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บทที่่� 1

วิิวััฒนาการ
กิิจการกระจายเสีียงในประเทศไทย
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กิิจการกระจายเสีียงในประเทศไทยได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบ
ไปตามระบบการเมืื อ งและการปกครอง บริิ บ ทสัั ง คมในแต่่ ล ะยุุ ค สมัั ย
สภาพปัั ญ หา และสถานการณ์์ โดยสามารถจํําแนกวิิ วัั ฒ นาการกิิ จ การ
กระจายเสีียงในประเทศไทย ออกเป็็น 5 ช่่วง ดัังนี้้�

1

ช่่วงที่่�

พ.ศ. 2473-2501

ยุุคแห่่งการผููกขาดโดยรััฐ

ก.พ. 2473 สถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียงแห่่งประเทศไทย เริ่่ม� ออกอากาศ
ครั้้�งแรก โดยเป็็นกระบอกเสีียงของรััฐบาลและหน่่วยงานราชการ
ช่่วงแรก ระหว่่าง พ.ศ. 2473 - 2501 เป็็นยุุคแห่่งการผููกขาดโดยรััฐ
เนื่่�องจากรััฐบาลเป็็นผู้้�กำำ�กัับดููแลกิิจการ กำำ�หนดเนื้้�อหาที่่�ใช้้เผยแพร่่และ
ออกอากาศแต่่เพีียงผู้้�เดีียว เพื่่�อควบคุุมการกระจายข่่าวแก่่ประชาชนและ
กลุ่่�มข้้าราชการ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเผยแพร่่ข่่าวสารและความรู้้�ด้้าน
การปกครองแก่่ประชาชน มีีสถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงแห่่งประเทศไทยเป็็น
กระบอกเสีียงของรััฐบาลและหน่่วยงานราชการ เพื่่�อเป็็นแกนกลางและ
กระบอกเสีียงในการกระจายข่่าวและขยายแนวคิิดด้า้ นการปกครองให้้รัฐั บาล
และหน่่วยงานราชการเป็็นหลััก (ธนกร ศรีีสุุขใส, 2561)
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2
ช่่วงที่่�

พ.ศ. 2502-2531

ยุุคการให้้สััมปทานแบบอุุปถััมภ์์

รััฐเป็็นเจ้้าของสถานีีวิิทยุุ
เกิิดสถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงขนาดเล็็กในภููมิิภาคเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
รวดเร็็ว
เกิิดธุุรกิิจโฆษณา จััดทำำ�รายการ ขายเวลา โดยภาคเอกชน
พ.ศ. 2511 พระราชกฤษฎีี กา เพื่่� อ ให้้ กิิ จการกร ะจายเสีี ย ง
อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของรััฐ ทำำ�ให้้กิิจการกระจายเสีียงต้้อง
ยึึดมั่่�นเรื่่�องความมั่่�นคงและผลประโยชน์์ของชาติิ
หลัั งเหตุุ การณ์์ ทางการเมืืองในปีี พ.ศ. 2519 ผู้้�ออกอากาศ
กิิ จการกร ะจายเสีี ยงต้้ อ งได้้ รัั บใบอนุุ ญ าต ได้้ แก่่ ใบอนุุ ญาต
ผู้้�ประกาศข่่ า ว (Announcer License) และใบอนุุ ญ าต
ผู้้�ผลิิตรายการ (Producer License) โดยมีีกรมประชาสััมพัันธ์์
เป็็นหน่่วยงานหลัักในการฝึึกอบรมผู้้�ประกาศข่่าว (Siriyuvasak,
1989)
ช่่วงที่่�สอง ระหว่่าง พ.ศ. 2502 - 2531 ถููกเรีียกว่่า ยุุคการให้้
สััมปทานแบบอุุปถััมภ์์ โดยจากการศึึกษาของ Siriyuvasak (1989) พบว่่า
ในยุุคนี้้�ได้้เกิิดสถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงขนาดเล็็กในส่่วนภููมิิภาคเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งมีีหน่่วยงานของรััฐบาลเป็็นเจ้้าของ และเอกชนมีีอำำ�นาจ
ทางเศรษฐกิิ จ ควบคุุ ม สถานีี เริ่่� ม มีี เ อกชนเข้้ า มาดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ในด้้ า น
โฆษณา และจัั ดทำำ�ร ายการ และมีี ช่่ อ งทางการหารายได้้ เข้้ า สู่่�กิิ จ การ
โดยการขายเวลาเพื่่�อโฆษณา สรุุปได้้ว่่ายุุคนี้้�รััฐบาลมีีอำำ�นาจเป็็นเจ้้าของ
สถานีี ต ามกฎหมาย และเอกชนมีี อำำ�น าจทางเศรษฐกิิ จ ควบคุุ ม สถานีี
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โดยเฉพาะระหว่่ า ง พ.ศ. 2503 - 2513 นัั บ เป็็ นช่่ ว ง “ปีี ท อง” ของ
กิิจการกระจายเสีียงเนื่่�องจากช่่วงเวลานั้้�นมีีปริิมาณโฆษณา รายการเพลง
และรายการบัันเทิิงเป็็นจำำ�นวนมาก จนนำำ�ไปสู่่�กระแสวิิพากษ์์วิิจารณ์์ต่่อการ
ดำำ�เนิินกิิจการกระจายเสีียงที่่�ส่่งสััญญาณผ่่านคลื่่�นความถี่่�ที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด
ให้้มีีการใช้้เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะมากกว่่าการแสวงหากำำ�ไรของภาคเอกชน
ต่่อมาภาครััฐโดยเฉพาะหน่่วยงานทางการทหารที่่�รับั ผิิดชอบต่่อการให้้บริิการ
สถานีีวิิทยุุจึึงปิิดสถานีีวิิทยุุจำ�นวน
ำ หนึ่่�ง
ยุุคนี้้�กิิจการกระจายเสีียงอยู่่�ในรููปแบบเชิิงพาณิิชย์์ มีีการแข่่งขััน
เพื่่�อชิิงส่่วนแบ่่งตลาดและเม็็ดเงิินโฆษณาของผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
และใน พ.ศ. 2511 มีีการออกพระราชกฤษฎีีกาเพื่่�อให้้กิิจการกระจายเสีียง
อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของรััฐ ซึ่่ง� กระทบต่่อกิิจการกระจายเสีียงเนื่่�องจากมีีการ
กำำ�หนดให้้โฆษณาได้้ไม่่เกิิน 9 นาทีีต่่อชั่่�วโมง และทำำ�ให้้กิิจการกระจายเสีียง
ในระดัับภููมิิภาคอยู่่�ภายใต้้เครืือข่่ายของกิิจการทหาร (Military Network)
ในเวลาต่่อมา และยัังมีีการยัังกำำ�หนดให้้กิิจการกระจายเสีียงต้้องยึึดมั่่�น
เรื่่� อ งความมั่่� น คงและผลประโยชน์์ ข องชาติิ เ ป็็ น หลัั ก เพื่่� อ ต่่ อ ต้้ า นแนวคิิ ด
สัังคมนิิยมและคอมมิิวนิิสต์์ พร้้อมทั้้�งต้้องส่่งเสริิมวััฒนธรรม บรรทััดฐาน และ
ค่่านิิยมของสัังคมด้้วย
ภายใต้้วิกิ ฤตการณ์์ทางการเมืือง พ.ศ. 2519 หรืือ เหตุุการณ์์ 6 ตุุลาคม
2519 มีีการจำำ�กััดเสรีีภาพในการนำำ�เสนอข่่าวสารในทุุกอุุตสาหกรรมสื่่�อ
ซึ่่�งในกรณีีสื่่�อวิิทยุุนั้้�นถููกควบคุุมรายการทุุกประเภท มีีการเน้้นย้ำำ��หน้้าที่่�ของ
สถานีีวิิทยุุให้้รวมถึึงภาระหน้้าที่่�ในการปกป้้องผลประโยชน์์ของชาติิ และยััง
มีีระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�สำำ�คััญคืือ ผู้้�ออกอากาศกิิจการกระจายเสีียงต้้องได้้รัับ
ใบอนุุญาต ได้้แก่่ ใบอนุุญาตผู้้�ประกาศข่่าว (Announcer License) และ
ใบอนุุญาตผู้้�ผลิิตรายการ (Producer License) โดยมีีกรมประชาสััมพัันธ์์เป็็น
หน่่วยงานหลัักในการฝึึกอบรมผู้้�ประกาศข่่าว
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3
ช่่วงที่่�

พ.ศ. 2532-2539

ยุุคแห่่งการเติิบโต
ของกิิจการกระจายเสีียง

รููปแบบสััมปทานกิิจการวิิทยุุ
ธุุรกิิจวิิทยุุกระจายเสีียงเชิิงพาณิิชย์์ เน้้นสร้้างกำำ�ไร
ช่่วงที่่� 3 ระหว่่าง พ.ศ. 2532 - 2539 กิิจการกระจายเสีียงมีีแนวโน้้ม
การเติิบโตที่่�สููงมาก เนื่่�องจากมีีรายได้้จากการโฆษณานัับพัันล้้าน โดยรััฐ
ได้้เปิิดให้้เอกชนสามารถเข้้ามาหารายได้้ภายใต้้รููปแบบสััมปทานที่่�อยู่่�ใน
ครอบครองแบบมีีการแข่่งขััน เรีียกได้้ว่่ายุุคนี้้�คืือ ยุุคธุุรกิิจการเมืือง ในช่่วง
พ.ศ. 2537 - 2539 เกิิดการกระจุุกตััวของสื่่�อที่่�อยู่่�ภายใต้้อำ�น
ำ าจของธุุรกิิจ
ขนาดใหญ่่ บางกลุ่่�มธุุรกิิจมีีการครอบครองหลายสถานีีเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการ
วิิทยุุกระจายเสีียงเชิิงพาณิิชย์์ การผลิิตรายการในช่่วงนี้้�จะมุ่่�งเน้้นให้้ความ
สำำ�คััญไปที่่�การสร้้างกำำ�ไรทางธุุรกิิจเป็็นอย่่างมาก (อุุบลรััตน์์ ศิิริิยุุวศัักดิ์์�
อ้้างถึึงใน ธนกร ศรีีสุุขใส, 2561)
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4
ช่่วงที่่�

พ.ศ. 2540-2559

ยุุคแห่่งการกำำ�กัับดููแล

มาตรา 40 ของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2540
บัั ญ ญัั ติิ ใ ห้้ ค ลื่่� น ความถี่่� ที่่� ใช้้ ใ นการส่่ ง วิิ ท ยุุ กร ะจายเสีี ย ง วิิ ท ยุุ
โทรทััศน์์ และวิิทยุุโทรคมนาคม เป็็นทรััพยากรสื่่�อสารของชาติิ
เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ” และ “ให้้มีีองค์์กรของรััฐที่่�เป็็นอิิสระ
ทำำ�หน้้าที่่�จััดสรรคลื่่�นความถี่่�และกำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการ
วิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม”
พระราชบััญญััติิองค์์กรจััดสรรคลื่่�นความถี่่�และกำำ�กัับกิิจการวิิทยุุ
กระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
ให้้ มีี ค ณะกรรมการกิิ จการกร ะจายเสีี ย งและกิิ จการ โทรทัั ศ น์์
แห่่งชาติิ (กสช.) กำำ�กัับดููแลด้้านกระจายเสีียงและโทรทััศน์์ และ
คณะกรรมการกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กทช.) กำำ�กัับดููแล
ด้้านโทรคมนาคม
ช่่วงสููญญากาศ ไม่่มีี กสช. ก่่อกำำ�เนิิดสถานีีวิทิ ยุุชุมุ ชนจำำ�นวนมาก
ที่่�มาจากทุุกกลุ่่�ม ตั้้�งแต่่ธุุรกิิจ การเมืือง และท้้องถิ่่�น
รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47 ระบุุ
ให้้มีีองค์์กรอิิสระมาจััดสรรคลื่่�นความถี่่� และกำำ�กัับการประกอบ
กิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
เป็็นที่่ม� าของพระราชบััญญััติอิ งค์์กรจัดั สรรคลื่่น� ความถี่่แ� ละกำำ�กัับ
การประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553
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พ.ศ. 2554 มีีคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์
และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (บอร์์ด กสทช.) ชุุดแรก
ผู้้�ที่่� ถืื อครองคลื่่� น ความถี่่� สำำ� หรัั บ กิิ จการวิิ ท ยุุ กร ะจายเสีี ย ง
(ที่่�กฎหมายมิิได้้กำำ�หนดอายุุการใช้้งานคลื่่�นความถี่่�ไว้้) ให้้มีีเวลา
ให้้ใช้้งานคลื่่�นความถี่่�สููงสุุดไม่่เกิิน 5 ปีีนัับจากวัันที่่�แผนแม่่บท
การบริิหารคลื่่�นความถี่่�มีีผลบัังคัับใช้้ในวัันที่่� 4 เมษายน 2555
20 ธัันวาคม 2559 คณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ (คสช.) มีีคำำ�สั่่ง�
หััวหน้้า คสช. ที่่� 76/2559 ยืืดระยะเวลาในการเรีียกคืืนคลื่่�น
ความถี่่วิ� ทิ ยุุจากเดิิมที่่�สิ้้นสุ
� ดุ ในปีี 2560 เป็็นวันที่่
ั � 3 เมษายน 2565
ช่่วงที่่� 4 ระหว่่าง พ.ศ. 2540 - 2559 เรีียกว่่า ยุุคแห่่งการกำำ�กัับดููแล
โดยในยุุคนี้้�ได้้มีีการบััญญััติิรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2540
ซึ่่�งถููกออกแบบให้้มีีการแก้้ไขปััญหาที่่�มีีการใช้้กิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงเป็็น
เครื่่�องมืือของรััฐบาลและใช้้ในเชิิงพาณิิชย์์มากจนเกิินไป โดยมาตรา 40
บััญญััติิให้้ “คลื่่�นความถี่่�ที่่�ใช้้ในการส่่งวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และ
วิิทยุุโทรคมนาคม เป็็นทรััพยากรสื่่�อสารของชาติิเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ”
และ “ให้้มีีองค์์กรของรััฐที่่�เป็็นอิิสระทำำ�หน้้าที่่�จััดสรรคลื่่�นความถี่่�และกำำ�กัับ
ดููแลการประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการ
โทรคมนาคม” ทั้้�งนี้้� ตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ เพื่่�อให้้มีีการปฏิิรููปสื่่�อวิิทยุุ
โทรทััศน์์ โดยหลัังจากนั้้�นปรากฏว่่ามีีสถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงเกิิดขึ้้�นใหม่่
เป็็นจำำ�นวนนัับหมื่่�นสถานีี ผู้้�ประกอบการกลุ่่�มธุุรกิิจ กลุ่่�มการเมืือง และ
กลุ่่�มองค์์กรนอกรััฐต่่างจััดตั้้�งสถานีีวิิทยุุของตนเองขึ้้�น ในช่่วงที่่�ไม่่มีีระเบีียบ
หลัักเกณฑ์์และองค์์กรกำำ�กัับดููแล โดยอ้้างจากบทบััญญััติิดัังกล่่าวที่่�ว่่า
คลื่่น� ความถี่่เ� ป็็นทรััพยากรของชาติิ เหตุุการณ์์นี้้ส่� ง่ ผลให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง
โครงสร้้างกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงครั้้�งใหญ่่
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หลัังจากนั้้�นจึึงมีีการประกาศใช้้รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
พ.ศ. 2550 กำำ�หนดให้้มีีการจััดตั้้�งองค์์กรของรััฐที่่�เป็็นองค์์กรอิิสระ เพื่่�อทำำ�
หน้้าที่่�จััดสรรคลื่่�นความถี่่�และกำำ�กัับการประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง
วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม ตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ จึึงได้้มีีการ
ออกพระราชบััญญััติิการประกอบกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์
พ.ศ. 2551 ซึ่่ง� มีีการแบ่่งประเภทของใบอนุุญาตประกอบกิิจการกระจายเสีียง
เป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ 1) ผู้้�รัับใบอนุุญาตประเภทกิิจการบริิการสาธารณะ
2) ผู้้�รัับใบอนุุญาตประเภทกิิจการบริิการชุุมชน และ 3) ผู้้�รัับใบอนุุญาต
ประเภทกิิจการทางธุุรกิิจ เพื่่�อจััดระเบีียบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง ตามด้้วย
การออกพระราชบััญญััติิองค์์กรจััดสรรคลื่่�นความถี่่�และกำำ�กัับกิิจการวิิทยุุ
กระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เป็็นที่่�มา
ของการจััดตั้้ง� คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการ
โทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) ชุุดแรกในปีี 2554

ประเภทของใบอนุุญาต
ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ใบอนุุญาตประกอบกิิจการ
บริิการสาธารณะ
ใบอนุุญาตประกอบกิิจการ
บริิการชุุมชน
ใบอนุุญาตประกอบกิิจการ
ทางธุุรกิิจ
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กสทช. เริ่่�มจััดระเบีียบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง โดยในปีี 2555
ได้้มีีการออกหลัักเกณฑ์์ให้้กลุ่่�มผู้้�ประกอบการวิิทยุุชุุมชนเข้้ามาสู่่�รููปแบบ
การได้้รัับอนุุญาตทดลองประกอบกิิจการ คราวละ 1 ปีี นอกจากนี้้� ยัังได้้
กำำ�หนดให้้หน่่วยงานที่่�ถืือครองคลื่่�นความถี่่�ในกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง
ภายใต้้มาตรา 83 แห่่งพระราชบััญญััติิองค์์กรจััดสรรคลื่่�นความถี่่�และกำำ�กัับ
การประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 มีีเวลาให้้ใช้้งานคลื่่�นความถี่่�สููงสุุดไม่่เกิิน 5 ปีี นัับจากวัันที่่�
แผนแม่่บทการบริิหารคลื่่�นความถี่่�มีีผลบัังคัับใช้้ในวัันที่่� 4 เมษายน 2555
อย่่างไรก็็ตาม คณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ (คสช.) ได้้มีีคำำ�สั่่�งหััวหน้้า คสช.
ที่่� 76/2559 ลงวัันที่่� 20 ธัันวาคม 2559 ขยายระยะเวลาในการเรีียกคืืน
คลื่่�นความถี่่�วิิทยุุจากเดิิมที่่�สิ้้�นสุุดในปีี 2560 เป็็นวัันที่่� 3 เมษายน 2565

5
ช่่วงที่่�

พ.ศ. 2560-2564

ยุุคแห่่งการนำำ�กิิจการกระจายเสีียง
เข้้าสู่่�ระบบใบอนุุญาต

20 สิิงหาคม 2563 แผนแม่่บทกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการ
โทรทััศน์์ ฉบัับที่่� 2 (พ.ศ. 2563 - 2568) มีีผลใช้้บังั คัับ กำำ�หนดให้้
มีีการพััฒนากิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงเพื่่�อยกระดัับมาตรฐาน
ให้้ เ ป็็ นที่่� ย อมรัั บ ท่่ า มกลางพัั ฒ นาการของเทคโนโลยีี ที่่�
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
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พฤศจิิกายน – ธัันวาคม 2564 ประกาศ กสทช. เกี่่�ยวข้้องกัับการ
จััดระเบีียบกิิจการกระจายเสีียงประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาดัังนี้้�
ประกาศ กสทช. เรื่่�อง แผนความถี่่�วิิทยุุกิจการกร
ิ
ะจายเสีียง
ระบบเอฟเอ็็ม
ประกาศ กสทช. เรื่่�อง แผนความถี่่�วิิทยุุกิจการกร
ิ
ะจายเสีียง
ระบบเอฟเอ็็ม กำำ�ลัังส่่งต่ำำ��
ประกาศ กสทช. เรื่่�อง มาตรฐานทางเทคนิิคเครื่่�องส่่งวิิทยุุ
กระจายเสีียงระบบเอฟเอ็็ม
ประกาศ กสทช. เรื่่�อง มาตรฐานทางเทคนิิคเครื่่�องส่่งวิิทยุุ
กระจายเสีียงระบบเอฟเอ็็ม กำำ�ลัังส่่งต่ำำ��
ประกาศ กสทช. เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ป้้องกัันการรบกวนการใช้้
คลื่่น� ความถี่่ข� องสถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียงต่่อกิิจการวิทิ ยุุการบินิ
ประกาศ กสทช. เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการอนุุญาตให้้ใช้้
คลื่่�นความถี่่�สำำ�หรัับการให้้บริิการกระจายเสีียง
ประกาศ กสทช. เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขการ
ประมููลคลื่่�นความถี่่�ในระบบเอฟเอ็็ม สำำ�หรัับการให้้บริิการ
กระจายเสีียง ประเภทกิิจการทางธุุรกิิจ
27 ธัันวาคม 2564 เผยแพร่่ประกาศเชิิญชวนให้้ยื่่�นคำำ�ขอรัับ
ใบอนุุ ญ าตให้้ ใช้้ ค ลื่่� น ความถี่่� ใ นระบบเอฟเอ็็ ม สำำ� หรัั บ การ
ให้้ บ ริิ การกร ะจายเสีี ย ง ประเภทกิิ จการ ทางธุุ รกิิ จ จำำ� นวน
74 คลื่่�นความถี่่� เพื่่�อเตรีียมเปิิดประมููลคลื่่�นวิิทยุุกระจายเสีียง
ครั้้�งแรกในประเทศไทย

16

ช่่วงที่่� 5 ระหว่่าง พ.ศ. 2560 - 2564 กสทช. ได้้เตรีียมการจััดระเบีียบ
การกำำ�กับั ดููแลตามประเภทของใบอนุุญาตวิิทยุุกระจายเสีียงตามกฎหมาย
ได้้แก่่บริิการสาธารณะ บริิการชุุมชน และบริิการธุุรกิจิ โดยมีีการจััดระเบีียบ
ทั้้�งผู้้�ประกอบการรายเดิิมที่่�เคยได้้รัับการจััดสรรคลื่่�นความถี่่� และผู้้�ได้้รัับ
อนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการ ซึ่่ง� ในปีี 2564 ได้้มีกี ารจััดทำำ�และประกาศ
ใช้้ ห ลัั กเกณฑ์์ที่่� เ กี่่�ย วข้้ องกัั บ แผนความถี่่�วิิท ยุุ ใ นระบบเอฟเอ็็ มที่่� รว มถึึ ง
เอฟเอ็็มกำำ�ลัังส่่งต่ำำ�� หลัักเกณฑ์์การอนุุญาตและการประมููลคลื่่�นความถี่่�
มาตรฐานเทคนิิค หลัักเกณฑ์์เพื่่�อป้้องกัันการรบกวนการใช้้คลื่่�นความถี่่�
ต่่อกิิจการวิิทยุุการบิิน
ในส่่วนของการอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ในกิิจการกระจายเสีียง
ตามแผนความถี่่�วิิทยุุกิิจการกระจายเสีียงระบบเอฟเอ็็ม สำำ�หรัับประเภท
บริิการทางธุุรกิจิ ได้้มีกี ารเผยแพร่่ประกาศเชิิญชวนให้้ยื่่นคำ
� ำ�ขอรัับใบอนุุญาต
ให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�เมื่่�อวัันที่่� 27 ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งเป็็นคลื่่�นความถี่่�ที่่�ได้้รัับ
คืืนมา จำำ�นวน 74 คลื่่น� ความถี่่� โดยเปิิดให้้ผู้้�ที่่สน
� ใจที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติติ ามที่่�กำำ�หนด
เข้้ามาประมููลคลื่่�นความถี่่�วิิทยุุกระจายเสีียงที่่�มีีระยะเวลาอนุุญาต 7 ปีี
ในขณะที่่�กลุ่่�มที่่�ได้้รัับอนุุญาตทดลองประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงนั้้�น
ตามประกาศ กสทช. เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ว่่าด้้วยการทดลองออกอากาศวิิทยุุ
กระจายเสีียงในระบบเอฟเอ็็ม จะมีีสิิทธิิทดลองออกอากาศตามประกาศนี้้�
ได้้ถึึงปีี พ.ศ. 2567
นอกจากนี้้� ที่่ป� ระชุุม กสทช. ครั้้ง� ที่่� 24/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 17 ธัันวาคม
2564 ได้้พิจิ ารณาเกี่่ย� วกัับการอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่น� ความถี่่ใ� นกิิจการกระจายเสีียง
ตามแผนความถี่่วิ� ทิ ยุุกิจิ การกระจายเสีียงระบบเอฟเอ็็ม และแผนความถี่่วิ� ทิ ยุุ
กิิจการกระจายเสีียงระบบเอเอ็็ม สำำ�หรัับส่่วนราชการหรืือหน่่วยงานอื่่�น
ของรัั ฐ ที่่� ไ ด้้ รัั บ อนุุ ญ าตให้้ ป ระกอบกิิ จ การกระจายเสีี ย ง โดยที่่� ป ระชุุ ม
มีีมติิอนุุญาตภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดให้้ส่่วนราชการและหน่่วยงานภาครััฐ
จำำ�นวน 24 หน่่วยงาน 389 คลื่่�นความถี่่�ใช้้คลื่่�นความถี่่�สำำ�หรัับการให้้
บริิการกระจายเสีียง ประเภทกิิจการบริิการสาธารณะ โดยให้้มีีระยะเวลา
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การอนุุญาต 5 ปีี นัับถััดจากวัันที่่� 3 เมษายน 2565 เป็็นต้น้ ไป ทั้้�งนี้้� เว้้นแต่่ กสทช.
ชุุดใหม่่จะกำำ�หนดให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ทั้้�งนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 2 ธัันวาคม 2564 ยัังได้้มีีการเผยแพร่่ประกาศเชิิญชวน
ให้้ยื่่�นคำ�ข
ำ อรัับใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ตามแผนความถี่่�วิิทยุุกิิจการกระจายเสีียง
ระบบเอเอ็็ม สำำ�หรัับประเภทกิิจการบริิการสาธารณะ จำำ�นวน 45 คลื่่�นความถี่่�
ตลอดจนได้้ มีี ก ารเผยแพร่่ ป ระกาศเชิิ ญ ชวนให้้ ยื่่� นคำำ�ข อรัั บ ใบอนุุ ญ าตให้้ ใช้้
คลื่่�นความถี่่�ตามแผนความถี่่�วิิทยุุกิิจการกระจายเสีียงระบบเอฟเอ็็ม กำำ�ลัังส่่งต่ำำ��
สำำ�หรัับกิิจการบริิการสาธารณะและประเภทบริิการชุุมชน ด้้วยแล้้ว
จากวิิวัฒ
ั นาการของกิิจการกระจายเสีียงในประเทศไทยนั้้�นจะเห็็นได้้ว่า่
กิิจการกระจายเสีียงได้้มีีการเปลี่่�ยนบทบาทอยู่่�เสมอขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพแวดล้้อม
เศรษฐกิิจ การเมืือง และสัังคม โดยบทบาทของกิิจการกระจายเสีียงในช่่วงแรก
นั้้�นได้้กลายเป็็นเครื่่�องมืือหรืือ “กระบอกเสีียง” ให้้กัับภาครััฐในการเผยแพร่่
เนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปกครอง และมุ่่�งเป้้าเพื่่�อต่่อต้้านแนวคิิดสัังคมนิิยม
หรืือคอมมิิวนิิสต์์ ทั้้�งนี้้�บทบาทของกิิจการกระจายเสีียงได้้เปลี่่�ยนไปเมื่่�อมีีการ
ให้้สัมั ปทานในการประกอบกิิจการกระจายเสีียงแบบธุุรกิจิ หรืือกล่่าวได้้ว่า่ กิิจการ
กระจายเสีียงได้้รัับการทำำ�ให้้เป็็นเชิิงธุุรกิิจ (Commercialized) มากขึ้้�นและ
ปรากฏวิิทยุุธุรกิ
ุ จิ เกิิดขึ้้นจำ
� �นวน
ำ มากในสัังคม อย่่างไรก็็ตามกิิจการกระจายเสีียง
ในปััจจุุบันั ได้้เผชิิญกัับการเปลี่่ย� นแปลงครั้้ง� ใหญ่่ โดยมีีบริิบทที่่�แตกต่่างไปจาก
อดีีต ซึ่่ง� ผู้้�บริิโภคเข้้าถึึงเนื้้�อหาผ่่านวิิทยุุกระจายเสีียงแบบดั้้ง� เดิิม (Traditional
Radio) แต่่ปััจจุุบัันการเกิิดขึ้้�นของบริิการอิินเทอร์์เน็็ตทำำ�ให้้พฤติิกรรมและ
รููปแบบการรัับสารของผู้้�บริิโภคเปลี่่ย� นแปลงไปโดยหัันมารัับฟัังสื่่อ� ทางเสีียงบน
แพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั (Digital Platform Audio) หรืือที่่�เรีียกว่่า Over The Top
(OTT) กัันมากขึ้้�น ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงต้้องหาแนวทาง
ในการปรัับตััวทั้้�งทางด้้านเนื้้�อหา โครงสร้้างองค์์กร หรืือการพััฒนาบุุคลากร
ให้้มีีทัักษะและความสามารถเท่่าทัันต่่อสื่่�อใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังเป็็นเรื่่�องที่่�
ท้้าทายสำำ�หรัับหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลที่่�เกี่่ย� วข้้องที่่�ต้อ้ งปรัับแนวทางในการกำำ�กับั
ดููแลให้้ทันต่
ั อ่ การเปลี่่ย� นแปลงของเทคโนโลยีีและสภาวการณ์์ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป
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บทที่่� 2

สภาพอุุตสาหกรรมและตลาด
กิิจการกระจายเสีียงของประเทศไทย
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ในการศึึ ก ษาสภาพอุุ ต สาหกรรมและตลาดกิิ จ การกระจายเสีี ย ง
ของประเทศไทยนั้้�น ได้้ทำำ�การรวบรวมข้้อมููลระบบนิิเวศของอุุตสาหกรรม
กิิจการกระจายเสีียงของประเทศไทยในปััจจุุบััน (Radio Broadcasting
Ecosystem) โครงสร้้างตลาด แนวโน้้มการเปลี่่ย� นแปลงของกิิจการกระจายเสีียง
ผลการสำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้�รัับฟัังรายการกิิจการกระจายเสีียง อิิทธิิพลของ
กิิจการกระจายเสีียง และการประเมิินสภาพอุุตสาหกรรมและตลาดกิิจการ
กระจายเสีียงของประเทศไทย โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

1.

ระบบนิิเวศของอุุตสาหกรรม
กิิจการกระจายเสีียงของประเทศไทย

(Radio Broadcasting Ecosystem)

จากการศึึ ก ษาระบบนิิ เวศของอุุ ต สาหกรรมกิิ จ การกระจายเสีี ย ง
ของประเทศไทย สามารถแบ่่ ง กลุ่่�มผู้้�มีี ส่่ วน เกี่่� ย วข้้ อ งตามกิิ จ กรรมหลัั ก
ได้้เป็็น 3 กลุ่่�มได้้แก่่ ผู้้�สร้้างสรรค์์เนื้้�อหา ผู้้�เผยแพร่่เนื้้�อหา และผู้้�ถืือครองคลื่่�น
ความถี่่� และกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในกิิจกรรมหลััก แต่่มีีบทบาท
หรืือมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในอุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียง ได้้แก่่ผู้้�ผลิิตและ
ผู้้�จำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ และผู้้�มีีส่วน
่ เกี่่ย� วข้้องอื่่น� ๆ โดยแบ่่งออกได้้เป็็นกลุ่่�มกิิจการ
วิิทยุุกระจายเสีียงแบบดั้้�งเดิิม (Traditional Radio) กัับกลุ่่�มที่่�เป็็นผู้้�สร้้าง
การเปลี่่�ยนแปลง (Disruptors)
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1.1

กิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงแบบดั้้�งเดิิม
(Traditional Radio)

กลุ่่�มผู้้�เล่่นในกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงแบบดั้้�งเดิิม เป็็นกลุ่่�มที่่�มีี
ความเกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงที่่�ได้้รัับการจััดสรรคลื่่�นความถี่่�
ในการออกอากาศทั้้� ง ในระบบเอฟเอ็็ ม (FM) และระบบเอเอ็็ ม (AM)
(ผู้้�ประกอบการรายเดิิม)1 และยัังรวมถึึงกลุ่่�มผู้้�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลอง
ประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงตามประกาศ กสทช. เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์
การอนุุญาตทดลองประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง พ.ศ. 2555 ซึ่่ง� ได้้แบ่่ง
ประเภทการให้้บริิการวิิทยุุกระจายเสีียงเป็็น 3 ประเภทได้้แก่่ กิิจการบริิการ
สาธารณะ กิิจการบริิการชุุมชน และกิิจการทางธุุรกิิจ
สำำ�หรัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องในกลุ่่�มนี้้� ประกอบไปด้้วย
ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา คือผู้ที่ท�ำการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารความบันเทิงโดยอาจให้บริการ
ในสถานี ห รื อ คลื่น ความถี่ข องตนเอง หรื อ สร้ า งสรรค์
ให้ บ ริ ก ารกั บ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การแบ่ ง เวลาให้ ด�ำ เนิ นร ายการ
หรือได้รับการจ้างให้สร้างสรรค์เนื้อหาให้แก่สถานีหรือ
คลื่นความถี่อื่นก็ได้ ดั้งนั้น ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาจึงอาจ
จะเป็ น กลุ ่ ม เดี ย วกั บ ผู ้ เ ผยแพร่ เ นื้ อ หาและผู ้ ถื อ ครอง
คลื่่�นความถี่่�ในกิิจการกระจายเสีียง
ผู้้�เผยแพร่่เนื้้�อหา ประกอบด้้วยผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
หรืือสถานีีวิิทยุุต่่างๆ ทุุกกลุ่่�มตั้้� งแต่่ กลุ่่�มผู้้�ประกอบการ
รายเดิิม กลุ่่�มผู้้�ประกอบกิิจการที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลอง
ประกอบกิิจการ กลุ่่�มผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั การแบ่่งเวลาให้้ดำ�ำ เนิินรายการ
และผู้้�ทดลองออกอากาศวิิทยุุกระจายเสีียงในระบบดิิจิิทััล
1

ก่่อนเข้้าสู่่�การเป็็นผู้้�รัับใบอนุุญาตในวัันที่่� 4 เมษายน 2565
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ผู้้�ถืือครองคลื่่� น ความถี่่� มีี ทั้้� ง ผู้้�ประกอบการรายเดิิ ม
ที่่� เ ป็็ นผู้้�ถืื อ ครองคลื่่� น ความถี่่� ใ นกิิ จ การกระจายเสีี ย ง
ระบบแอนะล็็อก และผู้้�ได้้รัับอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�
ในกิิ จ การกระจายเสีี ย งเพื่่� อ การทดลองหรืื อ ทดสอบ
ออกอากาศวิิทยุุกระจายเสีียงในระบบดิิจิิทััล ซึ่่�งปััจจุุบััน
มีีเพีียงสถานีีวิิทยุุโทรทััศน์์กองทััพบกที่่�ได้้รัับอนุุญาตใช้้
คลื่่�นความถี่่�เพื่่�อการทดลองหรืือทดสอบดัังกล่่าว
ผู้้�ผลิิ ต และผู้้�จำำ� หน่่ ายอุุ ป กรณ์์ ได้้ แ ก่่ บ รรดาผู้้�ผลิิ ต
และผู้้�จัั ดจำำ� หน่่ า ยเครื่่� อ งรัั บ วิิ ท ยุุ แ ละอุุ ป กรณ์์ อื่่� น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งระบบแอนะล็็อกและระบบดิิจิิทััล

ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ มีีทั้้�ง กสทช. ในฐานะหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแลกิิจการกระจายเสีียงโดยตรง และหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ เช่่น สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
และกรมทรััพย์์สินิ ทางปััญญา ตลอดจนสมาคมหรืือองค์์กร
วิิ ช าชีี พ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ กิิ จ การกระจายเสีียงต่่างๆ เช่่น
สมาพัันธ์ส์ มาคมวิิชาชีีพวิิทยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุโทรทััศน์์
สมาคมนัักวิิทยุุและโทรทััศน์แ์ ห่่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชููปถััมภ์์ และสมาคมสื่่�อช่่อสะอาด นอกจากนี้้�ยัังมีี
กลุ่่�มผู้้�ซื้้� อ และผลิิ ต สื่่� อ โฆษณา และเจ้้ า ของสิิ นค้้ า และ
บริิการที่่�ต้้องการโฆษณาในช่่องทางวิิทยุุกระจายเสีียง
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1.2

กลุ่่�มผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
(Disruptors)

การที่่�เทคโนโลยีีต่่างๆ เข้้ามามีีบทบาทในชีีวิิตประจำำ�วัันมากขึ้้�น
ทำำ�ให้้รูปู แบบการบริิโภคสื่่อ� ของประชาชนเปลี่่ย� นแปลงไป สื่่อ� ในช่่องทางออนไลน์์
ในรููปแบบสื่่อ� ทางเสีียงบนแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั (Digital Platform Audio) หรืือ
ที่่�เรีียกว่่าบริิการ Over The Top (OTT) ที่่�ให้้บริิการเนื้้�อหาอยู่่�บนโครงข่่าย
อิินเทอร์์เน็็ตได้้รัับความนิิยมสููงขึ้้�น เพราะสามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างสะดวก
ทุุกที่่�ทุกุ เวลา ผ่่านอุุปกรณ์์ที่่ห� ลากหลายไม่่ว่า่ จะเป็็นคอมพิิวเตอร์์ตั้้ง� โต๊๊ะหรืือ
ที่่�พกพาได้้ โทรศััพท์์มือื ถืือ หรืือโทรทััศน์์ ซึ่่ง� เป็็นนวัตั กรรมที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อการ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์ของผู้้�ประกอบการรวมทั้้�งมีีผลต่่อการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม
(ชลิิตา ศรีีนวล, 2558)
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในกลุ่่�มนี้้� ประกอบไปด้้วย
ผู้้�สร้้างสรรค์์เนื้้�อหา ได้้แก่่ ผู้้�ประกอบการที่่�ให้้บริิการเนื้้�อหา
ผ่่ า นโครงข่่ า ยอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต หรืื อ แพลตฟอร์์ ม สตรีี ม มิ่่� ง
ออนไลน์์ต่่างๆ เช่่น Spotify, JOOX และ SoundCloud
โดยสามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ นิิติิบุุคคลที่่�เป็็น
ผู้้�สร้้างสรรค์์เนื้้�อหา (Production House) หรืือกรณีี
บุุคคลทั่่�วไปเป็็นผู้้�สร้้างสรรค์์เนื้้�อหา (User-Generated
Content: UGC)
ผู้้�เผยแพร่่เนื้้�อหา (Platform) โดยหลัักๆ ได้้แก่่ผู้้�ให้้บริิการ
ช่่องทางการนำำ�เสนอผ่่านออนไลน์์ต่า่ งๆ สามารถแบ่่งได้้เป็็น
4 ประเภท ได้้แก่่ 1) บริิการเรีียกเก็็บค่่าสมาชิิก รัับฟััง
แบบไม่่มีีโฆษณา 2) บริิการที่่�ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย เช่่น วิิทยุุ
ออนไลน์์แต่่มีีโฆษณาคั่่�น 3) บริิการแบบผสม ผู้้�ฟัังสามารถ
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เลืือกได้้ระหว่่างเสีียค่่าสมาชิิกและรัับฟัังแบบไม่่มีีโฆษณา
หรืือไม่่เสีียค่่าสมาชิิกแต่่มีีโฆษณาคั่่�น และ 4) บริิการ
ที่่�เก็็บค่่าบริิการรายครั้้�ง เช่่น การฟัังเพลงดิิจิิทััลที่่�สามารถ
ดาวน์์โหลดเพลงมาฟัังแบบออฟไลน์์ได้้
ผู้้�ให้้ บ ริิ การ โครงข่่ ายอื่่� น ได้้ แ ก่่ ผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารโครงข่่ า ย
อิินเทอร์์เน็็ต

ผู้้�ผลิิตและผู้้�จำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการฟัังวิิทยุุ
บนเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต ได้้แก่่ ผู้้�ผลิิตและผู้้�จำำ�หน่่าย
อุุ ป กรณ์์ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ที่่� ร องรัั บ และเชื่่� อ มต่่ อ สัั ญ ญาณ
อิินเทอร์์เน็็ตได้้ เช่่น คอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะหรืือที่่�พกพาได้้
โทรศััพท์์มืือถืือ ลำำ�โพงอััจฉริิยะ หรืืออุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้
ไฟฟ้้าอื่่�นๆ
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ ได้้แก่่ ผู้้�สนัับสนุุนที่่�เกี่่�ยวกัับการ
โฆษณา ทั้้�งจากบริิษััทโฆษณาเองและเจ้้าของสิินค้้าหรืือ
บริิการ รวมไปถึึงผู้้�ให้้บริิการแพลตฟอร์์มออนไลน์์อื่่�นๆ
เช่่น Facebook Live, YouTube และเว็็บไซต์์ ที่่�ช่่วย
ให้้ผู้้�ผลิิตเนื้้�อหาสามารถเผยแพร่่เนื้้�อหาได้้หลากหลาย
ช่่องทางยิ่่�งขึ้้�น
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2.

ตลาดกิิจการกระจายเสีียง
ของประเทศไทย

ในส่่ วนนี้้� เ ป็็ น การนำำ� เสนอข้้ อ มูู ล ตลาดกิิ จ การกระจายเสีี ย งของ
ประเทศไทย โดยแบ่่งเนื้้�อหาออกเป็็น โครงสร้้างตลาดกิิจการกระจายเสีียง
พฤติิกรรมผู้้�รัับฟััง และอิิทธิิพลของกิิจการกระจายเสีียง ตลอดจนการ
ประเมิินสภาพตลาดกิิจการกระจายเสีียง โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

2.1 โครงสร้้างตลาดกิิจการกระจายเสีียง
โครงสร้้ า งตลาดกิิ จ การกระจายเสีี ย งสามารถแบ่่ ง ออกได้้ เ ป็็ น
2 ส่่วนหลััก ประกอบไปด้้วย ลัักษณะการดำำ�เนิินงานและทิิศทางการ
เปลี่่�ยนแปลงในตลาดกิิจการกระจายเสีียง

2.1.1 ลัักษณะการดำำ�เนิินงาน
หากพิิจารณาจากการถืือครองคลื่่�นความถี่่�และรููปแบบในการส่่ง
คลื่่�นความถี่่� สามารถแบ่่งลัักษณะการดำำ�เนิินงานของผู้้�ประกอบการได้้เป็็น
3 กลุ่่�มหลััก2 ดัังนี้้�

ผู้้�ประกอบการ
วิิทยุุกระจายเสีียง
รายเดิิม

ผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้
ทดลองประกอบกิิจการ
2

ผู้้�ได้้รัับการ
แบ่่งเวลาให้้
ดำำ�เนิินรายการ

ก่่อนการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบใบอนุุญาต
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1) ผู้้�ประกอบการสถานีีวิิทยุุที่่�ได้้รัับการจััดสรรคลื่่�นความถี่่�ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ประกอบการรายเดิิม โดยประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงในระบบเอฟเอ็็ม
บนย่่านความถี่่�วิิทยุุช่่วงตั้้�งแต่่ 87 MHz ถึึง 108 MHz ความกว้้างของ
ช่่องสััญญาณ 0.25 MHz และระบบเอเอ็็มบนย่่านความถี่่�วิิทยุุช่่วงตั้้�งแต่่
526.5 kHz ถึึง 1606.5 kHz ความกว้้างของช่่องสััญญาณ 9 kHz ซึ่่�งการ
ดำำ�เนิินการมีีทั้้ง� รููปแบบบริิหารจััดการเองและแบ่่งเวลาให้้ผู้้�อื่่�นดำ�ำ เนิินรายการ
หรืือร่่วมผลิิตรายการ
2) ผู้้�ประกอบการสถานีีวิทิ ยุุที่่ไ� ด้้รับั อนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการ
สามารถแบ่่งประเภทใบอนุุญาตออกได้้เป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ ใบอนุุญาตทดลอง
ประกอบกิิจการบริิการสาธารณะ ใบอนุุญาตทดลองประกอบกิิจการบริิการ
ชุุมชน และใบอนุุญาตทดลองประกอบกิิจการทางธุุรกิจิ ซึ่่ง� ใบอนุุญาตประเภท
นี้้�มีีจำำ�นวนมากที่่�สุุดในบรรดากลุ่่�มผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตทดลองประกอบกิิจการ
ข้้อมููลผู้้�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง
ก่่อนการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบใบอนุุญาต

ผู้้�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลอง
ประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง
ธุุรกิิจ
สาธารณะ

3,178
สถานีี

667
สถานีี

ชุุมชน

176
สถานีี
ที่่�มา: สำำนัักงาน กสทช.
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3) ผู้้�ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการ มีีเป้้าหมายหลัักในการ
บริิหารเพื่่�อผลประโยชน์์ในเชิิงธุุรกิิจหรืือผลกำำ�ไร เนื้้�อหาในสื่่�อกระจายเสีียง
ของภาคเอกชนจึึ ง ผลิิ ต ขึ้้� น เพื่่� อ ตอบสนองให้้ ต รงกัั บ ความต้้ อ งการของ
ผู้้�บริิโภคและลููกค้้าองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อให้้ธุุรกิิจต่่อยอดได้้ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ประกอบ
การที่่�ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ผลิิตรายใหญ่่
ด้้านอุุตสาหกรรมเพลง รููปแบบการดำำ�เนิินงานของสถานีีวิิทยุุเอกชนที่่�เป็็น
สื่่�อเพลงมัักจััดให้้มีีช่่วงกิิจกรรมหรืือช่่วงรายการที่่�เน้้นการมีีปฏิิสััมพัันธ์์
ระหว่่างผู้้�จััดรายการและผู้้�ฟััง ตามแต่่กลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�บริิโภคที่่�ต้้องการ
(วิิลาสิินีี พิิพิิธกุุล, 2546)
ทั้้� ง นี้้� จ ากการพิิ จ ารณาลัั ก ษณะการดำำ� เนิิ น งานข้้ า งต้้ น สามารถ
กล่่าวได้้ว่า่ ตลาดกิิจการกระจายเสีียงนั้้�นมีผู้้�ี ให้้บริิการจำำ�นวนมาก แต่่บริิการ
ในตลาดมีี ลัั ก ษณะที่่� แ ตกต่่ า งกัั นขึ้้� น อยู่่�กัั บ ลัั ก ษณะการประกอบธุุ รกิิ จ
แต่่การให้้บริิการในลัักษณะเชิิงพาณิิชย์์ยัังสามารถทดแทนกัันได้้ในลัักษณะ
การทดแทนกัันแบบเกืือบสมบููรณ์์ เนื่่�องจากแม้้แต่่ละสถานีีจะมีีลัักษณะ
แตกต่่างกัันตามประเภทกิิจการแต่่ผู้้�ฟัังสามารถรัับฟัังข้้อมููลข่่าวสารความ
บัันเทิิงผ่่านสถานีีอื่่�นโดยได้้รัับอรรถประโยชน์์เหมืือนหรืือคล้้ายคลึึงกััน

2.1.2	ทิิศทางการเปลี่่�ยนแปลงในตลาด
	กิิจการกระจายเสีียง
ภาพรวมทิิศทางการเปลี่่�ยนแปลง
ในส่่วนของทิิศทางการเปลี่่ย� นแปลงในตลาดกิิจการกระจายเสีียงนั้้�น
พบว่่ามีีปัจั จััยมาจากการปรัับตััวของผู้้�ประกอบกิิจการให้้สามารถก้้าวทัันการ
เปลี่่ย� นแปลงของเทคโนโลยีีและการหลอมรวมสื่่อ� (Media Convergence)
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ซึ่่ง� เป็็นตัวขั
ั บั เคลื่่อ� นหลัักของการผลัักดัันให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงในสัังคม ทำำ�ให้้
ผู้้�ใช้้สื่่�อเปลี่่�ยนพฤติิกรรมตามสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
จากข้้อมููลพบว่่าสััดส่่วนการเข้้าถึึงการรัับฟัังวิิทยุุจากทุุกช่่องทาง
มีีแนวโน้้มลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง อัันเป็็นผลจากความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีี
ทำำ�ให้้สื่่อ� ใหม่่เข้้ามามีีบทบาทต่่อชีีวิติ ประจำำ�วันข
ั องประชาชนมากขึ้้น� โดยเฉพาะ
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ (Social Media) ที่่�กลายเป็็นช่่องทางหลัักในการบริิโภค
ข่่าวสารและความบัันเทิิง และเข้้ามาทดแทนสื่่�อมวลชนดั้้�งเดิิม (Traditional
Mass Media) โดยการหลอมรวมกัันของสื่่�อส่่งผลให้้เทคโนโลยีีด้้านการ
แพร่่ภาพและการกระจายเสีียงกัับเทคโนโลยีีการสื่่�อสารเกิิดการหลอมรวมกััน
ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคสามารถฟัังวิิทยุุหรืือรัับชมวิิดีโี อผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตได้้ เกิิดเป็็นการ
บริิการด้้านสารสนเทศและความบัันเทิิง (Infotainment) ซึ่่�งโดยหลัักการ
หลอมรวมของเทคโนโลยีีมีีอยู่่� 3 กลุ่่�มหรืือ 3Cs ได้้แก่่ Communication,
Computing, Content (Team Leverage Edu, 2021)

	ปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินกิิจการกระจายเสีียง
สามารถจำำ�แนกปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินกิจิ การกระจายเสีียง
ทั้้�งหมดออกได้้เป็็น 4 ด้้าน ได้้แก่่ อิินเทอร์์เน็็ต สมาร์์ตโฟนและแท็็บเล็็ต
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ผ่่านเสีียง (Social Media Audio) และสื่่�อทางเสีียง
บนแพลตฟอร์์ มดิิ จิิทััล (Digital Platform Audio) หรืื อบริิ การ OTT
โดยปััจจััยเหล่่านี้้�ได้้สร้า้ งการเปลี่่ย� นแปลงในสภาพตลาดกิิจการกระจายเสีียง
ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการมีีความจำำ�เป็็นต้อ้ งมีีการปรัับตััวเพื่่�อให้้ก้า้ วทัันบริิบทนิิเวศ
ของอุุตสาหกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
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ปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินกิิจการกระจายเสีียง
อิินเทอร์์เน็็ต
อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ทำำ� ให้้ ผู้้� ป ระกอบการรายเล็็ ก สามารถเข้้ า มา
แข่่งขัันในตลาดสื่่�อสารมวลชนได้้
ผู้้�ประกอบการหลายรายเปลี่่�ยนมาใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
ในการเผยแพร่่เนื้้�อหารายการวิิทยุุ

สมาร์์ตโฟนและแท็็บเล็็ต
สมาร์์ ตโฟนเป็็ น เครื่่� อ งมืือที่่� ครบครัั นที่่� มีี ลูู กเล่่ นหลากหลาย
ที่่� ส ามารถนำำ� มาทดแทนวิิ ท ยุุ แ บบธรรมดาได้้โดยผู้้� รัั บ ฟัั ง
รายการวิิทยุุสามารถรัับฟัังได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา
กลุ่่�มวััยรุ่่�นที่่�ฟัังรายการวิิทยุุมีีแนวโน้้มรัับฟัังผ่่านสมาร์์ตโฟน
มากขึ้้�น

สื่่�อสัังคมออนไลน์์ผ่่านเสีียง (Social Media Audio)
แอปพลิิเคชัันที่่�มีีชื่่�อเสีียงอยู่่�ในตอนนี้้�ซึ่่�งมีีแนวโน้้มที่่�สามารถเป็็น
คู่่�แข่่งรายใหญ่่แก่่ตลาดวิิทยุุได้้ เช่่น แอปพลิิเคชััน Clubhouse
สามารถเป็็นพื้้�นที่่�โฆษณาได้้

สื่่อ� ทางเสีียงบนแพลตฟอร์์มดิิจิทั
ิ ลั (Digital Platform Audio หรืือ OTT)
บริิการสตรีีมมิ่่�งเป็็นรููปแบบธุุรกิิจที่่�แตกต่่างจากวิิทยุุทั่่�วไป
มีีการประกอบกิิจการผ่่านรููปแบบดัังนี้้�
1) บริิการเรีียกเก็็บค่่าสมาชิิก รัับฟัังแบบไม่่มีีโฆษณา
2) บริิการที่่�ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย เช่่น วิิทยุุออนไลน์์แต่่มีีโฆษณาคั่่�น
3) บริิการแบบผสม ผู้้ฟั
� ังสามารถเลืือกได้้ระหว่่างเสีียค่่าสมาชิิก
และรัับฟัังแบบไม่่มีโี ฆษณาหรืือไม่่เสีียค่า่ สมาชิิกแต่่มีโี ฆษณาคั่่�น
4) บริิการที่่�เก็็บค่่าบริิการรายครั้้�ง
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	อิินเทอร์์เน็็ต เป็็นเทคโนโลยีีที่่ทำ� ำ�ให้้ความสำำ�คัญ
ั ของกิิจการกระจายเสีียง
ในรููปแบบดั้้�งเดิิมมีีความสำำ�คััญน้้อยลงในสัังคมไทย เนื่่�องจากประสิิทธิิภาพ
ในการค้้นหาและกระจายข่่าวสารได้้ทุกุ ที่่�ทุกุ เวลา รวมถึึงสะดวกและรวดเร็็วกว่่า
ผู้้�คนในสัังคมจึึงเปลี่่ย� นมาใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตในการรัับข้้อมููลข่่าวสารและความบัันเทิิง
แทนสื่่�อวิิทยุุเพิ่่�มมากขึ้้�น อิินเทอร์์เน็็ตได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เล่่นรายใหม่่เกิิดขึ้้�น
ได้้ง่่ายขึ้้�น ดัังนั้้�นผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงจึึงต้้องมีีการปรัับตััวให้้เข้้ากัับ
บริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปด้้วยการกระจายช่่องทางการนำำ�เสนอข่่าวสารและความ
บัันเทิิงเข้้าสู่่�ช่่องทางอิินเทอร์์เน็็ตมากยิ่่ง� ขึ้้น� เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
ให้้กัับตนเอง (Wadakethalakal, 2018)
สมาร์์ตโฟนและแท็็บเล็็ต เมื่่อ� เทคโนโลยีีพัฒ
ั นามากยิ่่ง� ขึ้้น� ผู้้�ฟังั มีีตัวั เลืือก
ในการใช้้เวลาในการรัับสารผ่่านอุุปกรณ์์และช่่องทางที่่�หลากหลาย สมาร์์ตโฟน
และแท็็บเล็็ตกลายเป็็นอุุปกรณ์์ที่่มี� คี วามจำำ�เป็็นมากยิ่่ง� ขึ้้น� ในการศึึกษาเชิิงลึึกของ
MIDiA Research ซึ่่�งเป็็นบริิษััทวิิจััยสื่่�อสารมวลชน และคาดการณ์์แนวโน้้มทาง
การตลาดในอนาคตของโลกการตลาด พบว่่าอััตราการเข้้าถึึงของสมาร์์ตโฟน
และแท็็บเล็็ต มีีมากกว่่าวิิทยุุธรรมดาและจำำ�นวนเวลาที่่�ใช้้ก็็มีตัี วั เลขที่่�สูงู กว่่าวิิทยุุ
ธรรมดา (Severin, 2015)
	สื่่�อสัังคมออนไลน์์ผ่่านเสีียง (Social Media Audio) ปััจจุุบัันมีี
โซเชีียลมีีเดีียเกิิดใหม่่ขึ้้น� มากมายเพื่่�อเป็็นช่อ่ งทางรัับฟัังข้้อมููลข่่าวสารที่่�ต่า่ งจากเดิิม
เช่่น Clubhouse ที่่�สามารถสร้้างปฏิิสัมั พัันธ์ข์ องผู้้�ใช้้งานในชุุมชนผ่่านการใช้้เสีียง
เป็็นหลัักในการสนทนา และแตกต่่างออกไปจากเดิิมที่่�เคยมีีในรููปแบบวิิทยุุ หรืือ
พอดแคสต์์ ที่่�ผู้้�ใช้้รับั ฟัังข่่าวสารจากผู้้�ผลิิตเนื้้�อหาโดยไม่่สามารถร่่วมผลิิตเนื้้�อหาได้้
	สื่่อ� ทางเสีียงบนแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั (Digital Platform Audio หรืือ OTT)
จากการศึึ ก ษาพบว่่ า การมีี อ ยู่่�ของออนไลน์์ ส ตรีี ม มิ่่� ง นั้้� นทำำ� ให้้ อุุ ต สาหกรรม
กิิจการกระจายเสีียงมีีกลไกเพิ่่�มเติิมในการเผยแพร่่เนื้้�อหารายการวิิทยุุหรืือเพลง
ไม่่ว่า่ จะเป็็นในรููปแบบของ Linear Non-interactive Online Streaming (วิิทยุุ
บนอิินเทอร์์เน็็ต) และ Non-linear Interactive Streaming เช่่น YouTube และ
Spotify เป็็นต้้น (สำำ�นัักงาน กสทช., 2563)
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การปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ
จากการเปลี่่� ย นแปลงในสภาพตลาดกิิ จ การกระจายเสีี ย ง ทำำ� ให้้
ผู้้�ประกอบการมีีความจำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างธุุรกิิจทั่่�วไปของ
ผู้้�ประกอบการ ที่่�เห็็นได้้ชััดเจน ได้้แก่่
การเปลี่่� ย นแปลงการมีี ป ฏิิ สัั ม พัั นธ์์ ร ะหว่่ า งผู้้�ดำำ� เนิิ นร ายการและ
ผู้้�รัับฟัังวิิทยุุ โดยเป็็นการปรัับตััวให้้เข้้ากัับยุุคของการหลอมรวมสื่่�อ ได้้แก่่
1) การมีีช่่องทางใหม่่ในการเผยแพร่่เนื้้�อหา เช่่น เว็็บไซต์์ หรืือแอปพลิิเคชััน
เพื่่�อให้้ผู้้�รัับฟัังรายการสามารถเข้้าถึึงรายการวิิทยุุได้้ง่่ายและสะดวกมากขึ้้�น
2) การมีี ป ฏิิ สัั ม พัั นธ์์ ด้้ า นเนื้้� อ หาแบบใหม่่ เช่่ น การแสดงความคิิ ด เห็็ น
(Comment) ผ่่านช่่องทางของสื่่�อสัังคมออนไลน์์ 3) การมีีเนื้้�อหาใหม่่ เช่่น
เนื้้�อหาภาพผ่่านการถ่่ายทอดสด และ 4) การมีีบริิการใหม่่ เช่่น การค้้นหา
ข้้อมููลเพื่่�อรัับฟัังรายการย้้อนหลััง (Radio on demand)
การดัั ด แปลงผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข องสถานีี วิิ ท ยุุ เพื่่� อ ให้้ ส ามารถหารายได้้
ในรูู ป แบบอื่่� น ๆ อาทิิ การจัั ดทำำ�ซีี รีี ส์์ ด้้ ว ยการนำำ� เนื้้� อ หารายการวิิ ท ยุุ
ไปเล่่ า เรื่่� อ งข้้ า มสื่่� อ ถืื อ เป็็ น การสร้้ า งความบัั น เทิิ ง แก่่ ผู้้�รัั บ ชมและรัั บ ฟัั ง
(ธาม เชื้้�อสถาปนศิิริิ, 2557) สถานีีวิิทยุุหลายแห่่งได้้ใช้้กลยุุทธ์์การเล่่าเรื่่�อง
ข้้ามสื่่�อเพื่่�อดึึงดููดผู้้�ชมและผู้้�ฟัังให้้เพิ่่�มมากขึ้้�น การแตกของสายผลิิตภััณฑ์์
ดัังกล่่าวจะช่่วยให้้บริิษััทสร้้างรายได้้จากหลายช่่องทาง เช่่น โฆษณาจาก
สื่่� อ โทรทัั ศน์์ แ ละยอดดูู จ ากใน YouTube รวมทั้้� ง การขายลิิ ขสิิ ท ธิ์์� เ พลง
ให้้กัับวิิทยุุช่่องอื่่�น และเก็็บฐานลููกค้้าเดิิมด้้วยผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ ตลอดจน
สามารถสร้้างฐานลููกค้้าใหม่่ที่่�สนใจในสื่่�อนี้้� รวมถึึงสร้้างรายได้้ใหม่่จากการ
จััดกิิจกรรมต่่างๆ
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การพััฒนามาตรฐานเทคโนโลยีีที่่�หลากหลาย
ในขณะเดีียวกัับที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี อุุตสาหกรรม
กิิ จการกระจายเสีี ย งก็็ ได้้มีีการพัั ฒนามาตรฐานเทคโนโลยีี ที่่� หลากหลาย
ในการเพิ่่�มคุุณภาพของเสีียงและใช้้ทรััพยากรคลื่่�นความถี่่�ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น ดัังนี้้�
ตััวอย่่างการพััฒนาเทคโนโลยีีในตลาดกิิจการกระจายเสีียง

DAB

สามารถรวบรวมสััญญาณจากหลายๆ สถานีี
เข้า้ ในความถี่่�เดีียวกัน
ั ได้้ ผ่่านอุุปกรณ์์ Multiplexing
Analog Wave

Digital Wave

ด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััลจึึงสามารถทนทานต่่อสััญญาณ
รบกวนได้้ดีี และสามารถรัับสััญญาณในพื้้�นที่่ค
� วามแรง
ของสััญญาณน้้อยได้้ดีีกว่่าวิิทยุุแอนะล็็อก
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดจำำ�นวนคลื่่นที่่
� �จำำ�เป็็น

IBOC
มีี แ นวคิิ ดที่่� จ ะพัั ฒ นาเพื่่� อ รองรัั บ การส่่ ง
สัั ญ ญาณวิิ ท ยุุ ดิิ จิิ ทัั ล ควบคู่่�กัั บ สัั ญ ญาณ
แอนะล็็อก

สามารถส่่งคลื่่น
� เสีียงคุุณภาพสููง

ISDB
เทคโนโลยีีกระจายเสีียงคุุณภาพที่่�จะนำำ�มาใช้้
แทนระบบแอนะล็็อก
ประกอบไปด้้วยหลายมาตรฐานสำำ�หรับ
ั กิิจการ
สื่่�อมวลชนต่่างๆ

รัับส่่งสััญญาณวิิทยุุกระจายเสีียงคุุณภาพสููง
ผ่่ า น MPEG-2 AAC เพื่่� อ ให้้ บ ริิ ก ารมัั ล ติิ มีี เ ดีี ย
ด้้วยระบบ MPEG-2

DRM
ใช้้เทคนิิคการรวมสััญญาณแบบ OFDM
ได้้มีีการพััฒนาเรื่่�อยมาเป็็น DRM30 เพื่่�อใช้้
ในการกระจายสััญญาณในย่่านความถี่่�ไม่่เกิิน
30 MHz และ DRM+ กระจายสััญญาณในย่่าน
ความถี่่�สููงกว่่า 30 MHz

สามารถส่่ ง สัั ญ ญาณที่่� มีี คุุ ณ ภาพเสีี ย งที่่� ดีี ใ น
ต้้นทุุนที่่�ถููก
หากใช้้ระบบ DRM ต้้องยกเลิิกระบบแอนะล็็อก
AM เดิิม
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DAB

Digital Audio Broadcasting
(DAB/DAB+)
DAB (Digital Audio Broadcasting) เป็็นระบบวิิทยุุดิิจิิทััลที่่�ใช้้
แพร่่หลายในหลายกลุ่่�มประเทศ โดยเฉพาะในสหราชอาณาจัักรและประเทศ
นอร์์เวย์์ โดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลที่่�ทํําให้้ผู้้�กระจายสััญญาณสามารถรวบรวม
หลายๆ สััญญาณจากหลายสถานีีวิิทยุุเข้้ามาอยู่่�ในคลื่่�นความถี่่�เดีียวกััน
ผ่่านขั้้�นตอนและอุุปกรณ์์รวมส่่งสััญญาณ ซึ่่�งการส่่งสััญญาณในรููปแบบ
นี้้�จะช่่วยให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและลดจํํานวนคลื่่�นความถี่่�ที่่�จํําเป็็นในการ
รองรัับสถานีีวิิทยุุที่่�มากขึ้้�น โดยมีีข้้อดีีหลายด้้าน เช่่น ความสามารถในการ
รองรัับจำำ�นวนสถานีีและช่่องรายการได้้เพิ่่�มมากขึ้้�นกว่่าระบบแอนะล็็อก
ซึ่่�งทํําให้้สามารถบริิหารคลื่่�นความถี่่�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คุุณภาพเสีียงที่่�ดีี
และมีีความคมชััดสููง ความครอบคลุุมของสััญญาณมีีมากขึ้้�นและทำำ�ให้้เกิิด
ประโยชน์์ระหว่่างผู้้�ที่่ป� ระกอบธุุรกิจิ ระดัับชาติิและระดัับภููมิภิ าคได้้เนื่่�องจาก
ประสิิทธิิภาพการวางแผนแบบโครงข่่ายความถี่่�เดี่่�ยว (Single Frequency
Network: SFN) อัันทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการสามารถเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ทางธุุรกิิจได้้ตามศัักยภาพและความเหมาะสมในแต่่ละพื้้�นที่่� ตลอดจน
ลดปััญหาการรบกวนของสััญญาณสถานีีวิิทยุุที่่�ใกล้้กััน (อรศรีี ศรีีระษา,
อุุษา วชิิรพรพัันธ์์ และวรุุตม์์ ว่่องโรจนานัันท์์, 2559)
ทั้้�งนี้้� DAB ได้้มีีการพััฒนาเทคโนโลยีีในการรัับส่่งสััญญาณให้้มีี
คุุณภาพมากยิ่่�งขึ้้�น กล่่าวคืือ เทคโนโลยีี DAB+ ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�พััฒนา
ต่่อยอดมาจากระบบ DAB ซึ่่�งมีีคุุณภาพเสีียงที่่�ดีีกว่่าระบบ DAB เนื่่�องจาก
มีีการพััฒนาเทคโนโลยีี AAC (Advanced Audio Coding) เพื่่�อบีีบอััด
คุุ ณภาพสัั ญญาณ ทั้้� งนี้้� เทคโนโลยีี การบีี บอััดสััญญาณได้้รัับการพัั ฒนา
ให้้มีีคุุณภาพมากขึ้้�นกว่่าเดิิมโดยเปลี่่�ยนมาใช้้การบีีบอััดสััญญาณ MPEG-4
HE-AACv2 (High Efficiency Advanced Audio Coding Version 2)
ทำำ�ให้้มีีคุุณภาพการบีีบอััดสััญญาณเพิ่่�มขึ้้�นและสามารถจััดการเก็็บเสีียง
ที่่�มีีความถี่่�สููงได้้ดีี ใช้้งานบิิตเรตต่ำำ�� (วรางคณา จัันทรมงคล, ม.ป.ป.)
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IBOC

In-band on-channel

โดยหลัั ก แล้้ ว เทคโนโลยีี IBOC นี้้� มีี แ นวคิิ ด ในการพัั ฒ นามาเพื่่� อ
รองรัับการส่่งสััญญาณวิิทยุุกระจายเสีียงในระบบดิิจิทัิ ลั ให้้ควบคู่่�กัับการรัับส่่ง
สััญญาณวิิทยุุกระจายเสีียงในระบบแอนะล็็อก หรืือการส่่งสััญญาณวิิทยุุแบบ
คู่่�ขนาน (Simulcast) รวมถึึงยัังสามารถส่่งสััญญาณวิิทยุุในระบบดิิจิทัิ ัลแบบ
เต็็มรููปแบบอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� เทคโนโลยีีการรัับส่่งสััญญาณวิิทยุุดิิจิิทััลในระบบ
IBOC นั้้�นมีีหลายประเภทแยกตามคลื่่�นความถี่่�ที่่�ทํํางาน สำำ�หรัับ IBOC-AM
มีีการใช้้ความถี่่� MW ในย่่าน 530 kHz - 1700 kHz ด้้วยช่่องสััญญาณ
ของแต่่ละสถานีีวิทิ ยุุ ซึ่่ง� จะมีีคุณ
ุ ภาพที่่�คมชััด และ IBOC-FM ใช้้ผ่า่ นคลื่่น� VHF
บนย่่านความถี่่� 87.5 - 108 MHz ซึ่่�งจะส่่งสััญญาณในรููปแบบ OFDM เพื่่�อให้้
ได้้คุุณภาพเสีียงที่่�รัับฟัังจากเครื่่�องวิิทยุุที่่�เทีียบเท่่ากัับการฟัังจากเครื่่�องเสีียง
ที่่�มีีคุุณภาพสููง (สำำ�นัักงาน กสทช., 2561)

ISDB

Integrated Services Digital
Broadcasting (ISDB)
ISDB เป็็นเทคโนโลยีีการกระจายเสีียงและภาพซึ่่�งจะนํํามาใช้้แทน
การรัับส่่งสััญญาณแอนะล็็อก ระบบ ISDB ประกอบไปด้้วยหลายมาตรฐาน
ขึ้้�นอยู่่�กัับแพลตฟอร์์มที่่�ใช้้ เช่่น ISDB-S เป็็นมาตรฐานสํําหรัับกิิจการโทรทััศน์์
ผ่่านดาวเทีียม ISDB-C เป็็นมาตรฐานสำำ�หรัับกิิจการโทรทััศน์์ผ่่านเคเบิิล
ส่่วน ISDB-TSB เป็็นมาตรฐานที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง
ภาคพื้้�นดิินที่่�ใช้้กัันทั่่�วไป สำำ�หรัับรัับฟัังรายการวิิทยุุในยานพาหนะ อุุปกรณ์์
รัับสััญญาณแบบเคลื่่�อนที่่�ได้้ และแบบประจำำ�ที่่�
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ระบบ ISDB มีี ไว้้ สํํ าหรัั บ ผู้้�ที่่� ใช้้ ใ นยานพาหนะหรืื อ อุุ ป กรณ์์ รัั บ
สััญญาณแบบเคลื่่�อนที่่�ได้้เป็็นหลััก อย่่างไรก็็ตามยัังมีีการใช้้แบบประจำำ�ที่่�
อยู่่�ด้้วยเช่่นกััน โดยจะส่่งสััญญาณคุุณภาพสููงด้้วยระบบ MPEG-2 AAC
เพื่่�อให้้บริิการมััลติิมีเี ดีียด้้วยระบบ MPEG-2 ซึ่่ง� มีีข้อ้ ดีีคือื ความสามารถในการ
ส่่งข้้อมููลหลากหลายด้้วยคลื่่�นสััญญาณช่่องเดีียว

DRM

Digital Radio Mondiale (DRM)

ระบบ DRM มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อใช้้ทดแทนการส่่งสััญญาณวิิทยุุ
กระจายเสีี ย งในระบบแอนะล็็ อ กผ่่ า นการใช้้ เ ทคนิิ ค การรวมสัั ญ ญาณ
แบบ OFDM และได้้มีกี ารพััฒนาเรื่่อ� ยมาเป็็น DRM30 เพื่่�อใช้้ในการกระจาย
สััญญาณในย่่านความถี่่�ไม่่เกิิน 30 MHz และ DRM+ กระจายสััญญาณ
ในย่่านความถี่่สู� งู กว่่า 30 MHz การรัับส่่งสััญญาณวิิทยุุผ่า่ นระบบ DRM+ นั้้�น
ได้้รับั การพััฒนาโดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อใช้้แทนการส่่งสััญญาณวิิทยุุในระบบ
เอฟเอ็็ม ในย่่านความถี่่�ที่่�สููงกว่่า 30 MHz คืือ ย่่านความถี่่� VHF Band II
ทั้้�งนี้้�เทคโนโลยีีดังั กล่่าวนั้้�นมีกี ารรองรัับการรัับส่่งสััญญาณวิิทยุุกระจายเสีียง
แบบคู่่�ขนาน (Simulcast) อีีกทั้้�งไม่่จำำ�เป็็นต้้องส่่งสััญญาณที่่�สถานีีส่่ง
สััญญาณเดีียวกััน สามารถอยู่่�ห่่างกัันได้้แต่่ออกอากาศรายการเดีียวกััน
เครื่่�องรัับวิิทยุุจะมีีปุ่่�มสวิิตช์์ให้้เครื่่�องสามารถเลืือกสถานีีได้้เองอััตโนมััติิ
(Alternative Frequency Switching)
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2.2 ผลการสำำ�รวจผู้้�รัับฟัังกิิจการกระจายเสีียง
จากการสำำ�รวจผู้้�รัับฟัังกิิจการกระจายเสีียงทั่่�วประเทศผ่่านการ
ทำำ�แบบสอบถาม (Questionnaire) ระหว่่างตุุลาคม - ธัันวาคม 2564
เพื่่� อ สำำ�รว จพฤติิ ก รรมและวิิ เ คราะห์์ อิิ ท ธิิ พ ลของกิิ จ การกระจายเสีี ย ง
จำำ�นวน 1,329 ราย ที่่�เป็็นผู้้�ฟัังรายการวิิทยุุแอนะล็็อก และออนไลน์์ แบ่่งเป็็น
เพศชายร้้อยละ 42.0 เพศหญิิงร้้อยละ 57.3 และเพศอื่่�นๆ ร้้อยละ 0.7 โดยจบ
ปริิญญาตรีีสูงู สุุดที่่ร้� อ้ ยละ 34.6 และมีีรายได้้เฉลี่่ย� ระหว่่าง 10,001 – 20,000
บาทต่่อเดืือน ในสััดส่่วนมากที่่�สุุด ที่่�ร้้อยละ 31.7 สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�

2.2.1 พฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุโดยรวม
จากการสำำ�รวจพฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุโดยรวมทั่่�วประเทศ พบว่่า
อุุปกรณ์์หลัักที่่�ผู้้�ฟัังใช้้รัับฟััง คืือ วิิทยุุในบ้้าน/วิิทยุุพกพา/วิิทยุุบนรถยนต์์
ร้้อยละ 34.2 รองลงมา ได้้แก่่ โทรศััพท์์มือื ถืือ/แท็็บเล็็ต (รัับฟัังผ่่าน 3G/4G/
Wifi) ร้้อยละ 33.0 ตามมาด้้วย คอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ/โน๊๊ตบุ๊๊�ค/แล็็บท็็อป/
คอมพิิวเตอร์์พกพา (ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตรัับฟัังวิิทยุุ) ร้้อยละ 16.1

วิิทยุุ
พกพา

วิิทยุุบ้้าน

วิิทยุุในรถ
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ในส่่วนของสถานที่่�ที่่�ผู้้�รัับฟัังส่่วนใหญ่่ใช้้ฟัังวิิทยุุ คืือ บ้้านหรืือที่่�พััก
อาศััย ร้้อยละ 42.8 รองลงมา คืือ รัับฟัังขณะเดิินทางหรืือบนรถ ร้้อยละ 32.5
รัับฟัังที่่�ทำำ�งาน ร้้อยละ 22.5 และสถานที่่�อื่่�นๆ อีีกร้้อยละ 2.2 ตามลำำ�ดัับ
สำำ�หรัับประเภทคลื่่�นวิิทยุุที่่�ผู้้�ตอบแบบสอบถามรัับฟััง พบว่่า มีีผู้้�ฟัังรายการ
วิิทยุุผ่่านคลื่่�นเอฟเอ็็ม มากที่่�สุุดร้้อยละ 65.4 และคลื่่�นเอเอ็็มที่่�สััดส่่วน
ร้้อยละ 28.4
สำำ�หรัับระยะเวลาเฉลี่่�ยในการรัับฟัังรายการวิิทยุุ ผู้้�รัับฟัังใช้้เวลา
1-2 ชั่่�วโมงต่่อวััน ซึ่่�งเป็็นสััดส่่วนสููงสุุดที่่�ร้้อยละ 35.4 รองลงมา คืือ ใช้้เวลา
มากกว่่า 2 ชั่่ว� โมง - 3 ชั่่ว� โมงต่่อวััน ร้้อยละ 26.7 ขณะที่่�กลุ่่�มผู้้�ฟังั ใช้้เวลามากกว่่า
3 ชั่่�วโมง - 4 ชั่่�วโมงต่่อวััน ร้้อยละ 17.5 และใช้้เวลาน้้อยกว่่า 1 ชั่่�วโมงต่่อวััน
และมากกว่่า 4 ชั่่�วโมงต่่อวััน ที่่�สััดส่่วนร้้อยละ 12.4 และ 8.0 ตามลำำ�ดัับ
ขณะที่่� ช่่ ว งระยะเวลาที่่� รัั บ ฟัั ง สูู ง สุุ ด 3 อัั นดัั บ แรก คืื อ ในช่่ ว ง
09.01 - 12.00 น. มากที่่�สุดที่่
ุ ร้� อ้ ยละ 24.9 รองลงมา คืือ ช่่วง 06.01 - 9.00 น.
และ 12.01 - 15.00 น. ที่่�สััดส่่วนร้้อยละ 21.9 และ 16.7 ตามลำำ�ดัับ และ
เมื่่อ� พิิจารณาประเภทเนื้้�อหาที่่�รับั ฟััง พบว่่าเนื้้�อหาประเภทศิิลปะ/ความบัันเทิิง
ได้้รับั ความนิิยมสููงที่่�สุดที่่
ุ ร้� อ้ ยละ 73.7 รองลงมา คืือ รายการเกี่่ย� วกัับการเมืือง
การปกครอง ร้้อยละ 54.3 และรายการประเภทเศรษฐกิิจ/การประกอบอาชีีพ
ร้้อยละ 53.2 ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�ฟัังรายการวิิทยุุให้้ความสำำ�คััญกัับประเด็็น
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับตนเองเนื่่�องจากรายการประเภทดัังกล่่าวทำำ�ให้้ผู้้�ฟังั รายการวิิทยุุ
สามารถนำำ�ไปต่่อยอดหรืือได้้ความรู้้�เพิ่่�มเติิม

2.2.2 พฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุแยกตามช่่วงอายุุ
จากผลสำำ�รว จพฤติิ ก รรมการรัั บ ฟัั ง วิิ ท ยุุ จำำ� แนกตามช่่ ว งอายุุ
พบประเด็็นสำ�คั
ำ ัญดัังนี้้�
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•	อุุปกรณ์์หลัักที่่�ใช้้รัับฟัังรายการ พบว่่า กลุ่่�มผู้้�ฟัังอายุุตั้้�งแต่่ 61 ปีี
ขึ้้�นไป เป็็นกลุ่่�มที่่�ใช้้อุุปกรณ์์เครื่่�องรัับวิิทยุุในการฟัังเนื้้�อหารายการมากที่่�สุุด
ร้้อยละ 71.6 รองลงมาคืือกลุ่่�มอายุุระหว่่าง 51 - 60 ปีี อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 57.2
ส่่วนกลุ่่�มที่่�ใช้้โทรศััพท์์มือื ถืือ/แท็็บเล็็ตรัับฟัังรายการผ่่านการใช้้ 3G/4G/Wifi
มากที่่�สุุดคืือกลุ่่�มอายุุ 31 - 40 ปีี อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 38.1 รองลงไปคืือกลุ่่�มอายุุ
21 - 30 ปีี ร้้อยละ 34.0
• สถานที่่�หลัักที่่ใ� ช้้รับั ฟัังรายการ พบว่่า บ้้าน/ที่่�พักั อาศััย เป็็นสถาน
ที่่�หลัักในเกืือบทุุกช่่วงวััย ยกเว้้นกลุ่่�มอายุุระหว่่าง 31 - 40 ปีี ที่่�รับั ฟัังรายการ
วิิทยุุขณะเดิินทางบนรถมากที่่�สุุดที่่�ร้้อยละ 36.3 โดยร้้อยละ 33.2 รัับฟัังที่่�
บ้้าน/ที่่�พัักอาศััย
• คลื่่นที่่
� รั� บั ฟััง ประชาชนรัับฟัังคลื่่น� ในระบบเอฟเอ็็มในสััดส่วนที่่
่ ม� าก
ที่่�สุุดกว่่าร้้อยละ 60 ในทุุกช่่วงวััย ยกเว้้นกลุ่่�มอายุุต่ำ�ำ� กว่่าหรืือเท่่ากัับ 20 ปีี
ที่่�รัับฟัังรายการวิิทยุุออนไลน์์มากที่่�สุุดที่่�ร้้อยละ 66.3
•	ระยะเวลาและช่่วงเวลาที่่�รัับฟััง พบว่่าทุุกช่่วงวััยรัับฟัังรายการ
วิิทยุุ 1 - 2 ชั่่�วโมงต่่อวััน มากที่่�สุุด กว่่าร้้อยละ 30 (ยกเว้้นกลุ่่�มอายุุ 51-60 ปีี
ที่่�รับั ฟัังรายการวิิทยุุ 1-2 ชั่่ว� โมงต่่อวััน และมากกว่่า 2 ชั่่ว� โมง - 3 ชั่่ว� โมงต่่อวััน
ในสััดส่่วนที่่�เท่่ากัันที่่�ร้้อยละ 33.8) โดยทุุกช่่วงวััยยกเว้้นกลุ่่�มอายุุต่ำำ��กว่่า
หรืือเท่่ากัับ 20 ปีี และกลุ่่�มอายุุ 31-40 ปีี รัับฟัังในช่่วงเวลา 9.01 - 12.00 น.
มากที่่�สุุด
• เนื้้�อหารายการที่่�รัับฟััง พบว่่า ทุุกกลุ่่�มวััยยกเว้้นกลุ่่�มอายุุตั้้�งแต่่
61 ปีีขึ้้�นไป รัับฟัังรายการศิิลปะ/บัันเทิิงมากที่่�สุุด อยู่่�ที่่�กว่่าร้้อยละ 65
ส่่วนกลุ่่�มอายุุตั้้ง� แต่่ 61 ปีีขึ้้น� ไป รัับฟัังรายการเกี่่ย� วกัับการเมืืองการปกครอง
มากที่่�สุุดที่่�ร้้อยละ 75.7
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พฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุจำำ�แนกตามช่่วงอายุุ
พฤติกรรมการรับฟังสื่อวิทยุ
(N = 1,329)

1.
อุุปกรณ์์หลััก
ที่่�ใช้้ในการ
รัับฟััง

วิิทยุุในบ้้าน/วิิทยุุพกพา/
วิิทยุุบนรถยนต์์

14.5

23.3

31.6

36.2

57.2

71.6

โทรศััพท์์มืือถืือ/แท็็บเล็็ต (รัับคลื่่น
�
วิิทยุุโดยตรงไม่่ผ่่าน 3G/4G/Wifi)

14.5

17.4

10.1

11.9

9.0

9.5

โทรศััพท์์มืือถืือ/แท็็บเล็็ต
(รัับฟัังผ่่าน 3G/4G/Wifi)

24.1

34.0

38.1

33.2

20.7

9.5

คอมพิิวเตอร์์ตั้้ง� โต๊๊ะ/โน๊๊ตบุ๊๊�ค/แล็็บท็็อป
/คอมพิิวเตอร์์พกพา (ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
รัับฟัังวิิทยุุ)

45.8

19.6

16.8

13.4

10.3

6.8

1.2

5.6

3.4

5.2

2.8

2.7

ลำำ�โพงอััจฉริิยะ (Smart Speaker)
เช่่น Google Home, Amazon Echo

2.
สถานที่่�หลััก
ในการรัับฟััง
รายการวิิทยุุ
3.
ประเภทคลื่่�น
ที่่�รัับฟััง*

4.
ระยะเวลา
ที่่�รัับฟััง

หน่่วย: ร้้อยละ

ช่่วงอายุุ (ปีี)
<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61

พฤติิกรรมการรัับฟัังสื่่อ� วิิทยุุ
(N = 1,329)

ช่่วงอายุุ (ปีี)
<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61

บ้้าน/ที่่�พัักอาศััย

59.0

41.6

33.2

36.2

60.0

71.6

ขณะเดิินทาง/บนรถ

32.5

34.3

36.3

31.0

24.1

25.7

ที่่�ทำำ�งาน

8.4

23.1

29.3

27.2

12.4

2.7

อื่่�นๆ

0.1

1.1

1.3

5.6

3.4

0.0

พฤติิกรรมการรัับฟัังสื่่อ� วิิทยุุ
(N = 1,329)

ช่่วงอายุุ (ปีี)
<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61

คลื่่�นเอฟเอ็็ม (FM)

44.6

61.7

65.8

67.5

74.5

79.7

คลื่่�นเอเอ็็ม (AM)

16.9

25.5

26.4

27.6

43.4

40.5

วิิทยุุออนไลน์์

66.3

51.5

42.0

37.3

26.2

6.8

พฤติิกรรมการรัับฟัังสื่่อ� วิิทยุุ
(N = 1,329)

ช่่วงอายุุ (ปีี)
<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61

<1 ชั่่�วโมง/วััน

16.9

17.7

10.4

10.4

8.3

6.8

1-2 ชั่่�วโมง/วััน

32.5

35.9

34.5

35.1

33.8

44.6

>2-3 ชั่่�วโมง/วััน

22.9

23.1

28.8

26.5

33.8

25.7

>3-4 ชั่่�วโมง/วััน

19.3

16.1

19.9

17.9

16.6

10.8

8.4

7.2

6.5

10.1

7.6

12.2

>4 ชั่่�วโมง/วััน
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5.
ช่่วงระยะเวลา
ที่่�รัับฟัังวิิทยุุ
มากที่่�สุุด

6.
เนื้้�อหารายการ
วิิทยุุที่่�รัับฟััง*

พฤติิกรรมการรัับฟัังสื่่อ� วิิทยุุ
(N = 1,329)

ช่่วงอายุุ (ปีี)
<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61

06.01-9.00 น.

9.6

16.4

25.1

26.1

22.1

31.1

09.01-12.00 น.

9.6

25.7

24.9

26.9

22.8

35.1

12.01-15.00 น.

8.4

16.9

17.1

18.3

16.6

17.6

15.01-18.00 น.

14.5

14.2

11.1

8.6

13.8

1.4

18.01-21.00 น.

26.5

14.7

11.4

9.3

11.7

4.1

21.01-24.00 น.

22.9

9.1

6.5

5.6

4.8

2.7

00.01-03.00 น.

4.8

2.1

2.3

2.2

3.4

0.0

03.01-06.00 น.

3.6

0.8

1.6

3.0

4.8

8.1

พฤติิกรรมการรัับฟัังสื่่อ� วิิทยุุ
(N = 1,329)

ช่่วงอายุุ (ปีี)
<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61

เศรษฐกิจ/การประกอบอาชีพ

45.8

46.4

51.8

59.3

62.8

62.2

การเมืองการปกครอง

39.8

48.8

55.2

57.5

57.9

75.7

การศึกษา

48.2

34.6

31.6

37.3

33.1

39.2

ด้านสุขภาพอนามัย

41.0

47.2

50.0

52.2

51.0

59.5

ศิลปะ/ความบันเทิง

65.1

70.2

79.5

76.1

72.4

63.5

ด้านสิ่งแวดล้อม

34.9

34.6

37.6

40.3

45.5

44.6

การท่องเที่ยว

42.2

36.7

32.4

31.7

32.4

29.7

ด้้านสัังคม/วััฒนธรรม/ศาสนา

19.3

15.0

15.8

20.5

27.6

32.4

*ผู้้�ตอบแบบสอบถามเลืือกได้้มากกว่่า 1 ตััวเลืือก
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2.2.3 พฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุออนไลน์์
จากการสำำ�รว จพบว่่ า ร้้ อ ยละ 49.1 ของผู้้�ตอบแบบสอบถาม
รัับฟัังรายการวิิทยุุออนไลน์์ อีีกร้้อยละ 50.9 ไม่่รัับฟัังทางช่่องทางออนไลน์์
ซึ่่�งมีีสััดส่่วนที่่�ใกล้้เคีียงกััน โดยหากแยกตามพื้้�นที่่�พบว่่าพื้้�นที่่�ภาคกลางซึ่่�ง
รวมถึึงกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลเป็็นภูมิู ภิ าคที่่�มีผู้้�รั
ี บั ฟัังวิิทยุุผ่า่ นช่่องทาง
ออนไลน์์มากที่่�สุุด ที่่�ร้้อยละ 76.3 รองลงมาคืือภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือและ
ภาคเหนืือ ที่่�ร้้อยละ 71.8 และ 43.3 ตามลำำ�ดัับ

พฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุ
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ในแต่่ละภููมิิภาค
จ�ำนวนผู้รับฟัง
รายการวิิทยุุทั้้�งหมด
(ราย)

1,329
333
330
326
340

ภููมิิภาค

ฟัังวิิทยุุออนไลน์์

ไม่่ฟัังวิิทยุุออนไลน์์

49.1

50.9

กลาง
(รวมกรุุงเทพฯ 76.3
และปริิมณฑล)

23.7

เหนืือ

43.3

56.7

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

71.8

28.2

ใต้้

5.3

94.7

ทั่่�วประเทศ

หน่่วย: ร้้อยละ
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ส่่วนใหญ่่ผู้้�ฟังั จะรัับฟัังช่่องทางออนไลน์์ผ่า่ นโทรศััพท์์มือื ถืือมากที่่�สุดุ
โดยมีีสััดส่่วนถึึงร้้อยละ 86.7 รองลงมา ได้้แก่่ คอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ/โน๊๊ตบุ๊๊�ค/
แล็็บท็็อป/คอมพิิวเตอร์์พกพา และ ลำำ�โพงอััจฉริิยะ (Smart Speaker) เช่่น
Google Home, Amazon Echo ในสััดส่วนร้
่ อ้ ยละ 9.3 และ 3.8 ตามลำำ�ดับั
ทั้้�งนี้้�เมื่่อ� พิิจารณาจากช่่องทางในการรัับฟัังพบว่่า ผู้้�ฟังั ช่่องทางออนไลน์์จะฟััง
ผ่่านแอปพลิิเคชัันมากที่่�สุุด ที่่�ร้้อยละ 94.8
ในขณะที่่� ก ารรัั บ ฟัั ง ที่่� บ้้ า นหรืื อ ที่่� พัั ก อาศัั ย ยัั ง เป็็ นส ถานที่่� ที่่� ใช้้
ในการรัั บ ฟัั ง รายการผ่่ า นช่่ อ งทางออนไลน์์ ม ากที่่� สุุ ดที่่� ร้้ อ ยละ 45.5
รองลงมาคืือ รัับฟัังที่่�ทำำ�งาน ร้้อยละ 31.1 และรัับฟัังในขณะเดิินทางหรืือ
บนรถ ร้้อยละ 23.4
ส่่วนความถี่่ใ� นการรัับฟัังนั้้�น ส่่วนใหญ่่ฟังั รายการในช่่องทางออนไลน์์
เป็็ นจำำ�นวน 3-4 วัั น /สัั ป ดาห์์ มากที่่� สุุ ด โดยคิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 40.9
รองลงมา ฟัังทุุกวััน ร้้อยละ 29.4 และ 5-6 วััน/สััปดาห์์ ร้้อยละ 21.6
โดยร้้อยละ 35.1 จะใช้้เวลา 1-2 ชั่่�วโมงต่่อวัันในการรัับฟััง ร้้อยละ 32.5
ใช้้เวลามากกว่่า 2 ชั่่�วโมง - 3 ชั่่�วโมงต่่อวััน และร้้อยละ 16.5 ใช้้เวลาฟััง
มากกว่่า 3 ชั่่�วโมง - 4 ชั่่�วโมงต่่อวััน
ทั้้� ง นี้้� ช่่ ว งเวลาที่่� ใช้้ รัั บ ฟัั ง รายการผ่่ า นช่่ อ งทางออนไลน์์ สูู ง สุุ ด
สามอัับดัับแรก คืือ ช่่วง 12.01 - 15.00 น. ที่่�ร้้อยละ 25.0 รองลงมา
คืือ ในช่่วงเวลา 18.01 - 21.00 น. ร้้อยละ 23.3 และ 09.01 - 12.00 น.
ร้้อยละ 18.1 ตามลำำ�ดัับ
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2.2.4 พฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุออนไลน์์
	จำำ�แนกตามช่่วงอายุุ
จากผลสำำ�รวจพฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุออนไลน์์จำำ�แนกตามช่่วงอายุุ
พบประเด็็นสำำ�คััญดัังนี้้�
•	อุุปกรณ์์หลััก ช่่องทาง และสถานที่่�หลัักที่่ใ� ช้้ในการฟัังวิิทยุุออนไลน์์
พบว่่าทุุกช่่วงวััยใช้้โทรศััพท์์มืือถืือรัับฟัังรายการวิิทยุุออนไลน์์มากที่่�สุุดกว่่า
ร้้อยละ 75 และพบว่่ารัับฟัังผ่่านแอปพลิิเคชัันมากที่่�สุุด โดยทุุกช่่วงวััยยกเว้้น
กลุ่่�มอายุุ 31 - 40 ปีี รัับฟัังในบ้้าน/ที่่�พัักอาศััยเป็็นสถานที่่�หลััก ขณะที่่�กลุ่่�ม
อายุุ 31 - 40 ปีี รัับฟัังวิิทยุุออนไลน์์ในที่่�ทำำ�งานเป็็นหลัักอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 41.4
• ความถี่่ใ� นการรัับฟััง ทุุกกลุ่่�มช่่วงวััย ยกเว้้นที่่อ� ายุุต่ำำ��กว่่าหรืือเท่่ากัับ
20 ปีี รัับฟััง 3 - 4 วัันต่่อสััปดาห์์มากที่่�สุุด แต่่กลุ่่�มวััยต่ำำ�� กว่่าหรืือเท่่ากัับ 20 ปีี
รัับฟัังทุุกวัันในสััดส่วนที่่
่ �มากที่่�สุุดคิิดเป็็นร้้อยละ 38.5
•	ระยะเวลาในการรัับฟััง กลุ่่�มช่่วงอายุุตั้้�งแต่่ 31 ปีีขึ้้�นไป รัับฟัังวิิทยุุ
ออนไลน์์มากกว่่า 2 ชั่่�วโมง - 3 ชั่่�วโมงต่่อวััน ในสััดส่่วนที่่�มากที่่�สุุด ส่่วนกลุ่่�ม
อายุุต่ำำ��กว่่าหรืือเท่่ากัับ 20 ปีี จนถึึงอายุุ 30 ปีี รัับฟัังที่่� 1 - 2 ชั่่�วโมงต่่อวััน
ในสััดส่่วนที่่�มากที่่�สุดุ
•	ช่่วงเวลาหลัักในการรัับฟััง มีีความหลากหลาย โดยกลุ่่�มอายุุต่ำำ��กว่่า
หรืือเท่่ากัับ 20 ปีี จะรัับฟัังในช่่วง 21.01 - 24.00 น. มากที่่�สุุด ที่่�ร้้อยละ 41.0
กลุ่่�มอายุุ 21 - 30 ปีี รัับฟัังมากที่่�สุุดช่่วง 18.01 - 21.00 น. ที่่�ร้้อยละ 22.7
กลุ่่�มอายุุ 31 - 40 ปีี และ 41 - 50 ปีี รัับฟัังช่่วง 12.01 - 15.00 น. มากที่่�สุดุ
ในสััดส่่วนร้้อยละ 30.0 และ 32.8 ตามลำำ�ดัับ ในขณะที่่�กลุ่่�มอายุุ 51 - 60 ปีี
รัับฟัังในช่่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. กัับ ช่่วง 18.01 - 21.00 น. เท่่ากััน
ในสััดส่วนร้
่ อ้ ยละ 25.6 ส่่วนกลุ่่�มอายุุตั้้ง� แต่่ 61 ปีีขึ้้น� ไป รัับฟัังมากที่่�สุดุ ในช่่วง
09.01 - 12.00 น. ถึึงร้้อยละ 58.8
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พฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุผ่า่ นช่่องทางออนไลน์์จำำ�แนกตามช่่วงอายุุ

หน่่วย: ร้้อยละ

1.
อุปกรณ์หลัก
ที่ใช้ในการฟัง
วิทยุออนไลน์

ช่่วงอายุุ (ปีี)
พฤติกรรมการรับฟังวิทยุออนไลน์
(N = 653)
<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61
โทรศััพท์์มืือถืือ

84.6

90.7

88.6

80.3

76.9

82.3

แท็็บเล็็ต

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

คอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ/โน๊๊ตบุ๊๊�ค
/แล็็บท็็อป/คอมพิิวเตอร์์พกพา

10.3

6.5

8.6

12.3

15.4

17.4

5.1

2.8

2.3

7.4

7.7

0.4

ลำำ�โพงอััจฉริิยะ (Smart Speaker)
เช่่น Google Home, Amazon Echo

2.
ช่่องทาง
ในการรัับฟััง
วิิทยุุออนไลน์์

ช่่วงอายุุ (ปีี)
พฤติกรรมการรับฟังวิทยุออนไลน์
(N = 653)
<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61

3.
สถานที่่�หลััก
ที่่�รัับฟัังวิิทยุุ
ออนไลน์์

ช่่วงอายุุ (ปีี)
พฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุออนไลน์์
(N = 653)
<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61

4.
ความถี่่�
ในการรัับฟััง

แอปพลิิเคชััน
เว็็บไซต์์

100.0

94.4

94.1

94.3

89.7

94.1

0.0

6.5

5.9

6.6

10.3

5.9

บ้้าน/ที่่�พัักอาศััย

84.6

45.8

36.4

41.8

59.0

64.7

ขณะเดิินทาง/บนรถ

15.4

28.2

22.3

20.5

17.9

29.4

ที่่�ทำำ�งาน

0.0

25.9

41.4

37.7

23.1

5.9

อื่่�นๆ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

ช่่วงอายุุ (ปีี)
พฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุออนไลน์์
(N = 653)
<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61
1-2 วััน/สััปดาห์์

5.1

11.1

5.9

4.1

17.9

11.8

3-4 วััน/สััปดาห์์

28.2

34.3

47.3

39.3

43.6

76.5

5-6 วััน/สััปดาห์์

28.2

21.8

22.7

23.8

7.7

5.9

ทุุกวััน

38.5

32.9

24.1

32.8

30.8

5.9
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5.
ระยะเวลา
ที่่�รัับฟััง

ช่่วงอายุุ (ปีี)
พฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุออนไลน์์
(N = 653)
<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61
<1 ชั่่�วโมง/วััน

12.8

7.4

6.8

4.9

5.1

5.9

1-2 ชั่่�วโมง/วััน

46.2

39.8

33.6

29.5

28.2

23.5

>2-3 ชั่่�วโมง/วััน

12.8

25.9

38.6

34.4

33.3

64.7

>3-4 ชั่่�วโมง/วััน

20.5

18.1

12.7

20.5

20.5

0.0

7.7

8.8

8.2

10.7

12.8

5.9

>4 ชั่่�วโมง/วััน

6.
ช่่วงเวลาหลััก
ที่่�ใช้้รัับฟััง

ช่่วงอายุุ (ปีี)
พฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุออนไลน์์
(N = 653)
<20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61
06.01-9.00 น.

5.1

4.6

7.3

7.4

5.1

0.0

09.01-12.00 น.

15.4

18.1

16.4

16.4

17.9

58.8

12.01-15.00 น.

7.7

18.1

30.0

32.8

25.6

29.4

15.01-18.00 น.

7.7

14.4

13.6

9.8

17.9

11.8

18.01-21.00 น.

23.1

22.7

24.3

25.4

25.6

0.0

21.01-24.00 น.

41.0

21.8

7.7

8.2

7.8

0.0

00.01-03.00 น.

0.0

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

03.01-06.00 น.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.5 อิิทธิิพลของกิิจการกระจายเสีียง (สื่่อ� วิิทยุุ)
จากการศึึกษาอิิทธิิพลของกิิจการกระจายเสีียงจากกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชาชนจำำ�นวน 1,329 ราย โดยแบ่่งแบบสอบถามออกเป็็นผลกระทบ
ด้้านความรู้้� ทััศนคติิ พฤติิกรรม เศรษฐกิิจ และสัังคม และแบ่่งระดัับคะแนน
เป็็น 5 ระดัับ พบว่่า กิิจการกระจายเสีียงในประเทศไทยมีีอิิทธิิพลในระดัับ
ปานกลางเท่่านั้้�น โดยมีีอิิทธิิพลในระดัับทััศนคติิมากที่่�สุุด คิิดเป็็น 3.4
รองลงมา คืือ อิิทธิิพลต่่อด้้านความรู้้�ที่่� 3.3 และอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรม อิิทธิิพล
ด้้านเศรษฐกิิจและอิิทธิิพลต่่อสัังคม ในสััดส่วนที่่
่ เ� ท่่ากัันที่่� 3.2 โดยหากพิิจารณา
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ตามพื้้�นที่่�พบว่่า ในพื้้�นที่่�ภาคกลางซึ่่�งรวมถึึงกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
ภาคเหนืือ และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ โดยรวมกิิจการกระจายเสีียง
มีีอิทิ ธิิพลต่่อผู้้�ฟังั ในระดัับปานกลางด้้วยสััดส่วนที่่
่ เ� ท่่ากััน คิิดเป็็น 3.4 ส่่วนพื้้นที่่
� �
ภาคใต้้มีีอิิทธิิพลน้้อยกว่่าภููมิิภาคอื่่�นๆ โดยคิิดเป็็น 3.0
เมื่่�อพิิจารณาผลการศึึกษาระดัับอิิทธิิพลของกิิจการกระจายเสีียง
ในด้้านต่่างๆ นั้้�นจะเห็็นได้้ว่า่ กิิจการกระจายเสีียงมีีอิทิ ธิิพลในระดัับหนึ่่�งเท่่านั้้�น
โดยเมื่่�อพิิจารณาตามกรอบทฤษฎีีอิิทธิิพลของสื่่�อมวลชนจะเห็็นได้้ว่่าอิิทธิิพล
ของสื่่�อมีีลัักษณะที่่�จำำ�กััด (Limited Effect) เนื่่�องมาจากการตััดสิินใจเลืือก
การรัับรู้้�ของผู้้�รับั สาร (Selective Perception of Audience Social Learning)
โดยในปััจจุุบัันหน้้าที่่�ของสื่่�อมวลชนไม่่ได้้มีีอิิทธิิพลต่่อปััจเจกบุุคคลและสัังคม
เช่่นเดิิม เนื่่�องจากการเกิิดขึ้้�นของสื่่�อใหม่่ (New Media) และอิินเทอร์์เน็็ต
ที่่� ทำำ� ให้้ เ กิิ ดช่่ อ งทางการสื่่� อ สารที่่� มีี จำำ�นวน มากขึ้้� น และไม่่ ก ระจุุ ก ตัั ว อยู่่�ที่่�
สื่่�อมวลชนเพีียงอย่่างเดีียว และบุุคคลเลืือกที่่�จะเปิิดรัับข้้อมููลข่่าวสารจาก
ผู้้�นำำ�ทางความคิิดมากกว่่าสื่่�อมวลชนโดยตรง
นอกจากนี้้� ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตััวบุุคคล เช่่น การขััดเกลาทางสัังคม
ระดัับความรู้้� พฤติิกรรมการใช้้สื่่�อ โดยมีีสถาบัันทางสัังคม เช่่น ครอบครััว
สถาบัันการศึึกษา สถาบัันศาสนา สถาบัันการเมืือง เป็็นสิ่่�งที่่�น่่าจะสามารถ
ป้้องกัันการครอบงำ��ของสื่่�อมวลชนได้้ ทั้้�งนี้้�หากข่่าวสารที่่�มาจากสื่่�อมวลชน
ไม่่ได้้สอดคล้้องกัับความรู้้�หรืือความเชื่่�อเดิิมที่่�มีีต่่อประเด็็นนั้้�น ผู้้�รัับข่่าวสาร
เลืือกที่่�จะไม่่สนใจเนื้้�อหารายการวิิทยุุได้้ หรืือมีีการเปิิดรัับเนื้้�อหารายการแต่่
ไม่่ได้้สนใจอย่่างแท้้จริิง ดัังนั้้�นผลการศึึกษาชี้้�ให้้เห็็นว่่าอิิทธิิพลของกิิจการ
กระจายเสีียงอยู่่�ในระดัับปานกลาง เนื่่�องจากว่่าบุุคคลเลืือกที่่�จะไม่่รัับฟััง
รายการที่่�ตนเองไม่่สนใจ รวมทั้้�งบุุคคลมีีการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อมากพอที่่�จะคิิด
วิิเคราะห์์ แยกแยะ ก่่อนเชื่่�อข้้อมููลข่่าวสารที่่�มาจากสื่่�อวิิทยุุทั้้�งหมด จึึงทำำ�ให้้
อิิทธิิพลของสื่่�อวิิทยุุอยู่่�ในลัักษณะที่่�จำ�กั
ำ ัด
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ภาพรวมอิิทธิิพลของกิิจการกระจายเสีียง (สื่่อ� วิิทยุุ)
ค่่าเฉลี่่�ยผู้้�ตอบแบบสอบถาม
ทั้้�งประเทศ
(N = 1,329)

ผลกระทบ
ของกิิจการกระจายเสีียง

ประเด็็นที่่� 1:
ผลกระทบ
ด้้านความคิิด
ความเชื่่�อ
และพฤติิกรรม

ประเด็็นที่่� 1.1 : ความรู้้� (Knowledge)
1. 	สื่่�อวิิทยุุช่่วยให้้ท่่านรัับรู้้�ข้อ้ มููลข่่าวสารที่่�เป็็นประโยชน์์

3.5

2. 	สื่่�อวิิทยุุช่่วยให้้ท่่านมีีความรู้้ด้้
� านการเงิิน อาทิิ การออม การลงทุุน

3.1

3. 	สื่่�อวิิทยุุช่่วยให้้ท่่านมีีความรู้้�ในเรื่่�องสุุขภาพและสุุขอนามััยในช่่วง
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19

3.6

4. 	สื่่�อวิิทยุุช่่วยให้้ท่่านมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม

3.3

5. 	สื่่�อวิิทยุุช่่วยให้้ท่่านทราบถึึงแหล่่งท่่องเที่่�ยวในประเทศไทยมากขึ้้น
�

3.3

6. 	สื่่�อวิิทยุุช่่วยให้้ความรู้้�ทางด้้านศาสนาและวััฒนธรรมไทยมากขึ้้น
�

3.2

7. 	สื่่�อวิิทยุุช่่วยให้้ท่่านเข้้าใจศิิลปะและความบัันเทิิงด้้านต่่างๆ อาทิิ
	ศิิลปะท้้องถิ่่�นในชุุมชนของท่่าน

3.2

					

3.3

รวม

ประเด็็นที่่� 1.2 : ทััศนคติิ (Attitude)
8. 	ท่่านคิิดว่า่ ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ได้้รัับจากการรัับฟัังวิิทยุุเป็็นสิ่่ง� ที่่�มีป
ี ระโยชน์์

3.6

9. 	ท่่านคิิดว่่าการออมหรืือการวางแผนการลงทุุนจะช่่วยสร้้างความมั่่�นคง
ทางการเงิินให้้แก่่ท่่าน

3.1

10.	ท่่านคิิดว่่าการรัักษาสุุขอนามััยเป็็นเรื่่�องที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ

3.5

11. 	ท่่านรู้้สึึ
� กว่่าสื่่�อวิิทยุุทำ�ำ ให้้ท่่านเกิิดความรู้้สึึ
� กหวงแหน
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

3.2

12. ท่่านรู้้สึึ
� กว่่าสื่่�อวิิทยุุกระตุ้้�นให้้ท่่านอยากไปท่่องเที่่�ยว

3.3

13. ท่่านคิิดว่่าศาสนาและวััฒนธรรมเป็็นสิ่่�งที่่�มีีคุุณค่่า
	ที่่�ควรได้้รัับการสานต่่อ

3.3

14. ท่่านคิิดว่่าศิิลปะและความบัันเทิิงช่่วยสร้้างความจรรโลงจิิตใจ

3.5

					

3.4

รวม

ประเด็็น 1.3 : พฤติิกรรม (Behavior)
15. ท่่านได้้นำำ�ความรู้้ที่่
� �ได้้รัับจากการฟัังรายการวิิทยุุไปประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิิต

3.5

16. ข้้อมููลจากสื่่�อวิิทยุุทำำ�ให้้ท่่านมีีการวางแผนทางการเงิิน

3.1
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ค่่าเฉลี่่�ยผู้้�ตอบแบบสอบถาม
ทั้้�งประเทศ
(N = 1,329)

ผลกระทบ
ของกิิจการกระจายเสีียง

ประเด็็นที่่� 2:
ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิิจ
ประเด็็นที่่� 3:
ผลกระทบ
ทางด้้านสัังคม

17. ท่่านปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมที่่�ทำำ�ให้้สุุขภาพดีีขึ้้�น

3.3

18. ท่่านเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�จัดขึ้
ั ้�นเพื่่�ออนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

3.2

19. เมื่่�อฟัังรายวิิทยุุ ท่่านไปท่่องเที่่�ยวตามสถานที่่�ต่่างๆ ที่่�รายการแนะนำำ�

3.2

20. เมื่่�อท่่านฟัังรายการวิิทยุุ ท่่านมีีแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ		
	ศาสนาและวััฒนธรรม

3.2

21. 	ท่่านสนัับสนุุนกิจิ กรรมด้้านศิิลปะและความบัันเทิิง เช่่น การเข้้าร่่วมกิิจกรรม
การซื้้�อสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ด้้านศิิลปะ การเที่่�ยวชมพิิพิธิ ภััณฑ์์

3.3

					

3.2

รวม

22. สื่่�อโฆษณาทางวิิทยุุทำำ�ให้้ท่่านมีีความต้้องการซื้้�อสิินค้้าและบริิการ

3.2

23. ท่่านได้้นำำ�ความรู้้หรืื
� อสิ่่�งที่่�ได้้รัับฟัังจากรายการวิิทยุุไปพััฒนาอาชีีพ		
	ของตน

3.3

					

3.2

รวม

24. สื่่�อวิิทยุุทำำ�ให้้ท่่านทราบถึึงข่่าวสาร/สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้น
้� ในสัังคม		
	ที่่�เกิิดขึ้้�น

3.5

25. ท่่านทราบการทำำ�งานของหน่่วยงานรััฐบาลหรืือองค์์กรต่่างๆ
	ผ่่านการฟัังวิิทยุุ

3.2

26. สื่่�อวิิทยุุถ่่ายทอดค่่านิิยม บรรทััดฐาน หรืือแนวทางปฏิิบััติิทางสัังคม
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับวิิถีชีี ีวิิตในปััจจุุบััน

3.3

27.	สื่่�อวิิทยุุทำ�ำ ให้้ท่่านเข้้าใจวััฒนธรรมหรืือประเพณีีทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�น
และระดัับชาติิ

3.2

28. ท่่านรัับข่่าวสารภายในชุุมชนจากการรัับฟัังรายการวิิทยุุ
ในพื้้�นที่่�ของท่่าน

3.1

29. สื่่�อวิิทยุุสร้้างความเป็็นปึึกแผ่่นหรืือสร้้างความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัน
ั
ในชุุมชนที่่�ท่่านอาศััยอยู่่�

3.1

30. ท่่านใช้้สื่่�อวิิทยุุเป็็นช่่องทางหลัักในการเปิิดรัับความบัันเทิิง

3.3

					

รวม

3.2

					

รวมทุุกประเด็็นคำำ�ถาม

3.2
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2.3 ขนาดตลาดกิิจการกระจายเสีียง
2.3.1 วิิธีีการประเมิินขนาดตลาด
ฐานการคำำ�นวน
ประเมิินขนาดตลาด
(Market Size)
จากรายได้้ปีี 2563
ของผู้้�ประกอบการ

รายได้้จากการโฆษณา

รายได้้จากการแบ่่งเวลา
ให้้ดำำ�เนิินรายการ

ขอบเขตรายได้้ของ
กิิจการกระจายเสีียง
ที่่�รวมในการสำำ�รวจมีีดัังนี้้�

รายได้้จากการผลิิต
เนื้้�อหาเพื่่�อเผยแพร่่
รายได้้จากการจััดงาน
(Event)
รายได้้จากการ
ขายสิินค้้า
รายได้้อื่่น
� ภายใต้้
กิิจการกระจายเสีียง

แนวทางการคำำ�นวน
ประเมิินขนาดตลาด (Market Size) ด้้วยวิิธีี
เปรีียบเทีียบรายได้้ของประชากรทั้้�งหมด

รายได้้ของ
ประชากร
ทั้้�งหมด

การคำำ�นวนเพื่่�อประเมิินขนาดตลาด
จะจััดทำำ�ผ่่านแบบจำำ�ลองในรููปแบบไฟล์์ Excel
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การประเมิิ นขน าดตลาดคำำ�นว ณโดยใช้้ วิิ ธีี ป ระเมิิ นสัั ดส่่ วนร ายได้้
ผ่่านการนำำ�รายได้้ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการกระจายเสีียงของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�ทำำ�การสำำ�รวจ จำำ�นวน 418 ราย มาคาดการณ์์รายได้้กิิจการกระจายเสีียง
ของผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงทั้้�งหมด โดยเป็็นการสำำ�รวจตััวอย่่างจาก
ผู้้�ประกอบการทุุกกลุ่่�มทั้้�งผู้้�ประกอบการรายเดิิม ผู้้�ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้
ดำำ�เนิินรายการ และผู้้�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการกระจายเสีียง
โดยทำำ�การสำำ�รวจรายได้้รวม และสััดส่่วนรายได้้กิิจการกระจายเสีียงเพื่่�อ
นำำ�มาคำำ�นวณเป็็นรายได้้สุุทธิิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการกระจายเสีียง3

2.3.2 ผลการประเมิินขนาดตลาด

ผู้้�ประกอบการ
วิิทยุุกระจายเสีียง
รายเดิิม

ผู้้�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลอง
ประกอบกิิจการ

ผู้้�ได้้รัับการ
แบ่่งเวลาให้้
ดำำ�เนิินรายการ

ผลการประเมิินขนาดตลาดกิิจการกระจายเสีียงในประเทศไทยพบว่่า
จากรายได้้กิจิ การกระจายเสีียงปีี พ.ศ. 2563 ขนาดตลาดกิิจการกระจายเสีียง
ในประเทศไทยอยู่่�ที่่�ราว 5,727.21 ล้้านบาท ซึ่่ง� มาจากผู้้�ประกอบการรายเดิิม
ผู้้�ได้้ รัั บ การแบ่่ ง เวลาให้้ ดำำ� เนิิ นร ายการจากผู้้�ประกอบการรายเดิิ ม และ
ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการ โดยผู้้�ประกอบการ
รายเดิิมมีีขนาด 1,438.04 ล้้านบาทหรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 25.1 จากขนาดตลาด
กิิจการกระจายเสีียงทั้้�งประเทศ ผู้้�ได้้รับั การแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการมีีขนาด
3,207.87 ล้้านบาทหรืือคิิดเป็็นร้อ้ ยละ 56 ของขนาดตลาดกิิจการกระจายเสีียง
ทั่่�วประเทศและผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการ
มีีขนาด 1,081.30 ล้้านบาทหรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 18.9 จากขนาดตลาดกิิจการ
กระจายเสีียงทั้้�งประเทศ
3

รายได้้กิิจการกระจายเสีียงของผู้้�ประกอบการรััฐวิิสาหกิิจ (ผู้้�ประกอบการรายเดิิม)
นำำ�ข้้อมููลมาจากงบการเงิิน ปีี พ.ศ. 2563
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ขนาดตลาดกิิจการกระจายเสีียงของประเทศไทย

รวม 5,727.21 ล้้านบาท

ผู้้�ประกอบการรายเดิิม
1,438.04 ล้้านบาท

25.1%

ผู้้�ประกอบการภาครััฐ
และหน่่วยงานการศึึกษา

ผู้้�ประกอบการรััฐวิิสาหกิิจ

ล้้านบาท

8.5%

952.78

16.6%

485.26
ล้้านบาท

ผู้้�ได้้รัับการแบ่่งเวลา
ให้้ดำำ�เนิินรายการ

3,207.87
ล้้านบาท
56.0%

กิิจการประเภทธุุรกิิจ กิิจการประเภทสาธารณะ กิิจการประเภทชุุมชน

995.27

69.49

16.54

17.4%

1.2%

0.3%

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบการ
1,081.30 ล้้านบาท

18.9%
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เมื่่� อ พิิ จ ารณาขนาดตลาดกิิ จ การกระจายเสีี ย งของประเทศไทย
ในภาพรวมพบว่่าขนาดตลาดของผู้้�ประกอบการรายเดิิม ซึ่่ง� รวมถึึงผู้้�ได้้รับั การ
แบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการ มีีขนาดมากกว่่าขนาดตลาดของผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาต
ให้้ทดลองประกอบกิิจการถึึง 4 เท่่า ถึึงแม้้ว่่าจะมีีจำำ�นวนผู้้�ประกอบการ
น้้อยรายกว่่ามากเนื่่�องจากส่่วนใหญ่่แล้้วเป็็นผู้้�ประกอบการรายใหญ่่และมีี
รายได้้สูงู เช่่น หน่่วยงานภาครััฐขนาดใหญ่่ หรืือผู้้�ได้้รับั การแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิิน
รายการที่่�เป็็นบริิษััทเอกชนขนาดใหญ่่
หากพิิจารณาผู้้�ประกอบการรายประเภท พบว่่าผู้้�ประกอบการที่่�
ได้้รับั การแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการมีีขนาดตลาดใหญ่่ที่่สุ� ดุ คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 56
จากขนาดตลาดกิิจการกระจายเสีียงทั้้�งประเทศ แสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญ
และอิิทธิิพลต่่อตลาดกิิจการกระจายเสีียงของผู้้�ประกอบการกลุ่่�มนี้้�ที่่เ� ป็็นสถานีี
วิิทยุุชั้้นนำ
� ำ�ของประเทศ สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการประเภททดลองประกอบกิิจการ
ประเภทบริิการทางธุุรกิิจที่่�มีีจำำ�นวนมากที่่�สุุดในตลาดกิิจการกระจายเสีียง
ถึึง 3,178 สถานีี พบว่่ามีีขนาดตลาดเพีียงร้้อยละ 17.4 จากขนาดตลาด
กิิ จ การกระจายเสีี ย งทั้้� ง ประเทศ เนื่่� อ งจากผู้้�ประกอบการส่่ วน ใหญ่่ ใ น
กลุ่่�มนี้้� เ ป็็ นผู้้� ประกอบการธุุ รกิิ จ ขนาดเล็็ ก ที่่� มีี ร ายได้้ เ ฉลี่่� ย หลัั ก แสนบาท
และส่่วนใหญ่่กระจายตััวในระดัับภููมิิภาคหรืือระดัับจัังหวััดทำำ�ให้้ถึึงแม้้มีี
ผู้้�ประกอบการมากรายแต่่ก็็ไม่่มีีผลต่่อขนาดตลาดกิิจการกระจายเสีียงมาก
เท่่ากัับผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการ และสำำ�หรัับ
ผู้้�ทดลองประกอบการประเภทสาธารณะและประเภทชุุ ม ชนนั้้� น เป็็ น
ผู้้�ประกอบการที่่�มีีผลต่่อขนาดตลาดต่ำำ��ซึ่่�งมีีขนาดเพีียงร้้อยละ 1.2 และ
0.3 ตามลำำ�ดัั บ เนื่่� อ งจากผู้้�ประกอบการประเภทนี้้� ไ ม่่ เ น้้ น การหากำำ� ไร
จากการดำำ�เนิินงานเพีียงแต่่มีีรายได้้เพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อต้้นทุุนการดำำ�เนิินงาน
เพื่่� อ กระจายข่่ า วสารที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ สาธารณะ ชุุ ม ชนหรืื อ ท้้ อ งถิ่่� น
ซึ่่�งถืือได้้ว่่ายัังเป็็นรากฐานของการสื่่�อสารที่่�สำำ�คััญของประเทศ
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3.
3.1

ผลการประเมิินสภาพ
อุุตสาหกรรมกระจายเสีียง

การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมในอุุตสาหกรรม
กิิจการกระจายเสีียงผ่่านเครื่่อ� งมืือแรงผลัักดััน
ทั้้�ง 5 (Five Forces Model)

จากการวิิเคราะห์์สภาพตลาดกิิจการกระจายเสีียงในประเทศไทย
ผ่่านเครื่่�องมืือแรงผลัักดัันทั้้�ง 5 (Five Forces Model) ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือ
เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับวิิเคราะห์์ระดัับการแข่่งขัันภายในตลาดใดตลาดหนึ่่�ง (THE
INVESTOPEDIA TEAM, 2020) สามารถสรุุปผลการศึึกษาได้้ดัังนี้้�

การวิเคราะหสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรมกิจกรรมกระจายเสียงผาน
เครื่องมือแรงผลักดันทั้ง 5 (Five Forces Model)
การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมในอุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียง
ผ่่านเครื่่�องมืือแรงผลัักดัันทั้้�ง 5 (Five Forces Model)

สินคาหรือ
บริการทดแทน
อำนาจตอรองของ
ซัพพลายเออร

อำนาจตอรอง
ของลูกคา

คูแขงรายใหม

การวิเคราะห
ปจจัยผลักดันทั้ง 5
(Five Forces)

การแขงขัน
ภายในตลาด
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	คู่่�แข่่งรายใหม่่
จากการสำำ�รวจผู้้�ประกอบการพบว่่า ในการดำำ�เนิินกิจิ การวิิทยุุกระจายเสีียง
ต้้ อ งมีี ก ารลงทุุ น เริ่่� ม แรกในอัั ต ราส่่ วนที่่� สูู ง เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ อัั ต รากำำ� ไรต่่ อ ปีี
ทั้้�งยัังพบว่่า ประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินกิจิ การกระจายเสีียง การโฆษณาสถานีี
วิิทยุุให้้เป็็นที่่�รู้้�จััก การสร้้างฐานผู้้�ฟััง หรืือการสร้้างเนื้้�อหารายการให้้มีีความ
แตกต่่าง ล้้วนทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการรายใหม่่ที่่�จะเข้้ามาในตลาดนั้้�นเสีียเปรีียบ
เป็็นอย่่างมากในการแย่่งชิิงส่่วนแบ่่งตลาดผู้้�ฟััง ประกอบกัับกฎหมายที่่�กำำ�หนด
ให้้ผู้้�ที่่�ต้้องการประกอบกิิจการกระจายเสีียงต้้องได้้รัับอนุุญาตจาก กสทช.
รวมถึึ ง มีี ก ารกำำ� หนดมาตรฐานต่่ า งๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ทำำ� ให้้ ผู้้� ประกอบการ
เข้้าสู่่�ตลาดได้้ยาก นอกจากนี้้� ในการเปลี่่�ยนผ่่านเข้้าสู่่�ระบบใบอนุุญาตนั้้�น
หากผู้้�ประกอบการประเภทกิิ จ การทางธุุ รกิิ จ ไม่่ ส ามารถประมูู ล คลื่่� น
ความถี่่� ไ ด้้ ก็็ จ ะต้้ อ งเข้้ า สู่่�ตลาดผ่่ า นการแบ่่ ง เวลาจากผู้้�ประกอบการที่่� มีี
คลื่่�นความถี่่�อยู่่�แล้้วแทน ด้้วยปััจจััยข้้างต้้นจึึงส่่งผลให้้มีีแรงกดดัันต่่อตลาด
กิิจการกระจายเสีียงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
	อำำ�นาจต่่อรองของลููกค้้า
ในการวิิเคราะห์์อำำ�นาจต่่อรองของลููกค้้าในตลาดกิิจการกระจายเสีียง
ในแง่่ปริิมาณลููกค้้าและปริิมาณการซื้้�อ สามารถแบ่่งลููกค้้าออกได้้เป็็น 2 กลุ่่�ม
ตามลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์หลััก คืือ 1) สื่่�อต่่างๆ ที่่�นำ�ำ เสนอ มีีลููกค้้าคืือผู้้�ฟััง
ที่่�รัับฟัังรายการวิิทยุุ ซึ่่�งหมายถึึงประชาชนทั่่�วไปที่่�มีีอยู่่�จำำ�นวนมาก จึึงเป็็น
กลุ่่�มลููกค้้าที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจต่่อรองมากนััก เพราะจำำ�นวนผู้้�ฟัังไม่่ได้้ก่่อให้้เกิิด
รายได้้ โ ดยตรง แต่่ ส ามารถสร้้ า งรายได้้ ท างอ้้ อ มจากการเป็็ น ฐานผู้้�ฟัั ง ที่่�
ทำำ�ให้้บริิษััทโฆษณาต่่างๆ สนใจที่่�จะเข้้ามาซื้้�อเวลาออกอากาศโฆษณาหรืือ
ขายผลิิตภััณฑ์์ของตน และ 2) ช่่วงเวลาออกอากาศ ซึ่่�งเป็็นสิินค้้าที่่�จะขาย
ให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าบริิษััทโฆษณาหรืือผู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าและบริิการ ซึ่่�งก่่อให้้เกิิด
รายได้้โดยตรงต่่อผู้้�ประกอบการ เป็็นแหล่่งที่่�มาของรายได้้หลัักของผู้้�ประกอบ
กิิจการกระจายเสีียงประเภทธุุรกิิจ แต่่ในขณะเดีียวกัันจำำ�นวนบริิษััทโฆษณา
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รายใหญ่่จำำ�นวนน้้อยราย ทำำ�ให้้ลููกค้้าในกลุ่่�มนี้้�มีีอำำ�นาจต่่อรองในด้้านราคา
และช่่วงเวลาที่่�ต้้องการโฆษณาในระดัับสููง ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
จำำ�เป็็นต้้องปรัับการออกแบบโฆษณาตามความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละราย
เมื่่�อนำำ�ประเด็็นกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้โดยตรงมาร่่วมพิิจารณาทำำ�ให้้
ในภาพรวมของลููกค้้าทุุกกลุ่่�มนั้้�นจะส่่งผลให้้ปััจจััยปริิมาณลููกค้้าและปริิมาณ
การซื้้�อมีีแรงกดดัันต่่อตลาดกิิจการกระจายเสีียงในระดัับค่่อนข้้างสููง
ขณะที่่�ต้นทุ
้ นุ ในการเปลี่่ย� นแปลง (Switching Cost) พบว่่า จากปััจจุุบันั
ที่่�มีีช่่องทางรัับฟัังรายการได้้หลากหลาย ทำำ�ให้้ทั้้�งผู้้�ฟัังและกลุ่่�มลููกค้้าบริิษััท
โฆษณาหรืือผู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าและบริิการเอง สามารถเปลี่่�ยนไปใช้้บริิการจาก
ช่่องทางอื่่�นได้้ง่่ายและมีีต้้นทุุนในการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ไม่่สููงนััก จึึงเป็็นปััจจััยที่่�
มีีแรงกดดัันต่่อตลาดกิิจการกระจายเสีียงในระดัับสููง
	สิินค้้าหรืือบริิการทดแทน
สิิ นค้้ า หรืื อ บริิ ก ารทดแทน คืื อ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่� มีี ค วามเหมืื อ นหรืื อ
ใกล้้เคีียงกัับการรัับฟัังวิิทยุุแอนะล็็อกหรืือวิิทยุุดิิจิิทััล โดยพบว่่ามีีระดัับ
การทดแทนกัันได้้สูงู เช่่น วิิดีโี อออนดีีมานด์์ผ่า่ นช่่องทางออนไลน์์ รายการวิิทยุุ
ผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตหรืือแพลตฟอร์์มสตรีีมมิ่่�งเพื่่�อการรัับฟัังเพลง เป็็นต้้น อีีกทั้้�ง
สิินค้้าหรืือบริิการทดแทนเหล่่านี้้�ยัังมีีข้้อได้้เปรีียบในการแข่่งขััน จากการที่่�
ผู้้�บริิโภคสามารถเลืือกเนื้้�อหาที่่�ต้อ้ งการรัับฟัังได้้ด้ว้ ยตนเองและสามารถเข้้าถึึง
ได้้จากหลากหลายอุุปกรณ์์ เช่่น ผ่่านคอมพิิวเตอร์์แบบพกพาหรืือโทรศััพท์์
มืือถืือซึ่่ง� เป็็นอุปุ กรณ์์ที่่มี� กี ารใช้้งานโดยทั่่�วไปอยู่่�แล้้ว ทำำ�ให้้ปัจั จััยนี้้�มีแี รงกดดััน
ต่่อตลาดกิิจการกระจายเสีียงในระดัับสููง แต่่ในแง่่ของราคาสิินค้้าหรืือบริิการ
ทดแทนในการเข้้าถึึงบริิการนั้้�น การรัับฟัังผ่่านทางวิิทยุุแบบดั้้�งเดิิมยัังมีีความ
ได้้เปรีียบจากการที่่�ผู้้�บริิโภคไม่่ต้อ้ งมีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยเพิ่่�มเติิมในการรัับฟััง ทำำ�ให้้ปัจั จััย
นี้้�มีีแรงกดดัันต่่อตลาดกิิจการกระจายเสีียงในระดัับต่ำำ��
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	อำำ�นาจต่่อรองของซััพพลายเออร์์
ปริิมาณซััพพลายเออร์์ส่ง่ ผลโดยตรงต่่ออำำ�นาจต่่อรองของซััพพลายเออร์์
โดยหากซััพพลายเออร์์มีีน้้อยรายและผู้้�ประกอบการมีีกำำ�ลัังซื้้�อน้้อยหรืือ
เป็็นรายย่่อยจะทำำ�ให้้ซััพพลายเออร์์มีีอำำ�นาจในการต่่อรองเพิ่่�ม โดยปััจจุุบััน
กล่่าวได้้ว่่าซััพพลายเออร์์หลัักของตลาดกิิจการกระจายเสีียง ได้้แก่่ เจ้้าของ
ลิิขสิทิ ธิ์์เ� พลง มัักเป็็นค่า่ ยเพลงรายใหญ่่ของประเทศที่่�มีเี พีียงไม่่กี่่�ราย จึึงทำำ�ให้้
ปััจจััยปริิมาณซััพพลายเออร์์มีีแรงกดดัันต่่อตลาดในระดัับสููง นอกจากนี้้�
ในบริิบทของตลาดกิิจการกระจายเสีียงนั้้�นในการออกอากาศวิิทยุุในรููปแบบ
ดั้้�งเดิิมจำำ�เป็็นต้้องใช้้คลื่่�นวิิทยุุเพื่่�อการออกอากาศและไม่่มีีปััจจััยทดแทน
อื่่�นที่่�มีีความใกล้้เคีียงกััน จึึงยิ่่�งเป็็นแรงกดดัันต่่อตลาดกิิจการกระจายเสีียง
ในรููปแบบดั้้�งเดิิมในระดัับสููง
การแข่่งขัันภายในตลาด
หากพิิจารณาในมิิติิปััจจััยจำำ�นวนคู่่�แข่่งที่่�มีีแรงกดดัันต่่อตลาดกิิจการ
กระจายเสีียง กล่่าวได้้ว่่าผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการประเภท
ธุุรกิิจซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบการที่่�มีีจำำ�นวนมากที่่�สุุดในตลาดโดยส่่วนใหญ่่เป็็น
รายย่่อยในระดัับภููมิิภาคหรืือระดัับจัังหวััด ต่่างต้้องการส่่วนแบ่่งตลาดจาก
ฐานผู้้�ฟััง โดยต้้องแข่่งขัันกัับทั้้�งผู้้�ประกอบการระดัับภููมิิภาคหรืือระดัับจัังหวััด
ด้้วยกัันและกัับผู้้�ประกอบการที่่�เป็็นผู้้�ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการ
อีี ก ทั้้� ง หากพิิ จ ารณาผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแบ่่ ง เวลาให้้ ดำำ� เนิิ นร ายการเองพบว่่ า
มีีผู้้�ประกอบการเอกชนที่่�ได้้รัับการแบ่่งเวลาจากผู้้�ประกอบการรายเดิิมที่่�เป็็น
ผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ไม่่กี่่�ราย ส่่งผลให้้เกิิดการแข่่งขัันในระดัับสููง
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อย่่างไรก็็ดีี หากพิิจารณาผู้้�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการ
ประเภทสาธารณะและชุุมชน ด้้วยจุุดประสงค์์ของการประกอบกิิจการแล้้ว
จึึงไม่่เกิิดการแย่่งชิิงฐานผู้้�ฟัังในลัักษณะเชิิงพาณิิชย์์
ส่่ วน ในแง่่ ข องลัั ก ษณะของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ห รืื อ บริิ ก าร พบว่่ า กลุ่่�ม
ผู้้�ประกอบการประเภทธุุรกิิจมีีเนื้้�อหารายการที่่�ออกอากาศคล้้ายคลึึงกัันคืือ
รายการเพลง รายการข่่าว และรายการสาระความรู้้� และในกลุ่่�มผู้้�ประกอบ
การประเภทบริิการสาธารณะและชุุมชนเอง ก็็มีีเนื้้�อหารายการที่่�ออกอากาศ
คล้้ายคลึึงกัันเช่่นเดีียวกััน คืือ รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับศาสนา รายการข่่าว
และรายการเกี่่� ย วกัั บ ชุุ มชน ทำำ�ให้้ เ กิิ ดการแข่่ ง ขัั นสูู งทั้้� งในแง่่ การแย่่ งชิิ ง
ส่่วนแบ่่งตลาด การแข่่งขัันราคาในการซื้้�อโฆษณาของสถานีี จึึงเป็็นปััจจััยที่่�มีี
แรงกดดัันต่่อตลาดกิิจการกระจายเสีียงในระดัับสููง
ทั้้�งนี้้�หากผู้้�ประกอบการต้้องการออกจากตลาด จะมีีต้้นทุุนจมที่่�เกิิด
ขึ้้�นจากต้้นทุุนของอุุปกรณ์์กระจายเสีียงต่่างๆ ที่่�จะไม่่ได้้ใช้้งาน แต่่ถ้้าเป็็น
เพีียงการเปลี่่�ยนช่่องทางในการเผยแพร่่เนื้้�อหาไปใช้้ช่่องทางออนไลน์์แทน
ก็็ จ ะไม่่ เ กิิ ดต้้ นทุุ น จมในส่่ วนข องบุุ ค ลากรและด้้ า นความรู้้� ค วามสามารถ
ในการผลิิตเนื้้�อหารายการ ซึ่่�งจากการสำำ�รวจพบว่่าต้้นทุุนส่่วนใหญ่่ของ
ผู้้�ประกอบการเกิิดจากต้้นทุุนทั่่�วไปในการดำำ�เนิินงานเป็็นหลััก เช่่น ค่่าใช้้จ่่าย
ในการจ้้างบุุคลากร และค่่าสาธารณููปโภค เป็็นต้้น ดัังนั้้�นการออกไปสู่่�
ตลาดอื่่�นของผู้้�ประกอบการมีีความเป็็นไปได้้ ซึ่่�งกล่่าวได้้ว่่าปััจจััยนี้้�จึึงมีี
แรงกดดัันต่่อตลาดกิิจการกระจายเสีียงในระดัับปานกลาง
จากการวิิเคราะห์์สภาพตลาดกิิจการกระจายเสีียงในประเทศไทยโดย
ศึึกษาแรงผลัักดัันที่่เ� กิิดขึ้้น� ในตลาดต่่อผู้้�ประกอบการ ผ่่านเครื่่อ� งมืือแรงผลัักดััน
ทั้้�ง 5 (Five Forces Model) สามารถสรุุปสถานการณ์์ของตลาดกิิจการ
กระจายเสีียงในประเทศไทยได้้ดัังนี้้�
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แรงกดดัันจากคู่่�แข่่งรายใหม่่ต่ำำ�� ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการที่่�อยู่่�ในตลาดเดิิม
ไม่่เกิิดความกดดัันว่่าจะมีีผู้้�ประกอบการรายใหม่่เข้้ามาแย่่งชิิงส่่วนแบ่่งตลาด
จึึงสามารถมุ่่�งความสนใจไปที่่�การพััฒนาเนื้้�อหาและรููปแบบการหารายได้้
ให้้ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้าได้้มากขึ้้�น ซึ่่�งจะเพิ่่�มความสามารถในการ
ทำำ�กำำ�ไรในตลาด และส่่งผลให้้ขนาดตลาดโดยรวมเติิบโตขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม
แรงกดดัันในการแข่่งขัันในระดัับต่ำำ��อาจทำำ�ให้้การพััฒนาเกิิดขึ้้�นอย่่างค่่อย
เป็็นค่่อยไป เพราะผู้้�ประกอบการที่่�อยู่่�ในตลาดเดิิมไม่่มีีแรงกระตุ้้�นจากคู่่�แข่่ง
มาช่่วยผลัักดััน
แรงกดดัันจากอำำ�นาจต่่อรองของลููกค้า้ ผู้้�ประกอบการยัังคงมีีอำำ�นาจ
ในการตััดสิินใจเรื่่�องเนื้้�อหาและเวลาที่่�ต้้องการจะออกอากาศได้้ โดยไม่่มีีแรง
กดดัันจากผู้้�ฟัังรายย่่อยมากนััก แต่่ด้้วยจำำ�นวนผู้้�ฟัังโดยรวมของสถานีีจะ
มีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจซื้้�อโฆษณา จึึงอาจทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการต้้องมีี
การปรัับราคาขายหรืือแนวทางการโฆษณาให้้เป็็นไปตามที่่�ลูกู ค้้ากลุ่่�มนี้้�ต้อ้ งการ
และมีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะมีีการแข่่งขัันกัันของแต่่ละสถานีีวิิทยุุเพื่่�อตััดราคา
ค่่าโฆษณา อย่่างไรก็็ตามเพื่่�อหลีีกเลี่่ย� งการแข่่งขัันด้ว้ ยการตััดราคา ผู้้�ประกอบ
การอาจพิิจารณาขยายช่่องทางการดำำ�เนิินกิิจการไปยัังสื่่�อรููปแบบใหม่่ๆ หรืือ
พััฒนาเนื้้�อหารายการให้้เหมาะสมกัับกลุ่่�มผู้้�ฟัังหลัักของสถานีีมากขึ้้�น
แรงกดดัันจากสิินค้้าหรืือบริิการทดแทน แม้้จะมีีสื่่�อใหม่่ที่่�ใช้้ทดแทน
การรัับฟัังวิิทยุุในรููปแบบดั้้ง� เดิิมได้้ อาทิิ การฟัังเพลงผ่่านสตรีีมมิ่่ง� แพลตฟอร์์ม
แต่่ยัังเสีียเปรีียบในแง่่ค่่าใช้้จ่่ายในการเข้้าถึึงบริิการ สื่่�อรููปแบบใหม่่จึึงไม่่
สามารถทดแทนวิิทยุุได้้ทั้้�งหมด อย่่างไรก็็ดีีพบว่่าผู้้�ประกอบการมีีการปรัับตััว
เพิ่่�มช่่องทางการนำำ�เสนอรายการหรืือต่่อยอดรููปแบบไปยัังสื่่อ� อื่่น� เพื่่�อเพิ่่�มความ
หลากหลายในการตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคให้้มากขึ้้�น
แรงกดดัันจากอำำ�นาจต่่อรองของซััพพลายเออร์์ จำำ�นวนเจ้้าของ
ลิิขสิทิ ธิ์์เ� พลงรายใหญ่่นั้้นมี
� เี พีียงไม่่กี่่ร� าย จึึงทำำ�ให้้ปัจั จััยปริิมาณซััพพลายเออร์์
และปริิมาณการซื้้�อมีีแรงกดดัันต่่อตลาดในระดัับสููง
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แรงกดดัันจากการแข่่งขัันภายในตลาด เมื่่�อพิิจารณาในส่่วนของ
ผู้้�ประกอบการประเภทธุุรกิิจและผู้้�ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการแล้้ว
จะเห็็นว่่ามีีผู้้�ประกอบการจำำ�นวนมาก อีีกทั้้�งลัักษณะเนื้้�อหารายการมีีความ
คล้้ายคลึึงกัันทำำ�ให้้ตลาดส่่วนนี้้มี� กี ารแข่่งขัันที่่รุ� นุ แรง เพื่่�อดึึงฐานผู้้�ฟัังมาสู่่�สถานีี
ของตนที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การหารายได้้จากการโฆษณา รวมทั้้�งอาจเกิิดการตััดราคา
ค่่าโฆษณา หรืือการโฆษณาสิินค้้าที่่�ไม่่ถููกต้้อง
เมื่่�อนำำ�ทุุกปััจจััยมาวิิเคราะห์์ในภาพรวมอาจกล่่าวได้้ว่่า ในภาพรวม
แรงกดดัันที่่�สร้้างให้้เกิิดการแข่่งขัันในตลาดกิิจการกระจายเสีียงของไทย
นั้้�นอยู่่�ในระดัับปานกลาง คืือยัังมีีแรงกระตุ้้�นให้้ผู้้�ประกอบกิิจการพััฒนา
อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอเพื่่� อ รัั ก ษาส่่ วน แบ่่ ง ในตลาดและคงความสามารถในการ
ทำำ�กำำ�ไร

เคราะห์์สภาพแวดล้้อมในอุุตสาหกรรม
3.2 การวิิ
กิิจการกระจายเสีียงผ่่านเครื่่อ� งมืือการวิิเคราะห์์
ระบบเพชรที่่�สมบููรณ์์ (Diamond Model)

ทฤษฎีีระบบเพชรที่่�สมบููรณ์์ (Diamond Model) เป็็นการวิิเคราะห์์
ความสามารถในการแข่่ ง ขัั น หรืื อ สภาพแวดล้้ อ มของอุุ ต สาหกรรม โดย
เป็็นการพิิจารณาและประเมิินสภาวการณ์์ปัจั จุุบันข
ั องปััจจััยแวดล้้อมที่่�สำำ�คัญ
ั
ได้้แก่่ 1) ปััจจััยการผลิิต (Input Conditions) 2) ปััจจััยด้้านอุุปสงค์์ คืือ
สภาพความต้้องการและความคาดหวัังต่่อสิินค้้าหรืือบริิการในอุุตสาหกรรม
3) อุุตสาหกรรมที่่�เกี่่ย� วเนื่่�องและสนัับสนุุน 4) กลยุุทธ์์ โครงสร้้าง และสภาพการ
แข่่งขัันขององค์์กร (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 5) ปััจจััยด้้าน
โอกาส/เหตุุสุุดวิิสััย (Chance) และ 6) บทบาทของภาครััฐ (Government)
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การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมในอุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียง
ผ่่านเครื่่�องมืือการวิิเคราะห์์ระบบเพชรที่่�สมบููรณ์์ (Diamond Model)

ปััจจััยการผลิิต
(Input Conditions)

ความต้้องการและ
ความคาดหวัังต่่อ
กิิจการกระจายเสีียง
(Demand Condition)

ภาครััฐ
(Government)

การวิิเคราะห์์
ระบบเพชรที่่�สมบููรณ์์
(Diamond Model)
อุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องและสนัับสนุุน
(Related and Supporting Industry)

สถานการณ์์ทางสัังคม
(Chance)

ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้แข่่งขัันกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(Context for Firm Strategy and Rivalry)

โดยการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมในอุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียง
ในแง่่ ข องปัั จ จัั ย การผลิิ ต นั้้� น พบว่่ า ยัั ง มีี อุุ ป สรรคด้้ า นการขาดแคลน
คลื่่�นความถี่่� ขาดแคลนบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ เนื่่�องจากยัังมีี
การพัั ฒ นาจัั ด ฝึึ ก อบรมไม่่ เ พีี ย งพอ รวมถึึ ง ขาดแคลนงบประมาณในการ
ดำำ�เนิินงานในบางรููปแบบกิิจการ ขณะที่่�ปััจจััยด้้านความต้้องการและคาดหวััง
นั้้�น ประชาชนยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับสื่่�อวิิทยุุในฐานะที่่�เป็็นสื่่�อมวลชนดั้้�งเดิิม
(Traditional Mass Media) ในการให้้ข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ
สาธารณะ มองบทบาทของสื่่�อวิิทยุุคืือการให้้ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ถููกต้้องครบถ้้วน
แก่่ประชาชน
ส่่ วนอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องและสนัับสนุุนกิิจการกระจายเสีียง
ที่่� สำำ�คัั ญ คืื อ อุุ ต สาหกรรมโฆษณา เนื่่� อ งจากเป็็ นร ายได้้ ห ลัั ก ของกิิ จ การ
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กระจายเสีียง ทั้้�งยัังมีีอุุตสาหกรรมเพลง ที่่�มีีความสำำ�คััญในฐานะที่่�เป็็นเนื้้�อหา
ที่่�ผู้้�ฟัังรายการให้้ความนิิยม โดยมีีการเข้้ามาของเทคโนโลยีีสื่่�อสารรููปแบบ
ใหม่่ที่่�กลายเป็็นทางเลืือกใหม่่ให้้กัับทั้้�งผู้้�ฟััง ผู้้�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมโฆษณา
และอุุตสาหกรรมเพลง กลายเป็็นภััยคุุกคามของกิิจการวิิทยุุแบบดั้้�งเดิิม
นอกจากนี้้� ยัั ง มีี อุุ ต สาหกรรมที่่� เ กี่่� ย วกัั บ เทคโนโลยีี ต่่ า งๆ ที่่� มีี ส่่ วนช่่ ว ยให้้
ผู้้�ประกอบการสามารถเข้้าใจพฤติิกรรมของผู้้�ฟัังได้้ผ่่านการเก็็บข้้อมููล ซึ่่�งจะ
เป็็นประโยชน์์ในการออกแบบเนื้้�อหารายการ รวมถึึงการนำำ�เสนอโฆษณา
ตามความสนใจของผู้้�ฟััง และตามความต้้องการของผู้้�ซื้้�อเวลาโฆษณา
ด้้ า นปัั จ จัั ย ที่่� ทำำ� ให้้ ผู้้� ประกอบการแต่่ ล ะรายแข่่ ง ขัั นกัั น อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ ในปััจจุุบัันคืือ การเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ เช่่น งานวิิจััย
และพััฒนาด้้านกิิจการกระจายเสีียง ผลการศึึกษาแนวทางการดำำ�เนิินงาน
ที่่� ป ระสบความสำำ� เร็็ จ ข้้ อ มูู ล พฤติิ ก รรมผู้้�ฟัั ง ประจำำ�ปีี ข้้ อ มูู ล เรตติ้้� ง และ
การจััดอัันดัับความนิิยมของสถานีีวิิทยุุในประเทศไทยทั้้�งหมด เพื่่�อเป็็นการ
สนัับสนุุนและช่่วยเหลืือให้้ผู้้�ประกอบการโดยเฉพาะผู้้�ประกอบการรายย่่อย
ที่่�ไม่่มีีเงิินทุุนที่่�เพีียงพอในการลงทุุนศึึกษาและวิิจััยสามารถนำำ�ข้้อมููลเหล่่านี้้�
ไปวิิเคราะห์์ต่่อยอดในการดำำ�เนิินกิิจการของตนเองได้้ ขณะเดีียวกัันในมิิติิ
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับกฎหมายและกฎระเบีียบ ที่่�สนัับสนุุนการแข่่งขัันอย่่างเท่่าเทีียม
รวมถึึงส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมให้้เป็็นไปตามกลไกตลาดนั้้�น ในยุุคเทคโนโลยีี
หลอมรวมนี้้�อาจมีีการลดข้้อกำำ�หนดกฎเกณฑ์์เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการสามารถ
แข่่ ง ขัั น ได้้ เช่่ น การสร้้ า งสมดุุ ล ของสื่่� อ ทั้้� ง แบบใหม่่ แ ละแบบดั้้� ง เดิิ ม
ผ่่านการสนัับสนุุนจากภาครััฐหรืือหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลด้้านการลดภาระ
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการกำำ�กับั ดููแล หรืือการให้้สิทิ ธิิประโยชน์์ต่า่ งๆ เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบ
การนำำ�เงิินส่่วนดัังกล่่าวไปพััฒนาเนื้้�อหาเพื่่�อประโยชน์์ของประชาชนต่่อไป
สำำ� หรัั บ ปัั จ จัั ย ด้้ า นโอกาส/เหตุุ สุุ ด วิิ สัั ย ซึ่่� ง ในที่่� นี้้� คืื อ ปัั จ จัั ย ด้้ า น
สถานการณ์์ทางสัังคมที่่�ส่่งผลกระทบต่่อกิิจการกระจายเสีียง พบว่่า การแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ส่่งผลกระทบต่่อพฤติิกรรม
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การบริิโภคสื่่�อของคนไทย จึึงได้้เห็็นการปรัับตััวของหลายสื่่�อวิิทยุุเพื่่�อให้้
สอดรัับกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป เช่่น การเพิ่่�มเนื้้�อหาความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ขณะเดีียวกัันการแพร่่ระบาดยัังทำำ�ให้้
เศรษฐกิิจหยุุดชะงััก หลายกิิจการที่่�เป็็นผู้้�สนัับสนุุนรายการวิิทยุุต้อ้ งปิิดกิจิ การ
หรืือตััดงบประมาณด้้านโฆษณา ส่่งผลต่่อรายได้้ของผู้้�ประกอบกิิจการกระจาย
เสีียงอย่่างมากทำำ�ให้้ต้้องปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายลดการจ้้างงาน
ขณะที่่�ปัจั จััยภาครััฐ ได้้แก่่ บทบาทหน้้าที่่�ของ กสทช. นั้้�น จากการสำำ�รวจ
พบว่่า การเข้้าถึึงเนื้้�อหาออนไลน์์ยัังเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว ดัังนั้้�น กสทช. จึึงควร
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ระหว่่างผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงในรููปแบบดั้้�งเดิิม
และช่่องทางออนไลน์์ อีีกทั้้�งควรต้้องส่่งเสริิมให้้ประชาชนสามารถเท่่าทััน
สื่่� อ ออนไลน์์ ต่่ า งๆ ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น อย่่ า งยั่่� ง ยืื น นอกจากนี้้� ผู้้�ประกอบการยัั ง
ให้้ความเห็็นว่า่ ควรมีีการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ในปััจจุุบันั ในมิิติต่ิ า่ งๆ อาทิิ ปรัับเงื่่อ� นไขในการขอรัับการสนัับสนุุนจากกองทุุน
วิิจัยั และพััฒนากิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ (กทปส.) ให้้เข้้าถึึงง่่ายขึ้้�น
จากการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมด้้วยระบบเพชรที่่�สมบููรณ์์ (Diamond
Model) ข้้างต้้น สามารถสรุุปได้้ว่่ากิิจการกระจายเสีียงยัังเป็็นสื่่�อที่่�ประชาชน
ต้้องการ ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบกิิจการยัังสามารถดำำ�เนิินธุุรกิจิ ต่่อไปได้้ แต่่ก็ต้็ อ้ งเผชิิญ
กัับความท้้าทายเป็็นอย่่างมากในหลายมิิติิ ดัังนั้้�น ผู้้�ประกอบการจึึงต้้องมีีการ
ปรัับตััว ปรัับโครงสร้้าง หรืือปรัับกลยุุทธ์์การประกอบกิิจการ รวมถึึง กสทช.
ควรต้้องมีีบทบาทในการส่่งเสริิมหรืือพััฒนาปััจจััยแวดล้้อมที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
อุุตสาหกรรมกระจายเสีียงตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�สามารถทำำ�ได้้ เพื่่�อให้้
กิิจการกระจายเสีียงสามารถอยู่่�รอดได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ภายใต้้บริิบทสภาพแวดล้้อม
ที่่�สื่่�อออนไลน์์ได้้รัับความนิิยมยิ่่�งขึ้้�น
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บทที่่� 3

ผลการสำำ�รวจผู้้�ประกอบการ
ในอุุตสาหกรรมกระจายเสีียงและที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
เพื่่�อหาแนวทางในการส่่งเสริิมและกำำ�กัับดููแล
กิิจการกระจายเสีียงของประเทศไทย
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จากการเก็็ บ ข้้ อ มูู ล ผู้้�ประกอบการผ่่ า นการวิิ จัั ย และเก็็ บ ข้้ อ มูู ล
ในรููปแบบปฐมภููมิิ (Primary Research) ผ่่านการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth
Interview) กลุ่่�มผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และการ
สำำ�รวจผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง (Survey) ทั้้�งจากผู้้�ประกอบการ
สถานีีวิิทยุุที่่�ได้้รัับการจััดสรรคลื่่�นความถี่่� (ผู้้�ประกอบการรายเดิิม) ผู้้�ที่่�ได้้รัับ
การแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการ และผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบ
กิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง ในช่่วงระหว่่างเดืือนตุุลาคม - ธัันวาคม 2564
เพื่่�อนำำ�ผลที่่�ได้้มาใช้้ประกอบการวิิเคราะห์์สภาพอุุตสาหกรรมและตลาดกิิจการ
กระจายเสีียง ตลอดจนแนวโน้้มในการปรัับตััวของผู้้�ประกอบการ อัันจะนำำ�
ไปสู่่�ข้้อเสนอแนะแนวทางในการส่่งเสริิมและกำำ�กัับดููแลกิิจการกระจายเสีียง
ของประเทศไทยนั้้�น สามารถสรุุปผลการศึึกษาได้้ดัังนี้้�

1.

ผลจากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth
Interview) กลุ่่�มผู้้�ประกอบกิิจการ
กระจายเสีียงและผู้้ที่่� �เกี่่�ยวข้้อง

จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง จำำ�นวน
23 ราย และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวน 10 ราย โดยสรุุปพบว่่าในตลาดกิิจการ
วิิทยุุกระจายเสีียงยัังมีีปััญหาเรื่่�องคลื่่�นทัับซ้้อนกัันในบางพื้้�นที่่�ซึ่่�งส่่งผลต่่อ
การออกอากาศ และมีีปััญหาด้้านรายได้้จากการประกอบกิิจการลดลง จาก
การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีที่่�ทำำ�ให้้ประชาชนมีีทางเลืือกในการรัับฟััง
ที่่�หลากหลายผ่่านช่่องทางออนไลน์์รวมถึึงวิิกฤตการณ์์โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 (โควิิด-19) อย่่างไรก็็ตามพบว่่ากลุ่่�มผู้้�สููงอายุุโดยเฉพาะในชุุมชนและ
ชาวบ้้านในท้้องถิ่่�นยัังเป็็นกลุ่่�มผู้้�ฟัังหลัักของสถานีีวิิทยุุประเภทบริิการชุุมชน
อยู่่� ทั้้�งนี้้�ยัังพบปััญหาการขาดแคลนบุุคลากรและเงิินทุนุ ในการดำำ�เนิินกิิจการ
ของสถานีีที่่ไ� ด้้รับั อนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการประเภทบริิการสาธารณะ
และชุุมชน
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ผลจากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก
กลุ่่�มผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กลุ่่�มเป้้าหมาย
จำำ�นวน

23
ราย

จำำ�นวน

10
ราย

ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
สถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงที่่�เป็็นผู้้�ประกอบการรายเดิิม /
ผู้้�ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้ดำ�ำ เนิินรายการ /
สถานีีที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล / นัักวิิชาการ / สมาคม / สื่่�อทางเสีียงออนไลน์์ /
ผู้้�ผลิิตและผู้้�ซื้้�อโฆษณา

ผลการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก
สภาพตลาด
ปััญหาคลื่่�นทัับซ้้อน
เทคโนโลยีีและสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั มีีข้อ้ ได้้เปรีียบมากกว่่าทำำ�ให้้การโฆษณาผ่่านสถานีีวิทิ ยุุน้อ้ ยลง
รายได้้ลดลงเนื่่�องจาก Digital Disruption และผลกระทบจากวิิกฤตการณ์์โควิิด-19
วิิทยุุเพื่่�อชุุมชนยัังมีีบทบาทสููงในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุในชุุมชนและชาวบ้้านในท้้องถิ่่�น
การขาดแคลนบุุคลากรและเงิินทุุนในการดำำ�เนิินกิิจการของสถานีีทดลองประเภท
บริิการสาธารณะและชุุมชน

·โครงสร้้างรายได้้และต้้นทุุนของผู้้�ประกอบการฯ
ผู้้�ประกอบการรายเดิิม: งบประมาณสนัับสนุุน รายได้้จากการแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิิน
รายการลดลง แต่่ยัังเพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินการ
ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการ: ลดต้้นทุุน ปรัับตััวขยาย
สู่่�สื่่�อออนไลน์์
ผู้้�ประกอบการรายย่่อย: รายได้้ลด ลดค่่าใช้้จ่่าย
ผู้้�ประกอบกิิจการบริิการสาธารณะและชุุมชน: ขาดแคลนเงิินสนัับสนุุน
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การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี
ขยายสู่่�แพลตฟอร์์มออนไลน์์
ศึึกษาและเก็็บข้้อมููลพฤติิกรรมผู้้�ฟัังมากขึ้้�น โดยมีีการลงทุุนด้้านเทคโนโลยีี
เพื่่�อเก็็บข้้อมููลผู้้�ฟััง
กำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
ปรัับเปลี่่�ยนเนื้้�อหารายการให้้เข้้ากัับยุุคสมััยและผู้้�ฟััง
ออกแบบรููปแบบการขายโฆษณาให้้หลากหลาย เช่่น Tailor-made, Tie-in

·การปรัับตััวในการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบใบอนุุญาต
ปััจจััยสำำ�คััญในการเข้้าสู่่�การประมููล: คลื่่�นความถี่่�ที่่�จะอนุุญาต/พื้้�นที่่�ให้้บริิการ/ราคา
ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการ/รายใหญ่่: สนใจประมููล
คลื่่�นความถี่่�
รายย่่อย: ทุุนน้อ้ ย รายได้้ลดลง/ขาดทุุน อาจไม่่เข้้าสู่่�การประมููล มีีแนวโน้้มเลิิกบริิการ
นโยบายการลดกำำ�ลัังส่่งสถานีีวิิทยุุฯ มีีผลให้้ผู้้�ประกอบการบางส่่วน อาจจะตััดสิินใจ
ย้้ายไปสู่่�แพลตฟอร์์มออนไลน์์

ข้้อเสนอแนะต่่อการส่่งเสริิมและกำำ�กัับดููแล
สนัับสนุุนด้้านงบประมาณเงิินทุุนเพื่่�อใช้้ดำำ�เนิินการและผลิิตรายการ
ช่่วยเหลืือด้้านภาระต้้นทุนค่
ุ ่าใช้้จ่่าย เช่่น ยกเว้้นหรืือลดค่่าธรรมเนีียม
ลดค่่าตรวจเครื่่�องส่่งวิิทยุุ
ผ่่อนปรนด้้านการกำำ�หนดสััดส่วนข
่ องเนื้้�อหารายการ เช่่น การยืืดหยุ่่�นด้้านช่่วงเวลา
และระยะเวลาการออกอากาศ เพื่่�อให้้ตอบสนองผู้้�ฟัังได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นและลดภาระ
การดำำ�เนิินงานของผู้้�ประกอบการรายย่่อย
จััดอบรมด้้านกฎเกณฑ์์/การตลาด/เทคโนโลยีี/ความร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่างประเทศ
ส่่งเสริิมให้้สถานีีวิิทยุุเปลี่่�ยนไปสู่่�การออกอากาศในระบบดิิจิิทััล
การจััดทำ�ำ เรตติ้้ง� สถานีีวิทิ ยุุเพื่่�อพััฒนาและยกระดัับอุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียง
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ในแง่่ โ ครงสร้้ า งรายได้้ แ ละต้้ นทุุ น ของผู้้�ประกอบการนั้้� น พบว่่ า
ผู้้�ประกอบการรายเดิิ ม มีี ฐ านรายได้้ ห ลัั ก จากงบประมาณสนัั บ สนุุ น
การแบ่่ ง เวลาให้้ ดำำ� เนิิ นร ายการ ซึ่่� ง ที่่� ผ่่ า นมาบางรายมีี ร ายได้้ ที่่� ล ดลง
แต่่ ยัั ง เพีี ย งพอต่่ อ การดำำ� เนิิ น การ ในขณะที่่� ผู้้� ประกอบการที่่� เ ป็็ นผู้้� ได้้ รัั บ
การแบ่่ ง เวลาให้้ ดำำ� เนิิ นร ายการซึ่่� ง มีี ร ายได้้ จ ากการโฆษณา เมื่่� อ ทิิ ศ ทาง
รายได้้โฆษณาลดลงจึึงขยายช่่องทางไปให้้บริิการในแพลตฟอร์์มออนไลน์์
เพื่่�อสร้้างแหล่่งรายได้้ใหม่่ ส่่วนผู้้�ประกอบการรายย่่อยนั้้�นประสบปััญหา
ต้้ อ งลดค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการดำำ� เนิิ น การ เช่่ น ค่่ า บุุ ค ลากร นอกจากนี้้� ก ลุ่่�ม
ผู้้�ประกอบกิิ จ การประเภทบริิ ก ารสาธารณะและชุุ มชน ยัั งมีี ปััญหาเรื่่� อง
การขาดแคลนเงิิ นทุุ นส นัั บ สนุุ น เนื่่� อ งจากโดยทั่่� ว ไปแล้้ ว จะไม่่ ส ามารถ
หารายได้้จากการโฆษณาได้้เช่่นบริิการประเภทธุุรกิิจ
ด้้วยปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
กิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงต้้องปรัับตััวให้้อยู่่�รอด เพื่่�อรัักษาหรืือเพิ่่�มฐานผู้้�ฟััง
ของแต่่ละสถานีี ตั้้�งแต่่การขยายตััวให้้บริิการในแพลตฟอร์์มออนไลน์์ และ
การปรัับเปลี่่ย� นเนื้้�อหารายการให้้เข้้ากัับยุุคสมััย นอกจากนี้้�ยังั ต้้องปรัับกลยุุทธ์์
ในการสร้้างรายได้้ด้ว้ ยการมีีรูปู แบบโฆษณาที่่�หลากหลายสอดรัับความต้้องการ
ของเจ้้าของสิินค้้าและบริิการ ตลอดจนการตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ตั้้�งแต่่
รููปแบบ Tailor-made ตามความต้้องการของลููกค้้า และการสร้้างรายได้้จาก
การสอดแทรกโฆษณา (Tie-in) สิินค้้าผ่่านเนื้้�อหาที่่�ผลิิตบนช่่องทางออนไลน์์
โดยผู้้�ประกอบการมีีการศึึกษาพฤติิกรรมผู้้�รับั ฟัังมากขึ้้นผ่
� า่ นการใช้้เทคโนโลยีี
เพื่่�อเก็็บข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการออกแบบเนื้้�อหารายการให้้ตรงกัับความต้้องการ
ของผู้้�ฟัังยิ่่�งขึ้้�น
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สำำ�หรัับในด้้านการปรัับตััวในการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบใบอนุุญาต
จากการสัั ม ภาษณ์์ พ บว่่ า ประเด็็ น เรื่่� อ งคลื่่� น ความถี่่� ที่่� เ ปิิ ดทำำ� การประมูู ล
ขอบเขตพื้้�นที่่ก� ารให้้บริิการ และราคาตั้้ง� ต้้นในการประมููล เป็็นปัจั จััยสำำ�คัญ
ั ว่่า
ผู้้�ประกอบการจะตััดสิินใจเข้้าร่่วมประมููลหรืือไม่่ โดยพบว่่าผู้้�ประกอบการ
รายใหญ่่ในกลุ่่�มผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการมีีความ
สนใจเข้้าร่่วมประมููลมาก ในขณะที่่�รายย่่อยนั้้�นประสบปััญหาเรื่่อ� งงบประมาณ
อีีกทั้้�งผลประกอบการที่่�ผ่า่ นมามีีรายได้้ลดลง บางรายผลประกอบการขาดทุุน
จึึงอาจจะไม่่เข้้าร่่วมประมููลและมีีแนวโน้้มที่่�จะยุุติกิ ารให้้บริิการด้้วย นอกจากนี้้�
จากนโยบายของ กสทช. ที่่�จะมีีการลดกำำ�ลัังส่่งออกอากาศสููงสุุดเพื่่�อลดการ
รบกวนภายในกิิจการกระจายเสีียงและระหว่่างกิิจการอื่่�น ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
บางส่่วนอยู่่�ระหว่่างตััดสิินใจที่่�จะย้้ายช่่องทางการให้้บริิการไปสู่่�แพลตฟอร์์ม
ออนไลน์์
ทั้้�งนี้้�ข้้อเสนอแนะของผู้้�ประกอบการต่่อ กสทช. ส่่วนใหญ่่เป็็นเรื่่�อง
การสนัับสนุุนงบประมาณและการลดค่่าใช้้จ่า่ ย โดยต้้องการให้้ กสทช. พิิจารณา
งบประมาณสนัับสนุุน ตั้้�งแต่่รููปแบบเงิินสนัับสนุุนสถานีีเพื่่�อการผลิิตรายการ
ที่่�มีีสาระประโยชน์์ และค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้้านเทคนิิค รวมถึึงการ
ยกเว้้นหรืือลดค่่าธรรมเนีียมต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับการประกอบกิิจการกระจายเสีียง
รวมถึึงความต้้องการให้้มีีการจััดอบรมให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ประกอบการทั้้�งในแง่่
กฎหมาย การตลาด การเตรีียมพร้้อมรัับการแข่่งขัันในตลาดเทคโนโลยีีที่่ทั� นสมั
ั ยั
ความร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่างประเทศเพื่่�อพััฒนากิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง
ในประเทศ รวมถึึงเสนอให้้มีกี ารส่่งเสริิมการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่�การออกอากาศใน
ระบบดิิจิทัิ ลั ตลอดจนให้้มีกี ารจััดทำำ�ข้้อมููลความนิิยมของผู้้�ฟังั วิิทยุุกระจายเสีียง
ในประเทศไทยในรููปแบบเรตติ้้�ง เพื่่�อเป็็นข้้อมููลให้้ผู้้�ประกอบกิิจการได้้รัับรู้้�
สภาพตลาดผู้้�ฟัังที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป เป็็นช่่องทางในการพััฒนา ปรัับปรุุงเนื้้�อหา
เข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�ฟังั และประเมิินความสามารถในการแข่่งขัันของแต่่ละสถานีีวิทิ ยุุ
กระจายเสีียงเองด้้วย
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2.

ผลการส�ำรวจผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียง (Survey)

จากการเก็็บข้้อมููลด้้วยแบบสำำ�รวจจากผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ทั้้�งจากผู้้�ประกอบการรายเดิิม ผู้้�ได้้รับั การแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการ และผู้้�ได้้รับั
อนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง ทั้้�งหมด 418 ราย กระจาย
ในทุุกกลุ่่�มผู้้�ประกอบกิิจการและทุุกภููมิิภาค พบว่่าผู้้�ประกอบการถึึงร้้อยละ
99 เป็็นกิิจการที่่�มีีพนัักงานไม่่เกิิน 50 คน โดยประเภทรายการที่่�ออกอากาศ
มากที่่�สุดส
ุ ามอัันดับั แรก ได้้แก่่ อัันดับั ที่่� 1 รายการข่่าว/วิิเคราะห์์ข่า่ ว ที่่�ร้อ้ ยละ 28
อัันดัับที่่� 2 รายการสาระความรู้้� ที่่�ร้้อยละ 27 และอัันดัับที่่� 3 รายการเพลง
ที่่�ร้้อยละ 21

รายการข่่าว/
วิิเคราะห์์ข่่าว

รายการสาระ
ความรู้้�

รายการ
เพลง

นของผู้้�ประกอบกิิจการ
2.1 โครงสร้้างรายได้้และต้้นทุุ
กระจายเสีียง
1

(1) โครงสร้้างรายได้้ของผู้้�ประกอบกิิจการ		
กระจายเสีียง
ผู้้�ประกอบการรายเดิิม ได้้แก่่ กลุ่่�มหน่่วยงานภาครััฐและ
หน่่วยงานการศึึกษา จากการสำำ�รวจผู้้�ประกอบการ
กลุ่่�มนี้้� พบว่่า
1

โครงสร้้างรายได้้และต้้นทุุนอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงขึ้้�นกัับ
จำำ�นวนและประเภทผู้้�ประกอบการที่่�ตอบรัับให้้สำำ�รวจ
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19%

81%

รายได้้เฉลี่่�ย

42.71
ล้้านบาท/ปีี/ราย

ภาครััฐ
16%
32%

รายได้้เฉลี่่�ย

5.44

ล้้านบาท/ปีี/ราย
52%

หน่่วยงานการศึึกษา
แบ่่งเวลา
โฆษณา
อื่่�นๆ

3% 6%
5%
6%
รายได้้เฉลี่่�ย

53.72
ล้้านบาท/ปีี/ราย
80%

ผู้้ไ� ด้้รัับการแบ่่งเวลา
ให้้ดำำ�เนิินรายการ
โฆษณา
จำำ�หน่่ายสิินค้้า
จััดงาน
ผลิิตเนื้้�อหา
อื่่�นๆ

ผู้้�ประกอบการกลุ่่�มหน่่วยงานภาครััฐ มีีรายได้้จาก
กิิจการกระจายเสีียงเป็็นจำำ�นวนเงิินเฉลี่่�ย 42.71 ล้้าน
บาทต่่อปีี ซึ่่�งมาจากช่่องทางหลัักคืือ รายได้้จากการ
แบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการ เฉลี่่ย� ร้้อยละ 81 และรายได้้
อื่่�นๆ เฉลี่่�ยร้้อยละ 19 เช่่น งบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรร
จากหน่่วยงานภาครััฐ หรืือรายได้้จากการรัับผลิิตเนื้้�อหา
รายการส่่งเสริิมสัังคม
ผู้้�ประกอบการกลุ่่�มหน่่วยงานการศึึกษา มีีรายได้้จาก
กิิจการกระจายเสีียงเป็็นจำำ�นวนเงิินเฉลี่่ย� 5.44 ล้้านบาท
ต่่อปีี ซึ่่�งมาจากช่่องทางหลัักคืือ รายได้้จากการแบ่่ง
เวลาให้้ ดำำ� เนิิ นร ายการ (เฉลี่่� ย ร้้ อ ยละ 52) รายได้้
จากการโฆษณา (เฉลี่่�ยร้้อยละ 32) และรายได้้อื่่�นๆ
(เฉลี่่�ยร้้อยละ 16) เช่่น งบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรร
จากหน่่วยงานต้้นสัังกััด
ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการ
วิิ ท ยุุ ก ระจายเสีี ย ง เป็็ นผู้้� ประกอบการภาคเอกชน
ที่่�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงในเชิิงพาณิิชย์์ เพื่่�อ
แสวงหากำำ�ไรจากการดำำ�เนิินการ จากการสำำ�รวจพบว่่า
ผู้้�ประกอบการมีีรายได้้จากกิิจการกระจายเสีียงเฉลี่่�ย
53.72 ล้้านบาทต่่อปีี เนื่่�องจากผู้้�ประกอบการเหล่่านี้้�
เป็็นนิิติิบุุคคลที่่�อยู่่�ภายใต้้บริิษััทใหญ่่ในอุุตสาหกรรม
บัันเทิิง ซึ่่�งต่่อยอดรายได้้ให้้มีีความครอบคลุุมในทุุก
รููปแบบของสื่่อ� โดยรายได้้จากกิิจการกระจายเสีียงของ
ผู้้�ประกอบการกลุ่่�มนี้้� มาจากการโฆษณาเป็็นหลััก (เฉลี่่ย�
ร้้อยละ 80) รายได้้จากการจำำ�หน่่ายสิินค้า้ (เฉลี่่ย� ร้้อยละ
6) และรายได้้อื่่น� ๆ (เฉลี่่ย� ร้้อยละ 6) ซึ่่ง� กลุ่่�มผู้้�ประกอบการ
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2%
รายได้้เฉลี่่�ย

0.30

ล้้านบาท/ปีี/ราย
98%

สาธารณะ
7%
รายได้้เฉลี่่�ย

0.095
ล้้านบาท/ปีี/ราย
93%

ชุุมชน
งบประมาณสนัับสนุุน
อื่่�นๆ
1.5% 3%
2%
1.5%
11%

รายได้้เฉลี่่�ย

0.50

ล้้านบาท/ปีี/ราย
81%

ธุุรกิิจ
โฆษณา
จำำ�หน่่ายสิินค้้า
จััดงาน
ผลิิตเนื้้�อหา
อื่่�นๆ
แบ่่งเวลา

ประเภทนี้้�มีส่ี วน
่ แบ่่งรายได้้จากโฆษณากลุ่่�มใหญ่่ที่่สุ� ดุ ใน
ตลาดกิิจการกระจายเสีียง เนื่่�องจากเป็็นสถานีีวิิทยุุ
กระจายเสีียงขนาดใหญ่่ที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยม และมีีรายได้้
รวมเป็็นอัันดัับต้้นๆ ในตลาด
ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบ
กิิจการ ซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�ประกอบกิิจการประเภท
บริิการสาธารณะ บริิการชุุมชน และบริิการธุุรกิิจ ดัังนี้้�
ประเภทบริิการสาธารณะและบริิการชุุมชน เป็็นกลุ่่�ม
ที่่� ไ ม่่ ส ามารถหารายได้้ ใ นเชิิ ง พาณิิ ช ย์์ ไ ด้้ จากการ
สำำ�รวจพบว่่าเมื่่�อเทีียบกัับสััดส่่วนรายได้้ทั้้�งหมดแล้้ว
ผู้้�ประกอบการมีีรายได้้จากกิิจการกระจายเสีียงเฉลี่่�ย
0.3 ล้้านบาท และ 0.095 ล้้านบาทต่่อปีี ตามลำำ�ดัับ
ซึ่่� ง รายได้้ หลัั ก มาจากงบประมาณสนัั บสนุุ น (เฉลี่่�ย
ร้้อยละ 98 และ 93 ตามลำำ�ดัับ)
ประเภทบริิการธุุรกิิจ เป็็นกลุ่่�มที่่�สามารถประกอบ
กิิจการเชิิงพาณิิชย์์และแสวงหากำำ�ไรได้้ จากการสำำ�รวจ
พบว่่าผู้้�ประกอบการมีีรายได้้จากกิิจการกระจายเสีียง
เป็็นจำำ�นวนเงิินเฉลี่่�ย 0.5 ล้้านบาทต่่อปีี โดยมีีรายได้้
หลัักมาจากการโฆษณา (เฉลี่่�ยร้้อยละ 81) รายได้้จาก
การจำำ�หน่่ายสิินค้้า (เฉลี่่�ยร้้อยละ 11) และรายได้้อื่่�นๆ
(เฉลี่่�ยร้้อยละ 3) โดยรายได้้จากการโฆษณานั้้�นถืือเป็็น
แหล่่งที่่�มาของรายได้้ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดสำำ�หรัับผู้้�ประกอบ
กิิจการกระจายเสีียงกลุ่่�มนี้้�
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(2) โครงสร้้างต้้นทุุนของผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ผู้้�ประกอบการรายเดิิ ม ได้้ แ ก่่ กลุ่่�มหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ และ
หน่่ ว ยงานการศึึ ก ษา จากการสำำ�รว จพบว่่ า ไม่่ ส ามารถระบุุ
รายละเอีี ย ดของการใช้้ เ งิิ น ลงทุุ น เริ่่� ม ต้้ น โดยเฉลี่่� ย ที่่� ชัั ด เจน
เนื่่�องจากสถานีีวิิทยุุส่่วนใหญ่่จะเป็็นการสร้้างพร้้อมกัับส่่วนอื่่�นๆ
ของหน่่วยงาน โดยหากพิิจารณาต้้นทุุนเพื่่�อการดำำ�เนิินกิิจการ
พบว่่า
20%

16%

ต้้นทุุนเฉลี่่�ย

31%

7.78

ล้้านบาท/ปีี/ราย

8%
18%

7%

ภาครััฐ
7%
11%
17%

ต้้นทุุนเฉลี่่�ย

3.28

ล้้านบาท/ปีี/ราย

61%

2%
2%

หน่่วยงานการศึึกษา
บุุคลากร
ค่่าธรรมเนีียมการดำำ�เนิินกิิจการ
ซ่่อมบำำ�รุุงอุุปกรณ์์
ลงทุุนในอุุปกรณ์์ใหม่่
ค่่าไฟฟ้้า
อื่่�นๆ

ผู้้�ประกอบการกลุ่่�มหน่่วยงานภาครััฐ มีีต้้นทุุนเฉลี่่�ย
อยู่่�ที่่� 7.78 ล้้านบาทต่่อปีี โดยมีีต้นทุ
้ นุ หลััก ได้้แก่่ ต้้นทุนุ
ค่่าไฟฟ้้า (เฉลี่่�ยร้้อยละ 31) ต้้นทุุนการจ้้างบุุคลากร
(เฉลี่่ย� ร้้อยละ 20) และต้้นทุนด้
ุ า้ นการซ่่อมบำำ�รุุงอุุปกรณ์์
(เฉลี่่�ยร้้อยละ 18)
ผู้้�ประกอบการกลุ่่�มหน่่ วยงานการศึึกษา มีีต้้นทุุน
เฉลี่่�ย 3.28 ล้้านบาทต่่อปีี ซึ่่�งมาจากต้้นทุุนหลััก ได้้แก่่
ต้้นทุุนการจ้้างบุุคลากร (เฉลี่่�ยร้้อยละ 61) ต้้นทุุน
การลงทุุนในอุุปกรณ์์ใหม่่ (เฉลี่่ย� ร้้อยละ 17) และต้้นทุนุ
ค่่าไฟฟ้้า (เฉลี่่�ยร้้อยละ 11)
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1%

1%

9%
15%

23%

ต้้นทุุนเฉลี่่�ย

26.08

ล้้านบาท/ปีี/ราย 11%
37%

3%

ผู้้ไ� ด้้รัับการแบ่่งเวลา
ให้้ดำำ�เนิินรายการ
ค่่าเช่่าเวลาดำำ�เนิินรายการ
บุุคลากร
จััดทำำ�เนื้้�อหาและลิิขสิิทธิ์์�
ค่่าธรรมเนีียมการดำำ�เนิินกิิจการ
ซ่่อมบำำ�รุุงอุุปกรณ์์
ค่่าไฟฟ้้า
ค่่าเช่่าสถานที่่�

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รับั การแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการ
เป็็นผู้้�ประกอบการเอกชนรายใหญ่่ ดัังนั้้�นเงิินลงทุุน
เริ่่�มต้้นเฉลี่่�ย จึึงมีีมููลค่่าสููงที่่�ประมาณ 17.62 ล้้านบาท
ในช่่วงปีี 2550 – 2555 และมีีต้้นทุุนเพื่่�อการดำำ�เนิิน
กิิจการเฉลี่่ย� ปีีละ 26.08 ล้้านบาทต่่อปีี ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
ต้้นทุุนหลััก ได้้แก่่ ต้้นทุุนค่่าเช่่าเวลาดำำ�เนิินรายการ
จากผู้้�ประกอบการที่่� ไ ด้้ รัั บ การจัั ดสรร คลื่่� น ความถี่่�
(เฉลี่่�ยร้้อยละ 37) ต้้นทุุนค่่าไฟฟ้้า (เฉลี่่�ยร้้อยละ 23)
จากการดำำ� เนิิ น การสำำ� นัั ก งานหรืื อ ห้้ อ งออกอากาศ
เพื่่�อเชื่่�อมสััญญาณไปยัังเสาส่่งสััญญาณออกอากาศ
ของหน่่วยงานซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�ให้้การแบ่่งเวลามาเพื่่�อดำำ�เนิิน
รายการ และต้้นทุุนในการจ้้างบุุคลากร (เฉลี่่�ยร้้อยละ
15) เพื่่�อดำำ�เนิินการจััดทำำ�เนื้้�อหารายการต่่างๆ

อื่่�นๆ
2%
4%
14%
32%

ต้้นทุุนเฉลี่่�ย

0.40

19%

ล้้านบาท/ปีี/ราย
27%
2%

สาธารณะ

บุุคลากร
ค่่าธรรมเนีียมการดำำ�เนิินกิิจการ
ซ่่อมบำำ�รุุงอุุปกรณ์์
ลงทุุนในอุุปกรณ์์ใหม่่
ค่่าไฟฟ้้า
ค่่าเช่่าสถานที่่�
อื่่�นๆ

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบ
กิิจการ ซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�ประกอบกิิจการประเภท
บริิการสาธารณะ บริิการชุุมชน และบริิการธุุรกิิจ ดัังนี้้�
ประเภทบริิการสาธารณะและบริิการชุุมชน มีีเงิิน
ลงทุุ นเริ่่� มต้้ นเฉลี่่� ย ระหว่่ างปีี 2547 - 2554 อยู่่�ที่่�
0.73 ล้้านบาท สำำ�หรัับประเภทบริิการสาธารณะ และ
0.27 ล้้านบาทสำำ�หรัับประเภทบริิการชุุมชน ซึ่่�งทั้้�ง
สองประเภทนี้้�มีีโครงสร้้างต้้นทุุนหลัักจากแหล่่งต้้นทุุน
เดีียวกััน โดยที่่�ผู้้�ประกอบการประเภทบริิการสาธารณะ
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1%
3%
12%
36%

ต้้นทุุนเฉลี่่�ย

0.099

17%

ล้้านบาท/ปีี/ราย
28%

3%

ชุุมชน
บุุคลากร
ค่่าธรรมเนีียมการดำำ�เนิินกิิจการ
ซ่่อมบำำ�รุุงอุุปกรณ์์
ลงทุุนในอุุปกรณ์์ใหม่่
ค่่าไฟฟ้้า
ค่่าเช่่าสถานที่่�
อื่่�นๆ
3%

4%

33%
ต้้นทุุนเฉลี่่�ย

0.27

ล้้านบาท/ปีี/ราย

5%

35%

17%

ธุุรกิิจ

4%

บุุคลากร
จััดทำำ�เนื้้�อหาและลิิขสิิทธิ์์�
ค่่าธรรมเนีียมการดำำ�เนิินกิิจการ
ซ่่อมบำำ�รุุงอุุปกรณ์์
ค่่าไฟฟ้้า
ค่่าเช่่าสถานที่่�
อื่่�นๆ

มีีต้นทุ
้ นุ เฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 0.4 ล้้านบาทต่่อปีี ต้้นทุนุ หลััก ได้้แก่่
ค่่ าไฟฟ้้ า (เฉลี่่� ยร้้ อยละ 32) ต้้นทุุนการซ่่ อมบำำ�รุุ ง
อุุปกรณ์์ (เฉลี่่�ยร้้อยละ 27) และต้้นทุุนค่่าธรรมเนีียม
การดำำ�เนิินกิจิ การ (เฉลี่่ย� ร้้อยละ 19) ส่่วนผู้้�ประกอบการ
ประเภทบริิการชุุมชน มีีต้นทุ
้ นุ เฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 0.099 ล้้านบาท
ต่่อปีี ต้้นทุุนหลัักได้้แก่่ ค่่าไฟฟ้้า (เฉลี่่�ยร้้อยละ 36)
ต้้ นทุุ น การซ่่ อ มบำำ� รุุ ง อุุ ป กรณ์์ (เฉลี่่� ย ร้้ อ ยละ 28)
และต้้นทุุนค่่าธรรมเนีียมการดำำ�เนิินกิิจการ (เฉลี่่�ย
ร้้อยละ 17)
ป ร ะ เ ภ ท บ ริิ การ ธุุ รกิิ จ ในการลงทุุ น เริ่่� ม ต้้ น
ผู้้�ประกอบการมีีการลงทุุนเฉลี่่ย� 0.85 ล้้านบาท ซึ่่ง� การ
ลงทุุนส่วน
่ ใหญ่่จะอยู่่�ในช่่วงปีี 2550 - 2555 และในการ
ดำำ�เนิินงานรายปีีผู้้�ประกอบการประเภทบริิการธุุรกิิจ
มีีต้นทุ
้ นุ เฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 0.27 ล้้านบาท ซึ่่ง� ต้้นทุนุ หลััก ได้้แก่่
ต้้นทุุนในการจ้้างบุุคลากร (เฉลี่่�ยร้้อยละ 35) ต้้นทุุน
ค่่าไฟฟ้้า (เฉลี่่�ยร้้อยละ 33) และต้้นทุนค่
ุ ่าธรรมเนีียม
การดำำ�เนิินกิิจการ (เฉลี่่�ยร้้อยละ 17)
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2.2 การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบใบอนุุญาต
ในการเปลี่่� ย นผ่่ า นเข้้ า สู่่�ระบบใบอนุุ ญ าตนั้้� นผู้้� ประกอบการแต่่ละ
ประเภทจะเข้้าสู่่�ระบบการจััดสรรคลื่่น� ความถี่่ที่่� แ� ตกต่่างกัันไปโดยผู้้�ประกอบการ
ประเภทธุุรกิิจจะต้้องเข้้าร่่วมการประมููลคลื่่�นความถี่่� และผู้้�ประกอบการ
สาธารณะและชุุมชนต้้องเข้้าสู่่�กระบวนการเปรีียบเทีียบคุุณสมบััติิเพื่่�อขอรัับ
ใบอนุุญาต โดยจากการสำำ�รวจความสนใจในการเข้้าสู่่�กระบวนการขอรัับ
ใบอนุุญาตพบว่่า ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รับั การแบ่่งเวลาให้้ดำ�ำ เนิินรายการส่่วนใหญ่่
(ร้้อยละ 88) มีีความสนใจเข้้าร่่วมประมููลคลื่่�นความถี่่�ในกิิจการกระจายเสีียง
เนื่่�องจากเป็็นกลุ่่�มเอกชนรายใหญ่่มีีรายได้้และเงิินทุุนสููง ส่่วนผู้้�ประกอบการ
ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการประเภทบริิการธุุรกิิจมีีความสนใจ
เข้้าร่่วมประมููลน้้อยกว่่า (ร้้อยละ 29) เนื่่�องจากในขณะที่่�ทำำ�การสำำ�รวจ
ยัังไม่่ทราบรายละเอีียดการประมููล และไม่่มีีเงิินทุุนเพีียงพอ ทั้้�งนี้้� หาก
พิิจารณาด้้านราคาเริ่่�มต้้นจากการประมููล ผู้้�ประกอบการมีีความเห็็นว่่าราคา
เริ่่ม� ต้้นที่่เ� หมาะสมไม่่ควรสููงนััก โดยราคาสููงสุุดที่่จ่� า่ ยได้้มักั อ้้างอิิงจากค่่าใช้้จ่า่ ย
ที่่�สามารถจ่่ายได้้ต่่อปีีโดยไม่่ทำำ�ให้้กิิจการมีีผลขาดทุุน
สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการ
ทั้้� ง ประเภทบริิ ก ารสาธารณะและบริิ ก ารชุุ ม ชน มีี ค วามสนใจอย่่ า งมาก
ในการเข้้าสู่่�กระบวนการขอรัับใบอนุุญาตเพื่่�อดำำ�เนิินกิจิ การกระจายเสีียงต่่อไป
(ร้้อยละ 97 และร้้อยละ 100 ตามลำำ�ดัับ) โดยมีีเพีียงส่่วนน้้อยที่่�ต้้องการยุุติิ
การประกอบกิิจการ
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2.3 การปรัับตััวของผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
1) ผลต่่ อ ผู้้�ประกอบกิิ จการกร ะจายเสีี ย งจากระบบนิิ เ วศที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการเกิิดขึ้้�นของเทคโนโลยีีใหม่่ ส่่งผลให้้
ผู้้�ประกอบการได้้ รัั บ ผลกระทบจากรายได้้ ที่่� ล ดลง โดยเฉพาะในกลุ่่�ม
ผู้้�ประกอบการประเภทบริิการธุุรกิจิ และการลดลงของรายได้้จากงบประมาณ
สนัับสนุุนหรืือเงิินบริิจาคในกลุ่่�มผู้้�ประกอบการที่่�ไม่่ได้้ประกอบการเชิิงธุุรกิิจ
อีีกทั้้�งผู้้�ฟัังเริ่่�มมีีทางเลืือกมากขึ้้�นจากแพลตฟอร์์มออนไลน์์ ทำำ�ให้้จำำ�นวนผู้้�ฟััง
ในช่่องทางวิิทยุุลดลง
ผลกระทบต่่อผู้้�ประกอบการจากระบบนิิเวศที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

รายละเอีียด
งบประมาณที่่�ได้้รัับการจััดสรรลดลง
รายได้้จากการโฆษณาลดน้้อยลง
จำำ�นวนผู้้ฟั
� ังลดลง
อื่่�นๆ

รายละเอีียด

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับการจััดสรร
คลื่่�นความถี่่� (รายเดิิม)
ภาครััฐ

หน่่วยงานการศึึกษา

11.0

57.0

22.0

29.0

11.0

57.0

22.0

29.0

ผู้้�ประกอบการ
ผู้้ป� ระกอบการที่่� ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้
ได้้รัับการแบ่่งเวลา ทดลองประกอบกิิจการ
ให้้ดำำ�เนิินรายการ (ประเภทธุุรกิิจ)

ลููกค้้าโฆษณาลดลง

50.0

80.0

ผู้้�ซื้้�อสิินค้้าของสถานีีลดลง

13.0

13.9

การจััดงาน (Event) ลดลง

0.0

5.8

38.0

69.3

0.0

6.7

38.0

15.6

จำำ�นวนผู้้ฟั
� ังลดลง
การแข่่งขัันและการโต้้ตอบจากคู่่�แข่่งรุุนแรงขึ้้น
�
อื่่�นๆ
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รายละเอีียด
เงิินบริิจาคหรืือเงิินทุุนสนัับสนุุนลดลง

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้
ทดลองประกอบกิิจการ
ประเภทสาธารณะ ประเภทชุุมชน
49.0

66.0

ผู้้�ซื้้�อสิินค้้าของสถานีีลดลง

0.0

0.0

การจััดงาน (Event) ลดลง

5.0

0.0

33.0

28.0

การแข่่งขัันและการโต้้ตอบจากคู่่�แข่่งรุุนแรงขึ้้น
�

5.0

0.0

อื่่�นๆ

7.0

0.0

จำำ�นวนผู้้ฟั
� ังลดลง

2) แนวโน้้ ม การปรัั บ ตัั ว เพื่่� อ ให้้ ส ามารถดำำ� เนิิ นกิิ จการ ได้้ อ ย่่ า ง
มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภา พ จากผลการสำำ�รว จพบว่่ า มีี ก ารปรัั บ ตัั ว โดยเน้้ น การ
ศึึกษาพฤติิกรรมของผู้้�ฟัังและการเปลี่่�ยนแปลงของตลาดอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่� อ ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น งานสามารถตอบสนองต่่ อ พฤติิ ก รรมผู้้�ฟัั ง ที่่� เ ปลี่่� ย นไป
โดยดำำ�เนิินกิจิ การผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ส่่วนกลุ่่�มผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รับั อนุุญาต
ให้้ทดลองประกอบกิิจการประเภทบริิการธุุรกิิจบางส่่วนยัังไม่่มีีการปรัับตััว
จึึงเลืือกตอบในหััวข้้ออื่่�นๆ มากที่่�สุุด
แนวโน้้มการปรัับตััวเพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินกิิจการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

รายละเอีียด
ศึึกษาพฤติิกรรมของผู้้ฟั
� งั และการเปลี่่�ยนแปลง
ของตลาดเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนหรืือปรัับปรุุง

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับการจััดสรร
คลื่่�นความถี่่� (รายเดิิม)
ภาครััฐ

หน่่วยงานการศึึกษา

56.0

71.0

0.0

57.0

ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบเนื้้�อหารายการให้้ตรงกัับ
ความต้้องการของผู้้ฟั
� ังมากยิ่่�งขึ้้น
�

22.0

57.0

ประชาสััมพัันธ์ส
์ ถานีีวิิทยุุและสร้้างการมีี
ส่่วนร่่วมระหว่่างสถานีีและกลุ่่�มผู้้�ฟัังมากขึ้้น
�

33.0

57.0

ดำำ�เนิินกิิจการบนช่่องทางออนไลน์์

67.0

100.0

ลงทุุนในการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ มาใช้้เพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ

33.0

86.0

0.0

0.0

ปรัับเปลี่่�ยนกลุ่่�มเป้้าหมายหลัักให้้มีีความ
เฉพาะเจาะจง (Niche)

อื่่�นๆ
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รายละเอีียด
ศึึกษาพฤติิกรรมของผู้้ฟั
� งั และการเปลี่่�ยนแปลง
ของตลาดเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนหรืือปรัับปรุุง

ผู้้ป� ระกอบการที่่� ผู้้�ประกอบการ
ได้้รัับการแบ่่งเวลา ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้
ให้้ดำำ�เนิินรายการ ทดลองประกอบกิิจการ
(ประเภทธุุรกิิจ)
25.0

28.4

0.0

9.6

ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบเนื้้�อหารายการให้้ตรงกัับ
ความต้้องการลููกค้้าโฆษณามากยิ่่�งขึ้้น
�

25.0

12.2

ประชาสััมพัันธ์์สถานีีวิิทยุุแก่่กลุ่่�มผู้้�ฟัังและ
ลููกค้้าโฆษณามากยิ่่�งขึ้้�น

13.0

8.4

สร้้างการมีีส่่วนร่่วมระหว่่างสถานีีและ
กลุ่่�มผู้้�ฟัังมากยิ่่�งขึ้้น
�

13.0

15.1

รัักษาฐานลููกค้้าโฆษณาเดิิมผ่่านกลยุุทธ์์
การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า

63.0

19.1

ดำำ�เนิินกิิจการบนช่่องทางออนไลน์์

88.0

22.9

ลงทุุนในการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ มาใช้้
ในการดำำ�เนิินกิิจการเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ

38.0

3.5

0.0

38.6

ปรัับเปลี่่�ยนกลุ่่�มเป้้าหมายหลัักให้้มีีความ
เฉพาะเจาะจง (Niche)

อื่่�นๆ

รายละเอีียด

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาต
ให้้ทดลองประกอบกิิจการ
ประเภทสาธารณะ ประเภทชุุมชน

ศึึกษาพฤติิกรรมของผู้้ฟั
� งั และการเปลี่่�ยนแปลง
ของตลาดเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนหรืือปรัับปรุุง

37.0

45.0

ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบเนื้้�อหารายการให้้ตรงกัับ
ความต้้องการของผู้้สนั
� ับสนุุนมากยิ่่�งขึ้้น
�

9.0

0.0

สร้้างการมีีส่่วนร่่วมระหว่่างสถานีีและ
กลุ่่�มผู้้�ฟัังมากยิ่่�งขึ้้น
�

7.0

0.0

25.0

28.0

ลงทุุนในการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ มาใช้้
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ

7.0

7.0

อื่่�นๆ

7.0

0.0

ดำำ�เนิินกิิจการบนช่่องทางออนไลน์์
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3) การปรัับตััวด้้านการผลิติ นำำ�เสนอเนื้้�อหา และรููปแบบรายการให้้
สอดคล้้องกัับความเปลี่่ยน
� แปลง เพื่่�อให้้ดำำ�เนิินกิจิ การได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ข้้อมููลจากการสำำ�รวจพบว่่าผู้้�ประกอบการส่่วนใหญ่่ปรัับตััวด้้านการผลิิตและ
การนำำ�เสนอเนื้้�อหาเพื่่�อให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�ฟััง โดยเน้้นเนื้้�อหาที่่�ผู้้�ฟัังส่่วนใหญ่่
ให้้ความสนใจ เช่่น รายการข่่าว รายการสาระความรู้้� บัันเทิิง และกลุ่่�ม
ผู้้�ประกอบการอีีกส่่วนหนึ่่�งที่่�เลืือกตอบอื่่�นๆ เป็็นผลจากการที่่�ผู้้�ประกอบการ
ไม่่เห็็นความจำำ�เป็็นในการปรัับเปลี่่�ยนเนื้้�อหา เนื่่�องจากมีีฐานผู้้�ฟัังที่่�ชื่่�นชอบ
เนื้้�อหาเดิิมอยู่่�แล้้ว นอกจากนี้้�การปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบรายการที่่�สร้า้ งการมีีส่วน
่
ร่่วมและตรงกัับความต้้องการของผู้้�ฟััง ยัังเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�ประกอบการทั้้�งภาครััฐ/
หน่่วยงานการศึึกษาที่่�ได้้รัับการจััดสรรคลื่่�นความถี่่� และผู้้�ได้้รัับการแบ่่งเวลา
ให้้ดำำ�เนิินรายการ ให้้ความสำำ�คััญในสััดส่่วนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 แม้้แต่่
ผู้้�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการประเภทธุุรกิิจก็็มีีแนวคิิดจะปรัับตััว
ในรููปแบบนี้้�ในสััดส่่วนร้้อยละ 12.5
แนวโน้้มการปรัับตััวด้้านการผลิิต นำำ�เสนอเนื้้�อหา
และรููปแบบรายการให้้สอดคล้้องกัับความเปลี่่�ยนแปลง

รายละเอีียด

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับ
ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับ
การจััดสรรคลื่่น� ความถี่่� อนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการ ผู้้�ประกอบการ
ที่่�ได้้รัับการแบ่่งเวลา
(รายเดิิม)
หน่่
ว
ยงาน
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ภาครััฐ การศึึกษา สาธารณะ ชุุมชน ธุุรกิิจ ให้้ดำำ�เนิินรายการ

สร้้างสรรค์์เนื้้�อหาที่่�ผู้้�ฟัังกระแสหลััก
หรืือผู้้�ฟัังส่่วนใหญ่่ให้้ความสนใจ

44.0

71.0

51.0

52.0

35.9

50.0

สร้้างสรรค์์เนื้้�อหาเฉพาะสำำ�หรัับ
กลุ่่�มเป้้าหมายเฉพาะมากขึ้้น
�

22.0

14.0

19.0

10.0

25.8

0.0

สร้้างเนื้้�อหาพิิเศษสำำ�หรับ
ั แต่่ละช่่องทาง
การออกอากาศโดยเฉพาะ

22.0

29.0

5.0

7.0

11.3

0.0

ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบรายการ
ที่่�สร้้างการมีีส่่วนร่่วมและ
ตรงกัับความต้้องการของผู้้�ฟััง

33.0

57.0

0.0

7.0

12.5

25.0

จััดหาหรืือจััดทำำ�เนื้้�อหารายการ
ให้้มีีความหลากหลายมากขึ้้น
�

11.0

71.0

0.0

0.0

11.0

38.0

44.0

0.0

42.0

38.0

54.2

50.0

อื่่�นๆ
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4) แนวโน้้มการปรัับตััวของผู้้�ประกอบการหากไม่่ได้้รัับการจััดสรร
คลื่่�นความถี่่� จากการสำำ�รวจพบว่่า กลุ่่�มผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้
ทดลองประกอบกิิจการประเภทบริิการสาธารณะมีีความสนใจที่่�จะเปลี่่�ยนไป
ออกอากาศในระบบเอเอ็็ม เนื่่�องจากระบบเอเอ็็มมีีพื้้นที่่
� ใ� ห้้บริิการที่่�ครอบคลุุม
กลุ่่�มเป้้าหมายเดิิมของผู้้�ฟัังด้้วยระบบเอฟเอ็็ม โดยที่่�กลุ่่�มผู้้�ประกอบการ
ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการประเภทบริิการชุุมชนส่่วนหนึ่่�ง
อาจจะเปลี่่�ยนไปออกอากาศในช่่องทางออนไลน์์ นอกจากนี้้�ยัังมีีบางส่่วน
ที่่�ยัังไม่่มีีแนวทางการปรัับตััวที่่�ชััดเจน จึึงเลืือกตอบอื่่�นๆ
ในขณะที่่�กลุ่่�มผู้้�ประกอบการภาคธุุรกิิจทั้้�งผู้้�ที่่�ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้
ดำำ�เนิินรายการและผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการ
ประเภทบริิ ก ารธุุ รกิิ จ นั้้� น มีี แ นวทางปรัั บ ตัั วที่่� ค่่ อ นข้้ า งแตกต่่ า งกัั น โดย
ผู้้�ได้้ รัั บ การแบ่่ ง เวลาให้้ ดำำ� เนิิ นร ายการมีี แ นวโน้้ ม ที่่� จ ะยัั ง คงออกอากาศ
โดยการขอแบ่่งเวลาต่่อไปพร้้อมทั้้�งออกอากาศทางออนไลน์์เพิ่่�มเติิม แต่่สำำ�หรัับ
ผู้้�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการประเภทบริิการธุุรกิิจนั้้�นส่่วนใหญ่่
มีีแนวโน้้มที่่�จะยุุติิกิิจการหากไม่่สามารถประมููลคลื่่�นความถี่่�ได้้
ด้้านผู้้�ประกอบการคลื่่�นหลัักที่่�ได้้รัับการจััดสรรคลื่่�นอยู่่�เดิิม ทั้้�งที่่�
เป็็นหน่่วยงานภาครััฐและหน่่วยงานการศึึกษาให้้ความเห็็นว่่า มีีความสนใจ
ที่่� จ ะออกอากาศช่่ อ งทางออนไลน์์ เพื่่� อ ตอบสนองผู้้�ฟัั ง ได้้ ใ นสัั ดส่่ วน
ถึึงร้้อยละ 44 และร้้อยละ 100 ตามลำำ�ดัับ
แนวโน้้มการปรัับตััวของผู้้�ประกอบการหากไม่่ได้้รัับการจััดสรรคลื่่น
� ความถี่่�

รายละเอีียด
ปรัับเปลี่่�ยนไปออกอากาศบนช่่องทาง
ออนไลน์์

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับการจััดสรร
คลื่่�นความถี่่� (รายเดิิม)
ภาครััฐ
หน่่วยงานการศึึกษา
44.0

100.0

11.0

57.0

ไม่่มีีการปรัับตััวใดๆ

22.0

0.0

อื่่�นๆ

22.0

0.0

สนใจปรัับเปลี่่�ยนไปออกอากาศบนระบบ AM
หากสามารถทำำ�ได้้
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รายละเอีียด

ผู้้ป� ระกอบการที่่� ผู้้�ประกอบการ
ได้้รัับการแบ่่งเวลา ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้
ให้้ดำำ�เนิินรายการ ทดลองประกอบกิิจการ
(ประเภทธุุรกิิจ)

ปรัับเปลี่่�ยนไปออกอากาศบนช่่องทางออนไลน์์

63.0

18.0

ออกอากาศโดยการแบ่่งเวลาในการดำำ�เนิิน
รายการ

63.0

11.3

ไม่่มีกี ารปรัับตััวใดๆ (ยุุติกิ ารดำำ�เนิินกิจิ การ)

0.0

58.3

อื่่น
� ๆ

0.0

21.0

รายละเอีียด

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาต
ให้้ทดลองประกอบกิิจการ
ประเภทสาธารณะ ประเภทชุุมชน

ปรัับเปลี่่�ยนไปออกอากาศบนช่่องทางออนไลน์์

39.5

34.0

สนใจปรัับเปลี่่�ยนไปออกอากาศบนระบบ AM
หากสามารถทำำ�ได้้

100.0

0.0

7.0

17.0

46.5

48.0

ไม่่มีกี ารปรัับตััวใดๆ (ยุุติกิ ารดำำ�เนิินกิจิ การ)
อื่่น
� ๆ

5) ผลกระทบในการดำำ�เนิินกิิจการกระจายเสีียงในช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 จากการสำำ�รวจผู้้�ประกอบการพบว่่าผลกระทบ
หลัักที่่�เกิิดกัับผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงทุุกประเภทคืือรายได้้ที่่�ลดลง
ทั้้�งรายได้้จากงบประมาณที่่�ได้้รัับการจััดสรร รายได้้โฆษณา และรายได้้
จากการบริิจาคหรืือเงิินทุุนสนัับสนุุน โดยในกลุ่่�มผู้้�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลอง
ประกอบกิิจการประเภทธุุรกิิจพบว่่ามีีผู้้�ประกอบการที่่�ตอบว่่าจำำ�นวนลููกค้้า
โฆษณาลดลง ในสััดส่่วนถึึงร้้อยละ 84.1 อีีกทั้้�งยัังตอบว่่าจำำ�นวนผู้้�ฟัังลดลง
ถึึงร้้อยละ 69 ในขณะที่่�ผู้้�ได้้รับั การแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิินรายการตอบว่่ามีีจำำ�นวน
ผู้้�ฟัังลดลงในสััดส่่วนร้้อยละ 38 และผู้้�ได้้รัับจััดสรรคลื่่�นความถี่่�เดิิมที่่�เป็็น
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หน่่วยงานการศึึกษานั้้�น ตอบว่่ามีีจำำ�นวนผู้้�ฟัังลดลงในสััดส่่วนร้้อยละ 29
สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการที่่�เลืือกตอบหััวข้้ออื่่น� ๆ นั้้�นเป็็นผู้้�ประกอบการที่่�ไม่่ได้้รัับ
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ผลกระทบในการดำำ�เนิินกิิจการกระจายเสีียงในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19

รายละเอีียด

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับการจััดสรร
คลื่่�นความถี่่� (รายเดิิม)
ภาครััฐ

หน่่วยงานการศึึกษา

งบประมาณที่่�ได้้รัับการจััดสรรลดลง

44.0

43.0

รายได้้จากการโฆษณาลดลง

22.0

14.0

จำำ�นวนผู้้ฟั
� ังลดลง

11.0

29.0

อุุปกรณ์์ไม่่ได้้รัับการซ่่อมแซมที่่�เหมาะสม
ในช่่วงมาตรการล็็อคดาวน์์

11.0

29.0

อุุปสรรคในการติิดต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

11.0

14.0

อื่่�นๆ

11.0

0.0

รายละเอีียด

ผู้้ป� ระกอบการที่่� ผู้้�ประกอบการ
ได้้รัับการแบ่่งเวลา ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้
ให้้ดำำ�เนิินรายการ ทดลองประกอบกิิจการ
(ประเภทธุุรกิิจ)

ลููกค้้าโฆษณาลดลง

63.0

84.1

ผู้้�ซื้้�อสิินค้้าของสถานีีลดลง

13.0

20.3

การจััดงาน (Event) ลดลง

0.0

6.7

38.0

69.0

อุุปกรณ์์ไม่่ได้้รัับการซ่่อมแซมที่่�เหมาะสม
ในช่่วงมาตรการล็็อคดาวน์์

0.0

2.3

อุุปสรรคในการติิดต่่อลููกค้้าและหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

0.0

2.9

25.0

5.9

จำำ�นวนผู้้ฟั
� ังลดลง

อื่่�นๆ
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รายละเอีียด

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาต
ให้้ทดลองประกอบกิิจการ
ประเภทสาธารณะ ประเภทชุุมชน

เงิินบริิจาคหรืือเงิินทุุนสนัับสนุุนลดลง

60.0

65.5

รายได้้อื่่น
� ๆ ลดลง

10.0

3.4

จำำ�นวนผู้้ฟั
� ังลดลง

7.0

6.9

อุุปกรณ์์ไม่่ได้้รัับการซ่่อมแซมที่่�เหมาะสม
ในช่่วงมาตรการล็็อคดาวน์์

5.0

3.4

อุุปสรรคในการติิดต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2.0

3.4

อื่่�นๆ

2.0

0.0

6) แนวทางการปรัับตััวในการดำำ�เนิินกิิจการกระจายเสีียงในช่่วง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ถึึงแม้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 จะทำำ�ให้้ทั้้�งรายได้้ของผู้้�ประกอบการและจำำ�นวนผู้้�ฟัังลดลง
แต่่จากการสำำ�รวจแนวทางการปรัับตััวในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโควิิ ด -19 พบว่่ า ผู้้�ประกอบการส่่ วน ใหญ่่ ต อบว่่ า ไม่่ มีี ก ารปรัั บ ตัั ว
(เลืื อ กตอบว่่ า อื่่� น ๆ) เนื่่� อ งจากเห็็ นว่่ า เป็็ นส ถานการณ์์ ที่่� จ ะคงอยู่่�เพีี ย ง
ชั่่� ว คราวเท่่ า นั้้� น โดยผู้้�ประกอบการที่่� มีี ก ารปรัั บ ตัั วนั้้� น เน้้ น การปรัั บ ตัั ว
โดยการปรัับลดระยะเวลาดำำ�เนิินรายการ รวมถึึงปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ
เช่่น ลดค่่าใช้้จ่่ายในการจ้้างบุุคลากร ค่่าใช้้จ่่ายด้้านการผลิิตเนื้้�อหาหรืือ
ลิิ ขสิิ ท ธิ์์� เ นื้้� อ หา ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการบำำ� รุุ ง รัั ก ษาอุุ ป กรณ์์ ใ นการดำำ� เนิิ น งาน
มากกว่่าแนวทางหารายได้้เพิ่่�มเติิมจากช่่องทางอื่่�น อย่่างไรก็็ตามพบว่่า
ผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแบ่่ ง เวลาให้้ ดำำ� เนิิ นร ายการและผู้้�ได้้ รัั บ อนุุ ญ าตให้้ ท ดลอง
ประกอบกิิจการประเภทบริิการธุุรกิิจได้้มีีการปรัับตััวผ่่านการสร้้างรายได้้
เพิ่่�มจากการรัับโฆษณาบนช่่องทางออนไลน์์ของสถานีีของตนเองเพิ่่�มขึ้้�น

83
แนวทางการปรัับตััวในการดำำ�เนิินกิิจการกระจายเสีียง
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19

รายละเอีียด
ปรัับลดระยะเวลาในการดำำ�เนิินรายการต่่อวััน

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับการจััดสรร
คลื่่�นความถี่่� (รายเดิิม)
ภาครััฐ หน่่วยงานการศึึกษา
11.0

14.0

22.0

29.0

ปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านการผลิิตเนื้้�อหาหรืือ
ลิิขสิิทธิ์์�เนื้้�อหา

11.0

14.0

ปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายในการบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์
ในการดำำ�เนิินงาน

11.0

29.0

66.0

43.0

ปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายในการจ้้างบุุคลากร

อื่่�นๆ

รายละเอีียด

ผู้้ป� ระกอบการที่่� ผู้้�ประกอบการ
ได้้รัับการแบ่่งเวลา ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้
ให้้ดำำ�เนิินรายการ ทดลองประกอบกิิจการ
(ประเภทธุุรกิิจ)

ปรัับลดระยะเวลาในการดำำ�เนิินรายการต่่อวััน

13.0

28.7

ปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายในการจ้้างบุุคลากร

38.0

42.0

ปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านการผลิิตเนื้้�อหาหรืือ
ลิิขสิท
ิ ธิ์์�เนื้้�อหา

0.0

9.3

ปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายในการบำำ�รุงุ รัักษาอุุปกรณ์์
ในการดำำ�เนิินงาน

13.0

22.6

สร้้างรายได้้เพิ่่�มจากการรัับโฆษณาบนช่่องทาง
ออนไลน์์ของสถานีี

13.0

5.2

สร้้างรายได้้เพิ่่�มจากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าใหม่่ๆ

0.0

2.6

63.0

45.7

อื่่�นๆ

รายละเอีียด
ปรัับลดระยะเวลาในการดำำ�เนิินรายการต่่อวััน

ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาต
ให้้ทดลองประกอบกิิจการ
ประเภทสาธารณะ ประเภทชุุมชน
30.0

31.0

ปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายในการจ้้างบุุคลากร

0.0

0.0

ปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านการผลิิตเนื้้�อหาหรืือ
ลิิขสิิทธิ์์�เนื้้�อหา

5.0

0.0

ปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายในการบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์
ในการดำำ�เนิินงาน

7.0

3.0

สร้้างรายได้้เพิ่่�มจากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าใหม่่ๆ

0.0

0.0

65.0

55.0

อื่่�นๆ
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อการส่่งเสริิมและกำำ�กัับดููแล
2.4 ข้้อเสนอแนะต่่
ของ กสทช.
จากการสำำ�รวจประเด็็นการส่่งเสริิมและแนวทางกำำ�กับั ดููแลของ กสทช.
ด้้วยคำำ�ถามปลายเปิิดกัับผู้้�ประกอบการทุุกประเภทพบว่่า ผู้้�ประกอบการ
ทุุ ก ประเภทมีี ค วามคิิ ด เห็็ น เป็็ น ไปในทิิ ศ ทางเดีี ย วกัั น ในการส่่ ง เสริิ ม และ
สนัับสนุุนและการกำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่าน
สู่่�ระบบใบอนุุญาต ในหลายประเด็็นหลัักดัังนี้้�
การส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียงภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบ
ใบอนุุญาต
การสนัั บ สนุุ นด้้ าน ความสะดวกในการยื่่� นข อรัั บ ใบอนุุ ญ าต
ผู้้�ประกอบการส่่วนใหญ่่เห็็นว่า่ ในปััจจุุบันั การยื่่�นคำำ�ขอรัับใบอนุุญาต
มีีความสะดวกดีีอยู่่�แล้้ว อย่่างไรก็็ตามสามารถพััฒนาให้้สามารถ
ตอบสนอง/อำำ�นว ยความสะดวกให้้ ผู้้� ประกอบได้้ ดีี ยิ่่� ง ขึ้้� นอีี ก
ไม่่ว่่าจะเป็็นการลดขั้้�นตอนการยื่่�นคำำ�ขอรัับใบอนุุญาต เช่่น จำำ�นวน
ของเอกสารที่่�ต้อ้ งยื่่น� ประกอบ พััฒนาระบบออนไลน์์จากระบบเดิิม
ที่่�มีอี ยู่่�ในปััจจุุบันั ให้้ใช้้งานได้้สะดวกยิ่่ง� ขึ้้น� และเพิ่่�มสถานที่่�ยื่่นคำ
� ำ�ขอ
ในแต่่ละเขตพื้้�นที่่เ� พื่่�อให้้เข้้าถึึงได้้ง่า่ ย ลดระยะเวลาการเดิินทาง และ
ค่่าใช้้จ่่ายในการยื่่�นคำำ�ขอ
การสนัั บ สนุุ นด้้ าน ความสะดวกในการตรวจสอบอุุ ป กรณ์์
ได้้เสนอแนะให้้เพิ่่�มสถานที่่�ตรวจสอบในแต่่ละเขตพื้้�นที่่�
การสนัับสนุุนด้าน
้ ความรู้้�และการพััฒนาทัักษะในการดำำ�เนิินกิจการ
ิ
กระจายเสีียง โดยเสนอให้้มีีการจััดอบรมให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ประกอบ
การเพื่่�อช่่วยให้้ปรัับตััวต่่อสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปทั้้�งเรื่่�อง
เทคโนโลยีีใหม่่ๆ ที่่�สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้กัับการดำำ�เนิินกิิจการ
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กระจายเสีียง ทัักษะการดำำ�เนิินงาน การคุ้้�มครองสื่่อ� หรืือการคุ้้�มครอง
การรัับข่่าวสารของประชาชน รวมถึึงด้้านกฎระเบีียบต่่างๆ โดย
เสนอให้้จัดั อบรมในรููปแบบออนไลน์์เพื่่�อความสะดวกในการเข้้าร่่วม
การกำำ�กัับดููแลกิิจการกระจายเสีียงภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�
ระบบใบอนุุญาต
การกำำ�กัับดููแลด้้านการรบกวนกัันของคลื่่�นความถี่่�ที่่�ใช้้ในกิิจการ
วิิทยุุกระจายเสีียง โดยผู้้�ประกอบการเห็็นว่่าควรมีีการบัังคัับใช้้
กฎหมายให้้เข้้มงวดยิ่่�งขึ้้�นกว่่าเดิิม
การกำำ�กัับดููแลด้้านมาตรการป้้องกัันการแสวงหาผลประโยชน์์
ที่่�ไม่่เป็็นธรรมจากผู้้�บริิโภค โดยผู้้�ประกอบการกว่่าร้้อยละ 40
เห็็นว่่าควรมีีการแก้้ไขปััญหาโฆษณาเกิินจริิงเนื่่�องจากยัังมีีปััญหา
การโฆษณาชวนเชื่่�อ
การกำำ� กัั บ ดูู แ ลให้้ เ กิิ ด ความเป็็ นธรร มในการแข่่ ง ขัั น ควรมีี
การกำำ�กัับดููแลแบบเสมอภาคในการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการ
ทุุกประเภท ทั้้�งผู้้�ประกอบการขนาดเล็็กหรืือขนาดใหญ่่ หน่่วยงานรััฐ
หรืือเอกชน เช่่น ควรมีีการแยกประเภทผู้้�ประกอบกิิจการในการ
ประมููลเนื่่�องจากขนาดกิิจการมีีความแตกต่่างกััน
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บทที่่� 4

แนวทางการส่่งเสริิม
และกำำ�กัับดููแลกิิจการกระจายเสีียง:
กรณีีศึึกษาต่่างประเทศ
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การศึึกษาแนวทางการส่่งเสริิมและกำำ�กัับดููแลกิิจการกระจายเสีียง
ของต่่างประเทศเพื่่�อเทีียบเคีียงกัับบริิบทของประเทศไทยนั้้�น เป็็นแนวทาง
ที่่�จะทำำ�ให้้เห็็นถึึงข้้อดีีและข้้อเสีียจากการใช้้กฎหมาย นโยบาย และแนวทาง
ต่่างๆ ในการพััฒนากิิจการกระจายเสีียงเพื่่�อนำำ�มาปรัับใช้้กัับประเทศไทย
เพื่่� อ ให้้ อุุ ต สาหกรรมเกิิ ด การพัั ฒ นาและก้้ า วทัั น บริิ บ ทอุุ ต สาหกรรมที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป
ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้เลืือกประเทศต้้นแบบที่่�กิิจการกระจายเสีียง
มีีความเข้้มแข็็งและสามารถแข่่งขัันได้้เป็็นอย่่างดีีจากแนวทางการส่่งเสริิมและ
กำำ�กัับดููแลขององค์์กรกำำ�กัับดููแล จำำ�นวน 3 ประเทศ ได้้แก่่ สหราชอาณาจัักร
สหรััฐอเมริิกา และออสเตรเลีีย ซึ่่�งทั้้�ง 3 ประเทศนี้้�มีีการนำำ�คลื่่�นความถี่่�วิิทยุุ
กำำ�ลัังส่่งต่ำำ��มาใช้้กัับวิิทยุุชุุมชนมาอย่่างยาวนาน สอดคล้้องกัับทิิศทางการ
พััฒนาของประเทศไทยที่่�กำำ�ลัังเข้้าสู่่�ช่่วงเปลี่่�ยนผ่่านของกิิจการกระจายเสีียง
นอกจากนี้้�ยัังได้้เลืือกกรณีีศึึกษาจากอีีก 2 ประเทศที่่�มีีบริิบทใกล้้เคีียง
กัับประเทศไทย คืือ มาเลเซีีย ซึ่่�งเป็็นประเทศที่่�ตั้้�งอยู่่�บนภููมิิภาคเดีียวกัันกัับ
ประเทศไทย และมีีความน่่าสนใจในแง่่ของการกำำ�กัับดููแลที่่�ยืืดหยุ่่�น และ
แอฟริิกาใต้้ ที่่�มีีขนาดประชากรไม่่ต่่างกัับประเทศไทยมากนััก เป็็นประเทศ
กำำ�ลัังพััฒนาเช่่นเดีียวกัับประเทศไทย ทั้้�งยัังมีีการนำำ�คลื่่�นวิิทยุุกำำ�ลัังส่่งต่ำำ��มา
ใช้้กัับสถานีีวิิทยุุภายในประเทศ
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สหราชอาณาจัักร
สภาพอุุตสาหกรรมและตลาดกิิจการกระจายเสีียง
สหราชอาณาจัักรเป็็นประเทศที่่�ตลาดกิิจการกระจายเสีียงมีีแนวโน้้ม
การเติิ บ โตที่่� ดีี มีี จำำ�นวน ประชากรทั้้� ง หมดราว 67 ล้้ า นคนใกล้้ เ คีี ย งกัั บ
ประเทศไทย แต่่มีีผลผลิิตมวลรวมต่่อหััว (GDP Per Capita) ที่่�สููงถึึง 40,285
ดอลลาร์์สหรััฐ หรืือประมาณ 1.353 ล้้านบาทต่่อปีี1 ทั้้�งยัังมีีมููลค่่าการใช้้จ่่าย
โฆษณาในกิิจการกระจายเสีียงในรููปแบบดั้้�งเดิิม ซึ่่�งเป็็นแหล่่งรายได้้หลัักของ
ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงสููงถึึง 651 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐหรืือประมาณ
21,872 ล้้านบาทในปีี 2563 สะท้้อนให้้เห็็นว่่ากิิจการกระจายเสีียงของ
สหราชอาณาจัักรยัังคงมีีความเข้้มแข็็งสามารถดึึงดููดเม็็ดเงิินเข้้าสู่่�อุุตสาหกรรม
ได้้เป็็นอย่่างดีี และยัังมีีจำ�นวนผู้้�
ำ
ฟัังอยู่่�ในสััดส่่วนที่่�มากเมื่่�อเทีียบกัับการรัับฟััง
สื่่�อทางเสีียงอื่่�นๆ จึึงสามารถกล่่าวได้้ว่่าวิิทยุุยัังคงเป็็นช่่องทางการรัับฟัังสื่่�อ
ทางเสีียงหลัักของประชากรในสหราชอาณาจัักร
นอกจากนี้้� สหราชอาณาจัั ก รยัั ง มีี ก ารกำำ� หนดให้้ ใช้้ กำำ�ลัั ง ส่่ ง ต่ำำ��
สำำ�หรัับใบอนุุญาต 2 ประเภท ได้้แก่่ ใบอนุุญาตประเภทชุุมชน (Community
Radio License) และใบอนุุญาตสำำ�หรัับการให้้บริิการที่่�มีข้ี อ้ จำำ�กัดั (Restricted
Service License) โดยที่่�องค์์กรกำำ�กับั ดููแลมีีแนวทางในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
กระจายเสีียงที่่�น่่าสนใจ อีีกทั้้�งยัังมีีการปรัับตััวอย่่างต่่อเนื่่�องจากทั้้�งฝั่่�งองค์์กร
กำำ�กับั ดููแลและผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง ซึ่่ง� มีีความสอดคล้้องกัับทิิศทาง
การพััฒนากิิจการกระจายเสีียงของประเทศไทย
1

อััตราแลกเปลี่่�ยนธนาคารแห่่งประเทศไทย ณ วัันที่่� 16 ธัันวาคม 2564:
1 ดอลลาร์์สหรััฐ = 33.5980 บาท
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สภาพอุุตสาหกรรมและตลาดกิิจการกระจายเสีียงในสหราชอาณาจัักร
แนวโน้้มจำำ�นวนสถานีีวิิทยุุบนระบบแอนะล็็อกและ DAB ในสหราชอาณาจัักร

จำำ�นวนสถานีีวิิทยุุบนระบบแอนะล็็อก

+3%

ธุุรกิิจ

สาธารณะ

ชุุมชน

จำำ�นวนสถานีีวิิทยุุบนระบบ DAB

+16.7%

ธุุรกิิจ

ธุุรกิิจท้้องถิ่่�น

ชุุมชน

การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีส่่งผลให้้พฤติิกรรมของผู้้�ฟัังเปลี่่�ยนไป

ความนิิยม
การรัับฟัังวิิทยุุ
ลดลง

ผลกระทบจาก
โควิิด-19

พฤติิกรรมที่่�
มีีความเป็็น
ดิิจิิทััล

อััตราการเข้้าถึึง
อิินเทอร์์เน็็ตสููง
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สภาพตลาดกิิจการกระจายเสีียงของสหราชอาณาจัักรโดยรวมยัังคง
อยู่่�ในระดัับที่่�สามารถเติิบโตต่่อไปได้้ โดยมีีช่อ่ งทางการให้้บริิการทั้้�งบนระบบ
แอนะล็็อก ได้้แก่่ เอเอ็็ม เอฟเอ็็ม และระบบดิิจิทัิ ัล ได้้แก่่ DAB และ DAB+
อย่่างไรก็็ดีี จากการศึึกษาพบว่่า ในปีี พ.ศ. 2564 สััดส่วน
่ การรัับฟัังผ่่านเครื่่อ� ง
รัับวิิทยุุที่่เ� ป็็นช่อ่ งทางหลัักในการรัับฟัังวิิทยุุลดลงเหลืือร้้อยละ 58 จากร้้อยละ
71 ในปีี พ.ศ. 2560 สอดคล้้องกัับการเข้้าถึึงผู้้�ฟัังวิิทยุุในภาพรวมที่่�ประเมิิน
จากการรัับฟัังวิิทยุุบนระบบแอนะล็็อกทั้้�งประเภทธุุรกิจิ สาธารณะ และชุุมชน
ที่่�มีีแนวโน้้มลดลงจากร้้อยละ 80 เหลืือร้้อยละ 70 ในขณะที่่�บริิการเพลง
สตรีี ม มิ่่� ง ในสหราชอาณาจัั ก รกำำ�ลัั ง เติิ บ โตอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง มีี สัั ดส่่ วน อยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 17 ในปีี พ.ศ. 2564 เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 8 ในปีี พ.ศ. 2560
ซึ่่ง� เป็็นผลมาจากการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตในอััตราที่่�สูงู ถึึงร้้อยละ 96 ของจำำ�นวน
ประชากรทั้้�งหมดในสหราชอาณาจัักร
อย่่างไรก็็ดีี พบว่่าจำำ�นวนสถานีีวิิทยุุทั้้�งในระบบแอนะล็็อกและดิิจิิทััล
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น โดยจำำ�นวนสถานีีวิิทยุุในระบบแอนะล็็อกเพิ่่�มขึ้้�นจาก 620
สถานีีในปีี พ.ศ. 2562 เป็็น 639 สถานีีในปีี พ.ศ. 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นประมาณ
ร้้อยละ 3 ซึ่่�งมีีปััจจััยหลัักมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนสถานีีวิิทยุุชุุมชน
ที่่�เติิบโตร้้อยละ 8.9 จากปีี พ.ศ. 2562 ในขณะที่่�จำำ�นวนสถานีีวิิทยุุธุุรกิิจ
ในระบบดิิจิิทััล DAB มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น โดยเฉพาะสถานีีวิิทยุุธุุรกิิจท้้องถิ่่�น
ที่่�เติิบโตมากถึึงร้้อยละ 16.1 และเป็็นประเภทกิิจการที่่�มีีสััดส่่วนมากที่่�สุุด
บนระบบ DAB ส่่งผลให้้จำำ�นวนสถานีีวิิทยุุบนระบบ DAB ทั้้�งหมดเพิ่่�มขึ้้�น
จาก 492 สถานีีในปีี พ.ศ. 2562 เป็็น 574 สถานีี ในปีี พ.ศ. 2564 หรืือ
เติิบโตราวร้้อยละ 16.7 สะท้้อนให้้เห็็นว่่าสถานีีวิิทยุุประเภทธุุรกิิจมีีแนวโน้้ม
เปลี่่�ยนผ่่านเข้้าสู่่�การประกอบกิิจการกระจายเสีียงบนระบบดิิจิิทััล DAB
มากยิ่่�งขึ้้�นในอนาคต
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ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในสหราชอาณาจักรไม่เพียงผลักดันให้ผปู้ ระกอบ
กิจการกระจายเสียงและผูฟ้ งั เปลีย่ นผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสูร่ ะบบ DAB
เท่านั้น แต่ยงั ได้มคี วามพยายามผลักดันการพัฒนาคุณภาพในการออกอากาศ
ด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ DAB+ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
การเข้ามาของสื่อทางเสียงรูปแบบใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ฟังเปลี่ยนไป ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยให้มูลค่าการใช้จ่ายโฆษณาบน
ช่องทางวิทยุในรูปแบบดั้งเดิมมีแนวโน้มการเติบโตในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับ
การเติบโตของมูลค่าโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ โดยพบว่ามูลค่าการใช้จ่าย
โฆษณาบนช่องทางวิทยุในปี พ.ศ. 2563 ลดลงมากถึงร้อยละ 14 ในขณะที่
การเติบโตของมูลค่าการใช้จา่ ยโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ยงั คงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องเฉลี่ยที่ร้อยละ 8 ต่อปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2563

แนวทางในการกำำ�กัับดููแล
The Office of Communications หรืือ Ofcom เป็็นองค์์กรกำำ�กัับ
ดููแลด้้านการสื่่�อสารของสหราชอาณาจัักร ครอบคลุุมตั้้�งแต่่กิิจการโทรทััศน์์
กิิจการกระจายเสีียง วิิดีีโอออนดีีมานด์์ (Video on Demand) โทรคมนาคม
พื้้�นฐาน โทรศััพท์์มืือถืือ บริิการไปรษณีีย์์ และการใช้้คลื่่�นวิิทยุุบนอุุปกรณ์์
ไร้้สายต่่างๆ โดย Ofcom มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ภายใต้้กฎหมายหลัักคืือ The
Communications Act 2003 และ The Broadcasting Act 1996 รวมถึึง
ได้้มีีการจััดทำำ�กฎเกณฑ์์สำำ�หรัับกิิจการกระจายเสีียงและโทรทััศน์์ได้้แก่่ The
Ofcom Broadcasting Code เพื่่�อเป็็นกฎเกณฑ์์หลัักในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
กระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ข์ องสหราชอาณาจัักรอีีกด้้วย โดยสรุุปสาระ
สำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
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The Communications Act 2003 พระราชบััญญััติินี้้�ได้้มีีการยุุบ
รวมหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลด้้านโทรคมนาคมและการแพร่่ภาพกระจายเสีียง
ในสหราชอาณาจัักร มาเป็็น The Office of Communications (Ofcom)
ที่่�เป็็นหน่่วยงานหลัักในการกำำ�กับั ดููแลอุุตสาหกรรมกระจายเสีียงของประเทศ
โดยมีีการกำำ�กับั ดููแลครอบคลุุมถึึงกิิจการวิิทยุุชุมุ ชน สำำ�หรัับ The Broadcasting
Act 1996 มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อการเปิิดเสรีี และยกเลิิกการควบคุุมอุุตสาหกรรม
การแพร่่ภาพกระจายเสีียง ส่่งเสริิมการแข่่งขััน อนุุญาตให้้เปิิดสถานีีวิิทยุุ
แห่่งชาติิอิิสระ 3 สถานีี และได้้กำำ�หนดแผนให้้เกิิดสถานีีวิิทยุุเชิิงพาณิิชย์์
ในท้้องถิ่่�นและระดัับภููมิิภาคเพิ่่�มขึ้้�นโดยใช้้คลื่่�นความถี่่�กิิจการกระจายเสีียง
ย่่านเอฟเอ็็มบางส่่วนที่่�ไม่่เคยใช้้สำำ�หรัับการออกอากาศมาก่่อน
The Ofcom Broadcasting Code เป็็นกฎเกณฑ์์ที่่� Ofcom ใช้้กำำ�กัับ
ดููแลกิิจการกระจายเสีียงและโทรทััศน์์ทั้้�งหมดในสหราชอาณาจัักร รวมถึึง
การรัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งครอบคลุุม
ถึึงมาตรฐานของรายการที่่�ออกอากาศ กฎเกณฑ์์เพื่่�อสร้้างความเป็็นธรรม
และความเป็็นส่วนตั
่ ัว เช่่น การกำำ�กัับดููแลเนื้้�อหาออกอากาศที่่�รุุนแรง เนื้้�อหา
ที่่�มีีความอ่่อนไหวทางด้้านศาสนา การกำำ�กัับดููแลให้้การโฆษณาเป็็นไปอย่่าง
ถููกต้้องตามกฎหมายและไม่่มีีการโฆษณาแฝง และการกำำ�กัับดููแลการละเมิิด
ความเป็็นส่่วนตััวจากเนื้้�อหาที่่�ออกอากาศ เช่่น การเปิิดเผยที่่�อยู่่�ของบุุคคล
ในรายการโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต เป็็นต้้น (Ofcom, 2019b)
ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบััน Ofcom มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการออกใบอนุุญาตประกอบ
กิิจการกระจายเสีียง 8 ประเภท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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ประเภทใบอนุุญาตประกอบกิิจการกระจายเสีียงของสหราชอาณาจัักร

ประเภท

ลัักษณะ

ใบอนุุญาตประเภทธุุรกิิจ
(Commercial Radio License)

ใบอนุุญาตสำำ�หรัับผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ที่่�มีีจุดุ ประสงค์์ดำำ�เนิินงานเพื่่�อสร้้างรายได้้และ
ผลกำำ�ไรจากการโฆษณา โดยมีีการออกอากาศ
ทั้้�งในระดัับชาติิและระดัับท้้องถิ่่�น

ใบอนุุญาตประเภทสาธารณะ
(BBC Radio License)

ลัักษณะใกล้้เคีียงกัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการ
กระจายเสีียงประเภทสาธารณะของไทย ใบอนุุญาต
ประเภทนี้้�มีจุี ุดประสงค์์เพื่่�อประโยชน์์ต่่อสาธารณะ
รููปแบบรายการจะเป็็นรายการที่่�ให้้ข้้อมููลข่่าวสาร
ความรู้้� รวมถึึงความบัันเทิิง

ใบอนุุญาตประเภทชุุมชน
(Community Radio License)

ใบอนุุญาตสำำ�หรัับผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ที่่�มีีจุดุ ประสงค์์เพื่่�อให้้บริิการแก่่ชุุมชนใดชุุมชนหนึ่่�ง
โดยการประกอบกิิจการต้้องไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร
และไม่่สามารถสร้้างรายได้้จากการโฆษณาได้้

ใบอนุุญาตสำำ�หรัับการให้้บริิการที่่�มีีข้้อจำำ�กััด
(Restricted Service License)

ใบอนุุญาตสำำ�หรัับผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ที่่�ดำำ�เนิินกิิจการในบางพื้้�นที่่�ด้้วยกำำ�ลัังส่่งต่ำำ�� โดย
แบ่่งออกเป็็นประเภททดลองระยะสั้้�นและระยะยาว

ใบอนุุญาตประเภท DAB ในพื้้�นที่่�ขนาดเล็็ก
(Small-scale DAB License)

ใบอนุุญาตสำำ�หรัับการออกอากาศผ่่านระบบดิิจิิทััล
ด้้วยต้้นทุุนต่ำำ��ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ออกอากาศได้้น้้อย
(จำำ�เป็็นต้้องมีีใบอนุุญาตประเภท Digital Sound
Program หรืือ Community Digital Sound
Program ควบคู่่�กัันด้้วย)

ใบอนุุญาตประเภทโปรแกรม DAB
(DAB Programme Service หรืือ
Multiplexes License)

ใบอนุุญาตสำำ�หรัับผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ที่่�ต้้องการออกอากาศในระบบดิิจิิทััล

ใบอนุุญาตสำำ�หรัับการบริิการผ่่านดาวเทีียมหรืือ ใบอนุุญาตสำำ�หรัับกิิจการกระจายเสีียงที่่�ให้้บริิการ
เคเบิิล (Satellite หรืือ Cable Radio Broadcast ออกอากาศผ่่านระบบดาวเทีียมหรืือเคเบิิล
License)
ใบอนุุญาตใช้้ความถี่่�สำำ�รอง
(Additional Services License)

ใบอนุุญาตสำำ�หรัับผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ที่่�ดำำ�เนิินกิิจการโดยใช้้สััญญาณคลื่่�นความถี่่�สำำ�รอง
ที่่�มีีเหลืืออยู่่�
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โดยใบอนุุญาตสองประเภทที่่�มีีความน่่าสนใจและสอดคล้้องกัับบริิบท
การพััฒนากิิจการกระจายเสีียงในประเทศไทย ได้้แก่่ ใบอนุุญาตประเภทชุุมชน
(Community Radio License) และใบอนุุญาตสำำ�หรัับการให้้บริิการ
ที่่�มีีข้้อจำำ�กััด (Restricted Service License) ซึ่่�ง Ofcom กำำ�กัับดููแลการ
ออกอากาศด้้วยกำำ�ลัังส่่งต่ำำ��อย่่างยืืดหยุ่่�น โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
แนวทางการกำำ�กัับดููแลใบอนุุญาตประเภทชุุมชนในสหราชอาณาจัักร
กำำ�หนดให้้สถานีีวิิทยุุชุุมชนสามารถออกอากาศด้้วยกำำ�ลัังส่่งสููงสุุดที่่� 25 วััตต์์
บนคลื่่�น FM ในแนวราบ และอาจเพิ่่�มเติิมได้้อีีก 25 วััตต์์ ในแนวตั้้�ง และไม่่เกิิน
70 วััตต์์บนคลื่่�น AM

ใบอนุุญาต
ประเภทชุุมชน

Ofcom ได้้มีีการกำำ�กัับดููแลที่่�ยืืดหยุ่่�นด้้วยมาตรการพััฒนาประสิิทธิิภาพ
ความครอบคลุุมของพื้้�นที่่� และการเพิ่่�มกำำ�ลัังส่่งตามความเหมาะสม
เพื่่�อพััฒนาการดำำ�เนิินงานของสถานีีวิิทยุุชุุมชน

มาตรการพััฒนาประสิิทธิิภาพ
ความครอบคลุุมของพื้้�นที่่�

มาตรการเพิ่่�มกำำ�ลัังส่่ง

วััตถุุประสงค์์

วััตถุุประสงค์์

ช่่วยเหลืือสถานีีวิิทยุุชุุมชนที่่�ได้้
รัับผลกระทบจากการรบกวน
ของคลื่่�นด้้วยการพััฒนาให้้มีี
ความทนต่่อการรบกวนมากขึ้้�น

เพิ่่�มกำำ�ลัังส่่งให้้กัับสถานีีวิิทยุุ
ชุุมชนให้้มากกว่่าที่่�กำำ�หนดไว้้
เพื่่�อพััฒนาความครอบคลุุม
การให้้บริิการวิิทยุุให้้กว้้างขึ้้�น

หลัักการพิิจารณา

หลัักการพิิจารณา

สถานีีที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
การรบกวนกัันของคลื่่�นความถี่่�
อย่่างรุุนแรงเป็็นอัันดัับแรก

การเพิ่่�มกำำ�ลัังส่่งต้้องส่่งผลให้้
เกิิดการครอบคลุุมและต้้องเข้้า
ถึึงพื้้�นที่่�ที่่�มีีประชากรอยู่่�มาก
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

ต้้องไม่่สร้้างคลื่่�นรบกวน
ออกไปสู่่�ภายนอก

พิิจารณาผลกระทบต่่อ
ปริิมาณคลื่่�นที่่�มีีอยู่่�ต่่อพื้้�นที่่�
และผลกระทบต่่อสถานีีวิิทยุุ
ชุุมชนและธุุรกิิจโดยรอบ
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1. ใบอนุุญาตประเภทชุุมชน (Community Radio License)
เป็็นใบอนุุญาตที่่�กำำ�หนดให้้ดำำ�เนิินงานสถานีีวิิทยุุชุุมชนด้้วยกำำ�ลัังส่่งต่ำำ��
Ofcom กำำ�หนดให้้สถานีีวิิทยุุชุุมชนที่่�ออกอากาศบนคลื่่�นเอฟเอ็็ม
สามารถออกอากาศด้้วยกำำ�ลัังส่่ งสูู งสุุ ดที่่� 25 วัั ตต์์ ในแนวราบ และอาจ
เพิ่่� ม เติิ ม ได้้ อีี ก 25 วัั ต ต์์ ใ นแนวตั้้� ง โดยมีี พื้้� นที่่� ค รอบคลุุ ม สูู ง สุุ ดที่่� รัั ศมีี
5 กิิโลเมตร ขณะที่่�สถานีีวิิทยุุชุุมชนที่่�ออกอากาศบนคลื่่�นเอเอ็็มได้้รัับอนุุญาต
ให้้ ออกอากาศด้้ วยกำำ�ลััง ส่่ ง สูู ง สุุ ดไม่่ เ กิิ น 70 วัั ตต์์ โดยครอบคลุุ มที่่� รัั ศมีี
10 กิิโลเมตร (Ofcom, 2017) โดยมีีการออกมาตรการช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบ
กิิจการกระจายเสีียงทั้้�งในเรื่่�องความครอบคลุุมของพื้้�นที่่�ในการออกอากาศ
และคุุณภาพการออกอากาศ ดัังนี้้�
1.1 มาตรการพัั ฒ นาประสิิ ท ธิิ ภ าพความครอบคลุุ ม ของพื้้� นที่่�
(Improvements to Existing Coverage) ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้คลื่่�น
ของสถานีีวิทิ ยุุมีคี วามทนทานต่่อการรบกวนจากคลื่่นอื่่
� น� มากยิ่่ง� ขึ้้น� และช่่วยให้้
ผู้้�ฟังั สามารถรัับสััญญาณคลื่่น� ได้้มากยิ่่ง� ขึ้้น� ภายใต้้ขนาดพื้้�นที่่ค� รอบคลุุมเท่่าเดิิม
โดย Ofcom มีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาจากสถานีีวิิทยุุที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการรบกวนกัันของคลื่่�นความถี่่�อย่่างรุุนแรงเป็็นอันดั
ั ับแรก
1.2 มาตรการเพิ่่�มกำำ�ลังั ส่่ง (Coverage Extension) Ofcom มีีเป้้าหมาย
ให้้สถานีีวิิทยุุชุุมชนสามารถให้้บริิการได้้ในพื้้�นที่่�ที่่�ครอบคลุุมกว้้างขึ้้�นกว่่า
เดิิมด้้วยการเพิ่่�มกำำ�ลัังส่่งได้้อีีกไม่่เกิิน 25 วััตต์์ แต่่จะพิิจารณาเป็็นรายกรณีี
ให้้กัับสถานีีที่่�เข้้าถึึงพื้้�นที่่�ที่่�มีีประชากรอยู่่�มากอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ รวมถึึงมีีการ
ประเมิินผลกระทบจากการเพิ่่�มกำำ�ลัังส่่งต่่อปริิมาณคลื่่�นความถี่่�ที่่�มีีอยู่่�ในพื้้�นที่่�
และผลกระทบต่่อสถานีีวิิทยุุชุุมชนและสถานีีธุุรกิิจโดยรอบ (Ofcom, 2022)
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ทัง้ นีก้ ารก�ำกับดูแลทีม่ คี วามยืดหยุนข
่ อง Ofcom ทีค่ �ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดโดยประเมินถึงผลกระทบภายนอกร่วมด้วย นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วย
ส่งเสริมให้สถานีวิทยุชุมชนด�ำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น
แนวทางการกำำ�กัับดููแลใบอนุุญาตสำำ�หรัับ
การให้้บริิการที่่�มีีข้อ้ จำำ�กัด
ั ในสหราชอาณาจัักร

ลัักษณะการนำำ�ไปใช้้งานหรืือประเภทพื้้�นที่่�ที่่�ให้้บริิการวิิทยุุกระจายเสีียงมีีข้อจำ
้ ำ�กััด
ใบอนุุญาตแบ่่งออกเป็็น 2 ประเภทย่่อย ได้้แก่่ ระยะสั้้�น และระยะยาว

ใบอนุุญาตสำำ�หรัับ
การให้้บริิการที่่�มีีข้้อจำ�กั
ำ ัด

ระยะสั้้�น

ระยะยาว

วััตถุุประสงค์์

วััตถุุประสงค์์

นำำ�ไปใช้้ในการจััดงานเทศกาลหรืือ
ประเพณีีศาสนา และสำำ�หรัับการ
ทดลองใช้้เพื่่�อนำ�ำ ไปสู่่�การสมััคร
ใบอนุุญาตแบบระยะยาวในอนาคต

การใช้้คลื่่�นในพื้้�นที่่�พิิเศษ
บางพื้้�นที่่� เช่่น มหาวิิทยาลััย
โรงพยาบาล ค่่ายทหาร และ
ท่่าเรืือ

ระยะเวลาใบอนุุญาต

ระยะเวลาใบอนุุญาต

ดำำ�เนิินกิิจการกระจายเสีียงได้้
สููงสุุด 28 วัันติิดต่่อกััน

ดำำ�เนิินกิิจการกระจายเสีียงได้้
ระหว่่าง 1-5 ปีี

กำำ�ลัังส่่ง

กำำ�ลัังส่่ง

ออกอากาศด้้วยกำำ�ลัังส่่งสููงสุุด
ที่่� 25 วััตต์์ในพื้้�นที่่�ชนบท และ
สููงสุุด 10 วััตต์์ ในเขตเมืือง
สำำ�หรัับการออกอากาศบน
FM และ 1 วััตต์์ สำำ�หรัับการ
ออกอากาศบน AM

การออกอากาศได้้บนคลื่่�น AM
ด้้วยกำำ�ลัังส่่งสููงสุุด 1 วััตต์์ โดย
อาจพิิจารณาการอนุุญาตให้้ใช้้
คลื่่�น FM ได้้ในบางพื้้�นที่่�
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2. ใบอนุุ ญ าตสำำ� หรัั บการให้้ บริิ การที่่� มีีข้้อจำำ�กัั ด (Restricted
Service License) ที่่�มีีการกำำ�หนดกำำ�ลัังส่่งในการออกอากาศต่ำำ��
เป็็ น ใบอนุุ ญ าตแบบจำำ�กัั ดพื้้� นที่่� แ ละขนาดความครอบคลุุ ม ในการ
ออกอากาศ โดยใบอนุุญาตสำำ�หรัับการให้้บริิการที่่�มีีข้้อจำำ�กััดนี้้�แบ่่งออกเป็็น
2 ประเภท ได้้แก่่ ใบอนุุญาตสำำ�หรัับการให้้บริิการที่่�มีีข้้อจำำ�กััดแบบระยะสั้้�น
(Short-term Restricted Service License) และใบอนุุญาตสำำ�หรัับการให้้
บริิการที่่�มีข้ี อ้ จำำ�กัดั แบบระยะยาว (Long-term Restricted Service License)
2.1 ใบอนุุ ญ าตสำำ� หรัั บ การให้้ บ ริิ ก ารที่่� มีี ข้้ อ จำำ�กัั ด แบบระยะสั้้� น
(Short-term Restricted Service License) เป็็นใบอนุุญาตที่่�ออกให้้สำำ�หรัับ
การนำำ�ไปใช้้เพื่่�อการจััดงานเทศกาล หรืือประเพณีีทางศาสนา และสำำ�หรัับ
การทดลองใช้้เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การขอใบอนุุญาตแบบระยะยาวในอนาคต มีีกำำ�หนด
ระยะเวลาออกอากาศได้้สูงู สุุดเพีียง 28 วัันติดต่
ิ อ่ กััน และสามารถออกอากาศ
ได้้ด้้วยกำำ�ลัังส่่งสููงสุุดที่่� 1 วััตต์์สำำ�หรัับการออกอากาศบนคลื่่�นความถี่่�เอเอ็็ม
และ 25 วััตต์์สำำ�หรัับการออกอากาศบนคลื่่�นความถี่่�เอฟเอ็็มในพื้้�นที่่�ชนบท
ส่่วนเขตเมืืองจะใช้้กำ�ลั
ำ ังส่่งที่่� 10 วััตต์์ (Ofcom, 2019a)
2.2 ใบอนุุ ญ าตสำำ� หรัั บ การให้้ บ ริิ ก ารที่่� มีี ข้้ อ จำำ�กัั ด แบบระยะยาว
(Long-term Restricted Service License) เป็็นใบอนุุญาตที่่�ออกให้้สำำ�หรัับ
การนำำ�ไปใช้้ในพื้้�นที่่�พิิเศษบางพื้้�นที่่�เท่่านั้้�น เช่่น มหาวิิทยาลััย โรงพยาบาล
ค่่ายทหาร และท่่าเรืือ เป็็นต้น้ ซึ่่ง� ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงที่่�มีใี บอนุุญาต
แบบระยะยาว สามารถใช้้คลื่่�นความถี่่�เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการกระจายเสีียงได้้
ระหว่่าง 1 – 5 ปีี โดยออกอากาศได้้เพีียงบนคลื่่�นความถี่่�เอเอ็็มและด้้วยกำำ�ลััง
ส่่งสููงสุุดที่่� 1 วััตต์์เท่่านั้้�น แต่่อาจมีีการพิิจารณาอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�
เอฟเอ็็มได้้ในบางพื้้�นที่่� (Ofcom, 2020)
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การที่่� มีี ใ บอนุุ ญ าตการให้้ บ ริิ ก ารที่่� มีี ข้้ อ จำำ�กัั ดส ามารถตอบสนอง
การใช้้ ง านคลื่่� น ความถี่่� ใ นกิิ จ การกระจายเสีี ย งเฉพาะกลุ่่�มมากยิ่่� ง ขึ้้� น
และสามารถวางแผนล่่วงหน้้าได้้ว่่าจะมีีการจััดสรรคลื่่�นความถี่่�ในกิิจการ
กระจายเสีี ย งที่่� เ หลืื อ อยู่่�ให้้ เ พีี ย งพอต่่ อ ปริิ ม าณอุุ ป สงค์์ ที่่� มัั ก มีี ม ากกว่่ า
อุุปทานได้้อย่่างไรจึึงจะเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด ซึ่่�งสะท้้อนถึึงความยืืดหยุ่่�น
ในการปรัับเปลี่่�ยนหรืือการกำำ�กัับดููแลให้้ตรงกัับแนวโน้้มสถานการณ์์ภายใน
อุุตสาหกรรมได้้มากยิ่่�งขึ้้�น

แนวทางในการส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียง
Ofcom มีีแนวทางในพััฒนาองค์์กรของตนเองซึ่่�งแบ่่งออกได้้เป็็น
3 แนวทาง ได้้แก่่ 1) การสร้้างความเข้้มแข็็งของบุุคลากรภายในองค์์กร
2) การสร้้างความร่่วมมืือในการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลระหว่่างองค์์กร และ 3) การ
พััฒนากิิจกรรมที่่�ช่่วยส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของบุุคลากรภายใน
องค์์กร
แนวทางในการส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียงในสหราชอาณาจัักร
การพััฒนาจากภายในองค์์กร

1.
สร้้างความ
เข้้มแข็็ง
จากภายใน
2.
สร้้างความ
ร่่วมมืือ

การทำำ�งาน
อย่่างมีีนวััตกรรม

การทำำ�ความ
เข้้าใจตลาด

การสร้้างความร่่วมมืือ
ระหว่่างองค์์กรทั้้�งในระดัับ
ประเทศและระดัับนานาชาติิ

ความหลากหลาย
ของบุุคลากร
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3.
กิจกรรมที่
สนับสนุน
การพัฒนา

การศึึกษาและ
ทำำ�ความเข้้าใจตลาด

การพััฒนา
ฐานข้้อมููลส่่วนกลาง

การบัังคัับใช้้กฎหมาย
อย่่างจริิงจััง

การพััฒนานวััตกรรม

การจััดการผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

การจััดทำำ�รายงาน
และสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์

แผนการพััฒนากิิจการกระจายเสีียง

Small Screen:
Big Debate

Diversity

Media Ownership
Rules

การประเมิินแนวโน้้มกิิจการ
กระจายเสีียงสาธารณะ
ในอนาคตผ่่านการศึึกษา
ความต้้องการของ
ผู้้�ฟัังและตลาด

การสร้้างความเข้้าใจและ
การมีีส่่วนร่่วมในเรื่่�องความ
หลากหลายในสัังคมให้้แก่่
ผู้้�ประกอบการ เพื่่�อให้้บริิการ
ประชาชนอย่่างทั่่�วถึึงทุุกพื้้�นที่่�
ในสหราชอาณาจัักร

การพิิจารณาการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�เกิิดขึ้้�นภายในอุุตสาหกรรม
เพื่่�อเน้้นย้ำำ�ว่
� ่าประชาชนสามารถ
เข้้าถึึงเนื้้�อหาและมุุมมอง
ที่่�เผยแพร่่อย่่างหลากหลาย
มากขึ้้�น

นอกจากนี้้�ยังั มีีการพััฒนาแผนการพััฒนากิิจการกระจายเสีียงโดยเฉพาะ
โดยมีีแนวทางในการส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียงแบ่่งออกเป็็น 3 แนวทาง
ได้้แก่่
1. การจัั ดทำำ�โครงการการประเมิิ นแนวโน้้ มกิิ จการกระจายเสีี ย ง
สาธารณะในอนาคต ผ่่านการศึึกษาความต้้องการของผู้้�ฟัังและตลาด หรืือ
Small Screen: Big Debate โดยพิิจารณาถึึงการถ่่ายทอดเนื้้�อหาและ
แนวทางการพััฒนากิิจการกระจายเสีียงอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต ซึ่่�งเป็็นการ
ทำำ�การประเมิินของ The Public Service Broadcasters (PSB) ระหว่่างปีี
พ.ศ. 2557 – 2561 โดยพิิจารณาว่่า ผู้้�ฟัังต้้องการอะไรจากการให้้บริิการ
กระจายเสีียงในอีีก 5 - 10 ปีีข้้างหน้้า
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2. การสร้้างความเข้้าใจและการมีีส่่วนร่่วมในเรื่่�องความหลากหลาย
ภายในสัังคมให้้กัับผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง เพื่่�อให้้พััฒนาบริิการวิิทยุุ
ให้้มีีเนื้้�อหาสาระที่่�หลากหลายและเข้้าถึึงผู้้�ฟัังทุุกกลุ่่�มได้้อย่่างทั่่�วถึึง
3. ทบทวนและตรวจสอบกฎเกณฑ์์สำำ�หรัับการเป็็นเจ้้าของสื่่�อสำำ�หรัับ
กิิจการโทรทััศน์์ วิิทยุุ และหนัังสืือพิิมพ์์ (Media Ownership Rules)
ทุุกๆ 3 ปีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้�บริิโภคสามารถเข้้าถึึงมุุมมองที่่�หลากหลาย และ
เป็็นส่่วนสำำ�คััญในการทำำ�งานตามระบอบประชาธิิปไตยของสหราชอาณาจัักร
โดยในการตรวจสอบจะพิิจารณาถึึงการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ
วงการสื่่�อ ผู้้�เล่่นรายใหม่่ในตลาด และวิิธีีการได้้รัับข่่าวสารและการมีีส่่วนร่่วม
กัับเนื้้�อหาข่่าวในปััจจุุบััน

แนวทางการปรัับตััวของผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
การปรัับตััวของผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงในสหราชอาณาจัักร
RADIO SUBSCRIPTION
STRATEGY
เก็็บค่่าบริิการสมาชิิก
การฟัังวิิทยุุโดยไม่่มีีโฆษณา
อนุุญาตให้้ผู้้�ฟัังเข้้าถึึงเนื้้�อหาที่่�มีีเฉพาะช่่องทาง
ออนไลน์์และมีีเนื้้�อหาให้้ผู้้�ฟัังเลืือกได้้ตามต้้องการ
CROSS-INDUSTRY
COLLABORATION
สร้้างความร่่วมมืือระหว่่าง
อุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียง
และอุุตสาหกรรมรถยนต์์ในการยก
ระดัับอุุปกรณ์์วิิทยุุภายในรถยนต์์
INDUSTRY
COLLABORATION
ร่่วมกัันส่่งเสริิมให้้ผู้้�ฟัังเปลี่่�ยนไปรัับ
ฟัังวิิทยุุระบบ DAB+ มากยิ่่�งขึ้้�น
ผ่่านแคมเปญการตลาด
ร่่วมกัันสร้้างการรัับรู้้�และความ
เข้้าใจในการรัับฟัังวิิทยุุผ่่าน DAB+
มากขึ้้�น

NICHE DIGITAL
ADVERTISING
พััฒนาการผลิิตและออกอากาศ
โฆษณาผ่่านทางช่่องทางดิิจิิทััล
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
พััฒนารููปแบบการโฆษณาที่่�เสนอ
ให้้กัับผู้้�โฆษณามีีความเฉพาะกลุ่่�ม
มากยิ่่�งขึ้้�น
VOICE ASSISTANT
PLATFORM
ให้้บริิการกระจายเสีียงผ่่านลำำ�โพง
อััจฉริิยะ
เพิ่่�มจำำ�นวนของผู้้�ฟัังรายใหม่่ผ่่าน
แพลตฟอร์์มนี้้�ที่่�กำำ�ลัังเป็็นที่่�นิิยม
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อุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียงในสหราชอาณาจัักรได้้มีกี ารร่่วมมืือกััน
เพื่่�อเผยแพร่่ข่า่ วสารเกี่่ย� วกัับการออกอากาศวิิทยุุกระจายเสีียงในระบบดิิจิทัิ ลั
บนระบบ DAB+ รวมถึึงยัังมีีการจััดทำำ�แคมเปญทางการตลาด โดยใช้้ชื่่�อว่่า
“Don’t miss a thing with DAB+” ที่่�นำำ�โดย Digital Radio UK อีีกทั้้�ง
ยัังได้้มีีการร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายในห่่วงโซ่่เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�ฟััง
หัันมารัับฟัังวิิทยุุบนระบบ DAB+ มากขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังมีีความร่่วมมืือกัับ
ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมรถยนต์์เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพการรัับฟัังวิิทยุุ
บนรถยนต์์ให้้ดีีขึ้้�น โดยครอบคลุุมตั้้�งแต่่ผู้้�ผลิิตชิ้้�นส่่วนรถยนต์์ ผู้้�ให้้บริิการ
แพลตฟอร์์มบนรถยนต์์ สถานีีวิิทยุุ และผู้้�ผลิิตเนื้้�อหา
ขณะเดีียวกัันผู้้�ประกอบการยัังได้้ใช้้กลยุุทธ์์การให้้บริิการแบบเก็็บค่่า
บริิการสมาชิิก (Subscription) ในการเข้้าถึึงเนื้้�อหาวิิทยุุในช่่องทางออนไลน์์
ที่่�ไม่่มีีโฆษณาและสามารถเลืือกฟัังเนื้้�อหาได้้ตามต้้องการ ทั้้�งยัังปรัับตััวด้้วย
การทำำ�ตลาดออนไลน์์เฉพาะกลุ่่�ม (Niche) มากยิ่่ง� ขึ้้น� รวมถึึงได้้ใช้้แพลตฟอร์์ม
การสั่่�งงานด้้วยเสีียง (Voice Assistant Platform) เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางการรัับฟััง
วิิทยุุ ซึ่่�งกำำ�ลัังได้้รัับความนิิยมในการใช้้งานอย่่างแพร่่หลายในปััจจุุบััน

ปััจจััยที่่�นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
โดยสรุุปกล่่าวได้้ว่่าปััจจััยหลััก 3 ประการที่่�ส่่งผลให้้กิิจการ
กระจายเสีียงของสหราชอาณาจัักรสามารถพััฒนาได้้ภายใต้้สภาวะที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปได้้แก่่
1. การกำำ�กัับดููแลที่่�ยืืดหยุ่่�นที่่�มีีการพิิจารณาปััจจััยเกี่่�ยวเนื่่�อง
อย่่างละเอีียดถี่่�ถ้วน
้
2. การพััฒนาจากภายในสู่่�ภายนอกขององค์์กรกำำ�กัับดููแล
3. ความร่่วมมืือที่่�เข้้มแข็็งของผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
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สหรััฐอเมริิกา
สภาพอุุตสาหกรรมและตลาดกิิจการกระจายเสีียง
สหรััฐอเมริิกามีีผลผลิิตมวลรวมต่่อหััว (GDP Per Capita) อยู่่�ที่่�
63,544 ดอลลาร์์สหรััฐหรืือประมาณ 2.135 ล้้านบาท และมีีอััตราการเข้้าถึึง
อิินเทอร์์เน็็ตอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 87 ทำำ�ให้้ประชาชนสามารถเลืือกใช้้สื่่�อที่่�ไม่่ได้้จำำ�กัดั
เพีียงสื่่�อมวลชนดั้้�งเดิิม (Traditional Mass Media) เท่่านั้้�น แต่่ยัังสามารถ
ฟัังรายการวิิทยุุผ่่านช่่องทางออนไลน์์ อาทิิ Apple Music, Spotify หรืือ
Pandora ได้้ โดยผลการสำำ�รวจของคณะกรรมการกลางกำำ�กัับดููแลกิิจการ
สื่่�อสาร (Federal Communications Commission: FCC) นั้้�นแสดง
ให้้เห็็นว่่ากิิจการกระจายเสีียงผ่่านเครื่่�องรัับวิิทยุุยัังได้้รัับความนิิยมควบคู่่�กัับ
การรัับฟัังวิิทยุุในระบบออนไลน์์ โดยเม็็ดเงิินโฆษณาของกิิจการกระจายเสีียง
ยัังมีีปริิมาณมาก อยู่่�ที่่ร� าว 15,178 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐหรืือประมาณ 509,950
ล้้านบาท ต่่อปีี
ประเภทของกิิจการกระจายเสีียงในสหรััฐอเมริิกา
ผู้้�ให้้บริิการวิิทยุุภาคพื้้�นดิิน
(Terrestrial Radio Provider)
วิิทยุุดาวเทีียม
(Satellite Radio)
ผู้ให้บริการเสียงออนไลน์
(Online Radio)
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ผู้้�ให้้บริิการกิิจการกระจายเสีียงของสหรััฐอเมริิกาสามารถแบ่่งออก
ได้้เป็็น 3 ประเภทหลััก ได้้แก่่ 1) ผู้้�ให้้บริิการวิิทยุุภาคพื้้�นดิิน (Terrestrial
Radio Provider) 2) วิิทยุุดาวเทีียม (Satellite Radio) และ 3) ผู้้�ให้้บริิการ
เสีียงออนไลน์์ (Online Radio) โดยจำำ�นวนสถานีีวิิทยุุเอเอ็็ม และสถานีีวิิทยุุ
เอฟเอ็็มนั้้�น ในช่่วงไม่่กี่่ปี� ที่่ี ผ่� า่ นมายัังคงทรงตััว ขณะที่่�จำำ�นวนสถานีีวิทิ ยุุเอฟเอ็็ม
แบบกำำ�ลัังส่่งต่ำำ��มีีเพิ่่�มขึ้้�น รวมทั้้�งผู้้�ให้้บริิการเสีียงออนไลน์์มีีจำำ�นวนช่่องหรืือ
สถานีีเพิ่่�มมากขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ สำำ�หรัับใบอนุุญาตในการให้้บริิการวิิทยุุภาคพื้้�นดินนั้้
ิ น�
มีีระยะเวลา 8 ปีี และสามารถต่่ออายุุได้้เมื่่�อผู้้�รัับใบอนุุญาตยื่่�นคำำ�ขอต่่อ FCC
ในแง่่รายได้้นั้้น� วิิทยุุภาคพื้้�นดินส่
ิ วน
่ ใหญ่่มีรี ายได้้ขึ้้น� อยู่่�กัับการโฆษณา
ซึ่่�งโดยทั่่�วไปสถานการณ์์ด้้านรายได้้ยัังคงทรงตััว ยกเว้้นในช่่วงที่่�เกิิดการ
ระบาดใหญ่่ของไวรััสโควิิด-19 ในปีี พ.ศ. 2563 ซึ่่�งส่่งผลให้้มููลค่่าการโฆษณา
ในตลาดกิิจการกระจายเสีียงลดลงอย่่างรวดเร็็ว ในขณะที่่�กิจิ การวิิทยุุดาวเทีียม
และวิิทยุุออนไลน์์ที่่�มีีฐานรายได้้จากการโฆษณาและการสมััครสมาชิิกเติิบโต
ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยทิิศทางรายได้้ของกิิจการกระจายเสีียงเริ่่ม� เปลี่่ย� นแปลงไป
พึ่่�งพิิงรายได้้จากการสมััครสมาชิิกมากขึ้้น� (Paid Subscription) (FCC, 2020)
รายงานของ Nielsen (2018) ได้้คาดการณ์์ว่่าผู้้�ใช้้งานสื่่�อทางเสีียง
โดยเฉพาะสื่่�อวิิทยุุในระบบภาคพื้้�นดิินมีจำี ำ�นวน 228.5 ล้้านคน รัับฟัังสื่่�อวิิทยุุ
ทางดาวเทีียมจำำ�นวน 35.7 ล้้านคน ฟัังผ่่านช่่องทางสตรีีมมิ่่�งจำำ�นวน 68.5
ล้้านคน และฟัังผ่่านพอดแคสต์์จำำ�นวน 21.9 ล้้านคน โดยจากผลการสำำ�รวจ
แสดงให้้เห็็นว่่าสื่่�อวิิทยุุยัังเป็็นสื่่�อที่่�สำำ�คััญของชาวอเมริิกััน
สภาพการแข่่งขัันในตลาดสหรััฐอเมริิกา ยัังขึ้้�นอยู่่�กัับอุุตสาหกรรม
เพลง Music as Input ซึ่่�งบริิการในรููปแบบสตรีีมมิ่่�งกำำ�ลัังได้้รัับความนิิยมสููง
จากการมีีเพลงจำำ�นวนมากที่่�เลืือกฟัังได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา และมีีคุุณภาพเสีียง
ที่่�ดีีกว่่าการรัับฟัังผ่่านสถานีีวิิทยุุภาคพื้้�นดิิน รวมทั้้�งยัังมีีระบบอััลกอริิทึึม
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(Algorithm) ที่่�คััดเลืือกเพลงที่่�เหมาะกัับพฤติิกรรมการฟัังเพลงของผู้้�ใช้้งาน
อีีกด้้วย โดยผู้้�ให้้บริิการรายใหญ่่ที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักทั่่�วโลก เช่่น Apple Music,
Spotify และ Pandora
จากการเกิิดขึ้้�นของเทคโนโลยีีใหม่่ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ฟัังมีีทางเลืือกมากขึ้้�น
ทำำ�ให้้สถานการณ์์การแข่่งขัันในธุุรกิจิ สื่่อ� กระจายเสีียงสููงขึ้้น� ผู้้�ให้้บริิการจึึงต้้อง
แข่่งขัันดึงึ ผู้้�ฟังั มากขึ้้�น เช่่นบริิการวิิทยุุดาวเทีียมมีีการสร้้างเครืือข่่ายพัันธมิติ ร
กัับผู้้�ผลิิตรถยนต์์ และผู้้�ขายรถยนต์์ในการให้้บริิการทดลองใช้้ หรืือให้้บริิการ
ฟัังรายการวิิทยุุผ่่านดาวเทีียมฟรีี เมื่่�อซื้้�อรถยนต์์ที่่�ติิดตั้้�งเครื่่�องรัับวิิทยุุระบบ
ดาวเทีียม (Pesce, 2017)
จากปััจจััยต่่างๆ เหล่่านี้้� ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ต้้องปรัับตััวเพื่่�อให้้อยู่่�รอดในสภาวการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดแฟลตฟอร์์มการรัับฟัังวิิทยุุที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยจากการสำำ�รวจของ
FCC ในช่่วงระยะเวลา 12 ปีี (ค.ศ. 2008 - 2019) พบว่่า สื่่�อวิิทยุุในระบบ
ภาคพื้้�นดิินยัังคงเป็็นสื่่�อที่่�ได้้รัับความนิิยมอยู่่� แต่่เมื่่�อพิิจารณาผลสำำ�รวจ
เกี่่ย� วกัับอััตราการรัับฟัังรายสััปดาห์์นั้้น� พบว่่าอััตราการรัับฟัังสื่่อ� วิิทยุุในระบบ
ภาคพื้้�นดิินมีีอััตราการเติิบโตที่่�เฉลี่่�ยร้้อยละ 0.55 ในขณะที่่�อััตราการเติิบโต
ของวิิทยุุออนไลน์์ (รวมที่่�เป็็นระบบเอเอ็็มและเอฟเอ็็ม) นั้้�นมีมี ากถึึงร้้อยละ 29

แนวทางในการกำำ�กัับดููแล
หน่่ ว ยงานหลัั ก ที่่� กำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การกระจายเสีี ย งของประเทศ
สหรััฐอเมริิกา คืือ Federal Communications Commission หรืือ
FCC ซึ่่�งจััดตั้้�งขึ้้�นตาม The Communications Act of 1934 และมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อการกำำ�กัับดููแลการค้้าระหว่่างรััฐและต่่างประเทศในด้้าน
การสื่่�อสารทั้้�งทางสาย (Wireline) และทางคลื่่�นความถี่่� เพื่่�อให้้ประชาชน
ในประเทศเข้้าถึึงบริิการทางด้้านการสื่่�อสารต่่างๆ ได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน โดย
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The Communications Act of 1934 มีีกฎระเบีียบพื้้�นฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการกระจายเสีียง ดัังนี้้�
1. เสรีีภาพในการแสดงออก (Freedom of Speech) ตามบทบััญญััติิ
ในรััฐธรรมนููญของประเทศสหรััฐอเมริิกา โดย FCC มีีหน้้าที่่�เพีียงสอดส่่องดููแล
เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าสาธารณะได้้ประโยชน์์อย่่างแท้้จริิงจากการอนุุญาต
ให้้มีีเสรีีภาพในการแสดงออก
2. ดุุลยพิินิิจของผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาต (Licensee Discretion) ในการ
รัับผิิดชอบสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาที่่�เหมาะสมกัับประเภทใบอนุุญาตที่่�ได้้รัับไป
โดยที่่� FCC จะไม่่เข้้าไปแทรกแซง
3. FCC สามารถแจ้้งเตืือนผู้้�ให้้บริิการ ไม่่ให้้ผลิิตรายการที่่�มีีเนื้้�อหา
เสีียดสีี เยาะเย้้ย ล้้อเลีียนปััจเจก กลุ่่�ม หรืือสถาบััน (Criticism, Ridicule,
and Humor Concerning Individuals, Groups, and Institutions) เช่่น
เนื้้�อหารายการวิิทยุุที่่�วิิพากษ์์วิิจารณ์์หรืือล้้อเลีียนศาสนา ชาติิพัันธุ์์� เพศ และ
ยัังรวมถึึงเนื้้�อหาที่่�บิิดเบืือน หลอกลวงเป็็นเท็็จด้้วย
FCC ได้้เข้้ามาแก้้ปัญ
ั หาเรื่่อ� งคลื่่น� ความถี่่ที่่� มี� อี ยู่่�อย่่างจำำ�กัดั ด้้วยการนำำ�
คลื่่น� วิิทยุุระบบเอฟเอ็็มแบบกำำ�ลังั ส่่งต่ำำ�� (Lower Power FM: LPFM) มาใช้้งาน
โดยได้้กำำ�หนดมาตรฐานของวิิทยุุฯ ไว้้ว่า่ ต้้องเป็็นการออกอากาศเพื่่�อการศึึกษา
ที่่�ไม่่ใช่่เชิิงพาณิิชย์์เท่่านั้้�น (non-commercial educational) และดำำ�เนิินการ
โดยใช้้กำำ�ลัังส่่งไม่่เกิิน 100 วััตต์์ หรืือ 0.1 กิิโลวััตต์์ ระยะเวลาของใบอนุุญาต
โดยปกติิแล้้ว จะมีีระยะเวลา 8 ปีี แต่่ก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับมลรััฐหรืือเขตดิินแดน
(Territory) ที่่�สถานีีวิิทยุุตั้้�งอยู่่�ด้้วย นอกจากนี้้�ผู้้�ที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตต้้องเป็็น
หน่่วยงานที่่�ทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อสาธารณะ เช่่น หน่่วยงานเอกชน หรืือสถาบััน
การศึึกษาที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร ที่่�เน้้นเรื่่�องการบริิการสาธารณะต่่างๆ
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สำำ� หรัั บ ประเด็็ นปัั ญ หาคลื่่� นร บกวนและการรัั บ ส่่ ง สัั ญ ญาณที่่� ไ ม่่ มีี
ประสิิทธิิภาพของวิิทยุุระบบเอเอ็็มนั้้�น FCC ได้้มีีการพิิจารณาและปรัับใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในการรัับส่่งสััญญาณในระบบ In-band on-channel
(IBOC) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการส่่งสััญญาณและปรัับปรุุงคุุณภาพเสีียง
และลดสััญญาณรบกวน
นอกจากนี้้� FCC ยัังได้้จััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ 5 ปีี ประกอบด้้วย
4 ยุุทธศาสตร์์หลัักโดยสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดั้้�งนี้้� (FCC, 2018)
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1: การลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางดิิจิิทััล ผ่่านการขยาย
การใช้้งานการส่่งสััญญาณด้้วยอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง (Broadband) ในทุุก
ภาคส่่วนของประเทศ รวมถึึงพื้้�นที่่�ที่่�เข้้าถึึงได้้ยาก เพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� ทาง
ดิิจิิทััลทั่่�วประเทศ โดยมีีการสร้้างสภาพแวดล้้อมการกำำ�กัับดููแลที่่�มีีลัักษณะ
ไม่่เข้้มงวดจนเกิินไป เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ภาคเอกชนเข้้ามาลงทุุนในกิิจการ
อิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง บนพื้้�นฐานของการส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการและขยาย
โอกาสทางเศรษฐกิิจ รวมถึึงการลดและขจััดข้้อจำำ�กััดด้้านกฎระเบีียบและ
อุุปสรรคต่่อโครงสร้้างพื้้�นฐานการลงทุุน และสร้้างโอกาสในการสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมด้้านบริิการบรอดแบนด์์และเทคโนโลยีีในราคาที่่�ประชาชนเข้้าถึึงได้้
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2: การส่่งเสริิมนวััตกรรม โดยการพััฒนาเครืือข่่าย
นวััตกรรมและบริิการ เพื่่�อขจััดอุปุ สรรคด้้านการสร้้างนวััตกรรมและการลงทุุน
และการดำำ�เนิินการตามเป้้าหมายเพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่่�แท้้จริิง มากกว่่าการ
กำำ�หนดกฎข้้อบัังคัับไว้้อย่่างกว้้างๆ เพื่่�อป้้องกัันปััญหาที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ยุุ ท ธศาสตร์์ ที่่� 3: การคุ้้�มครองผู้้�บริิ โ ภคและความปลอดภัั ย ของ
สาธารณะ ผ่่านการปรัับปรุุงบริิการการสื่่�อสารให้้แก่่ประชาชนทุุกคนรวมถึึง
ผู้้�ที่่�มีีความพิิการโดยการพััฒนาและดำำ�เนิินมาตรการและนโยบายแบบเชิิงรุุก
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ตลอดจนการบัังคัับใช้้กฎหมายดำำ�เนิินการตามนโยบายและขั้้�นตอนเพื่่�อเสริิม
สร้้างความปลอดภััยของประชาชน และให้้ประชาชนทุุกคนเข้้าถึึงบริิการได้้
รวมถึึงการปรัับปรุุงความปลอดภััยสาธารณะ และการสื่่�อสารในภาวะฉุุกเฉิิน
โดยใช้้เทคโนโลยีีที่่�หลากหลาย เพื่่�อสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและให้้ประชาชน
เข้้าถึึงความปลอดภััยสาธารณะ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4: การปฏิิรููปกระบวนการของ FCC ผ่่านการปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน ลดภาระ
ในอุุ ต สาหกรรม และส่่ ง เสริิ ม นวัั ต กรรม โดยการทบทวนกฎข้้ อ บัั ง คัั บ
กระบวนการปฏิิบััติิงาน และกฎระเบีียบที่่�สำำ�คััญ ตลอดจนการปรัับปรุุง
เทคโนโลยีีสารสนเทศ และให้้มีกี ารตรวจสอบการทำำ�งานของ Universal Fund
Service เพื่่�อให้้ประชากรได้้รัับบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการกระจายเสีียง
กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม ได้้อย่่างครอบคลุุม มีีประสิิทธิิภาพ
และลดการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

แนวทางในการส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียง
บทบาทในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนกิิจการกระจายเสีียงในประเทศ
สหรััฐอเมริิกานั้้�นอยู่่�ภายใต้้หน่่วยงานที่่�มีีชื่่�อว่่า Corporation for Public
Broadcasting (CPB) ซึ่่�งจะสนัับสนุุนเฉพาะผู้้�ประกอบการที่่�ไม่่ได้้ประกอบ
กิิจการเชิิงพาณิิชย์์ (Non-Commercial License) โดย CPB เป็็นองค์์กรเอกชน
ที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร ได้้รัับเงิินทุุนจากรััฐบาลกลางแจกจ่่ายเงิินทุุนส่่วนใหญ่่
ไปยัั ง สถานีี วิิ ท ยุุ แ ละโทรทัั ศน์์ ส าธารณะในพื้้� นที่่� เ ป้้ า หมาย 1,500 แห่่ ง
ทั่่�วสหรััฐอเมริิกา โดยมีีจุดุ ประสงค์์เพื่่�อให้้ประชากรชาวอเมริิกันทุ
ั กุ คนสามารถ
เข้้าถึึงสื่่�อสาธารณะในท้้องถิ่่�นได้้โดยไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายไม่่ว่่าจะอาศััยอยู่่�ใน
พื้้�นที่่�ใด ช่่วยให้้ชุุมชนเหล่่านี้้�สามารถเข้้าถึึงข่่าวสาร รายการด้้านการศึึกษา
ข้้อมููลความปลอดภััยสาธารณะและวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น และอื่่�นๆ อีีกทั้้�ง
ยัังส่่งเสริิมการพััฒนาเนื้้�อหาที่่�เป็็นที่่�ต้้องการให้้แก่่กลุ่่�มที่่�เข้้าไม่่ถึึงบริิการ
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กระจายเสีียง โดยเฉพาะกลุ่่�มเด็็ก และชนกลุ่่�มน้้อย (Minorities) และอำำ�นวย
ความสะดวกในการพััฒนาเนื้้อ� หาข้้ามแฟลตฟอร์์มด้้วย โดย CPB จะได้้รับั เงิิน
ทุุนจากรััฐบาลกลางล่่วงหน้้า 2 ปีี และกระจายเงิินทุุนตามสััดส่วนที่่
่ �กฎหมาย
กำำ�หนดไว้้ ซึ่่�งเงิินทุุนส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 71) จะส่่งตรงไปยัังสถานีีวิิทยุุและ
โทรทััศน์์สาธารณะ เพื่่�อผลิิตรายการสำำ�หรัับท้้องถิ่่�น ให้้บริิการชุุมชนในด้้าน
ข่่าวสาร การศึึกษา ความปลอดภััยสาธารณะ และซื้้อ� อุุปกรณ์์ออกอากาศ และ
ร้้อยละ 18 ลงทุุนไปกัับการผลิิตรายการของสถานีีที่่มี� คี วามน่่าสนใจ (Protect
My Public Media, n.d.)
โดยในส่่วนของ FCC นั้้�น ได้้มีีการลดค่่าธรรมเนีียมรายปีีแก่่สถานีี
วิิทยุุกระจายเสีียงตามสถานการณ์์ เช่่น ในปีี พ.ศ. 2561 FCC ลดการเก็็บ
ค่่าธรรมเนีียมรายปีีของสถานีีวิิทยุุเอฟเอ็็มและเอเอ็็ม ประมาณร้้อยละ 13
เพื่่�อให้้สัมั พัันธ์กั์ บั จำำ�นวนผู้้�ฟัังที่่�ลดลง รวมถึึงอนุุญาตให้้เลื่่อ� นการชำำ�ระเงิินและ
ผ่่อนชำำ�ระบางส่่วน ในอััตราดอกเบี้้�ยที่่�มีีส่่วนลด และในบางกรณีีอาจยกเว้้น
ค่่าธรรมเนีียมให้้ด้ว้ ยเนื่่�องจากผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
ไวรััสโควิิด-19 (Inside Radio, 2018, 2019, 2021)

แนวทางการปรัับตััวผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
จากรายงานของ Perrin (2021) พบว่่ามููลค่่าการใช้้จ่่ายโฆษณา
บนวิิทยุุลดลง ในขณะที่่�การโฆษณาบนช่่องทางดิิจิิทััลมีีการเติิบโตขึ้้�นถึึง
ร้้อยละ 15 ในปีี พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์์ดัังกล่่าว ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการ
จำำ�เป็็นต้อ้ งปรัับตััวและพััฒนากลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
และการเปลี่่� ย นผ่่ า นเข้้ า สู่่�การรัั บ ฟัั ง ในยุุ ค ดิิ จิิทัั ล ด้้ ว ยการเพิ่่� ม ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
ที่่�หลากหลาย รองรัับแฟลตฟอร์์มออนไลน์์ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น การเพิ่่�มช่่องทาง
การเผยแพร่่ เ นื้้� อ หาที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ จำำ�กัั ด เพีี ย งแค่่ เ ครื่่� อ งรัั บ วิิ ท ยุุ ที่่� ต้้ อ งรัั บ ฟัั ง ตาม
ผัังรายการเท่่านั้้�น แต่่ยังั เพิ่่�มช่่องทางดิิจิทัิ ลั และรายการถ่่ายทอดสด ออกแบบ
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เนื้้�อหารายการเพื่่�อให้้สามารถรัับฟัังผ่่านอุุปกรณ์์ที่่�หลากหลายได้้ รองรัับ
การฟัังรายการวิิทยุุในรููปแบบ On-demand ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
สามารถออกแบบแพ็็คเกจโฆษณาที่่�หลากหลายให้้กัับลููกค้้า สร้้างรููปแบบ
โฆษณาที่่�มีีความเฉพาะกลุ่่�ม (Niche advertising) และขยายความร่่วมมืือ
ในการโฆษณากัับแพลตฟอร์์มต่่างๆ ได้้ดีีขึ้้�น (Cumulus Media, 2021;
Cumulus Media, n.d.; PRNewswire, 2021)
ขณะที่่�สถานีีวิทิ ยุุกำำ�ลังั ส่่งต่ำำ��นั้้นมี
� กี ารใช้้กลยุุทธ์์ต่า่ งๆ ในการหาเงิินทุนุ
สำำ�หรัับค่่าใช้้จ่่าย เช่่น ค่่าอุุปกรณ์์ พื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน และค่่าใช้้จ่่ายในการ
ดำำ�เนิินงาน เช่่น การระดมทุุนสาธารณะ (Crowdfunding sites) การบริิจาคผ่่าน
บริิการข้้อความ (SMS) การสร้้างรายได้้จากการจััดคอนเสิิร์์ต การร่่วมรัับชม
กิิจกรรมการถ่่ายทอดสด (Live-broadcasted events) การขายเสื้้�อยืืด
แคมเปญการระดมทุุนออนไลน์์

ปััจจััยที่่�นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
ปััจจััยความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินกิิจการกระจายเสีียงของ
ประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก ามาจากการที่่� ห น่่ ว ยงานกำำ�กัั บ ดูู แ ลมีี ก าร
ปรัับตััวให้้สอดคล้้องกัับระบบนิิเวศที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป มีีหน่่วยงาน
ภาคประชาสัังคมหรืือหน่่วยงานที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไรซึ่่�งจััดตั้้�งมาเพื่่�อ
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนกิิจการกระจายเสีียงเพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิิน
กิิ จ การได้้ ใ นสภาวะที่่� สื่่� อ ออนไลน์์ เข้้ า มาทดแทนการรัั บ ฟัั ง วิิ ท ยุุ
รููปแบบเดิิม ขณะที่่�ฝั่่�งผู้้�ประกอบการเองก็็มีีการปรัับตััวใช้้ช่่องทาง
ออนไลน์์ ผ สมผสานกัั บ ช่่ อ งทางออฟไลน์์ ใ นการนำำ� เสนอเนื้้� อ หา
รายการวิิทยุุ ทั้้�งมีีการปรัับเปลี่่�ยนเนื้้�อหา รููปแบบบริิการ ให้้เข้้าถึึง
กลุ่่�มผู้้�ฟัั ง ที่่� มีี อุุ ป กรณ์์ ใ นการรัั บ ฟัั ง และพฤติิ ก รรมการฟัั ง วิิ ท ยุุ
ที่่�แตกต่่างกัันได้้อย่่างทั่่�วถึึง
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ออสเตรเลีีย
สภาพอุุตสาหกรรมและตลาดกิิจการกระจายเสีียง
ปีี พ.ศ. 2563 ประเทศออสเตรเลีียมีีผลผลิิตมวลรวมต่่อหััว (GDP
Per Capita) อยู่่�ที่่� 51,812 ดอลลาร์์สหรััฐหรืือประมาณ 1.741 ล้้านบาท และ
ยัังมีีอััตราการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตสููงถึึงร้้อยละ 88 ในด้้านสภาพตลาดกิิจการ
กระจายเสีียงนั้้�น ออสเตรเลีียเป็็นประเทศที่่�มีีการให้้บริิการวิิทยุุกระจายเสีียง
ภาคพื้้�นดิินมายาวนานกว่่า 100 ปีี และปััจจุุบันั ประชากรในออสเตรเลีียยัังคง
มีีปริิมาณการรัับฟัังวิิทยุุกระจายเสีียงภาคพื้้�นดินิ มากที่่�สุดุ เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
สื่่�อทางเสีียงอื่่�นๆ เช่่น สตรีีมมิ่่�งแพลตฟอร์์ม พอดแคสต์์ วิิดีีโอเสีียงออนไลน์์
หนัังสืือเสีียง
ออสเตรเลีียเป็็นประเทศที่่�มีีพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่จึึงมีีความหลากหลาย
ทางภููมิศิ าสตร์์ ทั้้�งยัังมีีความหนาแน่่นของประชากรต่ำำ�� ในพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่ใช่่ในเมืือง
หลวง จึึงเป็็นความท้้าทายในการให้้บริิการกิิจการกระจายเสีียง โดยปััจจุุบััน
มีีการให้้บริิการกิิจการกระจายเสีียงใน 5 ช่่องทาง ได้้แก่่ วิิทยุุแอนะล็็อก
ในระบบเอเอ็็ม วิิทยุุแอนะล็็อกในระบบเอฟเอ็็ม วิิทยุุดิิจิทัิ ัลในระบบ DAB+
วิิทยุุดาวเทีียม (Satellite) และวิิทยุุออนไลน์์ (IP Streaming)
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การพััฒนาวิิทยุุ
ในระบบ DAB+

2552

2560

2563

เริ่่�มมีีการให้้บริิการวิิทยุุ
ระบบ DAB+ ใน 5 เมืือง
(Mainland)

มีีการให้้บริิการวิิทยุุ
ในระบบ DAB+
เพิ่่�มในอีีก 2 เมืือง

มีีการให้้บริิการวิิทยุุในระบบ
DAB+ ใน 10 เมืือง
ครอบคลุุมประชากร
ร้้อยละ 64

ข้้อพิิจารณาในการให้้บริิการกิิจการกระจายเสีียงของประเทศออสเตรเลีีย

พื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ของประเทศ
ออสเตรเลีียมีีขนาดใหญ่่และ
มีีความหลายหลายทางภููมิิศาสตร์์

ประชากรค่่อนข้้างกระจุุกตััวในเมืืองใหญ่่
หากเป็็นนอกเมืืองหลวงจะมีีความ
หนาแน่่นของประชากรต่ำำ�� และอาศััย
อยู่่�อย่่างกระจััดกระจาย

ช่่องทางการให้้บริิการกิิจการกระจายเสีียง

AM Radio

FM Radio

DAB+

Satellite

IP Streaming

ในปััจจุุบัน
ั วิิทยุุแอนะล็็อกบนคลื่่น
� ความถี่่�ทั้้�งในระบบ AM และ FM ยัังเป็็นช่่องทางหลััก
ในการส่่งสััญญาณออกอากาศเพื่่�อเผยแพร่่เนื้้�อหา ในส่่วนของช่่องทางการให้บ
้ ริิการ
อื่่�นๆ ทั้้�งการใช้้วิิทยุุในระบบดิิจิิทััล วิิทยุุดาวเทีียม และวิิทยุุบนเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต
จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้ถ่
� ่ายทอดสััญญาณหรืือเนื้้�อหาคู่่�ขนานกัับวิิทยุุแอนะล็็อกเป็็นส่่วนใหญ่่

จากข้้อมููลพบว่่า มููลค่่าตลาดโดยรวมของกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง
(เอเอ็็มและเอฟเอ็็ม) นั้้�น มีีแนวโน้้มลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2559
โดยในปีี พ.ศ. 2563 มููลค่่าตลาดกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงอยู่่�ที่่� 880 ล้้านดอลลาร์์
ออสเตรเลีีย หรืือประมาณ 21,444 ล้้านบาท2 ลดลงถึึงร้้อยละ 22.9 จาก
ปีีก่่อนหน้้า ซึ่่�งคาดว่่าเป็็นผลมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส
โควิิด-19 อย่่างไรก็็ดีี คาดการณ์์ว่่า ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2564 – 2568 อุุตสาหกรรม
2

อััตราแลกเปลี่่�ยนธนาคารแห่่งประเทศไทย ณ วัันที่่� 16 ธัันวาคม 2564:
1 ดอลลาร์์ออสเตรเลีีย = 24.3678 บาท
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กิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงจะค่่อยๆ ฟื้้�นตััว โดยคาดว่่ามููลค่่าตลาดกิิจการวิิทยุุ
กระจายเสีียงของออสเตรเลีียในปีี พ.ศ. 2568 จะมีีมูลู ค่่า 1,069 ล้้านดอลลาร์์
ออสเตรเลีียหรืือประมาณ 26,049 ล้้านบาท ลดลงโดยเฉลี่่ย� จากปีี พ.ศ. 2559
อยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 1.1
ส่่ วนข องมูู ล ค่่ า ตลาดของอุุ ต สาหกรรมสื่่� อ ทางเสีี ย งแบบสตรีี ม มิ่่� ง
ในปีี พ.ศ. 2563 มีีมููลค่่าตลาดอยู่่�ที่่� 599 ล้้านดอลลาร์์ออสเตรเลีีย หรืือ
ประมาณ 14,596 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนหน้้าถึึงร้้อยละ 28.3 และมีี
แนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยคาดการณ์์ว่า่ ในปีี พ.ศ. 2568 อุุตสาหกรรม
สื่่� อทางเสีี ย งแบบสตรีีมมิ่่�ง จะมีีมููลค่่ าถึึง 921 ล้้านดอลลาร์์ออสเตรเลีีย
หรืือประมาณ 22,443 ล้้านบาท เป็็นการเพิ่่�มขึ้้น� โดยเฉลี่่ย� จากปีี 2559 อยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 12.0 (PwC, 2021)
สำำ�หรัับช่่องทางการรัับฟัังวิิทยุุของประชากรในออสเตรเลีียเฉลี่่�ยต่่อ
สััปดาห์์ระหว่่างปีี พ.ศ. 2560 - 2563 พบว่่า โดยเฉลี่่ย� ประชากรในออสเตรเลีีย
รัับฟัังวิิทยุุแอนะล็็อกในระบบเอฟเอ็็ม มากที่่�สุุดเฉลี่่�ยร้้อยละ 79 รองลงมา
เป็็นวิิทยุุแอนะล็็อกในระบบเอเอ็็ม เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 35.5 น้้อยกว่่าวิิทยุุ
แอนะล็็อกในระบบเอฟเอ็็มถึึงประมาณ 2 เท่่า ลำำ�ดับั ถััดมาเป็็นการรัับฟัังวิิทยุุ
ในระบบดิิจิทัิ ลั เฉลี่่ย� อยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 16.25 สุุดท้า้ ยคืือวิิทยุุออนไลน์์ มีีปริิมาณการ
รัับฟัังเฉลี่่ย� อยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 12.75 ส่่วนพอดแคสต์์มีปี ริิมาณการรัับฟัังอยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ
20 ในปีี พ.ศ. 2563 (ACMA, 2020)

แนวทางในการกำำ�กัับดููแล
The Australian Communications and Media Authority หรืือ
ACMA เป็็นองค์์กรภาครััฐ ทำำ�หน้้าที่่�กํํากัับดููแลกิิจการแพร่่ภาพ กระจายเสีียง
อิินเทอร์์เน็็ต วิิทยุุสื่่�อสารและโทรคมนาคมของออสเตรเลีีย รวมถึึงการวาง
มาตรฐานต่่างๆ โดย Broadcasting Services Act 1992 ถืือเป็็นกฎหมาย
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แม่่บทซึ่่�งมีีเนื้้�อหาครอบคลุุมการกำำ�กัับดููแลทุุกด้้าน โดยองค์์กรตััวแทนของ
ผู้้�ประกอบการวิิทยุุแต่่ละประเภทได้้มีีการนำำ� Broadcasting Services Act
1992 ไปอ้้างอิิงและออกแนวปฏิิบัติั ิสำำ�หรัับกำำ�กัับดููแลกัันเอง
โดยในออสเตรเลีียมีี Commercial Radio Code of Practice
ที่่�กำำ�หนดขึ้้�นโดย Commercial Radio Australia (CRA) ซึ่่ง� เป็็นองค์์กรตััวแทน
อุุตสาหกรรมกระจายเสีียงประเภทธุุรกิิจ จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์
ของผู้้�ประกอบการสถานีีวิิทยุุประเภทธุุรกิิจ ภายใต้้ CRA ได้้มีีการกำำ�หนด
แนวปฏิิบััติิของสถานีีวิิทยุุประเภทธุุรกิิจซึ่่�งทุุกรายจะต้้องปฏิิบััติิตาม ยกเว้้น
ในบางกรณีีที่่�จะไม่่ถืือว่่าเป็็นการฝ่่าฝืืน เช่่น มีีเหตุุผลที่่�ยอมรัับได้้ของความ
ผิิดพลาด เกิิดจากปััจจััยที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ เป็็นต้้น ในแนวปฏิิบััติินั้้�น
มีีรายละเอีียดทั้้�งในส่่วนข้้อกำำ�หนดการออกอากาศเนื้้�อหาประเภทต่่างๆ
การโฆษณา และการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
นอกจากนี้้� ยัังมีี Community Radio Broadcasting Codes of
Practice ที่่�กำ�ำ หนดขึ้้�นโดย Community Broadcasting Association of
Australia (CBAA) เป็็นกลุ่่�มผู้้�ประกอบการสถานีีวิิทยุุชุุมชนที่่�รวมตััวกััน
เพื่่�อสร้้างความแข็็งแกร่่งและความสำำ�เร็็จให้้กับั ผู้้�ให้้บริิการสถานีีวิทิ ยุุประเภท
ชุุมชน ภายใต้้ CBAA ได้้มีีการกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิของสถานีีวิิทยุุชุุมชนที่่�
สอดคล้้องกัับ Broadcasting Services Act 1992 ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสำำ�คััญได้้แก่่
1) การให้้บริิการโดยมุ่่�งเน้้นประโยชน์์ของชุุมชนเป็็นสำำ�คััญและไม่่แสวงหา
กำำ�ไร 2) การกำำ�กัับดููแลให้้สถานีีวิิทยุุชุุมชนทำำ�ตามข้้อกำำ�หนดใบอนุุญาต
ที่่�ได้้รัับ 3) การส่่งเสริิมให้้ชุุมชนสามารถเข้้าถึึงหรืือมีีส่่วนร่่วมในทุุกการ
ดำำ�เนิินงานของสถานีีวิิทยุุชุุมชน และ 4) การกำำ�กัับดููแลให้้สถานีีวิิทยุุชุุมชน
กล่่าวถึึงผู้้�สนัับสนุุนรายการได้้ แต่่ในลัักษณะที่่�ไม่่ใช่่การโฆษณา และต้้องไม่่เกิิน
5 นาทีีต่่อชั่่�วโมง โดยสถานีีวิิทยุุชุุมชนสามารถหารายได้้จากการแบ่่งเวลา
ให้้ดำำ�เนิินรายการได้้ โดยผู้้�มาขอแบ่่งเวลาดำำ�เนิินรายการต้้องทำำ�ตามข้้อกำำ�หนด
และแนวปฏิิบััติิของสถานีีวิิทยุุชุุมชน
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ทั้้�งนี้้� ยัังมีี Codes of Practice Open Narrowcast Radio ที่่�กำำ�หนดขึ้้�น
โดย The Australian Narrowcast Radio Association (ANRA) เป็็นองค์์กร
ตััวแทนผู้้�ประกอบการสถานีีวิทิ ยุุที่่ใ� ห้้บริิการเฉพาะในวงแคบ (Narrowcasting)
ซึ่่�งมีีทั้้�งผู้้�ให้้บริิการที่่�ออกอากาศโดยใช้้กำำ�ลัังส่่งสููง (High Power Open
Narrowcasting) และกำำ�ลัังส่่งต่ำำ�� (Low Power Open Narrowcasting)
โดยเนื้้�อหาสำำ�คััญที่่�กำำ�หนดให้้สถานีีวิิทยุุที่่�ให้้บริิการเฉพาะในวงแคบ ต้้องมีี
คุุณลัักษณะดัังต่่อไปนี้้� 1) ให้้บริิการกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีคี วามสนใจในเนื้้�อหาพิิเศษ
หรืือเนื้้�อหาที่่�เฉพาะเจาะจง 2) ให้้บริิการได้้ในพื้้�นที่่�ที่่�จำำ�กัดั และ 3) ให้้บริิการ
ในช่่ ว งเวลาที่่� จำำ�กัั ด โดยผู้้�ที่่� ต้้ อ งการเข้้ า มาประกอบกิิ จ การสถานีี วิิ ท ยุุ
ที่่�ให้้บริิการเฉพาะในวงแคบจะต้้องมีีใบอนุุญาตประกอบกิิจการในส่่วนของ
อุุปกรณ์์ส่่งสััญญาณ (Transmitter License) และยัังขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าในขณะนั้้�น
มีีคลื่่�นความถี่่�วิิทยุุว่่างหรืือไม่่ ซึ่่�ง ACMA จะจััดสรรคลื่่�นความถี่่�ให้้ด้ว้ ยวิิธีีการ
ประมููล (Price Based Allocation System) นอกจากนั้้�นภายใต้้แนวปฏิิบัติั นี้้ิ �
ได้้มีกี ารระบุุเงื่่อ� นไขในข้้อกำำ�หนดด้้านเนื้้�อหารายการที่่�ออกอากาศและการรัับ
เรื่่อ� งร้้องเรีียน ซึ่่ง� จะมีีการทบทวนและปรัับปรุุงแนวปฏิิบัติั สำิ ำ�หรัับสถานีีวิทิ ยุุที่่�
ให้้บริิการเฉพาะในวงแคบนี้้�ทุุกๆ 3 ปีี
ประเภทของสถานีีวิิทยุุในออสเตรเลีีย

Commercial
สถานีีวิิทยุุประเภทธุุรกิิจออกอากาศทั้้�งในระบบเอเอ็็มและเอฟเอ็็ม
และวิิทยุุในระบบดิิจิิทััล โดยให้้บริิการทั้้�งในระดัับชาติิ มหานคร และพื้้�นที่่�ห่่างไกล

National
สถานีีวิิทยุุระดัับชาติิในออสเตรเลีียมีีผู้้�ให้้บริิการเพีียง 2 รายได้้แก่่ Australian
Broadcasting Corporation (ABC) และ Special Broadcasting Service (SBS)

Community
สถานีีวิิทยุุประเภทชุุมชนให้้บริิการที่่�เฉพาะเจาะจงในแต่่ละกลุ่่�มหรืือพื้้�นที่่�
โดยส่่วนใหญ่่จะออกอากาศในระบบเอฟเอ็็ม แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท
ได้้แก่่ ผู้้�ขอใบอนุุญาตระยะสั้้�น และผู้้ข� อใบอนุุญาตระยะยาว

Narrowcasting
สถานีีวิท
ิ ยุุประเภทให้้บริิการเฉพาะในวงแคบ จะมีีการให้้บริิการที่่�มีีความ
เฉพาะเจาะจงสููง และให้้บริิการในคลื่่น
� ความถี่่�กำำ�ลัังส่่งต่ำำ�� (Low Power)
และคลื่่�นความถี่่�กำำ�ลัังส่่งสููง (High Power)
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ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการกระจายเสีียง ACMA ได้้จััดกลุ่่�มสถานีีวิิทยุุ
กระจายเสีียงในออสเตรเลีียเป็็น 4 ประเภทหลัักตามวััตถุุประสงค์์ของการ
ให้้บริิการ ได้้แก่่
1. สถานีีวิิทยุุประเภทธุุรกิิจ ผู้้�ให้้บริิการสถานีีวิิทยุุประเภทธุุรกิิจเป็็น
ผู้้�ให้้บริิการที่่�มุ่่�งแสวงหากำำ�ไร มีีความเป็็นอิสร
ิ ะในการบริิหารจััดการและความ
เป็็นเจ้้าของ สถานีีวิิทยุุประเภทธุุรกิิจดำำ�เนิินการอยู่่�บนคลื่่�นความถี่่�ในระบบ
แอนะล็็อกทั้้�งในระบบเอเอ็็มและในระบบเอฟเอ็็มเป็็นหลััก นอกจากนั้้�นยัังมีี
การร่่วมออกอากาศผ่่านระบบดิิจิิทััล DAB+ ในหััวเมืืองต่่างๆ ซึ่่�งโดยรวมแล้้ว
พื้้�นที่่�ในการให้้บริิการของสถานีีวิิทยุุประเภทธุุรกิิจนี้้�สามารถให้้บริิการทั้้�งใน
ระดัับชาติิ ในมหานคร (Metropolitan) และในพื้้�นที่่�ชุุมชนที่่�ห่่างไกล
2. สถานีีวิิทยุุระดัับชาติิ ซึ่่�งปััจจุุบันมี
ั ีเพีียงสองรายได้้แก่่ Australian
Broadcasting Corporation (ABC) และ Special Broadcasting Service
(SBS) มีีการให้้บริิการผ่่านเครืือข่่ายกำำ�ลังั ส่่งสููงโดยครอบคลุุมพื้้�นที่่ก� ารให้้บริิการ
ทั้้�งในระดัับชาติิ ในมหานคร และในชุุมชนห่่างไกล นอกจากนั้้�นผู้้�ประกอบการ
ทั้้�งสองรายได้้มีีการให้้บริิการผ่่านระบบดิิจิิทััล DAB+ ไปยัังหััวเมืืองหลััก
รวมถึึงมีีการออกอากาศวิิทยุุแอนะล็็อกในระบบเอเอ็็มออกอากาศไปยัังพื้้�นที่่�
ที่่�ไม่่มีีประชากรหนาแน่่น
3. สถานีีวิิทยุุประเภทชุุมชน ให้้บริิการในพื้้�นที่่�ที่่�เฉพาะพื้้�นที่่�เจาะจง
ของประชาชนแต่่ละกลุ่่�ม โดยส่่วนใหญ่่มุ่่�งเน้้นไปในพื้้�นที่่�ห่่างไกล พื้้�นที่่�ชนบท
และพื้้�นที่่�ท้้องถิ่่�น ไม่่มุ่่�งเน้้นกำำ�ไร เนื่่�องจากมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อสนัับสนุุนการ
กระจายเสีียงที่่�หลากหลาย เพื่่�อเข้้าถึึงประชาชนได้้อย่่างครอบคลุุม และ
สะท้้อนสัังคมและวััฒนธรรมที่่�หลากหลายของออสเตรเลีีย อีีกทั้้�งยัังเป็็นการ
ส่่งเสริิมการให้้บริิการที่่�มีีเนื้้�อหาเหมาะสมกัับแต่่ละพื้้�นที่่�ชุุมชน ส่่วนใหญ่่
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ออกอากาศวิิทยุุแอนะล็็อกในระบบเอฟเอ็็ม และแบ่่งใบอนุุญาตเป็็นสองประเภท
คืือ ระยะสั้้�น มีีอายุุ 1 ปีี และ ระยะยาว มีีอายุุ 5 ปีี
4. สถานีีวิิทยุุประเภทที่่�ให้้บริิการในวงแคบหรืือช่่วงเวลาที่่�เจาะจง
โดยเนื้้�อหาจะเป็็นไปในรููปแบบที่่�เฉพาะกลุ่่�มในแต่่ละเรื่่�อง (Niche Radio
Broadcasting Services) ซึ่่ง� มีีการออกอากาศโดยใช้้กำำ�ลังั ส่่งสููง (High Power
Open Narrowcasting) และกำำ�ลังั ส่่งต่ำำ�� (Low Power Open Narrowcasting)
โดยกำำ�หนดให้้ใช้้กำำ�ลัังส่่งต่ำำ��กว่่า 1 วััตต์์ ครอบคลุุมรััศมีี 2 กิิโลเมตรในเขต
พื้้�นที่่�อยู่่�อาศััย และกำำ�หนดให้้ใช้้กำำ�ลัังส่่งต่ำำ��กว่่า 10 วััตต์์ ครอบคลุุมรััศมีี 10
กิิโลเมตรในพื้้�นที่่ที่่� ไ� ม่่ใช่่ที่่อ� ยู่่�อาศััย ทั้้�งยัังมีีการเปิิดประมููลคลื่่น� ความถี่่� ซึ่่ง� ผู้้�ชนะ
การประมููลจะต้้องใช้้งานคลื่่�นความถี่่�ภายใน 6 เดืือน มิิเช่่นนั้้�นจะโดนเรีียกคืืน
และนำำ�มาประมููลใหม่่อีีกครั้้�ง โดยการดำำ�เนิินการต้้องไม่่อยู่่�ในรููปแบบธุุรกิิจ
หรืือชุุมชน โดมีีการใช้้ใบอนุุญาตร่่วมกัันระหว่่างหลายสถานีี (Class License)
ซึ่่�งแต่่ละสถานีีจะต้้องมีีการแบ่่งเวลากัันออกอากาศ
ทั้้�งนี้้�ในการให้้บริิการวิิทยุุทั้้�ง 4 ประเภท จะต้้องได้้รัับใบอนุุญาตจาก
ACMA ทั้้�งใบอนุุญาตด้้านเนื้้�อหา และใบอนุุญาตด้้านเครื่่�องส่่งสััญญาณ

แนวทางในการส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียง
ACMA ได้้ตั้้�งสมมติิฐานถึึงสถานการณ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับอุุตสาหกรรม
กิิจการกระจายเสีียงในประเทศออสเตรเลีียไว้้ 3 สถานการณ์์เพื่่�อหาแนวทาง
ในการรัับมืือ ได้้แก่่ 1) วิิทยุุแอนะล็็อกในระบบเอฟเอ็็มเป็็นช่อ่ งทางที่่�ได้้รับั ความ
นิิยมในหมู่่�ผู้้�บริิโภค 2) มีีการเปลี่่�ยนแปลงในการใช้้งานจากวิิทยุุแอนะล็็อก
ไปสุ่่�วิิทยุุดิิจิิทััล และ 3) วิิทยุุกระจายเสีียงภาคพื้้�นดิินย้้ายไปยัังบริิการวิิทยุุ
สตรีีมมิ่่�งออนไลน์์ แต่่จากการศึึกษาและการหารืือร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
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ที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรม ACMA จึึงได้้ข้้อสรุุปว่่าวิิทยุุแอนะล็็อกในระบบ
เอฟเอ็็มจะยัังคงถููกใช้้งานอย่่างต่่อเนื่่�องและจะยัังไม่่มีีการเปลี่่�ยนไปใช้้วิิทยุุ
ในระบบดิิจิทัิ ลั ทั้้�งหมดในอนาคตอัันใกล้้ เนื่่�องจากคลื่่น� ความถี่่วิ� ทิ ยุุแอนะล็็อก
ในระบบเอฟเอ็็มยัังครอบคลุุมพื้้�นที่่�เป็็นจำำ�นวนมากและคงใช้้ได้้ดีีในตััวเมืือง
โดยได้้จัดทำ
ั �ำ เป็็นแผนพััฒนาระยะสั้้นถึ
� งึ ระยะกลาง แผนระยะกลางถึึงระยะยาว
และแผนระยะยาว สรุุปได้้ดัังนี้้� (ACMA, 2019)
แผนระยะสั้้�นถึึงระยะกลาง
จะยัังคงมีีการใช้้วิิทยุุแอนะล็็อกในระบบเอเอ็็มอยู่่�เนื่่�องจากมีีบทบาท
ในการเผยแพร่่ข่่าวสาร ภััยพิิบััติิ และเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินในระดัับชาติิ
ไปยัังพื้้�นที่่�ห่่างไกล
อาจพิิจารณาค่่อยๆ ย้้ายฐานผู้้�ฟัังวิิทยุุแอนะล็็อกในระบบเอเอ็็มเข้้าสู่่�
วิิทยุุแอนะล็็อกในระบบเอฟเอ็็ม และมีีการออกอากาศแบบคู่่�ขนาน
พิิจารณาพื้้�นที่่�ในการขยายการให้้บริิการวิิทยุุในระบบดิิจิิทััลที่่�มีีความ
พร้้อมคุ้้�มค่่าแก่่การลงทุุน
พิิจารณาให้้วิิทยุุออนไลน์์เป็็นเพีียงทางเลืือกเสริิมในการรัับฟัังวิิทยุุ
บนรถหรืื อ บนอุุ ป กรณ์์ พ กพาเท่่ า นั้้� น เพราะยัั ง มีี ค นออสเตรเลีี ย
จำำ�นวนหนึ่่�งที่่�ยัังไม่่ฟัังวิิทยุุในรููปแบบออนไลน์์ รวมถึึงการเปลี่่�ยน
ไปเป็็ นวิิท ยุุ ออนไลน์์ อาจทำำ�ให้้ ผู้้� ฟัั งต้้ องจ่่ ายเงิิ นเพื่่� อเข้้ าถึึ งเนื้้� อหา
แผนระยะกลางถึึงระยะยาว
มีีการเปลี่่�ยนวิิทยุุแอนะล็็อกในระบบเอเอ็็มให้้เป็็นวิิทยุุแอนะล็็อก
ในระบบเอฟเอ็็มทั้้�งหมดถึึงแม้้อาจจะยัังทำำ�ไม่่ได้้ในทัันทีี แต่่อาจส่่งผล
ให้้เกิิดจำำ�นวนคลื่่�นความถี่่�วิิทยุุไม่่เพีียงพอ จึึงต้้องมีีการจััดสรรคลื่่�น
ความถี่่�ใหม่่ และขยายคลื่่�นความถี่่�ให้้เพีียงพอ นอกจากนั้้�นผู้้�ฟัังอาจ
ต้้องมีีการซื้้�ออุุปกรณ์์รัับสััญญาณใหม่่
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พิิจารณาแล้้วว่า่ วิิทยุุดิจิิ ทัิ ลั ในระบบ DAB+ ไม่่เหมาะแก่่การใช้้กับั ธุุรกิจิ
ขนาดเล็็กรวมถึึงวงแคบ จึึงควรมีีการพิิจารณานำำ�วิิทยุุดิิจิิทััลระบบ
DRM มาใช้้กัับวิิทยุุดิจิิ ิทััลท้้องถิ่่�น
แผนระยะยาว
อาจมีีการนำำ�วิิทยุุดิจิิ ทัิ ลั ในระบบ DRM มาใช้้เพื่่�อทดแทนวิิทยุุแอนะล็็อก
ในระบบเอเอ็็ม เนื่่�องจากมีีความสามารถในการครอบคลุุมพื้้�นที่่�สููง
มีีการสนัับสนุุนการทดลองใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ในอุุตสาหกรรมวิิทยุุไม่่ว่า่
จะเป็็น Satellite, Mobile IP Technology, 5G Streaming, และ
Mobile Broadband Broadcast Convergence
นอกจากนี้้� ACMA ยัังมีีแนวปฏิิบััติิเพื่่�อมุ่่�งเน้้นการสนัับสนุุนและ
ช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการโดยสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. แสดงความชััดเจนและความโปร่่งใสมากขึ้้�นแก่่อุุตสาหกรรมวิิทยุุ
เกี่่�ยวกัับการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแผนการจััดสรรคลื่่�นความถี่่� และการ
ตััดสิินใจในการบริิหารคลื่่�นความถี่่�โดยพััฒนากรอบการทำำ�งานสำำ�หรัับการ
กำำ�หนดลำำ�ดัับความสำำ�คััญเชิิงกลยุุทธ์์ โดยมีีแผนการกระจายความถี่่�ในระยะ
5 ปีี ดัังนี้้�
การแปลงบริิการวิิทยุุเชิิงธุุรกิจิ ชุุมชน และระดัับชาติิจากวิิทยุุแอนะล็็อก
ในระบบเอเอ็็ ม เป็็ น วิิ ท ยุุ แ อนะล็็ อ กในระบบเอฟเอ็็ ม ในพื้้� นที่่� ที่่� มีี
คลื่่�นความถี่่�วิิทยุุในระบบเอฟเอ็็มพร้้อมใช้้งาน
ปรัับปรุุงความครอบคลุุมของกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงระดัับชาติิ
ประเภทธุุรกิิจและชุุมชนที่่�มีีคลื่่�นความถี่่�พร้้อมใช้้งาน
จััดทำำ�แผนสำำ�หรัับกิิจการวิิทยุุดิิจิทัิ ัลในระบบ DAB+ ในระดัับภููมิิภาค
เพื่่�อเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินงานให้้กัับผู้้�รัับใบอนุุญาต
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สนัับสนุุนการทดลองให้้มีกี ารใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ในกิิจการกระจายเสีียง
2. ให้้คำำ�ปรึึกษาในอุุตสาหกรรมวิิทยุุกระจายเสีียงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
แผนการจััดการคลื่่�นความถี่่�ประจำำ�ปีี
3. ปรัับปรุุงการวางแผน จััดระเบีียบการกำำ�กับั ดููแลคลื่่น� ความถี่่ใ� นเรื่่อ� ง
ที่่�รััฐบาลให้้คำำ�แนะนำำ� รวมถึึงการปรัับปรุุงวิิธีีการ และขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน
ที่่�สำำ�คััญในแผนงาน

แนวทางการปรัับตััวของผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ประเทศออสเตรเลีียมีีการจััดตั้้ง� องค์์กรหรืือหน่่วยงานกลางเพื่่�อเป็็นตัวั แทน
ส่่งเสริิมผลประโยชน์์ร่่วมกัันของผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมกระจายเสีียง
ในชื่่�อว่่า Commercial Radio Australia (CRA) โดยพััฒนามาจากสหพัันธ์์
วิิทยุุกระจายเสีียงแห่่งออสเตรเลีียที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2473 ปััจจุุบัันมีี
สมาชิิกทั้้�งหมดคิิดเป็็นกว่่าร้้อยละ 99 ของผู้้�ประกอบการวิิทยุุประเภทธุุรกิิจ
ในออสเตรเลีียทั้้�งหมด โดยทาง CRA ได้้มีีการสร้้างแพลตฟอร์์มที่่�มีีชื่่�อว่่า
Radio Alive เป็็นแพลตฟอร์์มกลางในการช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการหารายได้้
จากการลงโฆษณาของแบรนด์์ต่่างๆ อีีกทั้้�งยัังช่่วยสนัับสนุุนในด้้านข้้อมููลที่่�
เป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง ซึ่่ง� แพลตฟอร์์ม Radio Alive
พััฒนามาจากแคมเปญด้้านการตลาดที่่�มีีจุุดประสงค์์ในการให้้ภาคประชาชน
และภาคธุุรกิิจเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญและการเติิบโตของกิิจการกระจายเสีียง
รวมถึึงสนัับสนุุนให้้ภาคธุุรกิิจหัันมาใช้้สื่่�อวิิทยุุเป็็นสื่่�อในการโฆษณาเพื่่�อช่่วย
หารายได้้ให้้แก่่ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง ซึ่่�งต่่อมามีีการต่่อยอดพััฒนา
มาเป็็นเว็็บไซต์์ หรืือแพลตฟอร์์ม Radio Alive ในปีี พ.ศ. 2560 ทั้้�งนี้้�
ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมกระจายเสีียงได้้ร่่วมกัันออกแบบบริิการต่่างๆ
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ผ่่านแพลตฟอร์์ม Radio Alive ตั้้�งแต่่เรื่่�องการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านธุุรกิิจ การ
รวมรวมข้้อมููลวิิจััยเชิิงลึึกในอุุตสาหกรรม การจััดอัันดัับพอดแคสต์์รายเดืือน
โดยอิิงจากจำำ�นวนผู้้�ฟัังและยอดดาวน์์โหลด รวมถึึงจััดแพลตฟอร์์มติิดต่่อ
เอเจนซี่่�ได้้โดยตรง
หน่่วยงานกลางในการส่่งเสริิมกัันเองในกลุ่่�มผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
Commercial Radio Australia (CRA) คืือหน่่วยงานสููงสุุดสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
วิิทยุุกระจายเสีียงเชิิงพาณิิชย์์เพื่่�อเป็็นตััวแทนส่่งเสริิมผลประโยชน์์ร่่วมกัันของ
ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมกระจายเสีียง
Radio Alive เป็็นแพลตฟอร์์มที่่�ถููกพััฒนาโดย Commercial Radio Australia
(CRA) ซึ่่�งพััฒนาจากแคมเปญด้้านการตลาดที่่�มีีจุุดประสงค์์คืือ สร้้างความ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของกิิจการกระจายเสีียงรวมถึึงสนัับสนุุนให้้ใช้้วิิทยุุ
เพื่่�อเป็็นสื่่�อในการโฆษณาเพื่่�อช่่วยหารายได้้ให้้แก่่ผู้ป
้� ระกอบการในอุุตสาหกรรม
กิิจการกระจายเสีียง
รายละเอีียดการช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียง
ผ่่านแพลตฟอร์์ม Radio Alive
มีีการให้้บริิการคำำ�ปรึึกษาสำำ�หรัับธุุรกิิจที่่�ต้้องการโฆษณาสิินค้้า
และบริิการผ่่านวิิทยุุเพื่่�อเข้้าถึึงลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
มีีการรวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการวิิจััยรวมถึึงข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�เกี่่�ยว
กัับอุุตสาหกรรมวิิทยุุเพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ประกอบการในการ
ตััดสิินใจ
มีีการรวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการสำำ�รวจพฤติิกรรมการฟัังวิิทยุุ
ของประชากรออสเตรเลีียในแต่่ละปีีโดยแบ่่งตามภููมิิภาค
มีีการจััดอัันดัับพอตแคสต์์รายเดืือนโดยอิิงจากจำำ�นวนผู้้�ฟััง
ยอดดาวโหลด รวมถึึงระบุุจำ�ำ นวนตอนเพื่่�อให้้ผู้ป
้� ระกอบการ
ง่่ายต่่อการตััดสิินใจ
มีีบริิการค้้นหาสถานีีวิิทยุุและแสดงผลบนแผนที่่�ของประเทศ
ออสเตรเลีีย
มีีการให้้บริิการแพลตฟอร์์ม RadioMATRIX ซึ่่�งเป็็นตััวกลางทำำ�ให้้
ผู้ป
้� ระกอบการวิิทยุุสามารถเจอเอเจนซี่่�ด้า้ นสื่่อ� ได้้มากขึ้้น
� ในครั้้ง� เดีียว
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ปััจจััยที่่�นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
โดยสรุุปปััจจััยที่่�นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จของอุุตสาหกรรมกิิจการ
กระจายเสีียงภายใต้้ระบบนิิเวศที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของออสเตรเลีีย
ได้้ดัังนี้้�
• การสำำ�รวจและเก็็บข้้อมููลอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อศึึกษาแนวโน้้ม
การเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอ
• การศึึกษาบริิบทอย่่างรอบด้้านรวมถึึงการนำำ�ผลการศึึกษา
ไปหารืือร่่วมกัับผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ส่วน
่ เสีียในอุุตสาหกรรมเพื่่�อปรัับปรุุงให้้มีี
ความเหมาะสมก่่อนนำำ�ไปปฏิิบัติั ิจริิง
• การเปลี่่ย� นผ่่านแบบค่่อยเป็็นค่อ่ ยไป และมีีหลายแนวทาง
รองรัับสำำ�หรัับข้้อจำำ�กััดที่่�เกิิดขึ้้�น มีีแผนในระยะต่่างๆ ในการเปลี่่�ยน
ผ่่านวิิทยุุแอนะล็็อกในระบบเอเอ็็มไปสู่่�วิิทยุุแอนะล็็อกในระบบ
เอฟเอ็็ม ตามความพร้้อม และมีีการออกอากาศแบบคู่่�ขนาน รวมถึึง
มีีการศึึกษาเทคโนโลยีีและช่่องทางใหม่่ๆ ในการให้้บริิการในอนาคต
• การรวมตัั วกัั นข องผู้้�ประกอบการเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม และ
กำำ�กัับดููแลกัันเอง เป็็นตััวแทนส่่งเสริิมผลประโยชน์์ร่่วมกัันของ
ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมกระจายเสีียง มีีการศึึกษาวิิจััยที่่�เป็็น
ประโยชน์์กับั ทั้้�งอุุตสาหกรรมให้้ผู้้�ประกอบการแต่่ละรายนำำ�ไปต่่อยอด
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มาเลเซีีย
สภาพอุุตสาหกรรมและตลาดกิิจการกระจายเสีียง
ประเทศมาเลเซีียนั้้�นมีีจำำ�นวนผู้้�รัับฟัังสื่่�อวิิทยุุกระจายเสีียงประมาณ
30.51 ล้้านคน ซึ่่�งเท่่ากัับประมาณร้้อยละ 93.6 ของจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด
โดยจากสถิิติิการรัับฟัังสื่่�อกระจายเสีียงของประเทศมาเลเซีียพบว่่ามีีการ
รัับฟัังผ่่านวิิทยุุถึึงร้้อยละ 43 รองลงมาคืือการรัับฟัังผ่่านช่่องทางออนไลน์์
การรัับฟัังเพลงที่่�ดาวน์์โหลดเก็็บไว้้ในเครื่่�อง และการรัับฟัังพอดแคสต์์และ
หนัังสืือเสีียง โดยมีีสััดส่่วนร้้อยละ 26 ร้้อยละ 20 และร้้อยละ 11 ตามลำำ�ดัับ
โดยพบว่่าผู้้�รัับฟัังสื่่�อวิิทยุุมีีเวลาเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 13 ชั่่�วโมง 44 นาทีีต่่อสััปดาห์์ และ
รัับฟัังผ่่านวิิทยุุในรถยนต์์เป็็นหลััก ถึึงแม้้ว่่าเทคโนโลยีีจะเข้้ามามีีบทบาท
มากขึ้้� น แต่่ จ ากสถิิ ติิ ข ององค์์ ก รกำำ�กัั บ ดูู แ ลของประเทศมาเลเซีี ย พบว่่ า
ผู้้�บริิ โ ภคช่่ ว งอายุุ 15-49 ปีี หัั น มารัั บ ฟัั ง วิิ ท ยุุ ม ากขึ้้� น ในช่่ ว งมาตรการ
ล็็ อคดาวน์์ จ ากการแพร่่ ระบาดของเชื้้� อไวรัั สโควิิ ด-19 มาเลเซีี ย ถืื อได้้ ว่่า
เป็็นประเทศที่่�วิิทยุุยัังเป็็นสื่่�อหลัักที่่�ได้้รัับความนิิยมอยู่่� โดยมููลค่่าการโฆษณา
ผ่่านสื่่�อวิิทยุุกระจายเสีียงโดยรวมของประเทศมาเลเซีียถึึงแม้้มีีแนวโน้้มที่่�
ลดลงแต่่ก็็ไม่่มากนััก โดยในปีี พ.ศ. 2563 ลดลงเพีียงร้้อยละ 1 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี พ.ศ. 2562 (Chaw, 2020)
ทั้้�งนี้้� การเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องของช่่องทางออนไลน์์โดยเฉพาะการ
โฆษณาออนไลน์์ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการปรัับตััวโดยทำำ�การออกอากาศผ่่าน
ช่่องทางออนไลน์์ควบคู่่�อีีกช่่องทางหนึ่่�ง โดยสััดส่วน
่ การใช้้จ่่ายในส่่วนโฆษณา
ในสื่่�อดิิจิทัิ ลั เพิ่่�มขึ้้น� จากร้้อยละ 13 ในปีี พ.ศ. 2562 เป็็นร้อ้ ยละ 19 ในปีี พ.ศ.
2563 (MCMC, 2020)
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สััดส่่วนของค่่าใช้้จ่่ายในการโฆษณาในสื่่�อต่่างๆ
ของประเทศมาเลเซีีย ช่่วงปีี พ.ศ. 2562 - 2563
1%
โทรทััศน์์
หนัังสืือพิิมพ์์
สื่่�อดิิจิิทััล
วิิทยุุ
โรงภาพยนตร์์
สื่่�อในร้้านค้้า

7%

1%
1%
1%

1%

4%

13%

6%
42%

32%

19%

50%

22%

นิิตยสาร

2562

จำำ�นวนเงิินรวมที่่�ใช้้
ในการโฆษณาในสื่่�อ

46,832
ล้้านบาท

2563

41,265
ล้้านบาท

แนวทางในการกำำ�กัับดููแล
Malaysian Communications and Multimedia Commission
หรืือ MCMC คืือองค์์กรกำำ�กัับดููแลของมาเลเซีีย มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล
ทั้้�งในส่่วนของการแพร่่ภาพและกระจายเสีียงตามที่่�กำำ�หนดอยู่่�ในส่่วนของ
กฎหมายหลัักสองฉบัับ ได้้แก่่ 1) The Malaysian Communications
and Multimedia Commission Act 1998 ซึ่่�งเป็็นกฎหมายก่่อตั้้�งองค์์กร
กำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การสื่่� อ สารของมาเลเซีี ย หรืื อ MCMC ให้้ อำำ�น าจในการ
กำำ�กัับดููแลและออกกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยประเด็็นที่่�น่่าสนใจอยู่่�ในส่่วน
ของอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนดให้้ MCMC มีีหน้้าที่่�ในการส่่งเสริิมการกำำ�กัับ
ดููแลกัันเอง (Self-Regulation) ด้้วย และ 2) The Communications
and Multimedia Act 1998 ซึ่่�งเป็็นเสมืือนเครื่่�องมืือและกรอบในการ
ใช้้อำำ�นาจของ MCMC ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการกระจายเสีียง รวมไปถึึง
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การปฏิิบััติิตามแนวนโยบายของรััฐบาลมาเลเซีียในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
แพร่่ภาพและกระจายเสีียงทั้้�งหมด โดยในแง่่การกำำ�กัับดููแลจะเน้้นกำำ�กัับดููแล
ในเรื่่อ� งที่่�รัฐั ควรเข้้าไปจััดการ แต่่อยู่่�ภายใต้้หลัักการการส่่งเสริิมให้้มีกี ารกำำ�กับั
ดููแลกัันเอง
ในการกำำ�กัับดููแล MCMC ได้้แบ่่งประเภทใบอนุุญาตสำำ�หรัับการ
ประกอบกิิจการกระจายเสีียงออกเป็็น 2 ประเภทหลััก ได้้แก่่
1. Individual License เป็็นประเภทใบอนุุญาตสำำ�หรัับกรณีีการ
ประกอบกิิจการสำำ�หรัับการให้้บริิการในวงกว้้าง ไม่่ได้้จำำ�กััดเฉพาะกลุ่่�มใด
กลุ่่�มหนึ่่�ง
2. Class License เป็็นประเภทใบอนุุญาตที่่�มีกี ฎเกณฑ์์ที่่น้� อ้ ยกว่่าของ
Individual License โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการรายใหม่่
สามารถเข้้าสู่่�ตลาดได้้ง่า่ ยขึ้้น� โดยหลัักจะเป็็นการประกอบกิิจการในแง่่บริิการ
เฉพาะกลุ่่�มหรืือบางวััตถุุประสงค์์ (Niche or Limited purpose)
ประเภทใบอนุุญาตประกอบกิิจการกระจายเสีียงของประเทศมาเลเซีีย

ใบอนุุญาต

ประเภทใบอนุุญาต

Individual License

Network Facilities Provider (NFP)
Network Service Provider (NSP)
Content Applications Service Provider (CASP)
Network Facilities Provider (NFP)
Network Service Provider (NSP)
Content Applications Service Provider (CASP)
Applications Service Provider (ASP)

Class License
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สามารถสรุุปรายละเอีียดของแต่่ละประเภทใบอนุุญาตได้้ดัังนี้้�
Network Facilities Provider (NFP) เป็็นใบอนุุญาตที่่�เกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องการให้้บริิการโครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบเครืือข่่าย เช่่น สายสััญญาณ
เสาสััญญาณ เครื่่อ� งกระจายและเชื่่อ� มสััญญาณวิิทยุุ (Radiocommunications
Transmitters and Links) รวมไปถึึงสถานีีดาวเทีียมภาคพื้้�นดินิ
Network Service Provider (NSP) เป็็นใบอนุุญาตการให้้บริิการ
ในส่่วนของระบบเครืือข่่าย เป็็นผู้้�เชื่่อ� มต่่อสััญญาณระหว่่างเครืือข่่าย รวมไปถึึง
เป็็นผู้้�กระจายสััญญาณวิิทยุุและโทรทััศน์์ (Broadcasting Distribution)
ผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตประเภทนี้้�โดยส่่วนมากจะเป็็นผู้้�ให้้บริิการโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ของระบบเครืือข่่ายด้้วย (Network Facilities Provider) แต่่บางส่่วน
ก็็ใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานของเครืือข่่ายของผู้้�อื่่�น
Content Applications Service Provider (CASP) เป็็นใบอนุุญาต
การให้้บริิการในส่่วนผู้้�ให้้บริิการกัับผู้้�ใช้้บริิการ (End User) ครอบคลุุมทั้้�งเรื่่อ� ง
การแพร่่ภาพและกระจายเสีียง สำำ�หรัับประเภทของการประกอบกิิจการแบ่่ง
ตามวััตถุุประสงค์์ของการให้้บริิการได้้เป็็น 3 รููปแบบ ได้้แก่่ 1) วิิทยุุกระจายเสีียง
ประเภทธุุรกิิจ (Commercial Service Broadcasting) 2) วิิทยุุกระจายเสีียง
ประเภทสาธารณะ (Public Service Broadcasting) และ 3) วิิทยุุกระจายเสีียง
ประเภทชุุมชน (Community Service Broadcasting)
Applications Service Provider (ASP) เป็็นใบอนุุญาตให้้บริิการ
ในการนำำ�เอาคลื่่น� สััญญาณต่่างๆ มาถึึงผู้้�ใช้้บริิการ (End User) เหมืือนผู้้�ค้้าปลีีก
ในแง่่การบริิการ (Retail Service) เช่่น ผู้้�ให้้บริิการด้้านเสีียง (Voice Service)
การรัับส่่งข้้อมููล (Data Service) การให้้บริิการเชื่่อ� มต่่ออิินเทอร์์เน็็ต (Internet
Access) บริิการพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic Commerce) เช่่น โทรศััพท์์
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ที่่�เปิิดบริิการแก่่สาธารณะ (PSTN) การให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตมืือถืือตามที่่�
สาธารณะ (Public Cellular Services) โทรศััพท์์สาธารณะแบบเติิมเงิิน
(Public Payphone Services) เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�ประเทศมาเลเซีียได้้มีีนโยบายในการให้้บริิการกิิจการวิิทยุุ
ประเภทเอฟเอ็็มกำำ�ลัังส่่งต่ำำ�� (Low Power FM Radio) โดยมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
สถานีีวิิทยุุในมหาวิิทยาลััย (Campus Radio) MCMC ไม่่ได้้ระบุุ
ช่่วงคลื่่�นความถี่่� แต่่กำำ�หนดการให้้บริิการครอบคลุุมในพื้้�นที่่�ของ
มหาวิิทยาลััยเท่่านั้้�น
สถานีีวิิทยุุสมััครเล่่น (Amateur Radio Service) มีีการใช้้ช่่วง
คลื่่� นความถี่่�ในกำำ�ลัังส่่งช่่ วง 25- 50 วััตต์์ ซึ่่�งในปััจจุุ บัันมีีการ
ออกใบอนุุญาตให้้มีีสถานีีวิิทยุุสมััครเล่่นจำำ�นวน 12,264 สถานีี
โดยแม้้จะมีีการกำำ�หนดให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ช่่วง 25-50 วััตต์์ แต่่ในบาง
กรณีีที่่�จำำ�เป็็นก็็สามารถใช้้กำำ�ลัังส่่งที่่�มากขึ้้�นได้้
การให้้บริิการแบบไดร์์ฟ-อิิน (Drive-in services) เป็็นการให้้บริิการ
รููปแบบใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของไวรััสโควิิด
-19 โดยมีีแนวคิิดคืือไม่่ต้้องลงจากรถแต่่สามารถรัับสััญญาณเสีียง
ผ่่านเครื่่�องรัับวิิทยุุในรถยนต์์ได้้ เช่่น ในรููปแบบของโรงภาพยนตร์์
มหรสพ คอนเสิิร์ต์ แบบไดร์์ฟ-อิิน โดยมีีการจำำ�กัดั ใช้้ช่ว่ งคลื่่น� ความถี่่�
ในกำำ�ลัังส่่งไม่่เกิิน 5 วััตต์์
สถานีีวิิทยุุชุุมชน (Community Radio) กำำ�หนดกำำ�ลัังส่่งว่่าเป็็น
Low Power แต่่เปิิดช่่องให้้สามารถขยายกำำ�ลัังส่่งได้้จนครอบคลุุม
พื้้�นที่่�ของชุุมชนได้้ โดยอยู่่�ในส่่วนของใบอนุุญาตประเภท CASP
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ภาพรวมการนำำ�วิิทยุุกำำ�ลัังส่่งต่ำำ��มาใช้้ภายในประเทศมาเลเซีีย
การนำำ�วิิทยุุกำำ�ลัังส่่งต่ำำ��มาใช้้ภายในประเทศมาเลเซีีย
การให้้บริิการ

สถานีีวิิทยุุในมหาวิิทยาลััย
(Campus Radio)

FM

วิิทยุุกำำ�ลัังส่่งต่ำำ��
ในระบบเอฟเอ็็ม
(Low Power FM Radio)

สถานีีวิิทยุุสมััครเล่่น
(Amateur Radio)

กำำ�ลัังส่่ง / วััตต์์

ไม่่ได้้กำำ�หนดกำำ�ลัังส่่งชััดเจน
แต่่สามารถขยายจนครอบคลุุม
พื้้�นที่่�มหาวิิทยาลััยได้้

มีีการใช้้คลื่่น
� ความถี่่�
ช่่วง 25-50 วััตต์์
แต่่ในบางกรณีีที่่�จำำ�เป็็น
สามารถใช้้กำำ�ลัังส่่งที่่�มากขึ้้�นได้้

ใช้้กำำ�ลัังส่่ง 5 วััตต์์
การให้บ
้ ริิการแบบไดร์์ฟ-อิิน
(Drive-in)

สถานีีวิิทยุุชุุมชน
(Community Radio)

ไม่่ได้้กำำ�หนดกำำ�ลัังส่่งชััดเจน
แต่่สามารถขยายจนครอบคลุุม
พื้้�นที่่�ชุุมชนได้้

นโยบายที่่� น่่ า สนใจในเรื่่� อ งการออกอากาศกิิ จ การวิิ ท ยุุ เ อฟเอ็็ ม
กำำ�ลัั ง ส่่ ง ต่ำำ�� คืื อ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลที่่� ยืื ด หยุ่่�น ไม่่ ไ ด้้ กำำ� หนดกำำ�ลัั ง ส่่ ง ตายตัั ว
แต่่ ส ามารถขยายให้้ ค รอบคลุุ ม การใช้้ ง านจริิ ง ได้้ ทั้้� ง ในส่่ วนข องวิิ ท ยุุ ใ น
มหาวิิทยาลััย (Campus Radio) สถานีีวิทิ ยุุสมัคั รเล่่น (Amateur Radio) และ
สถานีีวิิทยุุชุุมชน (Community Radio)
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แนวทางในการส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียง
ประเทศมาเลเซีียออกแบบแนวทางกำำ�กัับดููแลกิิจการกระจายเสีียง
ภายใต้้แนวคิิดของการกำำ�กัับดููแลกัันเอง (Self-Regulation) และการกำำ�กัับ
ดููแลของรััฐเฉพาะในเรื่่�องที่่�จำำ�เป็็น ซึ่่�งสอดแทรกอยู่่�ในกฎหมายที่่�ออกมา
เพื่่� อกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จการกระจายเสีี ย ง ซึ่่� ง กลายเป็็ นสิ่่� งที่่� ส่่งเสริิ มให้้ กิิ จการ
กระจายเสีียงโดยเฉพาะวิิทยุุแบบดั้้�งเดิิมสามารถผลิิตเนื้้�อหาที่่�หลากหลาย
ตอบโจทย์์ กัั บ ผู้้�ฟัั ง ได้้ แ ละทำำ� ให้้ สื่่� อ วิิ ท ยุุ ยัั ง คงเป็็ นสื่่� อ อัั นดัั บ หนึ่่� ง ของสื่่� อ
ด้้านกิิจการกระจายเสีียงที่่�ผู้้�บริิโภคเลืือกจะรัับฟัังในประเทศมาเลเซีีย
โดยประเด็็นที่่น่� า่ สนใจคืือในส่่วนของการระงัับข้้อพิิพาทระหว่่างกัันนั้้น�
กฎหมายกำำ�หนดว่่าเมื่่�อมีีกรณีีข้้อพิิพาทระหว่่างบุุคคลตั้้�งแต่่สองฝ่่ายขึ้้�นไป
ในเรื่่�องการรบกวนกัันของคลื่่�นความถี่่�หรืือในเรื่่�องใด ให้้เริ่่�มแก้้ไขปััญหาด้้วย
การเจรจาไกล่่เกลี่่�ยกัันก่่อนโดยรััฐยัังไม่่ต้้องเข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการแก้้ไข
ปััญหา โดยที่่� MCMC จะเข้้าไปจััดการกรณีีดัังกล่่าวเฉพาะก็็แต่่ 1) เมื่่�อคู่่�กรณีี
ไม่่สามารถตกลงแก้้ปััญหากัันเองได้้ และ 2) ต้้องมีีการแจ้้ง (Notification)
กัับ MCMC อีีกครั้้�งหนึ่่�งก่่อน
ในขณะเดีียวกัันใน The Malaysian Communications and
Multimedia Content Code ยัังระบุุกฎเกณฑ์์การจััดผัังรายการไว้้ว่่า
ให้้ คำำ�นึึ ง ถึึ ง การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกัั น เองของผู้้�ประกอบการเป็็ นสำำ�คัั ญ MCMC
จะเข้้ามากำำ�กัับดููแลเท่่าที่่�จำำ�เป็็น เฉพาะการกระทำำ�ที่่�ขััดต่่อศีีลธรรมอัันดีี
หรืือผิิดกฎหมายโดยชััดแจ้้งเท่่านั้้�น เช่่น เนื้้�อหาลามกอนาจาร การใช้้ภาษา
ที่่�ดููถููกเหยีียดหยามผู้้�อื่่�น เป็็นต้้น
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แนวทางการปรัับตััวของผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ผู้้�ประกอบการกิิจการวิิทยุุของมาเลเซีียมีีการปรัับตััวตามเทคโนโลยีี
ที่่�เกิิดขึ้้น� ใหม่่ โดยออกอากาศผ่่านช่่องทางแอปพลิิเคชัันและเว็็บไซต์์ของตนเอง
ที่่�สามารถรัับชมได้้ผ่่านเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ด้้วยอุุปกรณ์์ที่่�หลากหลาย เช่่น
สมาร์์ตโฟน แท็็บเล็็ต ลำำ�โพงอััจฉริิยะ ทั้้�งยัังนำำ�เอาโซเชีียลมีีเดีียมาเป็็นช่อ่ งทาง
ในการสื่่�อสารกัับผู้้�ฟังั ในขณะไม่่ได้้ออกอากาศ โดยมีีจุดมุ่่�
ุ งหมายที่่�ทำำ�ให้้สถานีี
วิิทยุุเป็็นมากกว่่าสถานีีวิิทยุุ แต่่กลายเป็็นเสมืือนชุุมชน (Community) ซึ่่�งมีี
ส่่วนช่ว่ ยในการเพิ่่�มความรู้้�สึกึ ผููกพัันกับั สถานีีวิทิ ยุุ ในช่่องทางออนไลน์์มีกี ารพููด
คุุยกัันระหว่่างผู้้�จััดรายการและผู้้�ฟััง มีีการใช้้ข้้อดีีของสื่่�อออนไลน์์ต่่างๆ เช่่น
แอปพลิิเคชััน เว็็บไซต์์ ที่่�มีีประโยชน์์ในเรื่่�องของการเก็็บข้้อมููล โดยพบว่่าผู้้�ฟััง
ประมาณ 7.9 ล้้านคน มัักมีีปฏิิสััมพัันธ์์ตอบโต้้ผ่่านช่่องทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ของทั้้�งทางสถานีีวิิทยุุและผู้้�จััดรายการ โดยพบว่่าการติิดตามผ่่านช่่องทาง
ดัังกล่่าวมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอีีกด้้วย

ปััจจััยที่่�นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
สรุุปปััจจััยที่่�มีีผลต่่อความสำำ�เร็็จของกิิจการวิิทยุุในประเทศ
มาเลเซีี ย ได้้ ว่่ า คืื อ ความน่่ า เชื่่� อ ถืื อ ของข้้ อ มูู ล และความรวดเร็็ ว
ของข้้ อ มูู ล โดยเฉพาะข่่ า วการแพร่่ ร ะบาดของไวรัั ส โควิิ ด -19
ตลอดจนความอิิสระและคล่่องตััวของการประกอบกิิจการภายใต้้
กลไลตลาด บนพื้้�นฐานของการกำำ�กับั ดููแลกัันเอง ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
สามารถจััดทำำ�เนื้้�อหาที่่�ตรงกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค
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แอฟริิกาใต้้
สภาพอุุตสาหกรรมและตลาดกิิจการกระจายเสีียง
ในตลาดอุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียงในประเทศแอฟริิกาใต้้
มีีผู้้�ฟัังที่่�มีีความหลากหลายในเชื้้�อชาติิและการใช้้ภาษา โดยยัังคงนิิยมฟััง
วิิทยุุในช่่องทางดั้้�งเดิิมเป็็นช่่องทางหลัักในการรัับฟัังข่่าวสารและข้้อมููลต่่างๆ
ส่่งผลให้้การใช้้จ่่ายโฆษณาบนช่่องทางวิิทยุุดัังกล่่าวในประเทศแอฟริิกาใต้้
มีีมููลค่่าสููงราว 7,766 ล้้านแรนด์์หรืือ 16,333 ล้้านบาท3 ในปีี พ.ศ. 2562
อย่่างไรก็็ดีีในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในช่่วงปีี พ.ศ. 2563
การซื้้�อโฆษณามีีจำ�นวน
ำ ลดน้้อยลง ส่่งผลให้้มููลค่่าโฆษณาผ่่านคลื่่�นวิิทยุุหดตััว
ร้้อยละ 12 แต่่ก็ยั็ งั มีีสัดส่
ั วนคิ
่ ดิ เป็็นร้อ้ ยละ 17 ของช่่องทางการโฆษณาทั้้�งหมด
รองจากการโฆษณาผ่่านสื่่�อโทรทััศน์์และสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ที่่�มีีสััดส่่วนคิิดเป็็นร้้อยละ
54 และร้้อยละ 18 ตามลำำ�ดัับ
มููลค่่าโฆษณาบนวิิทยุุ
ในแอฟริิกาใต้้
2562

2563

16,333
ล้้านบาท

ลดลง

12%

14,441
ล้้านบาท

3

สถานการณ์์โควิิด-19
ส่่งผลให้้มููลค่่าโฆษณา
ผ่่านคลื่่น
� วิิทยุุหดตััว

อััตราแลกเปลี่่�ยนธนาคารแห่่งประเทศไทย ณ วัันที่่� 16 ธัันวาคม 2564:
1 แรนด์์ = 2.1031 บาท
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จากการสำำ�รวจของ Broadcast Research Council of South
Africa (BRC) ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�ในการทำำ�วิิจััยและทำำ�การวััดผล
ของกิิจการกระจายเสีียง และอุุตสาหกรรมการโฆษณาและการตลาดของ
ประเทศแอฟริิกาใต้้ พบว่่าในช่่วงไตรมาสแรกของปีี พ.ศ. 2564 มีีผู้้�รัับฟัังวิิทยุุ
ในช่่วงสััปดาห์์ที่่�ผ่่านมาจากวัันที่่�มีีการเก็็บสำำ�รวจ (ทั้้�งผ่่านรููปแบบดั้้�งเดิิม
และออนไลน์์) คิิดเป็็นร้้อยละ 91 โดยมีีอััตราการรัับฟัังวิิทยุุที่่�ลดลงเล็็กน้้อย
จากปีี พ.ศ. 2563 ที่่�มีีสััดส่่วนอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 93 (BRC, 2021)
ถึึงแม้้ว่า่ สััดส่วนข
่ องจำำ�นวนผู้้�ฟัังวิิทยุุมีอัี ตั ราที่่�ลดลง แต่่กิจิ การกระจาย
เสีียงยัังสามารถรัักษากลุ่่�มผู้้�ฟัังส่่วนใหญ่่ไว้้ได้้ โดยระยะเวลาเฉลี่่�ยที่่�ผู้้�ฟัังรัับ
ฟัังวิิทยุุต่่อวัันเพิ่่�มขึ้้�นจาก 3 ชั่่�วโมง 36 นาทีี ในปีี พ.ศ. 2563 เป็็น 3 ชั่่�วโมง
51 นาทีี ในปีี พ.ศ. 2564 เนื่่�องจากผู้้�ฟัังในเขตเมืืองมีีการรัับฟัังวิิทยุุที่่�เพิ่่�ม
มากยิ่่�งขึ้้�น โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากความต้้องการในการติิดตามข่่าวสารใน
ช่่วงสถานการณ์์การระบาดของไวรััสโควิิด-19 ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นสััดส่่วนผู้้�ฟััง
ผ่่านเครื่่อ� งรัับวิิทยุุยังั ถืือเป็็นช่อ่ งทางที่่�ได้้รับั ความนิิยมมากที่่�สุดข
ุ องประชาชน
ชาวแอฟริิกาใต้้ โดยมีีสััดส่่วนคิิดเป็็นร้้อยละ 77 ในปีี พ.ศ. 2564 ซึ่่�งเพิ่่�ม
ขึ้้�นจากปีี พ.ศ. 2563 ที่่�มีีจำำ�นวนผู้้�ฟัังผ่่านเครื่่�องรัับวิิทยุุคิิดเป็็นร้้อยละ 73
ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นว่า่ ผู้้�ฟังั ในประเทศแอฟริิกาใต้้ส่วน
่ ใหญ่่ยังั คุ้้�นชิินกับั การฟัังวิิทยุุ
ผ่่านเครื่่�องรัับวิิทยุุ

แนวทางในการกำำ�กัับดููแล
แอฟริิกาใต้้มีกี ฎหมายหลัักที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการกระจายเสีียง
ได้้แก่่ 1) Independent Communications Authority of South Africa
Act 2000 ซึ่่�งเป็็นกฎหมายจััดตั้้�งองค์์กรกำำ�กัับดููแล คืือ Independent
Communications Authority of South Africa หรืือ ICASA ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�
รัับผิิดชอบในการกำำ�กับั ดููแลอุุตสาหกรรมโทรคมนาคม การแพร่่ภาพกระจายเสีียง
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และกิิ จ การไปรษณีี ย์์ เพื่่� อ ประโยชน์์ ส าธารณะ โดยกำำ�กัั บ ดูู แ ลการออก
อากาศให้้เกิิดความเป็็นธรรมและเพื่่�อสาธารณประโยชน์์ ตลอดจนแสดงออก
ถึึ ง ความคิิ ด เห็็ นที่่� ห ลากหลายซึ่่� ง เป็็ นตัั ว แทนของสัั ง คมแอฟริิ ก าใต้้ ใ น
วงกว้้าง และ 2) The Broadcasting Act 1999 ซึ่่�งเป็็นกฎหมายหลััก
ด้้ า นการออกอากาศของประเทศซึ่่� ง ครอบคลุุ ม การจัั ดตั้้� ง คณะกรรมการ
คลื่่� น ความถี่่� การจัั ดตั้้� ง หน่่ ว ยงานที่่� ป รึึ ก ษาการผลิิ ต รายการกระจาย
เสีียง เป็็นกฎบััตรให้้กัับ South African Broadcasting Corporation
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานกระจายเสีียงสาธารณะของประเทศ และสร้้างขีีดความ
สามารถด้้านทรััพยากรบุุคคลในการพััฒนานโยบาย โดย The Broadcasting
Act นี้้�เป็็นแม่่บทในการออกนโยบายต่่อยอดต่่างๆ ภายใต้้ภาคอุุตสาหกรรม
การออกอากาศทั้้�งกิิจการกระจายเสีียงและโทรทััศน์์
โดยแอฟริิ ก าใต้้ มีี รูู ป แบบใบอนุุ ญ าตการให้้ บ ริิ ก ารกระจายเสีี ย ง
3 ประเภท ประกอบด้้วย
1. วิิทยุุกระจายเสีียงประเภทธุุรกิิจ (Commercial Broadcasting
Services) ซึ่่�งผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงสามารถแสวงหาผลกำำ�ไรจาก
การดำำ�เนิินกิิจการได้้
2. วิิทยุุกระจายเสีียงประเภทชุุมชน (Community Broadcasting
Services) เป็็นรูปู แบบการให้้บริิการกระจายเสีียงที่่�ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ไม่่สามารถแสวงหาผลกำำ�ไรได้้ โดยช่่องทางการหารายได้้หลัักคืือ การรัับบริิจาค
นอกจากนี้้�ยัังสามารถหารายได้้จากช่่องทางอื่่�นๆ เช่่น ค่่าธรรมเนีียมสมััคร
สมาชิิก (Membership Fee) และค่่าบริิการ (Subscription)
3. วิิทยุุกระจายเสีียงประเภทสาธารณะ (Public Broadcaster)
ซึ่่�ง South African Broadcasting Corporation (SABC) เป็็นผู้้�ประกอบ
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กิิจการกระจายเสีียงเพีียงแห่่งเดีียวในประเทศแอฟริิกาใต้้ที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ
ให้้สามารถให้้บริิการในประเภทนี้้�
ปััจจุุบัันประเทศแอฟริิกาใต้้มีีการอนุุญาตการกระจายเสีียงด้้วยกำำ�ลััง
ส่่งต่ำำ�� หรืือ Low Power Broadcasting ในการให้้บริิการกระจายเสีียง
เชิิงพาณิิชย์์และเพื่่�อชุุมชน โดยกำำ�หนดให้้กำำ�ลัังส่่งไม่่เกิิน 1 วััตต์์ที่่�ความสููง
ของเสาอากาศ 30 เมตร และครอบคลุุมพื้้�นที่่�ระหว่่าง 5 ถึึง 10 กิิโลเมตร
โดยใบอนุุ ญ าตมีี อ ายุุ 3 ปีี และสามารถต่่ อ อายุุ ใ บอนุุ ญ าตได้้ อีี ก ทั้้� ง ยัั ง
สามารถขอใบอนุุญาตกระจายเสีียงกำำ�ลัังส่่งต่ำำ��พิิเศษที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน 30 วััน
โดยครอบคลุุมการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวกัับวััฒนธรรม ศาสนา การเมืือง การกีีฬา
และการค้้า ซึ่่ง� จะต้้องเกิิดขึ้้น� ภายในชุุมชนของผู้้�ขอรัับใบอนุุญาต อย่่างไรก็็ตาม
การกระจายเสีี ย งกำำ�ลัั ง ส่่ ง ต่ำำ�� เพื่่� อ ชุุ ม ชนไม่่ ส ามารถแสวงหาผลกำำ� ไรได้้
ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�นการโฆษณาผ่่านคลื่่น� ความถี่่ต่ำ� �ำ� ในประเภทใบอนุุญาตกระจายเสีียง
เชิิ ง พาณิิ ช ย์์ กำำ�ลัั ง ส่่ ง ต่ำำ�� จะมีี โ ฆษณาได้้ อ ย่่ า งน้้ อ ย 8 นาทีี แต่่ ต้้ อ งไม่่ เ กิิ น
14 นาทีีต่่อชั่่�วโมง
โดยรูู ป แบบการให้้ บ ริิ ก ารกระจายเสีี ย งกำำ�ลัั ง ส่่ ง ต่ำำ��ข องประเทศ
แอฟริิกาใต้้มุ่่�งเน้้นให้้บริิการกัับผู้้�ฟัังเฉพาะกลุ่่�ม เช่่น กลุ่่�มเพลงที่่�ไม่่เป็็นที่่�นิิยม
(Underserved Musical Genres) การประชาสััมพัันธ์เ์ กี่่ย� วกัับประเด็็นสำำ�คัญ
ั
ในท้้องถิ่่น� หรืือเนื้้�อหาต่่างๆ ที่่�ไม่่สามารถดึึงดููดความสนใจของสื่่อ� กระแสหลัักที่่�
ขัับเคลื่่อ� นด้้วยเรตติ้้ง� ได้้ แม้้จำ�นวนผู้้�
ำ
ประกอบกิิจการกระจายเสีียงกำำ�ลังั ส่่งต่ำำ��
ในประเทศแอฟริิกาใต้้นั้้�นยังั มีีจำ�นวนที่่
ำ
�น้อ้ ยอยู่่� แต่่แสดงให้้เห็็นถึงึ ทิิศทางการ
พััฒนาที่่�ดีใี นการออกมาตรการและข้้อกำำ�หนดในกิิจการกระจายเสีียงโดยคำำ�นึงึ
ถึึงความต้้องการของผู้้�ฟัังเป็็นหลััก
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การให้้บริิการกระจายเสีียงด้้วยกำำ�ลัังส่่งต่ำำ��ของประเทศแอฟริิกาใต้้
ข้้อกำำ�หนดในการให้้บริิการกระจายเสีียง
ให้้บริิการแพร่่ภาพกระจายเสีียงกำำ�ลัังส่่งต่ำำ��
ไม่่เกิิน 1 วััตต์์ ที่่�ความสููงของเสาอากาศ 30 เมตร
โดยครอบคลุุมพื้้�นที่่�ระหว่่าง 5 ถึึง 10 กิิโลเมตร
การนำำ�เสนอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการศึึกษาจะต้้องเป็็น
กระจายเสีียงกำำ�ลัังส่่งต่ำำ�� เพื่่�อชุุมชน
(Community Broadcasting) เท่่านั้้�น
การกระจายเสีียงเชิิงพาณิิชย์์กำำ�ลัังส่่งต่ำำ�� โฆษณาได้้
อย่่างน้้อย 8 นาทีี แต่่ต้้องไม่่เกิิน 14 นาทีี ต่่อชั่่�วโมง

30วััน

Special Event คืือการออกใบอนุุญาตการกระจายเสีียง
กำำ�ลัังส่่งต่ำำ��ชั่่�วคราวที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน 30 วััน จะต้้องเกิิดขึ้้�น
ภายในชุุมชนของผู้้�ยื่่�นขอใบอนุุญาต

แนวทางในการส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียง
รััฐบาลแอฟริิกาใต้้ได้้มีมี าตรการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพของกิิจการ
กระจายเสีียงโดยสามารถสรุุปได้้ 3 มาตรการ ดัังนี้้�
1. มาตรการส่่งเสริิมการออกอากาศวิิทยุุในระบบดิิจิทัิ ัล โดย ICASA
ได้้มีีการสนัับสนุุนการทดลองออกอากาศวิิทยุุในระบบดิิจิิทััล (Digital Audio
Broadcasting: DAB+) ใน 2 เมืือง ซึ่่�งประกอบด้้วยเมืืองกััวเต็็ง (Gauteng)
และเมืืองเคปทาวน์์ (Cape Town) โดยการทดลองออกอากาศวิิทยุุในระบบ
ดิิจิิทััลระบบ DAB+ ในเมืืองกััวเต็็งได้้มีีการออกใบอนุุญาตทดลองใช้้ครั้้�งแรก
ในเดืือนมกราคมปีี 2562 โดยมีีระยะเวลา 8 เดืือน และสามารถต่่ออายุุได้้
ซึ่่�งได้้อนุุญาตให้้แก่่ The National Association of Broadcasters (NAB)
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และ Southern African Digital Broadcasting Association (SADIBA)
ส่่วนการทดลองออกอากาศในเมืืองเคปทาวน์์นั้้น� ICASA ได้้มีกี ารออกใบอนุุญาต
สำำ�หรัับการทดลองออกอากาศวิิทยุุในระบบดิิจิิทััลระบบ DAB+ ครั้้�งแรก
ในเดืือนพฤศจิิกายนปีี 2562 โดยอนุุญาตให้้แก่่ Sentech ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงาน
รััฐวิิสาหกิิจที่่�ให้้บริิการด้้านการสื่่�อสารและโครงข่่ายด้้านกิิจการโทรทััศน์์และ
กิิจการกระจายเสีียงของประเทศแอฟริิกาใต้้ โดย ICASA ได้้มีกี ารผลัักดัันและ
สนัับสนุุนกิิจการกระจายเสีียงในระบบดิิจิิทััลอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้มีีการออก
กฎหมาย Digital Sound Broadcasting Services Regulations 2021
เพื่่�อเป็็นการกำำ�หนดกรอบสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการกิิจการกระจายเสีียงในระบบ
ดิิจิิทััล และกำำ�หนดขั้้�นตอนและรายละเอีียดที่่�เกี่่�ยวข้้องของผู้้�ที่่�จะให้้บริิการ
โดยการทดลองออกอากาศในระบบ DAB+ ดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อเพิ่่�มโอกาส
การเข้้าถึึงผู้้�ฟัังในจำำ�นวนที่่�มากขึ้้�น โดยผู้้�ประกอบกิิจการสามารถทำำ�การ
กระจายเสีียงได้้ในหลายๆ เมืืองพร้้อมกััน เป็็นการสร้้างโอกาสที่่�ไม่่จำำ�กััด
ทั้้�งการเข้้าถึึงและการสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาให้้มีีความหลากหลายมากยิ่่�งขึ้้�น
2. มาตรการส่่งเสริิมการนำำ�เสนอเนื้้�อหาให้้ตรงตามความต้้องการของ
ผู้้�ฟังั โดย ICASA ได้้มีกี ารสนัับสนุุนการออกอากาศเสีียงผ่่านคลื่่น� วิิทยุุประเภท
เพลงและดนตรีีเพิ่่�มเติิม โดยได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนกฎข้้อบัังคัับในการออก
อากาศเพลงบนคลื่่�นวิิทยุุที่่�เดิิมทีีจำำ�กััดแค่่กลุ่่�มเพลงประเภทกอสเปลหรืือ
แนวเพลงที่่� เ น้้ น เสีี ย งร้้ อ งเป็็ น หลัั ก ซึ่่� ง เป็็ น แนวเพลงดั้้� ง เดิิ ม ของประเทศ
แอฟริิกาใต้้ โดยอนุุญาตให้้ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงสามารถออกอากาศ
เพลงในหมวดอื่่�นๆ ได้้ เนื่่�องจาก Broadcast Research Council of South
Africa (BRC) ระบุุว่่าดนตรีีเป็็นหนึ่่�งในสาเหตุุหลัักที่่�ผู้้�ฟัังยัังใช้้บริิการหลััก
ผ่่านคลื่่น� วิิทยุุ อย่่างไรก็็ตาม ICASA ได้้มีกี ารตกลงกัับผู้้�ประกอบกิิจการกระจาย
เสีียงเชิิงพาณิิชย์์และผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงเพื่่�อชุุมชน ภายใต้้ข้้อ
กำำ�หนดและเงื่่�อนไข 2 ประการ ได้้แก่่
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ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงเชิิงพาณิิชย์์รายใหม่่ที่่�มีีการประกอบ
กิิจการไม่่เกิิน 18 เดืือน ต้้องมีีการออกอากาศเพลงดั้้ง� เดิิมของประเทศ
แอฟริิกาใต้้ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 20 และต้้องมีีอัตั ราเพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับร้้อยละ
30 ในปีีถััดมา
ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงเพื่่�อชุุมชนรายใหม่่ที่่�มีีการประกอบ
กิิจการไม่่เกิิน 18 เดืือน ต้้องมีีการออกอากาศเพลงดั้้ง� เดิิมของประเทศ
แอฟริิกาใต้้ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 60 และเพิ่่�มขึ้้นร้
� อ้ ยละ 10 ต่่อปีี จนกระทั่่�ง
ต้้องมีีการออกอากาศเพลงดั้้ง� เดิิมทั้้�งหมดคิิดเป็็นร้อ้ ยละ 80 ของเนื้้�อหา
การออกอากาศเพลงทั้้�งหมด
3. มาตรการการสนัับสนุุนการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของกิิจการกระจายเสีียง
ICASA ได้้ร่่วมมืือกัับ Department of Communications & Digital
Technologies (DCDT) หรืือกระทรวงการสื่่�อสารและเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
แห่่งชาติิ เพื่่�อพััฒนาการเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััลของแอฟริิกาใต้้ โดย DCDT
ลงทุุนเพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนาการให้้บริิการด้้านการสื่่�อสารแบบครอบคลุุมแก่่
ชาวแอฟริิกาใต้้ทั้้�งหมด โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนากิิจการกระจายเสีียงในระบบ
ดิิจิิทััลให้้ประชาชนทั่่�วไปสามารถเข้้าถึึงได้้ในราคาที่่�จัับต้้องได้้ และลดปััญหา
ด้้านอุุปสงค์์และอุุปทานรวมถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ให้้แก่่ผู้้�ใช้้บริิการและผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง

แนวทางการปรัับตััวของผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
จากการศึึ ก ษารวบรวมข้้ อ มูู ล การปรัั บ ตัั วข องผู้้�ประกอบกิิ จ การ
กระจายเสีียงของประเทศแอฟริิกาใต้้สามารถสรุุปได้้เป็็น 3 กลยุุทธ์์ ดัังนี้้�
1. กลยุุ ท ธ์์ ข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารเพื่่� อ ชุุ ม ชน (Community Network)
เป็็นการสร้้างเนื้้�อหาวิิทยุุที่่�ผู้้�ฟัังสามารถมีีส่่วนร่่วมในการจััดรายการและ
มีีเนื้้�อหาที่่�เฉพาะ ส่่งผลให้้เกิิดกลุ่่�มผู้้�ฟัังประจำำ�ที่่�เป็็นกลุ่่�มเฉพาะ
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2. กลยุุทธ์์การเพิ่่�มช่่องทางออนไลน์์ (Online Community) เป็็นการ
อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ฟััง โดยสร้้างช่่องทางออนไลน์์ที่่�ผู้้�ฟัังสามารถ
เข้้าถึึงได้้มากยิ่่�งขึ้้�น นอกเหนืือจากการรัับฟัังรายการผ่่านเครื่่�องรัับวิิทยุุ เช่่น
การพััฒนาแอปพลิิเคชัันและเว็็บไซต์์
3. กลยุุทธ์์การดึึงดููดด้ว้ ยนัักแสดงนัักร้้อง (Image for the organizations)
เป็็นการสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีให้้แก่่องค์์กรเพื่่�อดึึงดููดทั้้�งผู้้�ฟัังและผู้้�ซื้้�อโฆษณา
ด้้วยกิิจกรรมต่่างๆ อาทิิ การเชิิญนัักร้้องนัักแสดงที่่�มีีชื่่�อเสีียงมาร่่วมรายการ

ปััจจััยที่่�นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
ปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญ ที่่� ทำำ� ให้้ กิิ จ การกระจายเสีี ย งในประเทศ
แอฟริิกาใต้้สามารถรัักษาจำำ�นวนผู้้�ฟัังส่่วนใหญ่่ และยัังมีีจำำ�นวน
ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายสีียงในอััตราที่่�สููงได้้ เนื่่�องมาจากความ
น่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลที่่�เผยแพร่่และความหลากหลายของเนื้้�อหา
การปรัับการให้้บริิการให้้ตอบสนองพฤติิกรรมของผู้้�ฟัังทั้้�งในด้้าน
เนื้้�อหาและรููปแบบการออกอากาศที่่�สามารถเจาะกลุ่่�มเป้้าหมาย
และอำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ฟัังได้้เพิ่่�มขึ้้�น ตลอดจนการปรัับปรุุง
ข้้อกำำ�หนดให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์และความต้้องการของผู้้�ฟััง
ยิ่่�งขึ้้�น โดย ICASA ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนข้้อกำำ�หนดให้้สอดคล้้อง
กัับความต้้องการของผู้้�ฟัังโดยการร่่วมมืือกัับ BRC ในการทำำ�วิิจััย
เพื่่� อ ศึึ ก ษาถึึ ง ความต้้ อ งการของกลุ่่�มผู้้�ฟัั ง เพื่่� อ นำำ� มาปรัั บ เปลี่่� ย น
ข้้อกำำ�หนดบางประการให้้ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงสามารถ
นำำ�เสนอเนื้้�อหาที่่�ตรงกัับความต้้องการของผู้้�ฟััง ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นการ
ให้้บริิการกระจายเสีียงกำำ�ลัังส่่งต่ำำ�� (Low Power Broadcasting)
ยัังมีีส่วนช่
่ ว่ ยในการเข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�ฟังั ที่่�มีคี วามเฉพาะเจาะจงมากยิ่่ง� ขึ้้น�
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ผลสรุุปจากการศึึกษาข้้อมููลเปรีียบเทีียบ 5 ประเทศ
จากการศึึกษาแนวทางการดำำ�เนิินงานโดยเปรีียบเทีียบกรณีีศึึกษาทั้้�ง
5 ประเทศ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการให้้บริิการให้้สอดคล้้องกัับพฤติิกรรม
ของผู้้�ฟััง ด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ มาปรัับใช้้เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มช่่องทาง
ในการเข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�ฟััง
จากการศึึกษาพบว่่า ทุุกประเทศมีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ในการ
ให้้บริิการกิิจการกระจายเสีียง โดยเพิ่่�มช่่องทางออนไลน์์ในการเข้้าถึึงผู้้�ฟััง
เช่่น ในประเทศมาเลเซีีย ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงมีีการนำำ�เอาสื่่อ� สัังคม
ออนไลน์์มาเป็็นช่่องทางในการสื่่�อสารกัับผู้้�ฟัังในขณะไม่่ได้้ออกอากาศ โดยมีี
จุุดมุ่่�งหมายให้้สถานีีวิิทยุุกลายเป็็นเสมืือนชุุมชน (Community) ที่่�สามารถ
ติิดต่่อสื่่�อสารกัันได้้ตลอดเวลา เช่่นเดีียวกัับประเทศออสเตรเลีียที่่�ผู้้�ประกอบ
กิิจการกระจายเสีียงมีีการออกอากาศคู่่�ขนาน (Simulcasting) ทั้้�งช่่องทาง
วิิทยุุภาคพื้้�นดิินและช่่องทางสตรีีมมิ่่�งออนไลน์์ เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มโอกาสและ
ช่่องทางการเข้้าถึึงผู้้�ฟัังได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้�ในสหราชอาณาจัักรผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงได้้มีกี าร
ใช้้แพลตฟอร์์มการสั่่�งงานด้้วยเสีียง (Voice Assistant Platform) ซึ่่�งเป็็น
เทคโนโลยีีใหม่่ที่่�เข้้ามาส่่งเสริิมการใช้้งานในกิิจการกระจายเสีียงให้้มีีความ
ทัันสมััยและสะดวกสบายมากยิ่่�งขึ้้�น โดยผู้้�ฟัังสามารถรัับฟัังวิิทยุุด้้วยการใช้้
คำำ�สั่่�งเสีียงผ่่าน Apple Siri หรืือ Amazon Alexa ซึ่่�งส่่งผลให้้มีีผู้้�ฟัังมากขึ้้�น
2. การร่่วมมืือกัันระหว่่างผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในอุุตสาหกรรมกระจาย
เสีียงในการส่่งเสริิมและกำำ�กัับดููแล เพื่่�อเป็็นการยกระดัับอุุตสาหกรรม
จากการสำำ�รวจพบว่่า ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในกิิจการกระจายเสีียงทุุก
ภาคส่่ วนมีีความสำำ�คััญในการผลัักดัันและพััฒนากิิจการกระจายเสีียงให้้
มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ฉะนั้้�นความร่่วมมืือกัันของหลายๆ หน่่วยงาน
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จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ อาทิิ ในสหราชอาณาจัักร ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงใน
อุุตสาหกรรมได้้ร่่วมมืือกัันจััดทำำ�แคมเปญทางการตลาดโดยใช้้ชื่่�อว่่า Don’t
miss a thing with DAB+ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�ฟัังหัันมารัับฟัังวิิทยุุบนระบบ
DAB+ มากขึ้้�น ซึ่่�งมีีทิิศทางการร่่วมมืือที่่�คล้้ายคลึึงกัับประเทศสหรััฐอเมริิกา
ที่่�ภาคเอกชนได้้มีีการร่่วมมืือกัันในการส่่งเสริิมวิิทยุุดิิจิิทััล
ในขณะที่่� ป ระเทศออสเตรเลีี ย ได้้ สร้้ า งแพลตฟอร์์ ม ที่่� มีี ชื่่� อ ว่่ า
Radio Alive เพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููลเกี่่ย� วกัับกิิจการกระจายเสีียงให้้แก่่ประชาชน
และทำำ� การศึึ กษาวิิ จััย ข้้ อมูู ลที่่� เ ป็็ นประโยชน์์ กัับทั้้� งอุุ ตสาหกรรม รวมถึึ ง
สนัั บ สนุุ น ให้้ ภ าคธุุ รกิิ จ หัั น มาใช้้ วิิ ท ยุุ เ พื่่� อ เป็็ นสื่่� อ ในการโฆษณาเพื่่� อ ช่่ ว ย
หารายได้้ให้้แก่่ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง เช่่นเดีียวกัับในประเทศมาเลเซีีย
ที่่� ผู้้� ประกอบกิิ จ การกระจายเสีี ย งร่่ ว มมืื อ กัั นกำำ�กัั บ ดูู แ ลกัั น เองภายใน
อุุตสาหกรรม เพื่่�อพััฒนาเนื้้�อหาการจััดรายการให้้ตอบโจทย์์ของผู้้�ฟััง รวมถึึง
ปรัับเปลี่่�ยนข้้อกำำ�หนดและรููปแบบการให้้บริิการให้้สอดคล้้องกัับสภาพตลาด
และเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ที่่�เข้้ามา
3. หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลกิิจการกระจายเสีียงมีีความยืืดหยุ่่�นในการ
ออกกฎเกณฑ์์ให้้สอดคล้้องกัับสภาพตลาดของกิิจการกระจายเสีียง
ความยืื ด หยุ่่�นของหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในการปรัั บ ข้้ อ กำำ� หนดให้้
สอดคล้้องกัับสภาพตลาด และความต้้องการของผู้้�ฟัังที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตาม
การเข้้ามาของเทคโนโลยีีใหม่่ๆ เป็็นแนวทางที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลกิิจการ
กระจายเสีียงในหลายประเทศนำำ�มาใช้้ เช่่น แผนยุุทธศาสตร์์ของ FCC
ในประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก าที่่� มีี ก ารปรัั บ เปลี่่� ย นข้้ อ บัั ง คัั บ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
เทคโนโลยีีรููปแบบใหม่่ๆ อยู่่�เสมอ ในขณะที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของประเทศ
มาเลเซีียเน้้นการให้้อิิสระและปล่่อยให้้เกิิดการแข่่งขัันเสรีีตามกลไกตลาด
เช่่นเดีียวกัับการกำำ�กับั ดููแลในประเทศแอฟริิกาใต้้ที่่มี� กี ารปรัับรููปแบบการออก
อากาศเพลงให้้มีคี วามหลากหลายและสอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�ฟังั มาก
ยิ่่ง� ขึ้้น� ทั้้�งยัังมีีความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลและหน่่วยงานด้้านวิิจัยั
เพื่่�อวิิจััยศึึกษาความต้้องการของตลาดกิิจการกระจายเสีียง
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4. การให้้บริิการวิิทยุุกำำ�ลัังส่่งต่ำำ�� มีีเนื้้�อหาที่่�มีีความเฉพาะกลุ่่�ม
ในแต่่ละพื้้�นที่่� โดยมีีการกำำ�กัับดููแลที่่�ยืืดหยุ่่�น
จากการศึึกษาข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการให้้บริิการออกอากาศด้้วยกำำ�ลังั ส่่งต่ำำ��
(Low Power Broadcasting) ในประเทศตััวอย่่าง พบว่่า เนื้้�อหาในการให้้บริิการ
มีีความเฉพาะเจาะจง และแตกต่่างจากการให้้บริิการในกำำ�ลัังส่่งปกติิ รวมถึึง
มีีการกำำ�กัับดููแลที่่�ยืืดหยุ่่�น โดยมุ่่�งเน้้นในการเพิ่่�มช่่องทางการออกอากาศ
และส่่ ง เสริิ ม ให้้ ผู้้� ประกอบกิิ จ การกระจายเสีี ย งสามารถเข้้ า ถึึ ง กลุ่่�มผู้้�ฟัั ง
ที่่�หลากหลายและทั่่�วถึึงมากยิ่่�งขึ้้�น
ในสหราชอาณาจัักรได้้มีีการออกใบอนุุญาตกำำ�ลัังส่่งต่ำำ�� (Restricted
Service License) ที่่�มีีเนื้้�อหาเฉพาะกลุ่่�ม โดย Ofcom ซึ่่�งเป็็นองค์์กรกำำ�กัับ
ดููแลสามารถวางแผนจััดการคลื่่�นความถี่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เนื่่�องจาก
ผู้้�ประกอบกิิจการต้้องดำำ�เนิินกิจิ การโดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เฉพาะ ส่่งผลให้้สามารถ
แก้้ไขปััญหาความต้้องการการใช้้คลื่่�นความถี่่�ที่่�มัักจะมีีมากกว่่าคลื่่�นความถี่่�
ให้้เป็็นไปโดยเกิิดประโยชน์์สููงสุุด ซึ่่�งมีีทิิศทางการดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้องกัับ
ประเทศสหรััฐอเมริิกาที่่� FCC นำำ�เสนอคลื่่�นเอฟเอ็็มแบบกำำ�ลัังส่่งต่ำำ��ในการ
ลดปััญหาคลื่่�นความถี่่�ที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด เพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการของ
การใช้้คลื่่�นความถี่่�
สำำ�หรัับประเทศออสเตรเลีีย มาเลเซีีย และแอฟริิกาใต้้ มีีการออก
ใบอนุุญาตกระจายเสีียงกำำ�ลัังส่่งต่ำำ�� โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดความหลากหลาย
ในเนื้้�อหาที่่�นำำ�เสนอ โดยประเทศออสเตรเลีียได้้มีีการออกใบอนุุญาตกำำ�ลัังส่่ง
ต่ำำ��ร่่วมกัันระหว่่างหลายสถานีี (Class License) ซึ่่�งแต่่ละสถานีีจะต้้องมีีการ
จััดสรรเวลากัันเองในการออกอากาศกำำ�ลัังส่่งต่ำำ�� โดยเนื้้�อหาในการให้้บริิการ
นั้้�นจะมีีความแตกต่่างกัันสููงเพื่่�อให้้สามารถให้้บริิการกลุ่่�มผู้้�ฟัังที่่�แตกต่่างกััน
ในขณะที่่�ประเทศมาเลเซีีย ที่่�ได้้มีีการนำำ�คลื่่�นความถี่่�กำำ�ลัังส่่งต่ำำ��มาใช้้ในวิิทยุุ
กระจายเสีียงประเภทเอฟเอ็็มเพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการออกอากาศเนื้้�อหา
ที่่�เฉพาะหรืือได้้รัับความสนใจจากกลุ่่�มผู้้�ฟัังเพีียงกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง โดยไม่่
จำำ�กััดกำำ�ลัังส่่งที่่�ตายตััวในบางประเภท เนื่่�องด้้วยขนาดของพื้้�นที่่�ที่่�ให้้บริิการ

141

ที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ออกไป สำำ� หรัั บ ประเทศแอฟริิ ก าใต้้ เนื้้� อ หาที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก าร
ในการออกอากาศกำำ�ลัังส่่งต่ำำ��จะมีีประเภทเนื้้�อหาที่่�เฉพาะกลุ่่�ม หรืือเนื้้�อหา
ที่่�ไม่่ได้้รับั ความนิิยมจากคลื่่น� กระแสหลัักโดยเน้้นการให้้บริิการภายในชุุมชนเพื่่�อ
ส่่งเสริิมความหลากหลายของเนื้้�อหาให้้สามารถครอบคลุุมกลุ่่�มผู้้�ฟัังทุุกกลุ่่�ม
5. การจััดทำำ�แผนพััฒนาที่่�ครอบคลุุมมิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีการนำำ�
แผนไปหารืือร่่วมกัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในอุุตสาหกรรม
จากการศึึกษาข้้อมููลทั้้�ง 5 ประเทศตััวอย่่าง พบว่่าหลายประเทศ
ได้้วางแผนการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ส่วน
่ เสีียในกิิจการกระจายเสีียงเพื่่�อ
จััดทำำ�แผนพััฒนาที่่�ครอบคลุุมมิิติที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่น ประเทศสหรััฐอเมริิกาได้้มีกี าร
จััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ที่่มี� รี ะยะเวลาครอบคลุุม 5 ปีี โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการ
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในการเข้้าถึึงสื่่�อ (Digital Divide) และปฏิิรููปการทำำ�งาน
ของคณะกรรมการกลางกำำ�กับั ดููแลกิิจการสื่่�อสารมากกว่่าการส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
อุุตสาหกรรมใดเป็็นพิเิ ศษ โดยมีีทิศิ ทางการดำำ�เนิินงานที่่�คล้้ายคลึึงกัับประเทศ
ออสเตรเลีียที่่�ได้้มีีการวางแผนในแต่่ละระยะ ซึ่่�งอ้้างอิิงข้้อมููลมาจากการตั้้�ง
สมมติิฐาน 3 สถานการณ์์ที่่ไ� ด้้มีกี ารรวบรวมและวิิเคราะห์์บนข้้อมููลข้้อเท็็จจริิง
และแนวโน้้มต่่างๆ ในอนาคต เพื่่�อเป็็นข้้อมููลให้้ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ในการรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้�นในสถานการณ์์ต่่างๆ ร่่วมกััน
6. การทดลองและนำำ�วิิทยุุในระบบดิิจิทัิ ลั เข้้ามาเพิ่่�มเป็็นช่อ่ งทางการ
ให้้บริิการกระจายเสีียง
ใน 5 ประเทศที่่�ได้้ศึกึ ษาพบว่่า มีีแผนในการพััฒนากิิจการกระจายเสีียง
วิิทยุุในระบบดิิจิทัิ ลั โดยมาตรฐานวิิทยุุระบบดิิจิิทัลั ที่่�ใช้้มากที่่�สุุดคือื มาตรฐาน
DAB+ โดยสหราชอาณาจัั ก รมีี ก ารให้้ บ ริิ ก ารวิิ ท ยุุ ร ะบบดิิ จิิ ทัั ล ที่่� มีี ค วาม
ครอบคลุุมและมีีการใช้้งานที่่�มาก แต่่ยัังคงให้้บริิการออกอากาศในระบบ
แอนะล็็อก (Simulcast) ควบคู่่�ไปด้้วย ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับประเทศออสเตรเลีียที่่�
ACMA ได้้มีีการสนัับสนุุนระบบ DAB+ เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางในการเข้้าถึึง รวมถึึง
เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพของกิิ จ การกระจายเสีี ย ง ขณะที่่� ป ระเทศแอฟริิ ก าใต้้
ได้้มีกี ารทดลองออกอากาศในระบบ DAB+ ในเขตเมืืองเพื่่�อเป็็นการสร้้างโอกาส
ในการเข้้าถึึงและการสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาให้้มีีความหลากหลายมากยิ่่�งขึ้้�น
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บทที่่� 5

ข้้อเสนอแนะในการส่่งเสริิมและกำำ�กัับดููแล
กิิจการกระจายเสีียงของประเทศไทย
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จากการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากผู้้�ประกอบการและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ในอุุ ต สาหกรรมกิิจการกระจายเสีียง รวมไปถึึงการศึึกษาและวิิเคราะห์์
สภาพอุุตสาหกรรมและตลาดกิิจการกระจายเสีียงของประเทศไทยในปััจจุุบันั
สามารถสรุุปปััจจััยที่่�คาดว่่าจะส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงเชิิงโครงสร้้างและ
ระบบนิิเวศของอุุตสาหกรรมกระจายเสีียงของประเทศไทยในอนาคตอัันใกล้้
ได้้เป็็น 3 ปััจจััยหลััก ได้้แก่่
ปััจจััยที่่�คาดว่่าจะส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงโครงสร้้างและ
ระบบนิิเวศของอุุตสาหกรรมกระจายเสีียงของประเทศไทย

1.

การเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบใบอนุุญาต
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการอนุุญาตให้้ใช้้
คลื่่�นความถี่่�และประกอบกิิจการ
กระจายเสีียง (ระบบใบอนุุญาตฯ)

2.
พััฒนาการของเทคโนโลยีี

3.

การขาดแคลนทรััพยากรของ
ผู้้�ประกอบการรายย่่อย
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1. การเปลี่่� ยนผ่่ าน ไปสู่่�ระบบใบอนุุ ญ าตตามกฎหมายว่่ าด้้ ว ย
การอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�และประกอบกิิจการกระจายเสีียง (ระบบ
ใบอนุุญาตฯ) จะส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการเข้้าสู่่�ระบบการอนุุญาตตามกฎหมาย
จึึงไม่่ต้้องขอต่่ออายุุใบอนุุญาตใหม่่ทุุกปีีส่่งผลให้้การดำำ�เนิินกิิจการมีีความ
มั่่�นคงมากยิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�งเมื่่�อได้้รัับอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ตามกฎหมาย
ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงสามารถบริิหารจััดการคลื่่�นความถี่่�ได้้อย่่าง
เต็็มรููปแบบ อย่่างไรก็็ดีีในด้้านผลกระทบเชิิงลบพบว่่าสถานการณ์์ที่่�น่่าจะมีี
ความเป็็นไปได้้มากที่่�สุุดสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการประเภทกิิจการทางธุุรกิิจคืือ
จำำ�นวนผู้้�ประกอบการรายย่่อยอาจมีีจำำ�นวนลดน้้อยลง เนื่่�องจากไม่่มีีเงิินทุุน
เพีียงพอในการประมููลคลื่่�นความถี่่� รวมทั้้�งจำำ�นวนประเภทเนื้้�อหาที่่�มีีความ
เฉพาะเจาะจงกัับผู้้�ฟัังบางกลุ่่�มอาจจะลดลง
2. พััฒนาการของเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงจากการ
สื่่�อสารทางเดีียวเป็็นการสื่่�อสารสองทาง โดยเฉพาะบริิการ OTT ที่่�ทำำ�ให้้
ผู้้�ฟัังรายการวิิทยุุมีีช่่องทางการรัับฟัังรัับชมสื่่�อที่่�หลากหลายเพิ่่�มมากขึ้้�น
และผู้้�ฟังั รายการวิิทยุุไม่่ต้อ้ งผููกติิดกับั ผัังรายการอีีกต่่อไป ส่่งผลให้้ผู้้�ฟังั รายการ
วิิทยุุมีีแนวโน้้มที่่�จะเปลี่่�ยนไปฟัังรายการบนแพลตฟอร์์มออนไลน์์มากยิ่่�งขึ้้�น
เม็็ ด เงิิ น โฆษณาหรืื อ การสนัั บ สนุุ นอื่่� น ๆ จึึ ง มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงไหลไปสู่่�
สื่่�อออนไลน์์ตามพฤติิกรรมผู้้�ฟัังที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป อย่่างไรก็็ดีี ในอีีกแง่่มุุม
หนึ่่�งการเข้้ามาของเทคโนโลยีีสามารถสนัับสนุุนการประกอบกิิจการของ
ผู้้�ประกอบการในรููปแบบดั้้�งเดิิมผ่่านการพััฒนากลยุุทธ์์การประกอบกิิจการ
โดยผู้้�ประกอบกิิจการบางรายยัังมีีการใช้้เทคโนโลยีีหรืือช่่องทางออนไลน์์
ในการวััดผลจำำ�นวนผู้้�ฟัังได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมและสามารถนำำ�จำำ�นวนผู้้�ฟััง
ดัังกล่่าวไปเป็็นข้้อมููลประกอบการขายโฆษณาหรืือการขอเงิินทุุนสนัับสนุุน
ได้้ อย่่างไรก็็ดีี ในกลุ่่�มผู้้�ประกอบการรายย่่อยที่่�เป็็นผู้้�ทดลองประกอบกิิจการ
ทั้้�งประเภทธุุรกิิจ สาธารณะ และชุุมชน อาจยัังไม่่สามารถใช้้ประโยชน์์
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จากเทคโนโลยีีในส่่วนนี้้�เท่่าที่่�ควรเนื่่�องจากการขาดแคลนทั้้�งทรััพยากรด้้าน
ความรู้้�และเงิินทุุนในการพััฒนาการดำำ�เนิินกิิจการด้้วยเทคโนโลยีีข้้างต้้น
3. การขาดแคลนทรััพยากรของผู้้�ประกอบการรายย่่อย จากการ
เก็็บข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างของผู้้�ประกอบการทุุกกลุ่่�มและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีีย
ในอุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียง พบว่่าขนาดตลาดเมื่่�อคิิดตามรายได้้
ของกิิจการกระจายเสีียงนั้้�นส่่วนใหญ่่มาจากผู้้�ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้ดำำ�เนิิน
รายการ ถึึงแม้้ว่่าผู้้�ประกอบการส่่วนใหญ่่ของตลาดกิิจการกระจายเสีียงคืือ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการประเภทธุุรกิิจก็็ตาม เนื่่�องมาจาก
การกระจุุกตััวของรายได้้โฆษณาที่่�มัักจะอยู่่�ที่่�สถานีีรายใหญ่่ที่่�มีีทรััพยากร
เพีี ย งพอต่่ อ การเก็็ บ ข้้ อ มูู ล อ้้ า งอิิ ง การเข้้ า ถึึ ง ผู้้�ฟัั ง ส่่ ง ผลให้้ เ กิิ ด ความ
ได้้เปรีียบเสีียเปรีียบในการแข่่งขัันมากยิ่่�งขึ้้�น โดยจากการเก็็บข้้อมููลจาก
กลุ่่�มผู้้�ประกอบการรายย่่อยที่่�เป็็นผู้้�ทดลองประกอบกิิจการทั้้�งประเภทธุุรกิิจ
สาธารณะ และชุุมชน ส่่วนใหญ่่ให้้ความเห็็นว่่าอุุปสรรคของการดำำ�เนิิน
กิิจการในปััจจุุบัันคืือการที่่�รายได้้ลดลงมากจนไม่่มีีเงิินทุุนในการลงทุุนพััฒนา
การประกอบกิิจการ เช่่น การลงทุุนในเทคโนโลยีีเพื่่�อเก็็บข้้อมููลผู้้�ฟััง การจ้้าง
บุุคลากรที่่�มีีความสามารถ
ในการนี้้� เพื่่�อให้้การกำำ�กัับดููแลสอดคล้้องกัับโครงสร้้างการประกอบ
กิิจการและระบบนิิเวศของอุุตสาหกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงและผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีียอื่่�นในอุุตสาหกรรมและก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อสาธารณชน จึึงควร
มีีการพััฒนาการกำำ�กัับดููแลและส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียงดัังมีีรายละเอีียด
ข้้อเสนอแนะดัังนี้้�
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1.
1.1

ข้้อเสนอแนะในการกำำ�กัับดููแล
กิิจการกระจายเสีียงของประเทศไทย

การจััดทำำ�กรอบนโยบายการกำำ�กัับดููแลบริิการ OTT

จากการศึึ ก ษาแนวทางการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การกระจายเสีี ย งของ
ประเทศไทย ในปััจจุุบัันพบว่่าสื่่�อออนไลน์์ หรืือ OTT นั้้�น ยัังไม่่อยู่่�ภายใต้้
การกำำ�กัับดููแลของ กสทช. แต่่อาศััยเพีียงพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำำ�
ความผิิดเกี่่ย� วกัับคอมพิิวเตอร์์ ที่่�มุ่่�งเน้้นการกำำ�กับั ดููแลการนำำ�เข้้าหรืือเผยแพร่่
ข้้อมููลเท็็จและข้้อมููลที่่�มีีลัักษณะไม่่เหมาะสมเข้้าสู่่�ระบบคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งอาจ
ยัังไม่่เพีียงพอในการกำำ�กับั ดููแลด้้านเนื้้�อหา โฆษณา และการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
อย่่ า งครอบคลุุ ม โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ
กระจายเสีียงในรููปแบบดั้้�งเดิิมที่่�มีีการกำำ�กัับดููแลอย่่างเข้้มข้้น ส่่งผลให้้เกิิด
ความไม่่ เ สมอภาคในการกำำ�กัั บ ดูู แ ล ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บ ความคิิ ด เห็็ น จาก
ผู้้�ประกอบการที่่�มีีความเห็็นว่่าการกำำ�กัับดููแลสื่่�อกระจายเสีียงรููปแบบดั้้�งเดิิม
มีีความเข้้มงวดกว่่าสื่่�อช่่องทางใหม่่ นอกจากนี้้� ข้้อมููลจากการสำำ�รวจยัังพบว่่า
ผู้้�ประกอบการในรููปแบบดั้้�งเดิิมมีีแนวโน้้มในการปรัับตััวโดยต่่อยอดเนื้้�อหา
และช่่องทางการออกอากาศไปยัังแพลตฟอร์์มออนไลน์์เป็็นจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�น
จึึงกล่่าวได้้ว่่าการกำำ�กัับดููแลสื่่�อออนไลน์์จึึงมีีความจำำ�เป็็น โดยหากพิิจารณา
จากแนวทางการกำำ�กัับดููแลในประเทศกรณีีศึึกษา ก็็พบว่่ามีีความพยายาม
ในการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล เพื่่�อกำำ�กัับดููแลสื่่�อ
ออนไลน์์ เช่่น ประเทศออสเตรเลีียได้้มีกี ารจััดตั้้ง� คณะกรรมการ The eSafety
Commissioner (eSafety) ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานอิิสระ จากการผลัักดัันของ
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ACMA ที่่�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลด้้านกิิจการกระจายเสีียง และได้้ออก
กฎหมาย The Online Safety Act 2021 ที่่�ให้้อำำ�นาจคณะกรรมการ
ในการจััดการกัับผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตหากพบเจอเนื้้�อหาหรืือการเผยแพร่่
ที่่�ไม่่เหมาะสม และในสหราชอาณาจัักร Ofcom ได้้มีีการจััดทำำ�ข้้อตกลง
ด้้ า นความร่่ ว มมืื อ (MOU) เพื่่� อ กำำ�กัั บ ดูู แ ลโฆษณาที่่� มีี ก ารโฆษณาผ่่ า น
วิิทยุุกระจายเสีียงกัับ The Advertising Standards Authority (ASA)
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลอุุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศ
โดย ASA มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลเนื้้�อหาโฆษณา การออกและ
รัักษากฎหมายด้้านการโฆษณา
ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้การกำำ�กัับดููแลสอดคล้้องกัับสภาพอุุตสาหกรรมและ
การแข่่งขัันที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป จึึงควรมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการร่่วมระหว่่าง
หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง ประกอบไปด้้วยกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
ที่่�มีีอำำ�นาจในการกำำ�กัับดููแลตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำำ�ความผิิด
เกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ และ กสทช. ที่่�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลกิิจการกระจายเสีียง
เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก รวมถึึงหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องเช่่น สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
(สคบ.) กรมทรััพย์์สินิ ทางปััญญาภายใต้้กระทรวงพาณิิชย์์เพื่่�อพััฒนากฎหมาย
และแนวทางในการกำำ�กัับดููแลสื่่�อกระจายเสีียงออนไลน์์ที่่�เป็็นการต่่อยอดมา
จากพระราชบััญญััติว่ิ า่ ด้้วยการกระทำำ�ความผิิดเกี่่ย� วกัับคอมพิิวเตอร์์ที่่ใ� ช้้กำำ�กับั
ดููแลสื่่�อออนไลน์์ในปััจจุุบััน และเพื่่�อสนัับสนุุนให้้ผู้้�ให้้บริิการสื่่�อกระจายเสีียง
ออนไลน์์เข้้ามาสู่่�ระบบการกำำ�กับั ดููแลโดยให้้มุ่่�งเน้้นถึงึ มิิติขิ องการคุ้้�มครองลิิขสิทิ ธิ์์�
ซึ่่�งจะช่่วยทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการสื่่�อกระจายเสีียงออนไลน์์ข้้ามชาติิมีีแรงจููงใจใน
การเข้้าสู่่�ระบบการกำำ�กัับดููแลมากขึ้้�น ตลอดจนการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคผ่่าน
การจััดการกัับเนื้้�อหาหรืือโฆษณาที่่�มีีลัักษณะไม่่เหมาะสมหากได้้รัับแจ้้ง เช่่น
เนื้้�อหาที่่�มีคี วามรุุนแรง เป็็นอันั ตรายต่่อเยาวชน โฆษณาชวนเชื่่อ� โฆษณาสิินค้า้
ต้้องห้้าม เป็็นต้น้ ซึ่่ง� รวมถึึงการโฆษณาทั้้�งทางตรงและการโฆษณาแฝง
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1.2

การพััฒนาการทำำ�งานเชิิงรุุกยิ่่�งขึ้้�น

เพื่่�อให้้การออกหลัักเกณฑ์์หรืือข้้อกำำ�หนดต่่างๆ มีีความสอดคล้้องกัับ
สภาวการณ์์และบริิบทอุุตสาหกรรมอย่่างแท้้จริิง ตลอดจนช่่วยลดผลกระทบ
ทางลบที่่�อาจเกิิดขึ้้น� และลดแรงเสีียดทานของผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ จึึงต้้องมีีการ
รัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเพื่่�อหารืือร่่วมกัันและแลกเปลี่่�ยน
มุุมมอง อัันจะช่่วยให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียยอมรัับในหลัักเกณฑ์์หรืือข้้อกำำ�หนด
ดัังกล่่าวมากขึ้้�น โดยถึึงแม้้ปััจจุุบััน กสทช. จะมีีการรัับฟัังความคิิดเห็็น
สาธารณะรวมถึึงเผยแพร่่สรุุปผลการรัับฟัังความคิิดเห็็นสาธารณะผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงาน กสทช. ซึ่่�งเป็็นไปตามบทบััญญััติิของพระราชบััญญััติิ
องค์์กรจััดสรรคลื่่�นความถี่่�และกำำ�กัับการประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง
วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อยู่่�แล้้ว แต่่เพื่่�อให้้การ
ดำำ�เนิินงานเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด จึึงควรมีีการพััฒนาการทำำ�งานของ กสทช.
เพื่่�อให้้เกิิดการทำำ�งานในเชิิงรุุกยิ่่�งขึ้้�น โดยเสนอให้้มีีการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
เพิ่่� ม เติิ ม การสื่่� อ สารให้้ ท ราบถึึงผลการรัั บ ฟัั ง
ความคิิดเห็็นสาธารณะ เช่่นการดำำ�เนิินการผ่่านการ
จััดเวทีีหรืือจััดให้้มีีแพลตฟอร์์มที่่�สามารถโต้้ตอบ
สื่่อ� สารได้้แบบ 2 ทางเพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางในการสื่่�อสาร
(เพิ่่�มเติิมจากช่่องทางเว็็บไซต์์เดิิม) เพื่่�อแถลงผลสรุุป
การรัับฟัังความคิิดเห็็นสาธารณะโดยอาจเรีียนเชิิญ
เฉพาะกลุ่่�มผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงหรืือ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ได้้มีีการแสดงความคิิดเห็็น
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการสื่่�อสารโดยตรงไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมาย
เพื่่�อให้้ได้้รับั ทราบอย่่างทั่่�วถึงึ ว่่าได้้มีกี ารนำำ�ความเห็็น
ไปปรัับใช้้หรืือไม่่อย่่างไรด้้วยเหตุุผลใด รวมถึึงอาจ
เพิ่่�มเติิมการประชาสััมพัันธ์ใ์ นช่่องทางที่่�หลากหลาย
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มากขึ้้�น เช่่น การทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์เผยแพร่่
สรุุ ป ผลการรัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น ในรูู ป แบบ
Infographic

ONLINE/OFFLINE

การจััดประชุุมเพื่่�อสื่่�อสารและรัับฟัังประเด็็น
ปััญหาใหม่่ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในอุุตสาหกรรมกิิจการ
กระจายเสีี ย ง โดยควรมีี ก ารจัั ด การประชุุ ม
อย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง เพื่่�อรัับฟัังประเด็็นปััญหา
ที่่�เกิิดขึ้้�น โดยการประชุุมนั้้�นควรทำำ�ในรููปแบบ
ที่่�เป็็นออฟไลน์์และออนไลน์์คู่่�ขนานกัันไปเพื่่�อให้้
ครอบคลุุมผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม
พัั ฒ นาระบบในการติิ ด ตามและตรวจสอบ
การทำำ�งานด้้านกิิจการกระจายเสีียง ผ่่านการ
นำำ�เทคโนโลยีีต่่างๆ มาใช้้ โดยหน่่วยงานควร
ใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ในช่่องทางที่่�หลากหลาย
เพื่่� อ ให้้ เข้้ า ถึึ ง กลุ่่�มผู้้�มีี ส่่ วน ได้้ ส่่ วน เสีี ย ทุุ ก กลุ่่�ม
นอกจากนี้้� กสทช. ควรพััฒนาระบบ Chatbot
เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถสอบถามเกี่่�ยวกัับการ
ดำำ� เนิิ น งานด้้ า นกิิ จ การกระจายเสีี ย งได้้ อ ย่่ า ง
รวดเร็็ว
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2.
2.1

ข้้อเสนอแนะในการส่่งเสริิม
กิิจการกระจายเสีียงของประเทศไทย

การพััฒนาศัักยภาพผู้้�ประกอบการ

ผู้้�ประกอบกิิ จ การกระจายเสีี ย งในประเทศที่่� เ ป็็ นผู้้� ประกอบการ
ขนาดเล็็ก พบว่่าไม่่มีีความถนััดในการใช้้เทคโนโลยีีแบบประยุุกต์์ หรืือการใช้้
โปรแกรมเพื่่�อเก็็บข้้อมููลสถิิติิผู้้�รัับฟัังเพื่่�อสร้้างฐานข้้อมููลในการพััฒนาต่่อยอด
สถานีี อีีกทั้้�งในปััจจุุบัันยัังมีีผู้้�ประกอบการและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ยัังขาดความรู้้�
ความเข้้าใจอย่่างแท้้จริิงในด้้านกฎหมาย ทำำ�ให้้ไม่่สามารถปฏิิบััติติ ามนโยบาย
หรืือแนวทางการกำำ�กับั ดููแลกิิจการกระจายเสีียงได้้อย่่างครบถ้้วน ประกอบกัับ
ผลการสำำ�รวจผู้้�ประกอบการพบว่่าผู้้�ประกอบการประสงค์์ให้้มีีการจััดอบรม
ความรู้้�ที่่�เป็็นเนื้้�อหาที่่�มีีความทัันสมััย ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการเกิิดความรู้้�
ความเข้้าใจที่่�จะสามารถนำำ�ไปพััฒนาและดำำ�เนิินการสถานีีวิิทยุุของตนได้้
อัันจะส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการกระจายเสีียงมีีความสามารถในการแข่่งขัันกัับ
สื่่�อใหม่่อื่่�นๆ ได้้มากยิ่่�งขึ้้�น จึึงมีีควรจััดการอบรมให้้กัับผู้้�ประกอบการอย่่าง
สม่ำำ��เสมอโดยมีีข้้อเสนอแนะดัังนี้้�
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การจััดฝึึกอบรมครอบคลุุมผู้้�ประกอบการทุุกประเภทและทุุกภููมิิภาค
อย่่างสม่ำำ��เสมอ ด้้วยรููปแบบ Hybrid ที่่�ผสมผสานระหว่่างการจััดอบรม
รููปแบบออฟไลน์์และออนไลน์์ อย่่างน้้อยปีีละครั้้ง� เพื่่�อให้้การพััฒนาความรู้้�
มีีความต่่อเนื่่�อง และในแต่่ละปีีควรมีีการปรัับปรุุงเนื้้�อหาให้้เหมาะสม
กัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป อีีกทั้้�งควรมีีการบัันทึึกวิิดีีโอการอบรม
เพื่่�อนำำ�มาเผยแพร่่ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงาน กสทช. ในรููปแบบ
E-learning หรืือคลิิปความรู้้�เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการที่่�ไม่่ได้้เข้้าร่่วมสามารถ
เข้้ามารัับชมได้้ตามช่่วงเวลาที่่�สะดวก
การจััดฝึึกอบรมด้้วยเนื้้�อหาที่่�มีีความทัันสมััยสอดคล้้องกัับบริิบทของ
อุุตสาหกรรม โดยจะต้้องตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�ประกอบการ
ในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว แบ่่งออกได้้เป็็น
4 ด้้าน ดัังนี้้�
ด้้านเทคโนโลยีี: การอบรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้โปรแกรมเพื่่�อ
จััดเก็็บข้้อมููลกลุ่่�มผู้้�ฟัังเพื่่�อนำำ�มาใช้้เป็็นฐานข้้อมููลประกอบการพััฒนา
รายการที่่� อ อกอากาศให้้ ต รงกัั บ ความสนใจและความต้้ อ งการของ
ผู้้�ผลิิตและซื้้�อสื่่�อโฆษณามากยิ่่�งขึ้้�น
ด้้ านการผลิิ ต เนื้้� อ หาและรูู ป แบบการนำำ� เสนอ: อบรมด้้ า น
การผลิิตรายการเพื่่�อออกอากาศ ตลอดจนแนวทางการผลิิตรายการ
ภายใต้้ต้้นทุุนที่่�จำำ�กััด และแนวทางการประยุุกต์์รายการเพื่่�อต่่อยอด
ไปยัั ง ช่่ อ งทางอื่่� น ๆ ที่่� ทำำ� ให้้ ผู้้� ประกอบการสามารถผลิิ ต รายการได้้
อย่่างหลากหลาย และสำำ�หรัับผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงประเภท
สาธารณะและชุุมชนนั้้�นการอบรมด้้านการผลิิตและออกแบบเนื้้�อหา
จะช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการมีีความรู้้�ความเข้้าใจในการผลิิตรายการตาม
ผัังรายการที่่�ถููกกำำ�หนดได้้ในต้้นทุุนที่่�ประหยััดขึ้้�น
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ด้้านการตลาด: การให้้ความรู้้�ด้้านการตลาดโดยมุ่่�งเน้้นการสร้้าง
เอกลัักษณ์์ของสถานีี เช่่น การมุ่่�งเน้้นรายการประเภทใดประเภทหนึ่่�งหรืือ
การเลืือกผู้้�จััดรายการที่่�ส่่งเสริิมกัับเอกลัักษณ์์ของสถานีี รวมถึึงการให้้ความรู้้�
ผู้้�ประกอบการในการประชาสััมพัันธ์์สถานีีให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักผ่่านการจััดกิิจกรรม
(Event) หรืือการประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ (Social Media)
ด้้านกฎหมาย: อบรมความรู้้�ความเข้้าใจในด้้านกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
การดำำ�เนิินงานของกิิจการ เช่่น การอบรมข้้อกำำ�หนดตามประเภทใบอนุุญาตที่่�
สถานีีของตนได้้รับั กฎหมายการโฆษณาและหลัักเกณฑ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเนื้้�อหา
และการออกอากาศ การอบรมให้้เข้้าใจถึึงการขอเงิินทุนส
ุ นัับสนุุนจากกองทุุน
วิิจัยั และพััฒนากิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ (กทปส.) เป็็นต้้น โดยควรมีีการจััดอบรมร่่วมกัับ
หน่่วยงานผู้้�ออกกฎหมาย เช่่น สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
หรืือ สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค (สคบ.) โดยให้้หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาร่่วมเป็็นวิิทยากรเพื่่�อให้้ความรู้้�ด้้านกฎหมายที่่�ตนกำำ�กัับดููแล
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2.2 การจััดทำำ�เรตติ้้�งสถานีีวิิทยุุ
สถานการณ์์ กิิ จ การกระจายเสีี ย งในปัั จ จุุ บัั นที่่� มีี ก ารเกิิ ดขึ้้� นข อง
เทคโนโลยีีใหม่่ๆ (Technological Disruption) ทำำ�ให้้เกิิดการเข้้ามาของ
สื่่�อออนไลน์์ซึ่่�งบริิการรููปแบบออนไลน์์เหล่่านี้้�สามารถเก็็บข้้อมููลผู้้�ฟัังได้้แบบ
เรีียลไทม์์ทำำ�ให้้ผู้้�ซื้้�อโฆษณาเริ่่�มหัันไปซื้้�อโฆษณากัับสื่่�อรููปแบบออนไลน์์เพิ่่�ม
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องจากการมีีข้อ้ มููลอ้้างอิิงในมิิติิของผู้้�ฟังั ซึ่่ง� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับ
ตลาดวิิทยุุแบบดั้้�งเดิิมแล้้วการจััดทำำ�เรตติ้้�งส่่วนใหญ่่จะจััดทำ�ำ เรตติ้้�งของสถานีี
วิิทยุุที่่อ� ยู่่�ในพื้้�นที่่ก� รุุงเทพมหานครและปริิมณฑลเป็็นหลััก ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็็กจะมีีความเสีียเปรีียบในการแข่่งขัันเนื่่�องจากไม่่มีี
ข้้อมููลเรตติ้้�งอ้้างอิิง รวมถึึงผู้้�ประกอบการประเภทสาธารณะและชุุมชนนั้้�น
ในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีการจััดอัันดัับเรตติ้้�งของสถานีีประเภทนี้้�ทำำ�ให้้ผู้้�ต้้องการ
สนัับสนุุนไม่่มีีข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้อ้้างอิิงเพื่่�อเลืือกสนัับสนุุนสถานีีวิิทยุุ
ดัั ง นั้้� น เพื่่� อ ให้้ มีี ข้้ อ มูู ล อ้้ า งอิิ ง จำำ�นวนผู้้� ฟัั ง ข้้ อ มูู ล ในการวิิ เ คราะห์์
แนวโน้้มพฤติิกรรมการฟัังและข้้อมููลความสนใจของผู้้�ฟััง อัันจะช่่วยกระตุ้้�น
การแข่่ ง ขัั นร ะหว่่ า งผู้้�ประกอบการ เกิิ ด การพัั ฒ นาของตลาดกิิ จ การ
กระจายเสีี ย งในภาพรวม ตลอดจนส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การกระจายรายได้้
สู่่�ผู้้�ประกอบการที่่�อยู่่�ในระดัับภููมิิภาคและจัังหวััดมากขึ้้�น จึึงควรมีีการศึึกษา
ความเป็็นไปได้้และความคุ้้�มค่่าในการจััดทำำ�เรตติ้้�งสถานีีวิิทยุุให้้ครอบคลุุม
ยิ่่�งขึ้้�น โดยเปรีียบเทีียบระหว่่างประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับกัับต้้นทุุนที่่�จะเกิิดขึ้้�น
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของอุุตสาหกรรมทุุกส่่วนได้้มาก
ที่่� สุุ ด โดยหากจะมีี ก ารจัั ดทำำ� เรตติ้้� ง ดัั ง กล่่ า ว อาจพิิ จ ารณาให้้ สำำ� นัั ก งาน
กสทช. เป็็นผู้้�สนัับสนุุนเงิินทุนุ โดยแยกระหว่่างผู้้�ประกอบการประเภทธุุรกิจิ กัับ
ผู้้�ประกอบการประเภทสาธารณะและชุุมชน เพื่่�อให้้มีแี หล่่งข้้อมููลอ้้างอิิงกลาง
โดยอาจดำำ�เนิินการได้้ตามแนวทางการจััดทำำ�เรตติ้้�งดัังนี้้�
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กสทช. เป็็นผู้้�ผลัักดัันหลัักให้้เกิิดการจััดทำำ�เรตติ้้�งโดย
ร่่วมกัับสมาคม หน่่วยงานเอกชน หรืือมหาวิิทยาลััยที่่�มีี
ความเชี่่ย� วชาญ โดยในช่่วงแรก (1-3 ปีีแรก) ให้้ดำำ�เนิินการ
จััดอัันดัับสถานีีวิิทยุุในทุุกภููมิิภาค ครอบคลุุมสถานีี
วิิทยุุในระดัับภููมิิภาคขึ้้�นไปเป็็นอย่่างน้้อย และจััดทำำ�
อย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�อง โดยจััดเรตติ้้�งสถานีีวิิทยุุ
อย่่างน้้อยเป็็นรายไตรมาสเพื่่�อให้้ข้้อมููลมีีความทัันต่่อ
เหตุุการณ์์และสามารถนำำ�ไปใช้้ประกอบการตััดสิินใจ
ต่่างๆ ได้้ ทั้้�งนี้้� ทางเลืือกหนึ่่�งในการจััดทำำ�เรตติ้้�งคืือ
วิิธีีการสำำ�รวจตามแนวทางของ Community Radio
Listener Survey ในประเทศออสเตรเลีี ย ที่่�มีีการ
สำำ�รวจจำำ�นวนผู้้�ฟัังผ่่านการใช้้วิธีิ กี ารสำำ�รวจแบบผสม ซึ่่ง�
ประกอบด้้วยการสััมภาษณ์์ทางออนไลน์์ โทรศััพท์์ และ
สััมภาษณ์์บนท้้องถนน โดยเป็็นการสำำ�รวจประชากรที่่�
มีีอายุุตั้้�งแต่่ 15 ปีี ในทุุกรััฐของประเทศ อย่่างไรก็็ตาม
ในการพิิจารณาจััดทำ�ำ เรตติ้้ง� นั้้�นควรคำำ�นึงึ ถึึงวิิธีกี ารในการ
จััดทำำ�หลายๆ วิิธีีเพื่่�อหาวิิธีีการดำำ�เนิินงานที่่�ประหยััด
ต้้นทุุนและคุ้้�มค่่ากัับประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับมากที่่�สุุด
นำำ� ข้้ อ มูู ล เรตติ้้� ง ที่่� มีี ก ารจัั ดทำำ� อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอและ
ต่่อเนื่่�องมาเก็็บเป็็นฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้วิิเคราะห์์ตลาด
กิิ จ การกระจายเสีี ย ง ทั้้� ง ในส่่ วนข องข้้ อ มูู ล การ
เปลี่่�ยนแปลงของสถานีีที่่�ได้้รัับความนิิยมหรืือแนวโน้้ม
ความสนใจในการรัับฟัังสถานีีวิิทยุุของผู้้�บริิโภคและ
จำำ�นวนผู้้�รัับฟัังวิิทยุุ เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ดีี ในการจััดทำำ�เรตติ้้�งจะประสบความสำำ�เร็็จได้้นั้้�นจะต้้อง
ได้้รับั การยอมรัับจากผู้้�ประกอบการวิิทยุุและผู้้�ซื้้อ� สื่่อ� โฆษณาในการนำำ�ไปใช้้เป็็น
ข้้อมููลอ้้างอิิงหลัักในการวางแผนการใช้้สื่่อ� โฆษณา ซึ่่ง� ถืือเป็็นความท้้าทายในการ
ดำำ�เนิินการให้้เห็็นผลในทางปฏิิบััติิ
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2.3 การสนัับสนุุนเงิินทุุนที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย
ถึึงแม้้ในปััจจุุบันั กสทช. จะมีีกองทุุนวิิจัยั และพััฒนากิิจการกระจายเสีียง
กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ (กทปส.)
ที่่�มีเี งิินทุนุ เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการด้้านกิิจการกระจายเสีียง อย่่างไรก็็ตาม
การเข้้าถึึงกองทุุ นยัั ง เป็็ นไปได้้ ย ากจากสาเหตุุ ที่่� ผู้้�ที่่� ยื่่� นข อรัั บทุุ นบางกลุ่่�ม
ยัังไม่่มีศัี กั ยภาพเพีียงพอในการเขีียนข้้อเสนอโครงการ ทำำ�ให้้เงิินทุนส
ุ นัับสนุุน
ไม่่สามารถเข้้าถึึงผู้้�ที่่�ต้้องการดัังกล่่าวได้้ นอกจากนี้้� พบว่่าผู้้�ประกอบการ
สาธารณะและชุุมชนหลายรายยัังไม่่ทราบถึึงการมีีอยู่่�ของเงิินทุุนที่่�สามารถ
ช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของสถานีีวิิทยุุ เพื่่�อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทั่่� ว ไปและคนในท้้องถิ่่�นหรืือชุุมชนให้้ได้้มากยิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�น
จึึงควรมีีการพััฒนาแนวทางหรืือกระบวนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการ
สามารถได้้รับั การสนัับสนุุนเงิินทุนุ ได้้ง่า่ ยยิ่่ง� ขึ้้น� โดยมีีข้้อเสนอแนะดัังนี้้�
ปรัับปรุุงแบบฟอร์์มการยื่่�นขอรัับเงิินทุุนสนัับสนุุน
ให้้มีีรููปแบบที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�รัับทุุน
ที่่� เ ป็็ นส ถานีี วิิ ท ยุุ ส าธารณะและชุุ ม ชนรายย่่ อ ย
มากขึ้้�น จากที่่�ในปััจจุุบัันการขอเงิินทุุนสนัับสนุุน
เป็็นการเขีียนเชิิงวิิชาการซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
บางส่่ วน อาจไม่่ มีี ทัั ก ษะในการจัั ดทำำ� ข้้ อ เสนอ
ในลัักษณะดัังกล่่าว ดัังนั้้�น จึึงเห็็นว่่าควรมีีการ
ปรัับปรุุงแนวทางการถามและการตอบ โดยเน้้น
การตอบคำำ�ถามแบบสั้้�น รวมถึึงเพิ่่�มคำำ�ถามที่่�เป็็น
ปรนัั ย เลืื อ กตอบเพื่่� อ ให้้ ยัั ง ได้้ ข้้ อ มูู ล ที่่� ต้้ อ งการ
และตรงประเด็็น เช่่น จะมีีการนำำ�เงิินสนัับสนุุน
ไปใช้้อย่่างไรบ้้าง โดยสามารถลดเวลาการเขีียน
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รายละเอีียดโครงการของผู้้�ประกอบการได้้ ข้้อควร
คำำ�นึึงถึึงในการปรัับปรุุงให้้แบบฟอร์์มการยื่่�นขอรัับ
เงิินทุุนสนัับสนุุนมีีรููปแบบเหมาะสมกัับผู้้�ขอเงิินทุุน
สนัับสนุุนนั้้นคื
� อื ถึึงแม้้จะมีีการปรัับรููปแบบการเขีียน
ให้้ เ ป็็ น การตอบแบบสั้้� น หรืื อ เลืื อ กตอบเพื่่� อ ให้้
สะดวกต่่ อ ผู้้�ยื่่� นข อทุุ น มากขึ้้� น แต่่ ยัั ง จำำ� เป็็ นต้้ อ ง
รัักษาคุุณภาพของข้้อเสนอโครงการคืือจำำ�เป็็นต้้อง
มีีคำำ�ถามที่่�สำำ�คััญและเอกสารประกอบเพื่่�อยืืนยััน
ตัั ว ตนอย่่ า งครบถ้้ วน เพื่่� อ ให้้ ก ารพิิ จ ารณาอยู่่�บน
พื้้�นฐานของข้้อมููลที่่�ครบถ้้วน
เพื่่�อส่่งเสริิมสนัับสนุุนเนื้้�อหาที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ สร้้างสรรค์์
หลากหลาย และเป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ สาธารณะ
ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น อัันเป็็นไปตามเจตนารมณ์์ของแผน
แม่่ บ ทกิิ จ การกระจายเสีี ย งและกิิ จ การโทรทัั ศน์์
ฉบัับที่่� 2 (พ.ศ. 2563 - 2568) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
เรื่่อ� งการกำำ�กับั ดููแลด้้านเนื้้�อหา การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
และการส่่งเสริิมสิิทธิิเสรีีภาพของประชาชน จึึงอาจ
กำำ�หนดให้้มีกี ารดำำ�เนิินการสนัับสนุุนเงิินจากกองทุุน
กทปส. ในการจัั ดทำำ�ร ายการข่่ า วสารหรืื อ สาระ
ที่่�เป็็นประโยชน์์ตามที่่�กำำ�หนดสััดส่วน
่ การดำำ�เนิินการ
ไว้้ในประกาศ กสทช. เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การจััดทำำ�
ผัังรายการสำำ�หรัับการให้้บริิการกระจายเสีียงหรืือ
โทรทััศน์์ พ.ศ. 2556 สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการประเภท
สาธารณะหรืือชุุมชนที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม เพื่่�อให้้
มีีเงิินทุุนที่่�เข้้าถึึงได้้ง่่ายยิ่่�งขึ้้�นในการจััดทำำ�รายการ
ตามที่่�ถููกกำำ�หนดไว้้โดยเฉพาะ ซึ่่�งการให้้เงิินทุุนนี้้�
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แตกต่่างจากการให้้เงิินทุนข
ุ อง กทปส. ในปััจจุุบััน
ที่่�เน้้นให้้ในรููปแบบของการให้้ทุุนวิิจััยและพััฒนา
ในรูู ป แบบโครงการตามวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ที่่� มีี ค วาม
แตกต่่างกัันไป โดยในการดำำ�เนิินการควรมีีการ
กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการพิิจารณาที่่�ชััดเจน และ
การพิิจารณาให้้เงิินทุนนั้้
ุ น� ควรเป็็นการให้้ในวงเงิินที่่�
สอดคล้้องกัับขนาดของกิิจการสาธารณะและชุุมชน
ซึ่่�งจะเป็็นการให้้ทุุนสนัับสนุุนในจำำ�นวนที่่�จำำ�กััด
เพื่่�อให้้ครอบคลุุมสถานีีขนาดเล็็กได้้อย่่างทั่่�วถึึง
เพื่่� อ เป็็ น การแบ่่ ง เบาภาระต้้ นทุุ น ในการจัั ดทำำ�
รายการ
ควรมีี ก ารชี้้� แจงเหตุุ ผ ลและให้้ ข้้ อ เสนอแนะกัั บ
ผู้้�ยื่่�นขอรัับเงิินทุุนสนัับสนุุนกรณีีที่่�ผู้้�ประกอบการ
ยื่่นข
� อรัับเงิินทุนส
ุ นัับสนุุนแต่่ไม่่ได้้รับั การสนัับสนุุน
เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการสามารถนำำ�ไปปรัับปรุุงได้้
ในการขอรัับเงิินทุุนสนัับสนุุนในครั้้�งถััดไป
ประชาสััมพัันธ์์ให้้ผู้้�ประกอบการรัับรู้้�และเข้้าใจ
ถึึงประเภทเงิินทุุนที่่�กองทุุนให้้การสนัับสนุุนอยู่่�
ในปััจจุุบััน วิิธีีการหนึ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบกิิจการ
กระจายเสีียงเข้้าถึึงเงิินทุนส
ุ นัับสนุุนจากหน่่วยงาน
รััฐได้้คืือการประชาสััมพัันธ์์ให้้ผู้้�ประกอบการรัับรู้้�
ถึึงเงิินทุุนสนัับสนุุนที่่�มีีอยู่่� ผ่่านการประชาสััมพัันธ์์
เชิิงรุุกเพื่่�อชี้้�แจงให้้ความรู้้�และความเข้้าใจและเน้้น
กลุ่่�มเป้้าหมายโดยตรง
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มให้้เกิิดการพััฒนาอุุตสาหกรรมกระจายเสีียง
2.4 ส่่ไปสู่่�งเสริิระบบดิิ
จิิทััล
การเปลี่่�ยนผ่่านเข้้าสู่่�ระบบใบอนุุญาตฯ อาจส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการ
ส่่ วน หนึ่่� ง ไม่่ ไ ด้้ รัั บ การจัั ดสรร คลื่่� น ความถี่่� เ พื่่� อ ประกอบกิิ จ การวิิ ท ยุุ ต่่ อ ไป
ไม่่ว่่าจะด้้วยสาเหตุุจากการที่่�มีีเงิินทุุนไม่่เพีียงพอหรืือไม่่ได้้รัับการคััดเลืือก
นอกจากนี้้� การเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�การออกอากาศในระบบเอฟเอ็็มกำำ�ลัังส่่งต่ำำ��
นั้้� น อาจไม่่ ส ามารถตอบสนองความต้้ อ งการของผู้้�ประกอบการและผู้้�ฟัั ง
ในพื้้� นที่่� ห่่ า งไกลได้้ ทั้้� ง หมด ทำำ� ให้้ ก ารออกอากาศผ่่ า นระบบดิิ จิิ ทัั ล เป็็ น
หนึ่่� งในโอกาสใหม่่ของอุุตสาหกรรมวิิทยุุของประเทศไทยจากคุุณ สมบััติิ
เชิิ ง เทคนิิ ค ทำำ� ให้้ ก ารส่่ ง สัั ญ ญาณได้้ หลายรายการจากการใช้้ ค ลื่่� นความถี่่�
เพีี ย ง 1 คลื่่� น ความถี่่� และสามารถลดปัั ญ หาการรบกวนกัั นข องคลื่่� น
ความถี่่�ได้้ โดยควรผลัักดัันให้้เกิิดการพััฒนาไปสู่่�การออกอากาศด้้วยระบบ
ดิิ จิิ ทัั ล คู่่�ขนานกัั บ การออกอากาศในปัั จ จุุ บัั น ซึ่่� ง การดำำ� เนิิ น การดัั ง กล่่ า ว
สอดคล้้องกัับแผนแม่่บทกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ ฉบัับที่่� 2
(พ.ศ. 2563 - 2568) ซึ่่�งได้้กำำ�หนดให้้มีีการเพิ่่�มทางเลืือกให้้แก่่ประชาชน
ในการรัับบริิการกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง โดยหนึ่่�งในเป้้าหมายคืือให้้มีีการ
ทดลองโครงการนำำ�ร่อ่ งวิิทยุุกระจายเสีียงในระบบดิิจิทัิ ลั เพื่่�อให้้มีผี ลการทดลอง
ที่่�ชััดเจน โดยมีีข้้อเสนอแนะในการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
การวิิเคราะห์์ผลกระทบต่่อระบบอุุตสาหกรรม
ในภาพรวมให้้ชัดั เจนเพื่่�อให้้เห็็นว่า่ การดำำ�เนิินงาน
ในรููปแบบวิิทยุุดิจิิ ทัิ ลั นั้้�นจะมีีต้นทุ
้ นุ และประโยชน์์
ที่่�เกิิดกัับกิิจการกระจายเสีียงอย่่างไรบ้้าง โดย
อ้้างอิิงข้้อมููลจากผลการทดลองการออกอากาศ
ในรููปแบบดิิจิิทััลที่่�ได้้มีกี ารดำำ�เนิินการอยู่่�และที่่�จะ
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มีีขึ้้�นในอนาคต หรืือการศึึกษาตลาดวิิทยุุกิิจการ
กระจายเสีียงระบบดิิจิทัิ ลั ในต่่างประเทศ ผลกระทบ
จากการเปลี่่� ย นผ่่ า นที่่� เ กิิ ดขึ้้� นกัั บ ผู้้�บริิ โ ภค
(Consumer Impact) ผ่่านการวิิเคราะห์์ปััจจััย
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่� อ ให้้ ท ราบถึึ ง ข้้ อ ดีี แ ละข้้ อ เสีี ย
ที่่�เกิิดขึ้้�น

DIGITAL

กำำ�หนดนโยบายและแผนการดำำ�เนิินงานที่่�ชััดเจน
เพื่่�อพััฒนาอุุตสาหกรรมกระจายเสีียงไปสู่่�ระบบ
ดิิจิิทััล โดยจััดตั้้�งคณะทำำ�งานภายใต้้ กสทช. ซึ่่�งมีี
องค์์ประกอบจากผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีและ
อุุปกรณ์์ดิิจิทัิ ัล (Technology and Equipment
Working Groups) เพื่่�อกำำ�หนดคุุณสมบััติิของ
อุุ ป กรณ์์ วิิ ท ยุุ ดิิ จิิ ทัั ล และข้้ อ มูู ล เชิิ ง เทคนิิ ค อื่่� น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (Technical Specifications) ทั้้�งนี้้�
กสทช. ควรต้้องมีีการสื่่�อสารการดำำ�เนิินการทั้้�งใน
ช่่วงก่่อน ระหว่่าง และภายหลัังการออกอากาศ
ในระบบดิิจิิทััล เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการและผู้้�ที่่�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมรัับทราบ อัันจะ
ส่่งผลให้้การดำำ�เนิินงานมีีความราบรื่่�นและได้้รัับ
การยอมรัับ ทั้้�งนี้้� คณะทำำ�งานชุุดดัังกล่่าวควร
ต้้ อ งสนัั บ สนุุ น ในการประสานงานกลยุุ ท ธ์์ ข้้ า ม
อุุตสาหกรรมที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องด้้วย
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2.5

การส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการรายย่่อยให้้สามารถ
แข่่งขัันและดำำ�เนิินกิิจการได้้อย่่างยั่่�งยืืนภายใต้้
ระบบนิิเวศที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปผ่่านการสร้้าง
เครืือข่่ายความร่่วมมืือ

ควรมีีการสนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการรวมกลุ่่�มกัันในรููปแบบสหพัันธ์์
สมาคม หรืือมููลนิิธิิ ซึ่่�งเป็็นแนวทางที่่�ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงในหลาย
ประเทศใช้้ เ พื่่� อ สร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ให้้ กัั บ ผู้้�ประกอบการในอุุ ต สาหกรรม
ภายใต้้ ส ถานการณ์์ ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป รวมไปถึึ ง การออกข้้ อ กำำ� หนดและ
กฎระเบีียบในการกำำ�กัับดููแลกัันเองในอุุตสาหกรรมเพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการ
ในอุุตสาหกรรมสามารถดำำ�เนิินกิจิ การได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ทั้้�งนี้้�ตามพระราชบััญญััติิ
องค์์กรจััดสรรคลื่่�นความถี่่�และกำำ�กัับการประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง
วิิ ท ยุุ โ ทรทัั ศน์์ และกิิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (18)
กำำ�หนดให้้มีีการส่่งเสริิมการรวมกลุ่่�มของผู้้�รัับใบอนุุญาต ผู้้�ผลิิตรายการ
และผู้้�ประกอบวิิชาชีีพสื่่�อสารมวลชน ข้้อเสนอแนะนี้้�จึึงเป็็นการดำำ�เนิินงาน
ที่่�สอดคล้้องตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล ทั้้�งนี้้� เพื่่�อส่่งเสริิม
ผู้้�ประกอบการรายย่่อยให้้สามารถแข่่งขัันและดำำ�เนิินกิิจการได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ภายใต้้ ร ะบบนิิ เวศที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปด้้ ว ยการแบ่่ ง ปัั น ทรัั พ ยากรผ่่ า นการ
รวมกลุ่่�ม เพื่่�อให้้สามารถอยู่่�รอดได้้ในยุุคเทคโนโลยีีหลอมรวมและภายหลััง
การเปลี่่ย� นผ่่านเข้้าสู่่�ระบบใบอนุุญาตฯ ดัังเช่่นตัวั อย่่างในประเทศออสเตรเลีีย
ที่่�มีีการรวมกลุ่่�มของผู้้�ประกอบการธุุรกิิจภายใต้้องค์์กรชื่่�อ Commercial
Radio Australia (CRA) โดยมีีการทำำ�การศึึกษาพฤติิกรรมและแนวโน้้ม
การรัับฟัังวิิทยุุ มีีการหาลููกค้้าให้้กัับสมาชิิก ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการประกอบ
กิิจการ และบริิการอื่่�นๆ ที่่�ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนกัันเองภายในอุุตสาหกรรม
ให้้ผู้้�ประกอบการสามารถนำำ�ทรััพยากรที่่�เกิิดจากการร่่วมมืือกัันไปต่่อยอดกัับ
สถานีีของตััวเองต่่อไป
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หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของไทยสามารถส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการรายย่่อย
ให้้ สามารถแข่่งขัั นและดำำ�เนิิ นกิิจการได้้อย่่างยั่่�งยืืนได้้ภายใต้้ระบบนิิเวศ
ที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป โดยสนัับสนุุนให้้มีกี ารรวมกลุ่่�มของผู้้�ประกอบการแต่่ละกลุ่่�ม
การรวมกลุ่่�มจะช่่วยให้้เกิิดการร่่วมมืือกัันเพื่่�อหาแนวทางในการรัับมืือกัับการ
เปลี่่�ยนผ่่านต่่างๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอุุตสาหกรรม รวมถึึงสร้้างความเข้้มแข็็ง
ให้้กับั ผู้้�ประกอบการ โดยผู้้�ประกอบการสามารถร่่วมมืือกัันในการส่่งเสริิมและ
กำำ�กัับดููแลกัันเองจากการร่่วมทุุนในการทำำ�การศึึกษาด้้านต่่างๆ และแบ่่งปััน
ข้้อมููลและความรู้้�ภายในอุุตสาหกรรมหรืือในกลุ่่�มเดีียวกััน รวมถึึงการหา
ข้้อตกลงร่่วมกัันภายในอุุตสาหกรรมและนำำ�ไปเสนอต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
เพื่่�อให้้ข้้อเสนอแนะนั้้�นมีน้ำี ำ��หนััก นอกจากนั้้�นยัังสามารถสร้้างรายได้้เพิ่่�มเติิม
จากการจััดกิิจกรรมหรืือแคมเปญการระดมทุุนร่่วมกััน โดยผู้้�ประกอบการ
สามารถรวมกลุ่่�มที่่�มีลัี กั ษณะการดำำ�เนิินการคล้้ายกััน เช่่น กลุ่่�มผู้้�ประกอบการ
ธุุรกิิจ กลุ่่�มผู้้�ประกอบการไม่่แสวงหากำำ�ไร กลุ่่�มผู้้�ประกอบการที่่�ออกอากาศ
ด้้วยคลื่่�นความถี่่�กำำ�ลัังส่่งต่ำำ�� ดัังตััวอย่่างของกลุ่่�มอุุตสาหกรรมกิิจการกระจาย
เสีียงของออสเตรเลีียที่่�มีีทั้้�งกลุ่่�ม Commercial Radio Australia (CRA)
กลุ่่�ม Community Broadcasting Association of Australia (CBAA) และ
กลุ่่�ม The Australian Narrowcast Radio Association (ANRA)
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แผนการดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะในการกำำ�กัับดููแล
และส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียง
จากข้้อเสนอแนะในการกำำ�กัับดููแลและส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียง
ข้้ า งต้้ น สามารถแบ่่ ง แผนในการดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ ยกระดัั บ อุุ ต สาหกรรม
กระจายเสีียงออกได้้เป็็น 3 ระยะ ดัังนี้้�
1. แผนระยะสั้้�น เป็็นแผนการดำำ�เนิินงานที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบกิิจการ
กระจายเสีี ย งในรูู ป แบบดั้้� ง เดิิ ม สามารถปรัั บ ตัั ว ได้้ ใ นระบบนิิ เ วศของ
อุุตสาหกรรมและการแข่่งขัันที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยการดำำ�เนิินการในระยะนี้้�
ครอบคลุุมการพััฒนาการทำำ�งานให้้เป็็นไปในลัักษณะเชิิงรุุกยิ่่�งขึ้้�น ตลอดจน
การพััฒนาศัักยภาพผู้้�ประกอบการ
2. แผนระยะกลาง เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงสามารถ
ดำำ�เนิินการอยู่่�ได้้ในสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยการดำำ�เนิินการในระยะ
นี้้�ครอบคลุุมการส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการรายย่่อยสามารถแข่่งขัันและดำำ�เนิิน
กิิจการได้้อย่่างยั่่�งยืืนผ่่านการจััดทำำ�เรตติ้้�งสถานีีวิิทยุุ การสนัับสนุุนเงิินทุุน
ให้้กัับผู้้�ประกอบการผ่่าน กทปส. ที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย และการสร้้าง
เครืือข่่ายความร่่วมมืือ
3. แผนระยะยาว เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
ในรููปแบบดั้้ง� เดิิมสามารถแข่่งขัันกับั ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงในรููปแบบ
ดั้้�งเดิิมเองและผู้้�ให้้บริิการเนื้้�อหาผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตหรืือสื่่�อออนไลน์์
(OTT) ได้้ด้้วยการจััดทำำ�นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กัับดููแลบริิการ OTT
และการส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาอุุตสาหกรรมกระจายเสีียงไปสู่่�ระบบดิิจิิทััล
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แผนระยะยาว (ภายใน 5 ปีี)

แผนระยะกลาง (ภายใน 3 ปีี)

แผนระยะสั้้�น (ภายใน 1 ปีี)

แผนการดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะ
ในการกำำ�กัับดููแลและส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียง
เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงในรููปแบบดั้้�งเดิิมสามารถปรัับตััวได้้
ในระบบนิิเวศของอุุตสาหกรรมและการแข่่งขัันที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

การพััฒนาการทำำ�งาน
ให้้เป็็นไปในลัักษณะ
เชิิงรุุกยิ่่�งขึ้้น
�

การพััฒนา
ศัักยภาพ
ผู้้�ประกอบการ

เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงสามารถดำำ�เนิินการอยู่่�ได้้
ในสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

การจััดทำ�ำ เรตติ้้�ง
สถานีีวิิทยุุ

การสนัับสนุุนเงิินทุุน
ให้้กัับผู้้�ประกอบการ
ผ่่าน กทปส.
ที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย

การส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการ
รายย่่อยสามารถแข่่งขัันและ
ดำำ�เนิินกิิจการได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ผ่่านการสร้้างเครืือข่่าย
ความร่่วมมืือ

เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ประกอบกิิจการมีีการแข่่งขัันที่่�เสรีีและ
เป็็นธรรมท่่ามกลางระบบนิิเวศของอุุตสาหกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

DIGITAL

การจััดทำำ�กรอบนโยบาย
การกำำ�กัับดููแล OTT

การส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนา
อุุตสาหกรรมกระจายเสีียงไปสู่่�ระบบดิิจิิทััล

บรรณานุุกรม
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