวิมาดีำาเนิันัการได้ีเพิีย้งระดัีบัหน่ั�งเท�านัั�นั  
เพิราะวิิทย้ทีุ�มทีี�มาจากกลุ�มนีั�ย้งัคงมจีำานัวินัหลาย้พินััสืถึานีัแมว้ิ�าจำานัวินัรวิมจะลดีลงจากเดิีม 
จนักระทั�งในัปีั 2564 นีั� กสืทชื่. ได้ีมแีผนัที�นัำาทาง หรอ่ Roadmap การจัดีระเบัยี้บัวิิทยุ้
กระจาย้เสีืย้งใหม�อีกครั�งหน่ั�ง ซึ่่�งเปัน็ัจังหวิะเวิลาที�เหมาะสืม ทั�งนีั�เน่ั�องมาจากคำาสัื�งของ
คสืชื่. ที� 76/2559 เม่�อ 20 ธุนััวิาคม 2559 วิ�าด้ีวิย้การให้หนั�วิย้งานัภาครฐัที�ถ่ึอครองคล่�นั
ควิามถีึ�จะต้องสื�งค่นัคล่�นัควิามถีึ�ให ้กสืทชื่. ภาย้ในัเด่ีอนัเมษัาย้นั 2565 เพิ่�อนัำาไปัจัดีสืรร
ใหม�ตามกฎหมาย้ ทำาใหก้ลุ�มวิิทย้รุาย้เดิีม (วิิทย้ ุFM และ AM เดิีม) หากปัระสืงค์จะให้
บัรกิารต�อไปัก็จะต้องเขา้สื่�กระบัวินัการใหใ้บัอนัญุาตภาย้ใต้กฎหมาย้ปัจัจบุันััด้ีวิย้เชื่�นักันั  
ซึ่่�งการสื�งกระจาย้เสีืย้งภาย้ใต้ระบับัที�ต้องพิ่�งพิิงคล่�นัควิามถีึ� ผ่ใ้ห้บัรกิารก็จะต้องได้ีรบัั
การจัดีสืรรคล่�นัควิามถีึ� นัั�นัค่อ ถ้ึาเปัน็ับัรกิารทางธุุรกิจก็จะต้องจัดีสืรรด้ีวิย้วิิธุกีารปัระมล่  
เปั็นัต้นั เชื่�นัเดีีย้วิกับักลุ�มผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตให้ทดีลองปัระกอบักิจการที�จะต้องปัรบััตัวิเอง
เขา้สื่�ระบับัการอนัญุาตที�เต็มร่ปัแบับั โดีย้ได้ีรบััการจัดีสืรรคล่�นัโดีย้ถึก่ต้องตามกฎหมาย้
ภาย้ใต้บัรกิารแต�ละปัระเภท 

ตั�งแต�ปีั 2567 เป็ันัต้นัไปั สืถึานัะผ่ไ้ด้ีรบััอนัญุาตทดีลองปัระกอบักิจการจะไม�เหล่อ 
อย้่�อีกต�อไปั แต�จะปัรบััเปัลี�ย้นัสืภาพิไปัเปัน็ัผ่ร้บััใบัอนัญุาตปัระกอบักิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง 
ปัระเภทบัรกิารธุุรกิจ บัรกิารสืาธุารณะ หรอ่บัรกิารชุื่มชื่นั ตามที�กฎหมาย้กำาหนัดี โดีย้ภาย้ใต้ 
Roadmap การจัดีระเบัยี้บักิจการวิิทย้กุระจาย้เสีืย้ง กำาหนัดีใหกิ้จการปัระเภท“บัรกิารชื่มุชื่นั”  
กลับัไปัสื่�ร่ปัแบับัการให้บัรกิารปัระชื่าชื่นัในัท้องถิึ�นัอย้�างแท้จรงิ โดีย้เป็ันัส่ื�อที�สื�งตรงข้อมล่
ถ่ึงชืุ่มชื่นั ทั�งนีั� สืำาหรบัั “หนั�วิย้งานัหรอ่องค์กรของรฐัที�เคย้ถ่ึอครองคล่�นัควิามถีึ�วิิทยุ้” 
เชื่�นั กรมปัระชื่าสัืมพินััธุแ์ละหนั�วิย้งานัด้ีานัควิามมั�นัคง หากปัระสืงค์ที�จะดีำาเนิันักิจการต�อ 
จะถึ่กปัรบััเปัลี�ย้นัเปั็นัผ่ใ้ห้บัรกิารวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งปัระเภทบัรกิารสืาธุารณะ ในัขณะที� 
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“คล่�นัควิามถีึ� FM” ซึ่่�งเปัน็ัคล่�นัควิามถีึ�ที�มกีารใชื่ป้ัระโย้ชื่น์ัทางธุุรกิจเปัน็ัหลัก กสืทชื่. จะนัำามา
จัดีสืรรใหม�ด้ีวิย้วิิธุกีารปัระมล่ โดีย้เริ�มต้นัจากคล่�นัสืถึานีัวิิทย้ ุ1 ปัณ. ของสืำานัักงานั กสืทชื่. 
และคล่�นัของกรมปัระชื่าสัืมพินััธุ ์จำานัวินั 9 สืถึานีั เปัน็ัโครงการนัำาร�อง 

บัริบัทของกิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัปัระเทศไทย้จะพิบักับัควิามท้าทาย้ 
ร่ปัแบับัใหม� เน่ั�องจากการเปัลี�ย้นัแปัลงทางเทคโนัโลย้แีละการขย้าย้เครอ่ข�าย้การใหบ้ัรกิาร
อินัเทอรเ์น็ัตควิามเรว็ิสืง่ ก�อให้เกิดีร่ปัแบับัการให้บัรกิารวิิทยุ้ในัชื่�องทางออนัไลน์ัที�ไม�ต้อง
พิ่�งพิิงคล่�นัควิามถีึ� (Internet radio) ซึ่่�งเปั็นับัรกิารสืตรมีมิ�งที�แม้วิ�าอาจจะย้ังไม�ขย้าย้
ตัวิกว้ิางขวิางทั�วิปัระเทศ แต�บัรกิารปัระเภทนีั�มีแนัวิโน้ัมที�จะได้ีรบััควิามนิัย้มเพิิ�มสื่งข่�นั 
โดีย้เฉพิาะจากกลุ�มเป้ัาหมาย้ระดัีบัมกีำาลังซึ่่�อในัสัืงคม การเปัลี�ย้นัแปัลงนีั�ได้ีสื�งผลกระทบั 
ต�อราย้ได้ีจากค�าโฆษัณาของผ่้ปัระกอบักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้ง ดัีงจะเห็นัได้ีจาก
ปัระมาณการม่ลค�าโฆษัณาผ�านัสืถึานีัวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งของสืถึานีัวิิทยุ้ธุุรกิจ คล่�นั FM 
จำานัวินั 36 คล่�นั ในักรุงเทพิมหานัคร มแีนัวิโน้ัมลดีลงเร่�อย้ๆ โดีย้ในัปีั 2563 มล่ค�าการ
โฆษัณามเีพิยี้ง 3,602.25 ล้านับัาท ซึ่่�งลดีลงถ่ึงรอ้ย้ละ 24 เม่�อเทีย้บักับัปีั 2562 และเปัน็ั
มล่ค�าที�ลดีลงมากที�สืดุีในัรอบั 7 ปั ีนัับัจากปีั 255712 เปัน็ัต้นัมา 

ควิามท้าทาย้สืำาหรบััการปัระกอบักิจการวิิทยุ้กระจาย้เสีืย้งในัปัระเทศไทย้ 
ที�จะเกิดีข่�นัและเป็ันัไปัต�อจากนีั� นัอกจากจะต้องพิัฒนัาและสืรา้งสืรรค์คอนัเทนัต์ 
ที�เขา้ถ่ึงผ่ฟ้ังัแล้วิ ย้งัต้องสืรา้งจดุีเดี�นัของสืถึานีั สืรา้งแบัรนัด์ี และพิฒันัาต�อย้อดีบัรกิาร
โดีย้เฉพิาะวิิทย้ปุัระเภทบัรกิารธุุรกิจ เพิ่�อนัำาไปัสื่�ชื่�องทางสืรา้งแหล�งราย้ไดีใ้หม�ด้ีวิย้ 

การเตรยี้มพิรอ้มรบััม่อกับัการเปัลี�ย้นัแปัลงจากพิฤติกรรมของผ่้บัรโิภคและ
เทคโนัโลย้ีที�เกิดีข่�นัทั�งในัปััจจุบัันัและอนัาคต จ่งเปั็นักุญแจสืำาคัญของผ่้ปัระกอบัการ 
ที�จะรบััมอ่กับัสืมรภม่กิารแข�งขนััในัทกุทิศทาง ซึ่่�งจะเปัน็ัปัจัจัย้ใหผ้่ป้ัระกอบัการสืามารถึ
อย้่�รอดีไดีใ้นัระย้ะย้าวิ

เบ่�องหลัง...ค่อ บทเร่ิ่ยุน 

เบ่�องหน้า..ค่อ เส้ื่นทางแห่งโอกิาสื่ ท่�มุ่งสู่ื่จุดหมายุ  
หากิแต่้ต้้องก้ิาวิข้ามควิามท้าทายุ

เม่�อหนทางไปสืู่่เส้ื่นชั่ยุไม่ได้ว่ิ�งเข้าหาเริ่า  
เริ่าจึงต้้องว่ิ�งเพ่�อมุ่งหน้าเข้าหา 

“เส้ื่นชั่ยุ” 
12 ราย้ะเอีย้ดีเพิิ�มเติมดีไ่ด้ีที�ภาคผนัวิก



FM.88.0 (POR CHOR SOR (TV11))
FM.88.5 (SOR TOR ROR)
FM.89.0 (YAN KOH)
FM.89.5 (RAJAMONGKOL)
FM.90.0 (POL 1)
FM.90.5 (VOR POR TOR)
FM.91.0 (SOR VOR POR)
FM.91.5 (YAN KOH)
FM.93.0 (SOR TOR ROR)
FM.93.5 (SOR VOR TOR)
FM.94.0 (TOR TOR BOR)
FM.94.5 (JOR SOR)
FM.95.0 (TOR TOR TOR)
FM.95.5 (POR CHOR SOR)
FM.96.0 (ROR DOR)
FM.96.5 (OR SOR MOR TOR)
FM.97.0 (SOR VOR TOR)
FM.97.5 (TOR TOR TOR)
FM.98.0 (POL 1)
FM.98.5 (1 POR NOR)
FM.99.0 (OR SOR MOR TOR)
FM.99.5 (SOR VOR TOR)
FM.100.0 (JOR SOR)
FM.100.5 (OR SOR MOR TOR)
FM.101.0 (VOR SOR)
FM.101.5 (CHULA)
FM.102.0 (KOR SOR TOR BOR)
FM.102.5 (TOR ROR 06)
FM.103.0 (JOR SOR)
FM.103.5 (TOR TOR BOR (TV7))
FM.104.5 (POR TOR OR)
FM.105.0 (SOR VOR TOR)
FM.105.5 (OR SOR MOR TOR(TV3))
FM.106.0 (SOR TOR ROR)
FM.106.5 (1 POR NOR)
FM.107.0 (OR SOR MOR TOR)
รวิมูมูลูค่าข้องการโฆษ์ณาทั�งหมูด

สถานุวิ่ิทยกุระจัายเส่ยง

ม่ลค�าตลาดีกิจการกระจาย้เสีืย้งได้ีอ้างอิง
ข้อม่ลที�เก็บัรวิบัรวิมโดีย้ AGB Nielsen Media 
Research ซึ่่�งเปัน็ัขอ้มล่การโฆษัณาผ�านัสืถึานีัวิิทยุ้
กระจาย้เสีืย้งคล่�นัหลักในัระบับั FM ในัเขตกรุงเทพิฯ 
และปัรมิณฑ์ล จำานัวินั 36 สืถึานีั (88.0 – 91.5,  
93.0 – 103.5 และ 104.5 – 107.0 MHz) 

จากขอ้มล่ในัปีั 2557 – 2563 พิบัวิ�า มล่ค�า
ตลาดีรวิมของการโฆษัณาในักิจการกระจาย้เสีืย้ง
เริ�มลดีลงตั�งแต�ปั ี2559 เปัน็ัต้นัมา ซึ่่�งเปัน็ัทิศทางที�
เกิดีพิรอ้มๆ กับัเหตุการณ์สืำาคัญในัวิงการโฆษัณา  
เชื่�นั การเกิดีข่�นัของโทรทัศน์ัในัระบับัดิีจิตอลในัปีั  
2557 การเปัลี�ย้นัแปัลงทางเทคโนัโลย้ี การเกิดีข่�นั
ของวิิทยุ้ออนัไลน์ั ตลอดีจนัพิฤติกรรมของผ่้ฟััง 
ที� หันัมารับัฟัั ง วิิทยุ้ผ� านัทางส่ื� อออนัไลน์ัและ
แอปัพิลิเคชื่ันักันัมากข่�นั สิื�งเหล�านีั�สื�งผลให้เกิดี 
การแย้�งชื่ิงตลาดีโฆษัณาในัส่ื�อต�างๆ และเป็ันั
สื�วินัหน่ั�งที�สื�งผลต�อม่ลค�าโฆษัณาในัตลาดีกิจการ
กระจาย้เสีืย้งด้ีวิย้เชื่�นักันั ซึ่่�งเห็นัได้ีชื่ัดีวิ�า ม่ลค�า
โฆษัณาของตลาดีกิจการกระจาย้เสีืย้งเริ�มลดีลง
ในัปั ี2559 จนัลดีลงตำาสืดุีในัปั ี2560 ก�อนัจะค�อย้ๆ  
ปัรบััเพิิ�มข่�นัในัชื่�วิงปีั 2561 อย้�างไรก็ดีี แนัวิโน้ัม 
ม่ลค�าโฆษัณาลดีลงอีกครั�งในัปีั 2562-2563  
โดีย้การโฆษัณามีม่ลค�าเพิีย้ง 3,602.25 ล้านับัาท 
ในัปัี 2563 ซึ่่�งลดีลงถ่ึงรอ้ย้ละ 24 เม่�อเทีย้บักับัปั ี
2562 และเปั็นัม่ลค�าที�ลดีลงมากที�สืุดีในัรอบั 7 ปั ี
นัับัจากปั ี2557 เปัน็ัต้นัมา ทั�งนีั�ในัปั ี2563 เปัน็ัปัทีี�
เริ�มเกิดีวิิกฤตการณ์การแพิร�ระบัาดีของไวิรสัืโคโรนัา
สืาย้พินััธุ์ุใหม� หรอ่ ไวิรสัืโควิิดี-19 

ภาคผู้นวิกิ
มลูค่าต้ลาดก่ิจกิาริ่กิริ่ะจายุเส่ื่ยุง

ที�มา: AGB Nielsen Media Research



93,026
135,020
265,723

83,135
131,543
170,991
135,661
92,803

570,763
83,756

246,065
51,793

201,593
275,414
137,855
114,893

200,764
172,632
87,315

32,505
69,362

-
298,180
145,679
140,041

11,225
98,471

89,508
101,551
292,016

53,111
-

281,723
103,980
568,815
72,480

5,609,392

78,599
132,136
234,232
95,555
119,910
185,849
132,808

49,733
485,543
105,062
231,439
183,612
211,309
217,952
143,894
121,967
141,865
176,826
85,280
29,010
63,165

-
286,357
170,521
150,369

13,603
72,888

121,002
90,549

299,533
88,012

-
297,622
123,800
641,989

93,441
5,675,432

58,749
54,417

193,192
70,604

130,001
155,512
122,806

43,473
500,917
92,823

163,089
450,919
179,463
159,052
127,003
94,606

206,174
79,294
181,314
79,472
67,795

-
265,999

113,147
116,027
23,164
56,171

98,395
93,519

198,040
84,519
39,434

224,081
104,077
544,341
90,944

5,262,533

47,216
93,704
52,237
79,441

135,209
137,453
139,278
52,239
384,411
64,278
82,075

238,412
162,209
152,229
96,675
92,821
161,158
10,077
71,355
59,415
59,796

-
177,550
110,544
115,003

18,634
61,851

107,344
112,871

206,570
204,617
48,053
212,107
108,912
522,953

97,425
4,476,122

40,763
108,211
77,637
89,234

135,008
152,608
117,423
78,795

492,453
68,830
59,281

246,413
146,055
149,148

107,305
77,174

191,463
15,530
63,398
32,469
57,690

-
193,718
114,795

106,055
17,989
74,438

115,356
110,922
257,967
226,802

42,984
245,175
110,337

533,860
144,250

4,801,536

33,406
78,510

100,078
129,772
151,639
170,658
97,402
66,163

512,457
66,565

230,321
275,129
143,654
127,151

120,045
90,866

202,376
12,631

110,413
40,544
53,961

-
170,650
93,235
89,097
15,083
65,749
62,011

90,993
203,325
234,721
40,862

227,106
51,583

458,240
118,461

4,734,857

23,689
31,414

100,906
123,563
152,480
113,555
79,948
31,022

348,029
69,535

173,922
276,761
110,795
70,478

105,481
62,509
144,326

12,381
106,616

7,435
39,919
3,488

137,787
84,832
70,597
10,491

184,001
47,449
69,132

135,253
44,248
45,495

134,993
74,350

313,506
61,863

3,602,249

มูลูค่าข้องการโฆษ์ณาในุกิจัการกระจัายเส่ยง (หนุว่ิย : พันุบาท) 

หมาย้เหต:ุ
1.  เริ�มมกีารเก็บัขอ้มล่ FM 105.50 ในัปีั 2559 และ FM 99.5 ในัปั ี2563
2.  ในัปีั 2559-2560 มล่ค�าการโฆษัณาลดีลง เน่ั�องจากเหตกุารณ์สืำาคัญในัวิงการโฆษัณา 
 เชื่�นั การเกิดีข่�นัของโทรทัศน์ัดิีจิตอลและวิิทย้อุอนัไลน์ั ที�สื�งผลต�อพิฤติกรรมของปัระชื่าชื่นั
3.  ในัปีั 2563 มล่ค�าการโฆษัณาลดีลงอย้�างมนัีัย้สืำาคัญเน่ั�องจากสืถึานัการณ์โควิิดี-19

ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563
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หนัััังสืืืือฉบัััับัันีัั�ีวััััตถุุประสืืงค์์เพืื่่��อศึึึึกษาพัื่่ฒนััาการ

ของกิจการกระจายเสืืียงในััแต�ละยุค์แต�ละสืืมัย 

รวััมทั�งรวัับััรวััมข้อค์ิดและประสืืบััการณ์ของ

บััุค์ค์ลในััวัังการกระจายเสืืียงที�ฟันััฝ่าอุปสืืรรค์

และค์วััามท้าทายตั�งแต�อดีตจนััถุึงปัจจุบััันัั 

ข้อมูล ค์วััามเห็็นัั หรืือข้้อค์วััามใดๆ ที��ปรากฏในััหนัััังสืืืือนีัั� 

ไม��มีีผลผูกพััื่่นัั ต��อสืืำานััักงานัั กสืืทช. แต��อย�างใด 

และสืืำานััักงานัั กสืืทช. จะไม�รัับััผิิดชอบััต��อค์วััามเสีีืืยหาย

ที��อาจจะเกิิดขึ�นัั ทั�งทางตรงหรืือทางอ้้อม จากการนััำาข้้อมูล 

ค์วััามเห็็นัั หรืือข้้อค์วััามในััหนัััังสืืืือนีัั�ไปใช้ หรืือกระทำาการใด

ที��เกี��ยวััข้้องกัับััข้้อมูล ค์วััามเห็็นัั หรือข้้อค์วััามที��ปรากฏในััหนััังสืืืือนีัั�


