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รายงานผลการศึกษา 
 
 
 

“โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงทีมุ่่งเน้น 
ในเชิงประเด็นภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการ

โทรทศัน์ พ.ศ. 2551” 
 
 

โดย 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 

และ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2554 
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บทที่ 1 บทน า 
 

 

 โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็นภายใตพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 เป็น
โครงการศึกษาวจิยัท่ีคณะอนุกรรมการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ ส านกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน  กสทช.) ได้
มอบหมายใหค้ณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท าการศึกษาวิจยัใน
ระหวา่งวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554) โดยท่ีโครงการดงักล่าวมีหลกัการ
และเหตุผล วตัถุประสงค ์และเป้าหมายโครงการตามท่ีคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ไดก้ าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
(1) หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 78 ก าหนดให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 
ปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ (กสช.) เป็นการ
ชั่วคราว โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการเพื่อให้ผู ้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงชุมชนรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว อายุไม่เกิน 1 ปี ทั้งน้ี ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว 
มาตรา 79 แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนัน้ี ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ข้ึนคณะหน่ึง โดยให้มีหน้าท่ีเสนอความเห็นและปฏิบัติการตามท่ี กทช.มอบหมาย         
ซ่ึงต่อมา กทช. ได้ออกค าสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติท่ี 38/2553 แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ โดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ีตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
 กทช.โดยการเสนอความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว 
(วิทยกุระจายเสียงชุมชน) ซ่ึงได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 25 
กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา ท้ังนีใ้นประกาศฉบับดังกล่าวได้นิยามค าว่า “ชุมชน” ว่าหมายถึง “กลุ่ม
ประชาชนท่ีมีพืน้ท่ีอาศัยในแหล่งเดียวกัน ไม่ว่าจะในเมืองหรือในชนบท และให้หมายความรวมถึง
กลุ่มประชาชนท่ีมีความสนใจร่วมกันและอยู่ ในพื้นท่ีใกล้เคียงกันหรือส่ือสารถึงกันได้ โดยมี
ผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเก่ียวข้องเช่ือมโยงกัน ท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและ
ศีลธรรมร่วมกัน มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้”   
ด้วยนิยามของค าว่าชุมชนท่ีมีการระบุความหมายว่าให้รวมถึงประชาชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกัน
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หรือส่ือสารถึงกันได้นี้เอง ท าให้มีบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มตั้งข้อสงสัย ว่า “ชุมชน” 
อาจมีขอบเขตความหมายท่ีครอบคลุมมากกว่าความหมาย “ในเชิงภูมิศาสตร์” หรือไม่อย่างไร 
กล่าวคือ เป็นชุมชนในลักษณะ “เชิงประเด็น” ท่ีคนในชุมชนอาจมิได้มีพื้นท่ีอาศัยอยู่ ในบริเวณ
เดียวกันในเชิงภูมิศาสตร์ หากแต่ “ความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึง” 
เหมือนๆ กัน ต่างหากท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงก่อให้เกิดลักษณะของ “ชุมชนในเชิงประเด็น” ขึน้และ
พยายามขอให้ กทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชนช่ัวคราวให้กลุ่มตนโดยอาศัยการ
ตีความในลักษณะดังกล่าว 
 อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก  ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ยังมีการประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คล่ืนความถ่ีอีกประเภทหน่ึงท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับ “ชุมชนในเชิงประเด็น” คือการประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ี
หน่ึง ซ่ึงหมายถึง “กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ท่ีมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือการส่งเสริม
ความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม การเกษตร 
และการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน”   
ตามนิยามในกฎหมายสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการประกอบกิจการท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นอันเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะเช่นเดียวกันแต่ครอบคลุมพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีกว้างขวางกว่า จึงเป็นท่ี
น่าสนใจว่ากิจการกระจายเสียงท่ีมุ่ งเน้นในเชิงประเด็น (issue-oriented) และด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะในประเทศไทย ควรจะถูกจัดไว้ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทใด 
ตามพระราชบัญญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
 ดงันั้น ขอบเขตการศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นภายใต ้พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
พ.ศ. 2551 จึงมุ่งประเด็นไปในการพิจารณาความเป็นไปไดใ้นภาคส่วนของกิจการบริการชุมชนและ
กิจการบริการสาธารณะประเภทท่ี 1 เท่านั้นตามท่ีคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ไดก้ าหนดไว ้
 
 (2) วตัถุประสงค์  
 2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องการพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการกระจาย
เสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น (issue - oriented) ส าหรับประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.2 เพื่อศึกษาการมีอยู ่พฒันาการ รูปแบบการด าเนินการคุณลกัษณะดา้นต่างๆ และรูปแบบ
การก ากบัดูแลของวทิยท่ีุมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก 
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 2.3 เพื่อศึกษาการมีอยู่ พฒันาการ รูปแบบการด าเนินการ และคุณลกัษณะดา้นต่างๆ ของ
วทิยท่ีุมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทย 
 
(3) เป้าหมายโครงการ 
 3.1 ผลการศึกษาความเป็นไปไดถึ้งแนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น ภายใตพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ 
 3.2 ผลการศึกษาปรากฏการณ์จริงของการมีอยู ่พฒันาการ และรูปแบบการก ากบัดูแลของ
สถานีวทิยท่ีุมุ่งในเชิงประเด็นในภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก 
 3.3 ผลการศึกษาปรากฏการณ์จริงของ  การมีอยู่ พฒันาการ รูปแบบการด าเนินการ และ
คุณลกัษณะดา้นต่างๆ ของวทิยท่ีุมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทย 
 
(4) ขอบเขตการศึกษาและด าเนินงาน 
 4.1 ศึกษาคุณลกัษณะดา้นต่างๆ พฒันาการและรูปแบบการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง
ท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นจากกรณีท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ โดยน าเสนอตวัอยา่งกรณีศึกษาอยา่งนอ้ย
หน่ึงตวัอยา่งจากแต่ละภูมิภาคทัว่โลก โดยตอ้งครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 1)  นิยามตามกฎหมายของวทิยท่ีุมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น 
 2)  แนวคิดและลกัษณะการประกอบกิจการของวทิยท่ีุมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น 
 3)  ลกัษณะทางเทคนิคของระบบท่ีใช้ส่งกระจายเสียงส าหรับวิทยุท่ีมุ่งเนน้ในเชิง

ประเด็น คล่ืนความถ่ีท่ีใชด้ าเนินการ ลกัษณะรูปแบบเครือข่ายเพื่อการกระจายเสียง รวมถึงขนาด
พื้นท่ีใหบ้ริการท่ีเหมาะสม 

 4)  เกณฑแ์ละกระบวนการพิจารณาในการออกใบอนุญาต 
 5)  คุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 6)  แผนบริการกิจการกระจายเสียง 
 7)  รูปแบบการก ากบัดูแล 
 8)  ความรับผดิชอบของสถานีต่อชุมชนหรือสาธารณะ 
 9)  แนวทางในการพฒันารายการหรือจดัผงัรายการ 
 10)  สัดส่วนเน้ือหาในระดบัชาติ ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 
 11)  รูปแบบและท่ีมาของรายไดข้องสถานี 
 12)  การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือสาธารณะ 
 13)  การสอดส่องดูแลจากสังคม 
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 4.2 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัประสบการณ์และรูปแบบการด าเนินงานวิทยุท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีปรากฏในประเทศไทยในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 1) ท่ีมาและรูปแบบการจดัตั้ง 
 2) รูปแบบเน้ือหารายการ วธีิการบริหารจดัการ รวมถึงรูปแบบการมีส่วนร่วม 
 3) ความแตกต่างระหว่างกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นและ

กิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงพื้นท่ีตามท่ีปรากฏในประเทศไทย 
 4) ประโยชน์ของวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทย 
 5) คุณลกัษณะทางเทคนิคของระบบท่ีใชส่้งกระจายเสียง แลกเปล่ียนและเช่ือมโยง

รายการของวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทย 
 4.3 ศึกษาวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้เชิงประเด็นส าหรับประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.1 
และ 4.2 
 4.4 ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องการขออนุญาตพร้อมทั้งแนวทางการพิจารณาค า
ขอรับใบอนุญาตให้มี ใช ้และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
กรณีกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นภายใตพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.5 จดัการสัมมนาเพื่อน าเสนอผลงานวิจยัและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง โดยใหท้ าการจดัสัมมนาดงักล่าวจ านวน 1 คร้ัง ท่ีกรุงเทพมหานครและมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วม
สัมมนาไม่นอ้ยกวา่ 100 คน ครอบคลุมกลุ่มต่างๆดงัต่อไปน้ี 
  1) ผูป้ระกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงภาครัฐ 
  2) ผูป้ระกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงภาคเอกชน  
  3) ผูป้ระกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชน 
  4) ตวัแทนส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ 
  5) ตวัแทนจากองคก์รภาคประชาชน 

     6) ตวัแทนจากสถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในดา้นนิเทศศาสตร์วารสาร
ศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

 
(5) ระเบียบวธีิการศึกษา 

การศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้น
ในเชิงประเด็นภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์        
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พ.ศ. 2551  การศึกษาคร้ังน้ีคณะผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการศึกษารูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  

(1) พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 
2551 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ขอ้มูลจากผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นในต่างประเทศและกรณีศึกษาการประกอบกิจการในวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นในประเทศไทย โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงทุติยภูมิ เอกสาร บทความ รายงานการศึกษา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการเก็บขอ้มูลในเชิงปฐมภูมิ  อาทิ การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ และ
บุคลากรระดบัปฏิบติัการของสถานีวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเดน็ในประเทศไทย ในช่วง
ระหวา่งเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

(3)  การสัมมนาก ลุ่มและการสัมภาษณ์นักวิชาการ  ผู ้ประกอบวิชา ชีพ
วิทยุกระจายเสียง ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ จ านวน 23 คน โดยเป็นการน าเสนอ
ทรรศนะแบบสหวิทยาการเก่ียวกบั พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และการประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทย 
ดงัมีรายนามดงัต่อไปน้ี  

รศ.ดร. อุบลรัตน์  ศิริยวุศกัด์ิ  นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ 
ผศ.ดร. กุลทิพย ์ ศาสตระรุจิ  นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ 
อ. กุลนารี  เสือโรจน์  นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ 
ผศ. พินิตตา  สุขโกศล  นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ 
รศ. พิศิษฐ ์ ชวาลาธวชั  นกัวชิาการดา้นกฎหมายส่ือสารมวลชน 
อ. กิตติพงษ ์ กมลธรรมวงศ ์ นกัวชิาการดา้นกฎหมาย 
อ. เจษฎา  อนุจารี  นกัวชิาการดา้นกฎหมาย 
อ.ดร. ประชา  คุณธรรมดี  นกัวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ 
รศ. เล็ก  สมบติั  นกัวชิาการดา้นสังคมวทิยา 
ศ.ดร. ถวลิ  พึ่งมา  นกัวชิาการดา้นเทคนิควศิวกรรม 
คุณสุภิญญา  กลางณรงค ์ นกัรณรงคป์ฏิรูปส่ือ 
ผศ.ดร. วทิยาธร  ท่อแกว้  เจา้หนา้ท่ีภาครัฐดา้นนโยบาย 
อ. เศรษฐพร  คูศรีพิทกัษ ์ อดีต กทช. และอธิบดีกรมไปรษณียโ์ทรเลข 
คุณไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพฒันาสังคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์
คุณองอาจ  คลา้มไพบูลย ์ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
คุณสุรเวช  ดีมาก  ผูอ้  านวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
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คุณอ านวย  ปู่ สว ัสด์ิ   ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่ง      
ประเทศไทย 

คุณไปรเวท  สถาพตัย ์ ผูจ้ดัรายการวทิยชุุมชนคนตาบอด 
คุณกุลพงษ ์ ธรรมโชติ  ผูจ้ดัรายการวทิยชุุมชนคนเมืองสิงห์ 
คุณสาวติย ์ แกว้หวาน  ตวัแทนจากวทิยชุุมชนเสียงกรรมกร 
คุณมนัทนา  ศรีเพญ็ประภา  ตวัแทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์

รัฐสภา 
คุณยลูดั  ด าริห์เลิศ  ตวัแทนจากสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
คุณชา้งนอ้ย  กุญชร ณ อยธุยา  ผูจ้ดัรายการคล่ืน Fat Radio  
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บทที่ 2 
กจิการวทิยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเดน็ในต่างประเทศ 

 
 ในบทน้ีแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนหลกั คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการน าเสนอ
ถึงแนวคิด พฒันาการ และรูปแบบการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นใน
ต่างประเทศ ส่วนท่ี 2 คือ กรณีศึกษากิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนกลุ่มความสนใจร่วม/ประโยชน์
ร่วมในประเทศสหราชอาณาจกัรและประเทศออสเตรเลีย ส่วนท่ี 3 ลกัษณะทางเทคนิคของระบบ  
ส่งกระจายเสียง และส่วนท่ี 4 สรุปผลการศึกษาในกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น
ในต่างประเทศ 
 

ส่วนที่ 1 
แนวคดิ พฒันาการและรูปแบบ 

การด าเนินกจิการวทิยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเดน็ในต่างประเทศ 
  
 หากจะพิจารณาถึงจุดก าเนิดและพฒันาการของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นนั้น เร่ิมต้นจากความต้องการของประชาชนท่ีตอ้งการให้กิจการวิทยุกระจายเสียงเป็น
ส่ือกลางในการถ่ายทอด เป็นส่ือสะทอ้นท่ีแสดงอตัลกัษณ์ ความคิดเห็น ความเป็นไปของวิถีชีวิต
ของกลุ่มประชาชนในสังคม รวมทั้งเป็นส่ือท่ีให้บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และความจ าเป็นทางด้านการส่ือสารในเร่ืองเฉพาะเจาะจงหรือประเด็นเฉพาะ ซ่ึงกิจการ
วทิยกุระจายเสียงในระบบเดิมแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ 
  (1) ระบบวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ (Public Radio Broadcasting Service) 
ท่ีด าเนินกิจการโดยภาครัฐ ซ่ึงเน้นการให้บริการข่าวสาร สาระจากภาครัฐสู่ประชาชนในภาพกวา้ง 
และ 

 (2) ระบบวทิยุกระจายเสียงเชิงพาณิชย ์(Commercial Radio Broadcasting Service) 
ท่ีมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจเป็นหลัก ซ่ึงไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการดงักล่าวของประชาชนไดเ้พียงพอและครอบคลุม 

ดงันั้น ส่ือวทิยทุางเลือก อาทิ การบริการกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชน (Community Radio 
Broadcasting Service) ซ่ึงเนน้ตอบสนองวตัถุประสงค์หรือประเด็นท่ีมีความเฉพาะเจาะจงในเร่ือง
ต่างๆ ของประชาชน จึงไดถื้อก าเนิดข้ึนจากพลงัผลกัดนัของภาคประชาชนเอง และไดมี้พฒันาการ
ไปตามล าดบั ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามประวติัศาสตร์ สังคมและการเมือง ววิฒันาการดา้นเทคโนโลยีการ
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ส่ือสารและอุตสาหกรรมส่ือแลว้ การก าเนิดข้ึนของกิจการวิทยุกระจายเสียงดงักล่าวจึงเป็นส่วน
เสริมความครบถว้นในการตอบสนองต่อความตอ้งการด้านการส่ือสารของสมาชิกของสังคมใน
กลุ่มต่างๆ 

หลักการความคิดสากลท่ีส าคัญท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับส่ือวิทยุทางเลือก คือ “สิทธิการ
ส่ือสารของภาคประชาชน” หรือ “สิทธิมนุษยชนในด้านการส่ือสาร” และ “แนวคิดในการเคารพ
ซ่ึงกันและกันในความแตกต่างและความหลากหลายทางสังคม” ทั้งในเร่ืองชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม 
ภาษา ความคิดเห็น และความเช่ือทางศาสนา ความสนใจในประเด็นท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มทาง
สังคม ความแตกต่างทางเพศ และอ่ืนๆ ไดถู้กสะทอ้นผา่นปฏิญญาสากลท่ีวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ท่ีเน้นย  ้าถึงสิทธิพื้นฐานของพลเมืองในมิติต่างๆ ซ่ึงตามมาตรา 19 แห่ง
ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติฉบบัดงักล่าว ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัสิทธิดา้น
การส่ือสารของประชาชนไวด้งัน้ี 

 “ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก ท้ังนี้ สิทธินี้รวมถึง
อิสรภาพท่ีจะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และท่ีจะแสวงหา รับ และส่งข้อมูล
ข่าวสารและข้อคิดผ่านส่ือใดๆ ได้และโดยไร้พรมแดน” (Article 19: “Everyone has the right to 
freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without 
interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and 
regardless of frontiers.” อา้งอิงจาก The United Nation, “The Declaration of Human Right 1948”, 
http://www.un.org/en/documents/unhr/index.shtml) 
 และอีกวาระท่ีปรากฏอยู่ในมาตรา 3 แห่งปฏิญญาซานติเอโก ค.ศ. 1994 ขององค์กร
ยเูนสโก (UNESCO, Declaration of Santiago: Declarations on Promoting Independent and 
Pluralistic Media, 6th May 1994) ไดมุ้่งเนน้ถึงการเคารพ และยอมรับซ่ึงกนัและกนัของสมาชิกใน
สังคมประชาธิปไตย อนัมีนยัยะวา่ 
  “การให้ความเคารพซ่ึงพหุวิถี1 และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา และเพศ 
ซ่ึงควรได้รับการยึดถือไว้เป็นปัจจัยพืน้ฐานหลักในสังคมประชาธิปไตย และควรสะท้อนออกอย่าง
ชัดเจนผ่านส่ือท้ังหมดท่ีมี” (Article 3: “Respect for pluralism, cultural, language, and gender 
diversity should be a fundamental factor in democratic societies and should be reflected through 
all the media.” อา้งอิงจาก 
http://www.unesco.org/webworld/fed/temp/communication_democracy/santiago.htm)  

และนับแต่ทศวรรษท่ี 1980 ได้มีความพยายามผลกัดนัอย่างต่อเน่ืองจากองค์กรยูเนสโก 
(UNESCO) เพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิกไดใ้ห้ความส าคญัและสนบัสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ในการ

                                                 
1
 พหุวิถี หมายถึง สภาพทางสงัคมท่ีมีความหลากหลาย ทั้งในดา้นประเพณี วฒันธรรม หรือภาษาของคนท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในสงัคม 

http://www.un.org/en/documents/unhr/index.shtml
http://www.unesco.org/webworld/fed/temp/communication_democracy/santiago.htm
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เปิดโอกาสให้ประชาชนในกลุ่มต่างๆ ไดมี้สิทธิในการส่ือสาร การใช้ส่ือแขนงต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่ือวิทยุกระจายเสียง เพื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพทางด้านการส่ือสารขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน การพฒันาสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิต สุขอนามยั เศรษฐกิจ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมศิลปะและดนตรี การอนุรักษ์วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มชนพื้นเมือง    
ผูล้ี้ภัยและผูอ้พยพ และชุมชนกลุ่มต่างๆ ทั้ งชุมชนในมิติเชิงภูมิศาสตร์และชุมชนในมิติเชิง
สังคมศาสตร์อย่างรอบด้านและเท่าเทียมกัน (ศึกษา “ประเด็นทางสังคม” ร่วมสมยัตามกรอบ
แนวคิด ส านกังานขา้หลวงใหญ่ดา้นสิทธิมนุษยชนประจ าสหประชาชาติไดใ้นหนา้ 15 - 16) 
 กา้วท่ีส าคญัของส่ือวิทยุทางเลือกท่ีถูกขบัเคล่ือนโดยภาคประชาชน นบัวา่เป็นวิวฒันาการ
ส าคัญซ่ึงในช่วงแรกได้เ ร่ิมต้น ข้ึนในทศวรรษท่ี  1940 จากการถือก า เ นิด ข้ึนของสถานี
วทิยกุระจายเสียงชุมชนท่ีส าคญัสองแห่งในทวปีอเมริกาใต ้คือ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงซูทาเทนซา (Radio Sutatenza) ในประเทศโคลัมเบีย ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์หลักในการใช้ส่ือวิทยุกระจายเสียงเพื่อเป็นเคร่ืองมือและส่ือกลางการพฒันาใน
ประเด็นดา้นการศึกษาของประชาชน และผลจากการด าเนินกิจการดงักล่าวได้น าไปสู่การก่อตั้ง
สมาคมชาวละตินอเมริกาเพื่อการศึกษาผา่นส่ือวิทยุกระจายเสียง (The Latin American Association 
for Education by Radio) ในท่ีสุด 
 และในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั สถานีวิทยุกระจายเสียงเหมืองแร่ (Radio de Los Mineros)   
ในประเทศโบลิเวยี ซ่ึงเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีด าเนินกิจการโดยกลุ่มคนงานเหมืองแร่ ไดเ้ปิด
ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงให้บริการขอ้มูลข่าวสารเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตแก่คนงาน และ
ชาวชุมชนสมาชิกครอบครัวของกลุ่มคนงานเหมืองแร่ (อา้งใน Division of Freedom of Expression, 
Democracy and Peace, Communication and Information Sector, UNESCO (2003), “Legislation 
on Community Radio Broadcasting: Comparative Study of the Legislation of 13 Countries”       
น. 103) 
 นับตั้งแต่การลงนามของภาคีสมาชิกของสหประชาชาติ ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ.1948 ท่ีไดแ้สดงให้เห็นวา่ ประชาชนในประเทศต่างๆ ไดมี้ความ
ต่ืนตวั ให้ความสนใจ และเคล่ือนไหวในการก่อตั้งและมีส่วนร่วมในกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อ
ส่งเสริมสิทธิการส่ือสารของตนเองอย่างกวา้งขวาง และมุ่งพฒันาในการน าส่ือดงักล่าวน้ีมาใช้
ประโยชน์ในการส่ือสารของประชาชนในประเด็นร่วมในมิติต่างๆ นั้นมีเพิ่มมากข้ึนตามล าดับ      
ดงัจะเห็นไดจ้ากการถือก าเนิดของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีส่ือสารเชิงประเด็นเฉพาะเจาะจง
ตามกลุ่มความสนใจ ความตอ้งการ หรือประโยชน์ร่วม และไดด้ าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองนบัแต่
ทศวรรษท่ี 1950 จนถึงปัจจุบนั ดงักรณีศึกษาในหลายประเทศ ซ่ึงสามารถน าเสนอตวัอย่างของ
สถานีท่ีด าเนินการในลกัษณะการเผยแพร่เน้ือหาท่ีเฉพาะเจาะจงหรือความตอ้งการประเด็นตามกลุ่ม
ความสนใจหรือตอ้งการร่วมได ้อาทิ  
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 ประเด็นด้านการรณรงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย  ในปี ค.ศ. 1948              
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มูลนิธิแปซิฟิคา (The Pacifica Foundation) ท่ีไดก่้อตั้งโดยกลุ่มพลเมือง
ทอ้งถ่ินเร่ิมกิจการวิทยุกระจายเสียงและประกาศตวัชดัเจนว่าเป็นวิทยุทางเลือก ท่ีมิไดด้ าเนินการ
โดยหน่วยงานภาครัฐ และมิไดเ้ป็นวทิยกุระจายเสียงในเชิงพาณิชย ์โดยเป็นกิจการวิทยุกระจายเสียง
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากผูฟั้งเป็นหลกั การด าเนินกิจการในช่วงแรกจะอยูใ่นรูปแบบของการเป็น
สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนส่งสัญญาณกระจายเสียงในขอบเขตอาณาบริเวณจ ากดั และต่อมาได้
ขยายขอบเขตการเผยแพร่สัญญาณและแลกเปล่ียนรายการกนัระหวา่งเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงใน
นิวยอร์ค วอชิงตนั ดีซี ลอสแองเจลิส เบิร์คเลย์  ฮุสตนั และส่งกระจายเสียงไปสู่สมาชิกสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนอิสระต่างๆ หลายแห่งทัว่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการบริหารจัดการ
เครือข่ายสมาชิกโดย คณะกรรมการระดบัชาติ (The Pacific’s National Board) และในปัจจุบนัได้
ขยายขอบเขตในการเผยแพร่สัญญาณผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือใหม่ อาทิ วิทยุกระจายเสียง
ผา่นดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถรับฟังไดก้วา้งขวางมากข้ึน ครอบคลุมทัว่ประเทศและใน
ภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก ส่ิงท่ีน่าสนใจศึกษาถึงการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงแห่งน้ี คือ วิสัยทศัน์
และพนัธกิจหลกัของสถานีวิทยุกระจายเสียงแปซิฟิคาท่ีไดย้ืนหยดัมาตลอดกว่า 62 ปี ในการเป็น
สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมุ่งเน้นในการน าเสนอสาระเชิงประเด็น เพื่อการส่งเสริมสันติภาพ 
ความยุติธรรมระหว่างประชากร สีผิว เช้ือชาติ และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ให้เกิดข้ึนในสังคม
อเมริกาและไดป้ระกาศชดัวา่เป็น 
  “พันธกิจของแปซิฟิคาคือ.. .  มุ่ ง สู่ เป้าหมายเพ่ือการส่งเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตยผ่านทางการอภิปรายสาธารณะและเพ่ือการส่งเสริมวัฒนธรรม ด าเนินการโดย
ปราศจากผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และผลประโยชน์ใดๆ ของรัฐบาล เราส านึกท่ีว่าคล่ืนความถ่ีท่ี
ใช้ในการออกอากาศนั้นเป็นสมบัติสาธารณะ” (“Pacifica’s Mission… strive to contribute to the 
democratic process through public discourse and promotion of culture. Unbeholden to 
commercial or governmental interests, we recognize that the use of the airwaves is a public 
trust.” อา้งอิงจาก http://www.pacificanetwork.org/radio/content/section/4/40/) 
 
 ประเด็นเพื่อการพัฒนาด้านสิทธิการส่ือสาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1980 ในประเทศออสเตรเลีย ได้เกิดการผลักดันจากภาค
ประชาชนและเสียงเรียกร้องจากผูพ้ิการทางสายตาท่ีตอ้งการส่ือวิทยุกระจายเสียงเพื่อการส่ือสาร 
(RPH-Radio for the Print Handicapped) เสียงเรียกร้องดงักล่าวไดถู้กขานรับและเร่ิมเป็นรูปธรรม
มากข้ึน ในช่วงปี ค.ศ. 1975 โดยท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน 2 แห่ง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
3ZZ และ สถานีวทิยกุระจายเสียง 3CR ในเมลเบิร์น ไดเ้ร่ิมเปิดโอกาสให้มีรายการวิทยุกระจายเสียง

http://www.pacificanetwork.org/radio/content/section/4/40/
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รายสัปดาห์เพื่อผูพ้ิการทางสายตาไดอ้อกอากาศ โดยเสนอรายการข่าวสารและสาระท่ีมุ่งน าเสนอ
เร่ืองราวใหแ้ก่ผูพ้ิการในกลุ่มดงักล่าวน้ีโดยเฉพาะ  
(อา้งอิงจากhttp://www.rph.org.au/html/development.html) 
 ต่อมาข้อเรียกร้องดังกล่าวได้รับการขานรับจากภาครัฐโดยเม่ือว ันท่ี 23 กรกฎาคม          
ค.ศ. 1975 ฯพณฯ โทน่ี สเตลีย ์(Tony Staley) รัฐมนตรีกระทรวงกิจการไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม 
ได้ประกาศนโยบายในการสนับสนุนการสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้บริการข้อมูล
ข่าวสารเป็นพิเศษแก่ผูพ้ิการทางสายตา ผูมี้ปัญหาและไร้ความสามารถในด้านการอ่านข้ึนใน
ประเทศออสเตรเลีย (อา้งอิงจากเอกสารการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนของรัฐมนตรีกระทรวงกิจการ
ไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม Minister for Post and Telecommunications Media Release 78/9: 23 
July 1978) ภายหลงัจากการประกาศนโยบายดงักล่าวไม่นาน สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อผูพ้ิการ
ทางสายตาไดเ้ร่ิมเปิดใหบ้ริการข้ึนใน ซิดนีย ์เมลเบิร์น และโฮบาร์ต โดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐในการ
ใชค้ล่ืนความถ่ีของกองทพัเรือออสเตรเลีย ซ่ึงในช่วงเร่ิมตน้ของการด าเนินกิจการเป็นช่วงปีผูพ้ิการ
สากล (International Year for Disabled Persons) ค.ศ. 1981 - 1982 รัฐไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือการก่อตั้งกิจการดังกล่าว โดยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคม         
ได้เปิดเผยว่า รัฐได้ให้เงินสนับสนุนการก่อตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารเพื่อผูพ้ิการทางสายตา     
เป็นจ านวนเงิน 627,000 เหรียญออสเตรเลีย และเงินทุนประเดิมจ านวน 250,000 เหรียญออสเตรเลีย 
ในการก่อตั้งสถานีวทิยกุระจายเสียงเพื่อผูพ้ิการทางสายตาในออสเตรเลีย 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อผูพ้ิการทางสายตาไดข้ยายกิจการไปในวงกวา้งยิ่งข้ึนในเมือง
หลกัในรัฐต่างๆ ทัว่ออสเตรเลีย อาทิ บริสเบน และแคนเบอรา แต่แล้วกิจการวิทยุกระจายเสียง
ดงักล่าวน้ีตอ้งประสบกบัปัญหาในเชิงเทคนิคด้านสัญญาณการส่งกระจายเสียง ซ่ึงถูกจ ากดัตาม
ประเภทของลกัษณะของใบอนุญาตท่ีใช้ย่านความถ่ีของกิจการกองทพัเรือออสเตรเลียและปัญหา
ดา้นขอ้ก าหนดการใชเ้วลาการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
เขตเมืองอดิเลด และเพิร์ธ จึงท าให้มีการพิจารณาจากภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเพื่อสนับสนุน
กิจการดงักล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยในวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ฯพณฯ กาเร็ธ อีแวนส์ 
(Gareth Evans) รัฐมนตรีกิจการขนส่งและการส่ือสาร ได้ทบทวนรายงานถึงสภาพปัญหาการ
ด าเนินการท่ีไดรั้บจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อผูพ้ิการทางสายตา (RPH - Radio for the Print 
Handicapped) และในท่ีสุดรัฐมนตรีไดป้ระกาศแผนการสนบัสนุนอนัมีสาระส าคญั 4 ประการดงัน้ี 
  (ก) แผนการจดัสรรคล่ืนความถ่ีหลกัประเภท AM ใน 7 เมืองหลกัของแต่ละรัฐใน
ประเทศออสเตรเลีย ในการด าเนินการสถานีวทิยกุระจายเสียงเพื่อผูพ้ิการทางสายตาโดยเฉพาะ 
  (ข) ทบทวนการออกใบอนุญาตใหม่เพื่อให้ครอบคลุมกิจการดงักล่าวเทียบเท่ากบั
การบริการส่ือสาธารณะ หรือให้เป็นบริการพิเศษเฉพาะเจาะจง (Special Interest - RPH Services) 
โดยพิจารณาอนุญาตการใหบ้ริการข่าวสารในรัศมีท่ีกวา้งขวางครอบคลุมเขตเมืองหลกั 

http://www.rph.org.au/html/development.html
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  (ค) ให้อนุญาตการประกอบการโดยพิจารณางดเวน้ค่าธรรมเนียม การอนุญาตให้
ใชส้าธารณูปกรณ์ อุปกรณ์และเคร่ืองส่งสัญญาณของกิจการวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะของ 
5 รัฐและเมืองหลกัในประเทศออสเตรเลีย 
  (ง) เสนอให้ทุนของรัฐเพื่อสนบัสนุนเคร่ืองส่งสัญญาณระบบ AM ในแคนเบอรา
และโฮบาร์ต 
 นอกจากน้ีในรายงานของ ฯพณฯ กาเร็ธ อีแวนส์ (Gareth Evans) รัฐมนตรีกิจการขนส่ง
และการส่ือสาร (อา้งใน Minister for Transport and Communications Media Statement: 83(d)/88: 
9 August 1988) ไดส้รุปบทบาทและประโยชน์ของสถานีวทิยกุระจายเสียงเพื่อผูพ้ิการทางสายตาใน
ขณะนั้นไวว้า่ 
  “การน าเสนอรายการของสถานีวิทยกุระจายเสียงเพ่ือผู้พิการทางสายตา (RPH) ซ่ึง
อาศัยพลังขับเคล่ือนจากกลุ่ มอาสาสมัคร โดยการอ่านเร่ืองราวต่างๆ  เพ่ือออกอากาศจาก
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิยาย ตลอดจนเนือ้หาสาระท่ีหลากหลาย ท้ังข่าวสารท้องถ่ิน เหตุการณ์และ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ เก่ียวกับการเดินทาง วิทยาศาสตร์ สุขภาพอนามัย และการกีฬา รายการของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือผู้ พิการทางสายตา (RPH) ในรูปแบบการอ่านดังกล่าวนี้นับว่าเป็น
ประโยชน์มิใช่เพียงแต่ส าหรับผู้ พิการทางตาและผู้ มีปัญหาทางการมองเห็นเท่านั้น แต่ยังก่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนท่ัวไปอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ ป่วยอัมพาตทางสมอง ความพิการอ่ืนๆ หรือ
พิการซ ้าซ้อน ผู้อพยพลีภ้ัย ผู้ ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้ ท่ีไม่สามารถอ่านหนังสือได้” (“RPH 
programming which overwhelmingly depends on volunteers, includes reading from newspapers, 
periodicals and novels as well as information on topics ranging from local events and activities to 
travel, science, health and sport. RPH’s radio reading services provide a wide range of 
information, not only to the blind and visually impaired, but also to people such as quadriplegics, 
suffers of cerebral palsy and multiple sclerosis, stroke victims, dyslexics, immigrants who 
understand spoken but not written English and functionally illiterate.” อา้งอิงจาก 
http://www.rph.org.au/html/development.html) 
 ในท่ีสุดจากกรอบแผนดงักล่าว ระหวา่งปี ค.ศ. 1990 - 1991 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อผู ้
พิการทางสายตา (RPH - Radio for the Print Handicapped) ไดรั้บใบอนุญาตจากรัฐเพื่อการ
ประกอบกิจการ ใน 7 เมืองหลวงของแต่ละรัฐของประเทศออสเตรเลีย นบัเป็นการก่อตั้งสถานีโดย
ใช้คล่ืนความถ่ีหลกัตามกรอบกฎหมายบญัญติัเพื่อการด าเนินการอย่างเป็นทางการ ส าหรับด้าน
การเงินนั้นในช่วง 9 ปีแรกนบัจากปี ค.ศ. 1982 รัฐไดส้นบัสนุนเงินทุนผา่นสภาผูพ้ิการออสเตรเลีย 
(Australian Council for the Print Handicapped หรือ RPH ในปัจจุบนั) แต่ในปี ค.ศ. 1990 กระทรวง
การส่ือสารของออสเตรเลียไดเ้สนอใหก้องทุนดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของกองทุนเพื่อกิจการกระจาย

http://www.rph.org.au/html/development.html
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เสียงสาธารณะ ซ่ึงในปัจจุบนับริหารจัดการโดยมูลนิธิกิจการกระจายเสียงชุมชนออสเตรเลีย 
(Community Broadcasting Foundation) 
 ในปัจจุบนัสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อผูพ้ิการทางสายตา (RPH - Radio for the Print 
Handicapped) ในประเทศออสเตรเลียไดป้ระกาศวิสัยทศัน์หลกัคือ มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมกนัใน
การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารส าหรับผูพ้ิการทางสายตาชาวออสเตรเลีย และหากพิจารณาถึงกิจการ
เครือข่ายท่ีเป็นสมาชิกของสถานีวทิยกุระจายเสียงเพื่อผูพ้ิการทางสายตา (RPH - Radio for the Print 
Handicapped) ในเมืองใหญ่ในรัฐต่างๆ ของประเทศสามารถสรุปภาพรวมการด าเนินกิจการไดใ้น
ตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1 แสดงสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา (RPH - Radio for the Print 
Handicapped) ในเมืองใหญ่ใน 7 รัฐของประเทศออสเตรเลยี 

 
 

รัฐทั้ง 7 ในประเทศออสเตรเลยี ช่ือสถานีวทิยุกระจายเสียงเพือ่ 
ผู้พกิารทางสายตา 

ข้อมูลโดยสังเขป 

 Australia Capital Territory 1RPH Canberra 1125 AM 1RPH Canberra 1125 AM ส่งสญัญาณกระจายเสียง
ในระบบ AM ออกอากาศเป็นประจ าทุกวนั ระหวา่ง 
06:30 - 23:00 น. จากสตูดิโอ ท่ีตั้งอยูท่ี่ Barton 
Highway, Gunghalin, แคนเบอรา (ขอ้มูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัสถานีท่ี 
 http://www.radio1rph.org.au) 

New South Wales 2RPH Sydney 1224 AM 2RPH Sydney 1224 AM ไดเ้ร่ิมกิจการ ตั้งแต่ เมษายน 
ค.ศ. 1983 และไดส่้งสญัญาณกระจายเสียงในระบบ 
AM จากสตูดิโอใจกลางเขต Glebe ในชุมชน St. 
Helens นครซิดนีย ์ตั้งแต่ พฤษภาคม ค.ศ.2000 และใน
ปัจจุบนัไดเ้พ่ิมช่องทางการรับฟังในระบบ FM 100.5 
ครอบคลุม Sydney, Newcastle, Lower Hunter 
ให้บริการขอ้มูลข่าวสารและบนัเทิงแก่ผูพิ้การทาง
สายตา อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษแก่ครูและนกัเรียน นกัศึกษา 
ออกอากาศรายการต่างๆ ของสถานีเอง เป็นประจ าทุก
วนั ระหวา่ง 06:00 - 23:00 น. และถ่ายทอดสญัญาณ
จาก BBC ในเวลากลางคืน 23:00 - เชา้ก่อน 06:00 น. 
(ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสถานีท่ี
http://www.2rph.org.au) 

Victoria 3RPH Melbourne 1179 AM 
RPH Albury/Wodonga 101.7 FM 
RPH Bendigo 88.7 FM 
RPH Geelong 99.5 FM 
RPH Mildura 107.5 FM 
RPH Sheparton 100.1 FM 
RPH Warragul 93.5 FM 
RPH Warrnambool 94.5 FM 

3RPH Melbourne 1179 AM สถานีวิทยกุระจายเสียง
เพื่อผูพิ้การทางสายตาของ RPH Print Radio Network 
ในรัฐวิคตอเรีย เป็นกิจการในเครือข่ายสมาชิก
วิทยกุระจายเสียงชุมชนต่างๆ ในเมลเบิร์น และ
วิทยกุระจายเสียงชุมชนในเขตรัฐวิคตอเรียและสถานี
ทางตอนใตข้องรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ด าเนินกิจการโดย
มูลนิธิการกุศลเพื่อผูพิ้การทางสายตา Vision Australia 
Foundation ให้บริการข่าวสารชุมชน สาระบนัเทิงแก่ผู ้
พิการทางสายตาและผูท่ี้ไม่สามารถอ่านหนงัสือได ้
ออกอากาศรายการต่างๆ ของสถานี เป็นประจ าทุกวนั 
จากสตูดิโอต่างๆ ของ Vision Australia Foundation 
ระหวา่ง 06:00 - 23:00 น. และถ่ายทอดสญัญาณจาก 
BBC ในเวลากลางคืน   (ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสถานีท่ี 
http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=20
71) 

http://www.radio1rph.org.au/
http://www.2rph.org.au/
http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=2071
http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=2071
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รัฐทั้ง 7 ในประเทศออสเตรเลยี ช่ือสถานีวทิยุกระจายเสียงเพือ่ 
ผู้พกิารทางสายตา 

ข้อมูลโดยสังเขป 

Queensland 4RPH Brisbane 1296 AM 4RPH Brisbane 1296 AM ให้บริการผูฟั้งจ  านวนกว่า 
250,000 คน ซ่ึงเป็นผูพิ้การและสามารถอ่านออกเขียน
ได ้ในเขตเมืองบริสเบน ด าเนินกิจการในรูปแบบ
วิทยกุระจายเสียงชุมชนโดยอาสาสมคัรเป็นหลกั และ
เปิดโอกาสให้ผูพิ้การไดเ้ขา้ร่วมงานกบัทางสถานีอีก
ดว้ย สถานีไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐ และรายไดจ้าก
การสนบัสนุนรายการจากผูอุ้ปถมัภร์ายการ การให้เช่า
เวลา จากสมาชิกและการบริจาค ฯลฯ ผลิตและ
น าเสนอรายการจากสถานีเป็นเวลา 16 ชัว่โมงต่อวนั 
(ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสถานีท่ี 
http://www.uqconnect.net/4rph) 

South Australia 5RPH Adelaide 1197 AM 5RPH Adelaide 1197 AMให้บริการในเขตเมืองอดิ
เลด ซ่ึงฐานผูฟั้งจากการส ารวจของสถานี คือกลุ่มผู ้
พิการ ผูด้อ้ยการศึกษาและความสามารถในการอ่าน 
ซ่ึงมีประมาณ 292,000 คนในเขตพ้ืนท่ีบริการ สถานีมี
อาสาสมคัรช่วยงานท่ีหลากหลายอาย ุตั้งแต่ 17 - 87 ปี 
หลากหลายอาชีพทั้งนกัศึกษา ครูและแพทยเ์กษียณ 
เป็นตน้ (ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสถานีท่ี 
http://www.rphadelaide.org.au)  

Western Australia 6RPH Perth 990 AM 6RPH Perth 990 AM ไดรั้บใบอนุญาตและจดัสรร
คล่ืนความถ่ีจากรัฐเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม ค.ศ. 1991 
ให้บริการผูฟั้งในเขตเมืองเพิร์ธ ทางฝ่ังตะวนัตกของ
ประเทศออสเตรเลีย สมาคมผูพิ้การทางสายตาแห่งรัฐ
ออสเตรเลียตะวนัตกไดม้อบอาคารให้ใชเ้ป็นสถานี
ก่อสร้างสตูดิโอโดยไดรั้บการช่วยเหลือจากส านกังาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล และไดรั้บเงินบริจาคจาก
ประชาชนและเอกชนในการจดัซ้ือและติดตั้ง
เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการออกอากาศ (ขอ้มูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัสถานีท่ี 
http://diywebbuilder.com.au/inforadio/about_ 
information_radio.html) 

http://www.uqconnect.net/4rph
http://www.rphadelaide.org.au/
http://diywebbuilder.com.au/inforadio/about_%20information_radio.html
http://diywebbuilder.com.au/inforadio/about_%20information_radio.html
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 แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: เรียบเรียงจาก RPH Australia http://www.rph.org.au                                                                                                                                                                
 
ประเด็นเพื่อการพัฒนาด้านการแพทย์และการบ าบัดผู้ป่วย  ช่วงต้นทศวรรษ 1990            

ในประเทศอาร์เจนตินา สถานีวิทยุกระจายเสียงลา โคลิฟาตา (Radio La Colifata) ในกรุงบวัโนส 
ไอเรส ได้เร่ิมต้นด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยกลุ่มผูป่้วยท่ีก าลังได้รับการบ าบัดอยู่ใน
โรงพยาบาลประสาทวิทยาและจิตเวชศาสตร์ Jose T. Borda (สืบคน้ข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 
http://lacolifata.openware.biz/index.cgi) โดยมีเป้าหมายหลกัในการด าเนินกิจการในการบูรณาการ
พันธกิจใน 3 มิติหลักคือ (1) ให้บริการข่าวสารในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสมาชิกในชุมชน 
(Community - Oriented) (2) ใช้การส่ือสารเพื่อประโยชน์ในการบ าบดั (Communicational and 
Therapeutic) และ (3) เพื่อส่งเสริมศกัยภาพของผูท่ี้ไดรั้บการบ าบดัให้สามารถอยูร่่วมกบัสมาชิกใน
สังคมชุมชนทัว่ไปได ้และเพื่อลดอคติและทศันคติท่ีไม่ดีท่ีมีอยูแ่ต่เดิมในสังคมต่อผูท่ี้มีปัญหาหรือ
ผูป่้วยทางจิต (อา้งใน Division of Freedom of Expression, Democracy and Peace, Communication 
and Information Sector, UNESCO (2003), “Legislation on Community Radio Broadcasting: 
Comparative Study of the Legislation of 13 Countries” น. 103) และจากการรายงานของส านกัข่าว 
BBC เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 2005 ได้รายงานว่ามีจ  านวนผูฟั้งท่ีมิไดจ้  ากดัเฉพาะผูป่้วยถึง
ประมาณ 12 ลา้นคน (อา้งอิงจาก http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4120397.stm)  

 
 

รัฐทั้ง 7 ในประเทศออสเตรเลยี ช่ือสถานีวทิยกุระจายเสียงเพือ่ 
ผู้พกิารทางสายตา 

ข้อมูลโดยสังเขป 

Tasmania 7RPH Hobart 864 AM 
7RPH Launceston 106.9 FM 

7RPH Hobart 864 AM ไดเ้ร่ิมกิจการข้ึนเม่ือ 26 
มิถุนายน ค.ศ. 1982 ออกอากาศในระบบ AM 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี Brighton, Bruny, Clarence, 
Glenorchy, Green Ponds, Hobart, Huon, 
Kingborough, Port Cygnet, Richmond, Glamorgan/
Spring Bay and Tasman และ ในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 
2003 ไดรั้บอนุญาตให้ใชค้ล่ืน FM 106.9 ส่งสญัญาณ
กระจายเสียงเพ่ือให้บริการในเขต Launceston และ 
Tamar Valley เพ่ิมเติม 

 
7RPH Hobart ออกอากาศตลอดสปัดาห์ ช่วง 08:30 - 
22.00 น. เป็นรายการท่ีผลิตโดยสถานีเอง ในช่วง 
22:00 - 22:30 น. เป็นรายการผา่นดาวเทียมจาก 3RPH 
Melbourne และรายการภาคดึกจาก BBC (ขอ้มูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัสถานีท่ี http://www.7rph.org.au)  

http://lacolifata.openware.biz/index.cgi
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4120397.stm
http://www.7rph.org.au/
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 ประเด็นเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนเพื่อผูสู้งอายุ (Angel Radio) ในสหราชอาณาจกัร เร่ิมตน้กิจการสถานีเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 
ค.ศ. 1999 มีแนวคิดหลกัในการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อส่งเสริมมุมมองในความคิด
เก่ียวกบัชีวิตในดา้นบวกส าหรับผูสู้งอายุ ด าเนินกิจการและบริหารจดัการโดยสมาชิกของสถานีซ่ึง
เป็นอาสาสมคัรผูสู้งอายุ โดยส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปและไม่มีประสบการณ์ในสาขา
วิชาชีพวิทยุกระจายเสียงมาก่อน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งน้ีออกอากาศทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยมีรายการทั้งข่าวสาร สาระและบนัเทิง โดยมุ่งสนองตอบความสนใจของผูสู้งอายุซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผูฟั้งเป้าหมาย อาทิ 
  (ก) เพลงและปกิณกะบนัเทิงท่ีช่วยร าลึกความทรงจ าในช่วงปี ค.ศ. 1900 - 1959 
  (ข) ข่าวสารความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาวะ โภชนาการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
  (ค) สวสัดิการผูสู้งอายุ 
  (ง) กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพฒันาวิถีชีวิตในเชิงบวกแก่
ผูสู้งอาย ุ
  (จ)  เสริมสร้างก าลงัใจแก่ผูท่ี้สูญเสียคนรักและสมาชิกในครอบครัว 
  (ฉ) เป็นส่ือกลางในการให้ค  าปรึกษาแนะน า และแบ่งปันความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั
  (ช) บ าบัดสภาวะจิตหรือความรู้สึกโดดเด่ียว เหงาและวา้เหว่ท่ีมีในจิตใจของ
ผูสู้งอาย ุฯลฯ 

สถานีดงักล่าวน้ีมีกลุ่มผูฟั้งเป้าหมายหลกัคือผูสู้งอายุประมาณ 29,000 คนท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
ชุมชนพื้นท่ีให้บริการ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อผูสู้งอายุ (Angel Radio) มีเป้าหมายในการ
เสริมสร้างความรู้สึกร่วมกนัของบุคลากรอาสาสมคัรผูสู้งอายุของสถานีและผูฟั้งซ่ึงเป็นผูสู้งอายุ
เช่นกนั ใหต้ระหนกัถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนเป็นเวทีส่ือสารส าหรับผูสู้งอายุ
ในชุมชนซ่ึงส่ือหลกัโดยทัว่ไปมองขา้มและไม่ให้ความส าคญั ไดรั้บรางวลัสถานีวิทยุกระจายเสียง
ดีเด่นจากหลายสถาบนั รวมทั้งจาก Ofcom ในปี ค.ศ. 2006 และ 2007 (สืบค้นข้อมูลได้จาก 
http://angelradio.moonfruit.com/#/about-us-2/4531075463)  

 
ประเด็นเพื่อส่งเสริมสิทธิในการนับถือและแสดงออกทางศาสนา เพื่อเผยแพร่หลักธรรม   

ค าสอนและเป็นส่ือกลางของศาสนิกชน ประเด็นเร่ืองสิทธิเสรีภาพในการนบัถือศาสนา และเสรีภาพ
ในการส่ือสารความคิดและความเช่ือ เป็นหลกัการท่ีส าคญัในสังคมประชาธิปไตย และสมาชิก
ประชาคมโลกได้ยอมรับในหลักการดังกล่าวน้ี ดังมาตรา 19 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ท่ีไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัสิทธิดา้นการแสดงออกของประชาชน
ในดา้นศาสนาไวด้งัน้ี 

http://angelradio.moonfruit.com/#/about-us-2/4531075463
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  “ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิด มโนธรรม และศาสนา ท้ังนีสิ้ทธินีร้วมถึง
อิสรภาพในการเปล่ียนศาสนาหรือความเช่ือ และอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความ
เช่ือของตนในการสอน การปฏิบัติ การสักการะบูชา และการประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าจะโดยล าพัง
หรือในชุมชนร่วมกับผู้ อ่ืน และในท่ีสาธารณะหรือส่วนบุคคล” (Article 19: “Everyone has the 
right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his 
religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, 
to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.” อา้งอิงจาก The 
United Nation, “The Declaration of Human Right 1948”, 
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml)  
 ดงันั้น กลุ่มผูน้บัถือศาสนาหรือศาสนิกชน หน่วยงาน สถาบนั และองคก์รทางศาสนาต่างๆ 
ทัว่ทุกมุมโลกต่างตระหนกัไดถึ้งสิทธิดงักล่าว ตลอดจนเล็งเห็นความส าคญัและประสิทธิภาพของ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเผยแผ่ หรือใช้ในการพฒันาในงานด้านการศาสนากันอย่าง
กวา้งขวาง ดงัจะเห็นได้จากกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นดา้นศาสนาท่ีมีอยู่ทัว่
โลก อาทิ 

 (ก) สถานีวิทยุกระจายเสียงคริสตศาสนา ตวัอย่างท่ีส าคญัในการด าเนินกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในเชิงประเด็นเพื่อการเผยแผห่ลกัธรรมค าสอนทางศาสนาและเป็นส่ือกลางของ   
ศาสนิกชน คือ สถานีวทิยกุระจายเสียงคริสตศาสนา ทั้งท่ีมีการด าเนินการโดย 

   (1) หน่วยงาน สถาบนั นิติบุคคล มูลนิธิหรือองค์กรเป็นเจา้ของหรือผู ้
ไดรั้บใบอนุญาต 

   (2) กลุ่มประชาชนหรือชุมชนเป็นเจา้ของและด าเนินกิจการเอง 
 ทั้งน้ีขอบเขตในการบริการมีขอบเขตท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบักรอบทางด้านกฎหมาย
และระบอบการปกครอง ขอ้ตกลงระหวา่งรัฐและศาสนจกัรทอ้งถ่ิน จารีตประเพณีและการยอมรับ
ทางสังคมในแต่ละประเทศ ฯลฯ จากภาพกวา้งจะพบวา่กิจการวิทยุกระจายเสียงดงักล่าวมีทั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงคริสตศาสนา ในระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน เครือข่ายระดบัภูมิภาค เครือข่ายระดบัชาติ 
และเครือข่ายระดบันานาชาติ 

ในทวปียโุรปประชาชนส่วนใหญ่นบัถือคริสตศาสนา สถานีวิทยุกระจายเสียงคริสตศาสนา
ท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานของศาสนาและศาสนิกชนมีอยู่โดยทั่วไป เป็นการด าเนินกิจการ          
ในขอบเขตและระดับท่ีหลากหลาย และอ้างอิงจากฐานข้อมูลของเครือข่ายวิทยุและโทรทศัน์
คาทอลิก (CRTN - Catholic Radio and Television Network) พบวา่ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง
คาทอลิกประมาณ 570 สถานี ด าเนินการอยูใ่นประเทศต่างๆ ทัว่ทวีปยุโรป ดงัตารางท่ี 2.2 ซ่ึงแสดง
ตวัอยา่งของสถานีวทิยกุระจายเสียงคริสตศาสนาท่ีด าเนินกิจการในประเทศต่างๆ ในทวปียโุรป 

  

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
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ตารางที ่2.2 แสดงตัวอย่างของสถานีวทิยุกระจายเสียงคริสตศาสนาทีด่ าเนินกจิการในทวปียุโรป 
ประเทศ ช่ือสถานีวทิยุกระจายเสียง ข้อมูลโดยสังเขป 

ประเทศมอลตา Radju RTK อคัรสงัฆมณฑลคาทอลิกมอลตาเป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใชร้ะบบ FM เป็นกิจการ
เครือข่ายระดบัชาติ เร่ิมกิจการเม่ือ 14 มีนาคม ค.ศ. 
1992 (สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม/ฟังรายการไดท่ี้เวบ็ไซต ์
http://www.rtk.org.mt, Nationwide Stations-Blata-I-
Badja 8,000 watts ERP, antenna 150 m ASL; Malta 
97.6 FM 25 watts; Gozo 97.8 FM 25 watts) 

ประเทศออสเตรีย Radio Maria Osterreich  
A655 

Verein Radio Maria Austria เป็นผูป้ระกอบกิจการ ใช้
ระบบ FM เป็นกิจการเครือข่ายระดบัชาติ (สืบคน้
ขอ้มูลเพ่ิมเติม/ฟังรายการไดท่ี้เวบ็ไซต ์
 http://www.radiomaria.at)   

ประเทศสโลวาเกีย Radio Lumen สภาพระสงัฆราชคาทอลิกสโลวาเกีย เป็นผูป้ระกอบ
กิจการ ใชร้ะบบ FM เป็นกิจการเครือข่ายระดบัชาติ 
(สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม/ฟังรายการไดท่ี้เวบ็ไซต ์
http://www.lumen.sk)  

ประเทศโปแลนด ์ Radio Maryja คณะบาทหลวงพระมหาไถ่ (Redemptorist Priests) 
เป็นผูป้ระกอบกิจการ ใชร้ะบบ FM เป็นกิจการ
เครือข่ายระดบัชาติ (สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม/ฟังรายการ
ไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.radiomaryja.pl)  

ประเทศโปรตุเกส Radio Renascenca สภาพระสงัฆราชคาทอลิกโปรตุเกส เป็นผูป้ระกอบ
กิจการ ใชท้ั้งระบบ AM และ FM เป็นกิจการเครือข่าย
ระดบัชาติ (สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม/ฟังรายการไดท่ี้
เวบ็ไซต ์http://www.radiorenascenca.pt)  

ประเทศสเปน Radio Cadena de Ondas  
Populares Espanolas COPE 

Radio Popular S.A. Cadena de Ondas Populares เป็น
ผูป้ระกอบกิจการ ใชท้ั้งระบบ AM และ FM เป็น
กิจการเครือข่ายระดบัชาติ (สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม/ฟัง
รายการไดท่ี้เวบ็ไซต ์
 http://www.cope.es/paginas/emisoras.asp) 

ประเทศเบลเยีย่ม  Radio Spes  สภาพระสงัฆราชคาทอลิกเฟลมิชแห่งเบลเยีย่ม 
(Flemish Bishops Conference of Belgium) เป็นผู ้
ประกอบกิจการ ใชร้ะบบ FM และใชภ้าษาเฟลมิช 
(Flemish) ในการออกอากาศ (สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม/
ฟังรายการไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.radiospes.be)  

นครรัฐวาติกนั Radio Vaticano (Vatican Radio) ด าเนินกิจการโดย นครรัฐวาติกนั สถานีวิทยคุาทอลิก
ในระดบันานาชาติ ใชร้ะบบ AM, FM, Shortwave 
และดาวเทียม มีเครือข่ายทัว่โลกมากท่ีสุดคือ Vatican 
Radio ซ่ึงมีประวติัยาวนานตั้งแต่ ค.ศ. 1931 ปัจจุบนัมี
รายการออกอากาศโดยใชภ้าษาต่างๆ ทั้งส้ิน 34 ภาษา 
(ศึกษาขอ้มูลไดจ้าก 
http://www.radiovaticana.org/en1/chisiamo_9.asp#)  

http://www.rtk.org.mt/
http://www.radiomaria.at/
http://www.lumen.sk/
http://www.radiomaryja.pl/
http://www.radiorenascenca.pt/
http://www.cope.es/paginas/emisoras.asp
http://www.radiospes.be/
http://www.radiovaticana.org/en1/chisiamo_9.asp
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ประเทศ ช่ือสถานีวทิยุกระจายเสียง ข้อมูลโดยสังเขป 

สาธารณรัฐเชค Radio Proglas สงัฆมณฑลคาทอลิกโบรโน (Diocese of Brono) เป็น
ผูป้ระกอบกิจการ ใชร้ะบบ FM เป็นกิจการเครือข่าย
ระดบัชาติ (สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม/ฟังรายการไดท่ี้
เวบ็ไซต ์http://www.proglas.cz)  

ประเทศฝร่ังเศส Radio Lapurdi Irratia Radio des Paroisses du Labourd en Pays-Basque เป็น 
ผูป้ระกอบกิจการ ใชร้ะบบ FM (สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม   
/ฟังรายการไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.lapurdi.net)  

ประเทศฮงัการี Maria Radio ออกอากาศครอบคลุมกรุงบูดาเปสและแถบ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ สถานีวิทยมุาเรีย
เป็นผูป้ระกอบกิจการ ใชร้ะบบ FM (สืบคน้ขอ้มูล
เพ่ิมเติม/ฟังรายการไดท่ี้เวบ็ไซต ์
http://www.mariaradio.hu)  

ประเทศอิตาลี TRBC Radio Teleradio  
Buon Consiglio 

คณะแม่ชีคาทอลิก Franciscan เป็นผูป้ระกอบกิจการ 
ใชร้ะบบ FM (สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม/ฟังรายการไดท่ี้
เวบ็ไซต ์
http://www.immacolata.com/TRBuonconsiglio/) 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล:เครือข่ายวิทยแุละโทรทศัน์คาทอลิก http://www.crtn.org/V2/intro.php?seccion=3&vemos=buscador2&’.SID.’ 
 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเด็นคริสตศาสนา (ทั้งนิกายหลกั
คือคาทอลิกและโปรเตสแตนต)์ ส่วนใหญ่ด าเนินกิจการอยูใ่นภาคส่วนของกิจการกระจายเสียงท่ีไม่
แสวงหาก าไร (Non - commercial Radio Broadcasting) มีสถานีวิทยุกระจายเสียงคริสตศาสนา
ด าเนินกิจการอยูใ่นรัฐต่างๆ ทัว่ประเทศ อาทิ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียง 1160 AM WYLL (Chicago’s Christian Talk) ในชิคาโก              
รัฐอิลินอยส์ เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีเนน้การเทศนา สนทนาธรรม อภิปรายในประเด็นความ
เช่ือทางคริสตศาสนา (สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติม ฟังรายการไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.wyll.com)  
 สถานีวิทยุกระจายเสียง 89.3 FM KSBJ ในฮุสตนั เร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1982 ด าเนินกิจการโดย
มูลนิธิท่ีไม่แสวงหาก าไร KSBJ Educational Foundation เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
คริสตศาสนิกชน รายการท่ีน าเสนอส่วนใหญ่เป็นรายการดนตรีศาสนา ข่าวสารสาระส่งเสริมความ
เช่ือและศรัทธาตามหลกัคริสตธรรม (อา้งอิงจาก http://www.ksbj.org/history.php?ref=menu)  
 สถานีวิทยุกระจายเสียง 99.5 FM KKLA ในลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ด าเนินรายการ
โดยศาสนาจารย์และศาสนิกชน หยิบยกประเด็นในคริสตธรรมคัมภีร์และข้อความเช่ือต่างๆ           
มาเสนอในรายการ ตลอดจนดนตรีทางศาสนา (สืบค้นขอ้มูลเพิ่มเติม/ฟังรายการได้ท่ีเว็บไซต ์
http://www.kkla.com)  
 

http://www.proglas.cz/
http://www.lapurdi.net/
http://www.mariaradio.hu/
http://www.immacolata.com/TRBuonconsiglio/
http://www.crtn.org/V2/intro.php?seccion=3&vemos=buscador2&'.SID
http://www.wyll.com/
http://www.ksbj.org/history.php?ref=menu
http://www.kkla.com/
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 สมาคมวิทยุกระจายเสียงคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกา (Catholic Radio Association) 
ไดน้ าเสนอวา่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงคาทอลิกทั้งในส่วนท่ีเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงคาทอลิก   
ท่ีออกอากาศเตม็เวลาและบางส่วน ทัว่ประเทศประมาณ 170 สถานี           
(อา้งจาก http://www.catholicradioassociation.org/About%20Us.htm)  
 สถานีวิทยุกระจายเสียงคาทอลิกในระดบัชาติและนานาชาติท่ีโดดเด่นในสหรัฐอเมริกาคือ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง EWTN Radio ด าเนินการภายใตก้ารประกอบกิจการของ EWTN (Eternal 
Word Television Network) ซ่ึงก่อตั้งกิจการโดย ซิสเตอร์ แมรี แองเจลิกา (Sister Mary Angelica,    
a Catholic nun) แม่ชีนกับวชหญิงคาทอลิก ในช่วงแรกไดเ้นน้กิจการสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม
เป็นหลกั EWTN ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์คาทอลิกผ่านดาวเทียมคร้ังแรกจาก 
FCC เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม ค.ศ. 1981 เร่ิมส่งสัญญาณออกอากาศคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม  
ค.ศ. 1981 จากสถานีชัว่คราวซ่ึงเป็นโรงรถของอารามแม่ชี Our Lady of Angels ในเมืองไอรอนเดล 
รัฐ อลาบามา ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นส่งสัญญาณแบบวิทยุคล่ืนสั้ น (Shortwave Radio) เม่ือวนัท่ี 28 
ธนัวาคม ค.ศ. 1992 ปัจจุบนัเป็นสถานีวทิยุกระจายเสียงท่ีมีผูฟั้งทัว่โลกกวา่ 600 ลา้นคน (อา้งอิงจาก 
http://www.ewtn.co.uk/PDFs/EWTNDetailedTimeline.pdf, น. 12) และเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 
ค.ศ. 1996 EWTN ไดเ้ร่ิมตน้ส่งกระจายเสียงในระบบ AM และ FM โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ี
สมาชิกเครือข่ายกระจายทัว่สหรัฐอเมริกา (ดูเพิ่มเติมเก่ียวกบัเครือข่ายของ EWTN Radio ใน
สหรัฐอเมริกา ไดจ้าก http://www.ewtn.com/radio/amfm.htm) ในระดบันานาชาติ EWTN ไดท้  าการ
ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก อาทิ ในวนัท่ี 3 กนัยายน ค.ศ. 1998 EWTN 
ไดรั้บอนุญาตจาก RTA - Radio Television Authority ของสหราชอาณาจกัร (ปัจจุบนัคือ Ofcom)    
ใหเ้ผยแพร่สัญญาณผา่นดาวเทียมภายในสหราชอาณาจกัรไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และปัจจุบนั
ได้ส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงผ่านดาวเทียมซิรินสั (Sirinus Satellite Radio) และเทคโนโลยี
ส่ือสารสมัยใหม่ อ่ืนๆ ครอบคลุมพื้นท่ีในอีกหลายประเทศ (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 
http://www.ewtn.com/radio/index.asp)  
 และในประเทศออสเตรเลีย มีสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายท่ีมุ่งเน้นในประเด็นทาง
คริสตศาสนา ช่ือ Vision Radio Network ด าเนินการโดย UCB - United Christian Broadcasters 
Australia Ltd เร่ิมกิจการในปี ค.ศ. 1999 ในเมืองสปริงวดู บริสเบน เป็นการประกอบการภายใตก้าร
ไดรั้บอนุญาตประเภท “การบริการกิจการกระจายเสียงแบบจ ากดับริเวณ/กลุ่มความสนใจ/ประเภท
เน้ือหาโดยระบบเปิด” (Open Narrowcasting Service) ซ่ึงเป็นกิจการกระจายเสียงท่ีมีกลุ่มผูฟั้ง
เป้าหมายเฉพาะเจาะจง หรือตามกลุ่มความสนใจ โดยมีการก าหนดพื้นท่ีท่ีรับส่งสัญญาณหรือเฉพาะ
หรือเป็นรายการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
(อา้งอิงจาก http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_90179) 

http://www.catholicradioassociation.org/About%20Us.htm
http://www.ewtn.co.uk/PDFs/EWTNDetailedTimeline.pdf
http://www.ewtn.com/radio/amfm.htm
http://www.ewtn.com/radio/index.asp
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_90179
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 โดยท่ี Vision Radio Network เป็นกิจการเครือข่ายระดบัชาติทั้งในระบบ AM และ FM   
กว่า 300 แห่ง (ใน ค.ศ. 2007) ซ่ึงมีทั้งสถานีท่ีใช้ก าลงัส่งสูง (High Power เคร่ืองส่งก าลงัสูงสุด 
50,000 วตัต)์ และสถานีก าลงัส่งต ่า (เคร่ืองส่งก าลงั 1 - 10 วตัต)์ ออกอากาศทุกวนั วนัละ 24 ชัว่โมง
จากศูนยก์ลางในบริสเบน ส่งสัญญาณครอบคลุมทัว่ประเทศโดยใช้สถานีทวนสัญญาณ 400 แห่ง 
(ในปี ค.ศ. 2009) และการรับส่งสัญญาณจากสถานีโดยตรงผ่านดาวเทียม (อ้างอิงจาก 
http://www.vision.org.au/ about-ucb-australia)  
  (ข) สถานีวทิยกุระจายเสียงศาสนาอิสลาม ในประเทศท่ีศาสนาอิสลามเป็นศาสนา
ประจ าชาติ รัฐอิสลาม และประชาชนส่วนใหญ่ สนบัสนุนการใช้สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
เผยแพร่ศาสนาอยา่งกวา้งขวาง อาทิ  
  ประเทศอินโดนีเซีย สถานีวิทยุกระจายเสียง Hang FM 106 The Spirit of Sunnah 
(สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก http://www.hang106.or.id) สถานีวิทยุกระจายเสียง Radio MQ FM 
102.7 (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.mqfm.net) สถานีวิทยุกระจายเสียง Radio 
SuaraQuaran FM 94.4 (สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก http://www.suaraquran.com)  
  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง Noor Dubai 93.9 FM 
(สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก http://www.noordubai.com)  
  ประเทศกาตาร์ เช่น สถานีวทิยกุระจายเสียง QBS Radio 675 AM 
  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เช่น สถานีวทิยกุระจายเสียง Radio Al-Quran 89.1 FM 
 เม่ือศึกษาถึงกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศท่ีมีพฒันาการทางประชาธิปไตยอยู่ใน
ระดับสูงพบว่า ประเทศเหล่านั้นได้ให้เสรีภาพกับประชาชนในการนับถือศาสนาตลอดจนเปิด
โอกาสใหศ้าสนิกชนกลุ่มนอ้ยหรือกลุ่มคนท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาหลกัของประเทศ ไดใ้ชส่ื้อกระจาย
เสียงในการส่ือสารและเผยแผ่ศาสนาแก่ประชาชนในประเทศเช่นกนั จากตารางท่ี 2.3 ไดน้ าเสนอ
ตวัอยา่งของสถานีวิทยกุระจายเสียงของชาวมุสลิมในประเทศแอฟริกาใต ้ออสเตรเลีย และสหราช
อาณาจกัร 
  
 
 
 
 
 
 
   

http://www.vision.org.au/%20about-ucb-australia
http://www.hang106.or.id/
http://www.mqfm.net/
http://www.suaraquran.com/
http://www.noordubai.com/
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ตารางที่ 2.3 แสดงตัวอย่างของสถานีวิทยุกระจายเสียงของชาวมุสลิมในประเทศแอฟริกาใต้ 
ออสเตรเลยี และสหราชอาณาจักร 
 

เมือง, ประเทศ ช่ือสถานีวทิยุกระจายเสียง ข้อมูลโดยสังเขป 
โยฮนัเนสเบิร์ก  
ประเทศแอฟริกาใต ้

Radio Islam 1548 AM ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง และเร่ิมตน้ส่ง
สญัญาณคร้ังแรก เม่ือเดือน เมษายน ปี ค.ศ. 1997 มีเป้าหมาย
ชดัเจนในการน าเสนอเน้ือหาหลกัเก่ียวกบัหลกัธรรมของศาสนา
อิสลาม และตามครรลองวิถีชีวิตมุสลิมตั้งแต่เร่ิมตน้กิจการ และ
จากการส ารวจมีจ านวนผูฟั้งจ านวน 43,000 คน ออกอากาศโดย
ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัในการออกอากาศ (96%) ภาษา
อารบิค (2%) ภาษาทอ้งถ่ินแอฟริกนั (2%) ส่งสญัญาณกระจาย
เสียงใน 3 รูปแบบหลกัคือ (1) ระบบ AM ครอบคลุม 23 เขตใน
โยฮนัเนสเบิร์ก (2) ส่งสญัญาณผา่นดาวเทียมครอบคลุมอาณา
บริเวณเมืองเคปทาวน์ของประเทศแอฟริกาใต ้จรดประเทศ        
อูกานดา (3) ผา่นอินเทอร์เน็ต รับฟังไดท้ัว่โลก (อา้งอิงจาก 
http://www.radioislam.org.za/a/index.php?option=com              
_ wrapper&Itemid=8)  

ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 92.1 FM Sydney, Muslim 
Community Radio 
 
 
 
 
 
 
87.6 FM Sydney, Voice of 
Islam 

เร่ิมส่งสญัญาณกระจายเสียงตลอด 24 ชัว่โมง เป็นคร้ังแรก
ในช่วงเทศกาลรอมาดอน (Ramadan) ปี ค.ศ. 1995 ออกอากาศ
ให้บริการข่าวสารให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลกัคือชาวมุสลิมใน
ซิดนีย ์และนอกเหนือจากหลกัธรรมตามวิถีมุสลิมแลว้นั้น ยงัมี
รายการเพ่ือส่งเสริมการพฒันาสงัคมและการศึกษา รายการ
ส่งเสริมสุขภาพ รายการเพ่ือเยาวชน และรายการเพ่ือส่งเสริม
วฒันธรรมเพ่ือให้บริการแก่ผูฟั้งอีกดว้ย รายไดห้ลกัของสถานี
วิทยมุาจากการสนบัสนุนจากผูฟั้งเป็นหลกั (อา้งอิงจาก 
http://www.2mfm.org/content/view/28/90/)  
                                                                                       
ออกอากาศตลอด 24 ชัว่โมง น าเสนอรายการค าสอนในศาสนา
อิสลาม ข่าวสารในโลกมุสลิม สารคดีเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม 
รายการเพ่ือการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมอนัดี (อา้งอิงจาก 
http://www.sydneyislamicradio.com/Html_pages/aboutus.html)  

สหราชอาณาจกัร Short - term Radio Restricted 
Service Licence (SRSL) 
 
 
 
Crecent Community radio 97 
FM 

Ofcom ไดส้นบัสนุนศาสนิกชนชาวมุสลิมในสหราชอาณาจกัร
โดยออกใบอนุญาตชัว่คราว (SRSL) เป็นระยะเวลาสั้น เพ่ือใชใ้น
การออกอากาศในช่วงเทศกาลรอมาดอน (Ramadan)         
(อา้งอิงจาก http://licensing.ofcom.org.uk/radio-broadcast-
licensing/restricted-service-licences/ramadan-2011/)  
สถานีวิทยชุุมชนเครสเซนต ์เร่ิมออกอากาศคร้ังแรกภายใต้
ใบอนุญาตชัว่คราว (SRSL) เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม ค.ศ. 1999 และ
ต่อมาไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบกิจการวิทยชุุมชน เพ่ือ
ให้บริการขอ้มูลข่าวสารของชาวชุมชนในเขตเมืองโรชเดล 
(Rochdale) ซ่ึงมีประชากรชาวมุสลิมอาศยัอยูป่ระมาณ 19,000 
คน (อา้งอิงจาก http://www.crescentradio.net/about-us)  

http://www.radioislam.org.za/a/index.php?option=com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20_%20wrapper&Itemid=8
http://www.radioislam.org.za/a/index.php?option=com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20_%20wrapper&Itemid=8
http://www.2mfm.org/content/view/28/90/
http://www.sydneyislamicradio.com/Html_pages/aboutus.html
http://licensing.ofcom.org.uk/radio-broadcast-licensing/restricted-service-licences/ramadan-2011/
http://licensing.ofcom.org.uk/radio-broadcast-licensing/restricted-service-licences/ramadan-2011/
http://www.crescentradio.net/about-us
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การปฏิรูปกจิการกระจายเสียงเพือ่ตอบรับความต้องการด้านการส่ือสารของประชาชน 
และประเด็นทางสังคมร่วมสมัย 

 
 จากการน าเสนอภาพกวา้งของพฒันาการของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นในระดบันานาชาติ แสดงใหเ้ห็นวา่ววิฒันาการทางสังคมและเสียงเรียกร้องจากประชาชนมี
ส่วนสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงผลกัดนัให้เกิดการปรับเปล่ียนระบบและรูปแบบการด าเนินกิจการ
วิทยุกระจายเสียงนบัจากช่วงทศวรรษ 1950 จนถึงปัจจุบนัท่ีโลกเขา้สู่ “ยุคโลกาภิวตัน์” ซ่ึงสังคม
โลกไดพ้ฒันาไปสู่สังคมท่ีมีความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน วิวฒันาการทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยีการส่ือสาร ไดข้ยายขอบเขตความตอ้งการทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและในระดบั
สังคมท่ีมีความหลากหลายยิง่ข้ึน และหากพิจารณาถึงค าวา่ “ชุมชนและสังคม” ในมิติใหม่ จะยิ่งพบ
การขยายขอบเขตสู่นิยามใหม่ๆ คุณลกัษณะของชุมชนและสังคมออกไปกวา้งมากยิ่งข้ึน มิใช่จ ากดั
อยูเ่พียงขอบเขตทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ไดข้ยายขอบเขตของนิยามและคุณลกัษณะใหม่ๆ ออกไป
อีก อาทิ กลุ่มสมาชิกพลเมืองของชุมชนท่ีมีความสนใจร่วมกัน (Community of Interests)            
กลุ่มประชาชนท่ีมีความต้องการเฉพาะทางในเชิงประเด็นร่วมกัน (Specifically Need-based 
Community/Issue - based Community) และหรือมีผลประโยชน์ร่วมกนัในทางใดทางหน่ึงหรือมิติ
ใดมิติหน่ึง 
 และเม่ือพิจารณาถึง “ประเด็นทางสังคม” ในมิติร่วมสมยั จากแนวคิดพื้นฐานดา้นประเด็น
ทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ตามกรอบแนวคิดของส านกังานขา้หลวงใหญ่
ดา้นสิทธิมนุษยชนประจ าสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights, 
United Nation Human Rights) สรุปและอา้งอิงจาก (http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/ 
ListofIssues.aspx) ซ่ึงแต่ละบริบทนั้ นมีค าประกาศสากลและเอกสารช้ีแจงไว้อย่างละเอียด            
ไดจ้  าแนกประเด็นทางสังคมสากลร่วมสมยัไวท้ั้งส้ิน 48 ประเด็นดงัน้ี 

(1) ประเด็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม (Adequate Housing) 
(2) สิทธิการประกอบธุรกิจและการงาน (Business and Human Rights) 
(3) สิทธิเด็ก (Human Rights) 
(4) สิทธิพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Civil and Political Rights) 
(5) การเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศโลก (Climate Change) 
(6) สิทธิการส่ือสาร (Communications) 
(7) สิทธิทางวฒันธรรม (Cultural Rights) 
(8) กระบวนการประชาธิปไตย (Democracy) 
(9) สิทธิของผูต้อ้งขงั (Detention) 
(10)  การพฒันา ซ่ึงรวมถึงธรรมาภิบาลการปกครองและการจดัการหน้ีสาธารณะ (Development:  

Good Governance and Debt) 
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(11)  สิทธิมนุษยชนของผูพ้ิการ (Disability and Human Rights) 
(12)  การปกป้องการสูญหาย ถูกลกัพาตวั กกัขงั หน่วงเหน่ียว ด าเนินคดีอยา่งอยติุธรรม  

(Disappearances) 
(13)  การถูกกีดกนั แบ่งแยก ชนชั้น ชาติพนัธ์ุ ศาสนา (Discrimination) 
(14)  สิทธิการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม (Economics, Social, and Cultural  

Rights) 
(15)  การศึกษา (Education) 
(16)  ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
(17)  การประหารชีวติ การตอ้งโทษหนกั (Executions) 
(18)  อาหารและโภชนาการ (Food) 
(19)  เสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก (Freedom of Opinion and Expression) 
(20)  เสรีภาพทางศาสนาและความเช่ือ (Freedom of Religion and Belief) 
(21)  สิทธิทางเพศ (Gender) 
(22)  กระบวนทศัน์โลกาภิวตัน์ ธุรกิจ การคา้ และการลงทุน (Globalization: Business, Trade and  

Investment) 
(23)  สุขภาพอนามยั (Health) 
(24)  เอชไอว ีเอดส์ (HIV/AIDS) 
(25)  เอกภาพภราดรภาพของประชาคมโลก (Human Rights and International Solidarity) 
(26)  การปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders) 
(27)  สิทธิในการไดรั้บการศึกษาและอบรม (Human Rights Education and Training) 
(28)  เคร่ืองช้ีวดัทางสงัคมดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Indicators) 
(29)  นิรโทษกรรม (Impunity) 
(30)  อิสรภาพทางการศาลและกระบวนการยติุธรรม (Independence of Judiciary) 
(31)  สิทธิของชนเผา่พ้ืนเมือง (Indigenous People) 
(32)  สิทธิของผูพ้ลดัถ่ิน (Internal Displacement) 
(33)  สิทธิค่าชดเชยและค่าตอบแทนการท างาน (Mercenaries) 
(34)  ผูล้ี้ภยัอพยพ (Migration) 
(35)  เป้าหมายการพฒันาในสหสัวรรษใหม่และสิทธิมนุษยชน (Millennium Development Goals  

and Human Rights) 
(36)  ชนกลุ่มนอ้ย (Minorities) 
(37)  แผนปฏิบติัการเพื่อการสนบัสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชน (Plans of Action for the  

Promotion and Protection of Human Rights) 
(38)  ความยากจน (Poverty) 
(39)  การแบ่งแยกสีผิว (Racism) 
(40)  กฎบตัรแห่งกฎหมาย (Rule of Law) 
(41)  สถานการณ์ปัจจุบนั (Situations) 
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(42)  ทาสและการกดข่ีข่มเหง (Slavery) 
(43)  การก่อการร้าย (Terrorism) 
(44)  การลงโทษโดยการทรมาน (Torture) 
(45)  การคา้มนุษย ์(Trafficking in Persons) 
(46)  ความร่วมมือขา้มชาติ (Transnational Corporations) 
(47)  น ้ าและสุขาภิบาล (Water and Sanitation) 
(48)  สิทธิและการคุม้ครองสตรี (Women) 

จากประเด็นร่วมทางสังคมในเบ้ืองต้น ได้รับการขานรับและขบัเคล่ือนโดยหน่วยงาน
ภายใตก้ารก ากบัดูแลและองคก์รภาคีต่างๆ ของสหประชาชาติน้ีเอง ประเทศต่างๆ และองคก์รระดบั
นานาชาติต่างๆ จึงได้ให้ความส าคญั หยิบยกและน าเสนอในการประชุมระดบันานาชาติมาโดย
ตลอด ดังท่ีจะได้เห็นในข้อตกลงระหว่างประเทศ และแผนงานภาคปฏิบติัต่างๆ อาทิ เวทีการ
ประชุม World Economics Forum UNCTAD UNESCO ITU ฯลฯ ส่งผลให้ประเด็นดงักล่าวขา้งตน้
ไดก้ลายเป็นประเด็นร่วมของประชาคมโลกไปในท่ีสุด อนัก่อใหเ้กิดพลงัขบัเคล่ือนภาคสังคมข้ึนใน
หน่วยงานต่างๆ ทั้ งในระดับจุลภาคและมหภาค อาทิ องค์กรพัฒนาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน           
ส่ือ สถาบันการศึกษา องค์กรศาสนา หน่วยงานภาครัฐ รัฐบาล ในประเทศต่างๆ ในระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อรณรงคใ์หป้ระเด็นดงักล่าวน้ีเกิดผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ในมิติของกิจการส่ือสารระหวา่งประเทศ ประเด็นทางสังคมร่วมสมยัดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้
ส่งผลให้เกิดเสียงเรียกร้องจากประชาชนในการปฏิรูประบบกิจการส่ือสาร กฎหมาย องคก์รก ากบั
ดูแลส่ือ และสถาบนัส่ือทัว่โลก (ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัเสียงเรียกร้องในการปรับระบบกิจการส่ือ
กระจายเสียงไดจ้าก Grandi, R., “Western European Broadcasting in Transition”, Journal of 
Communication 28, pp. 47 - 50) กล่าวโดยสรุปคือ 

 (ก) กลุ่มประชาชนและกลุ่มการเมืองต่างๆ ในสังคมเรียกร้องสิทธิในการมีส่วน
ร่วมในกิจการส่ือสารของประเทศ 

 (ข) เสียงเรียกร้องในการกระจายอ านาจ และเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร        
สู่สาธารณะ 

 (ค) การต่อตา้นจากประชาชนอนัเน่ืองมาจากกิจการกระจายเสียงส่วนใหญ่เป็น
เคร่ืองมือของรัฐและถูกควบคุมอยา่งเคร่งครัด และ 

 (ง) การเรียกร้องใหรั้ฐเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนและประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจการกระจายเสียงเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

และเม่ือพิจารณาถึงกิจการกระจายเสียงในประเทศต่างๆ แลว้นั้น พบวา่มีการขบัเคล่ือนและ
พฒันาการจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ท่ีร่วมกนัปฏิรูประบบกิจการกระจายเสียง
ของแต่ละประเทศ ให้สอดรับกับประเด็นร่วมสมัยดังกล่าวมากยิ่ง ข้ึน โดยพิจารณาถึงมิติ
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ความสัมพนัธ์ระหว่างประเด็นร่วมทางสังคมและกิจการวิทยุกระจายเสียงในระดับนานาชาติแลว้
พบวา่ 
  (1) ภาคประชาสังคม เสียงเรียกร้องและการผลกัดันอย่างต่อเน่ือง นับจากการ
ประกาศปฏิญญาฯ ในปี ค.ศ. 1948 จนถึงปัจจุบนั จากภาคประชาชนในกลุ่มต่างๆ เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการใชส่ื้อวิทยุกระจายเสียงเพื่อสนองตอบความตอ้งการขอ้มูลข่าวสาร และใช้เป็นเวทีการ
ส่ือสารสาธารณะต่อประเด็นเฉพาะทางสังคมมีมากข้ึน เรียกร้องให้แก้ไข เพิ่มเติม หรือบญัญติั
กฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ได้มีโอกาสในการด าเนินกิจการ
วทิยกุระจายเสียงอยา่งเป็นรูปธรรม 
    (2)  ภาครัฐ ก็ตระหนักได้ดี ถึ งความส าคัญของการส่ือสารในประเ ด็นท่ี
เฉพาะเจาะจงและตรงสู่กลุ่มประชากรของประเทศท่ีมีลกัษณะท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน (ทั้งในมิติ
ของสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ศาสนา ชาติพนัธ์ุ กลุ่มความสนใจร่วม ชุมชนในกรอบ
นิยามใหม่ ฯลฯ) ซ่ึงกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นน้ีเองท่ีรัฐในหลายประเทศ
ตระหนักได้ดีว่าจะเป็นกลไกส าคญัของการส่ือสารในมิติใหม่ ท่ีรัฐจะสามารถตอบโจทย์ท่ีเป็น
ประเด็นทางสังคมร่วมสมัยได้ชัดเจน ทันท่วงที และเฉพาะเจาะจงต่อปัญหานั้ นๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรัฐจะสามารถใช้ส่ือวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเป็นส่ือของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารของรัฐเฉพาะประเด็นไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและตรงเป้าหมาย 
ซ่ึงรัฐในหลายประเทศไดด้ าเนินกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นควบคู่ไปกบักิจการ
วิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะของรัฐท่ีส่ือสารกับกลุ่มประชาชนผู้ฟังในวงกว้าง (Mass 
Audience) 

 (3) ภาคเอกชน ธุรกิจกิจการวิทยุกระจายเสียงยุคใหม่ได้ตระหนักถึงความ
เปล่ียนแปลงทางสังคม ตลอดจนการพฒันาท่ีกา้วหนา้ของนวตักรรมใหม่และเทคโนโลยีการส่ือสาร
สมยัใหม่ องค์กรส่ือวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชนจึงมุ่งใช้ประโยชน์จากประเด็นเฉพาะทางสังคม 
(Specific Issues) และความสนใจเฉพาะของผูฟั้ง เพื่อท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche 
Marketing Strategy) อนัจะสอดรับกบัสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมกิจการส่ือกระจายเสียงใน
ปัจจุบนั 
 กล่าวโดยสรุปคือ กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น (Issue - based Radio)   
จึงเป็นกิจการวิทยุทางเลือกของกลุ่มประชาชนท่ีมีความตอ้งการช่องทางและเวทีการส่ือสารใน
ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มและส่ือสารสู่สาธารณะเพิ่มมากข้ึน กล่าวอีกนยัยะหน่ึงวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่ง เน้นในเชิงประเด็นเป็นส่วนท่ีช่วยเติมเต็มความต้องการและสิทธิพลเมือง ท่ี กิจการ
วทิยกุระจายเสียงในรูปแบบหลกั และการพิจารณาในกรอบความคิดท่ีจ ากดัในกรอบแนวคิดเดิม ไม่
สามารถตอบสนองในมิติดา้นสิทธิการส่ือสารและความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มประชาชน
ในสังคมและกลุ่มวฒันธรรมในปัจจุบันท่ีมีความซับซ้อนข้ึนได้อย่างครบบริบูรณ์ยิ่งข้ึน ซ่ึง
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โดยทัว่ไปในการนิยามเชิงกฎหมายในประเทศต่างๆ จะระบุและอธิบายเน้ือหาในเชิงประเด็นวา่เป็น
เน้ือหาท่ีเนน้ในเร่ืองของความสนใจร่วมหรือผลประโยชน์ร่วมกนัของชุมชน (Community Interest) 
ซ่ึงในการกล่าวถึงต่อไปน้ีจะใช้เรียกวิทยุกระจายเสียงเชิงความสนใจร่วมว่าเป็นวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนเชิงประเด็น 
 ระบบกิจการกระจายเสียงรูปแบบหลกัแต่เดิม ตอ้งปรับตวัและองค์กรเพื่อพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงของโลกทั้ง 3 ระบบหลกักล่าวคือ 
  (1) กิจการวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ (Public Service Broadcasting)      
โดยภาครัฐและหน่วยงานของรัฐ ได้เร่ิมการน าเสนอบริการข่าวสารท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
ประชาชนในกลุ่มต่างๆ และประเด็นต่างๆ ใหค้รบถว้นยิง่ข้ึน 
  (2) กิจการวิทยุกระจายเสียงเชิงพาณิชย ์(Commercial Service Broadcasting)       
ซ่ึงประกอบกิจการโดยภาคเอกชน ท่ีพฒันาปรับตวัการน าเสนอรายการและการส่งเสริมการขายท่ี
เฉพาะเจาะจงกลุ่มผูฟั้งเฉพาะ 

 (3) กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีไม่แสวงหาผลก าไร (Non - Profit Broadcasting)    
ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนในเชิงภู มิภาค (Geographically            
Area - based Community Radio) ซ่ึงประกอบกิจการโดยสมาชิกของชุมชนในเชิงภูมิภาคและ
ให้บริการในขอบเขตพื้นท่ีเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันสภาพทางสังคมยุคใหม่ ท่ี เทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้าท าให้การติดต่อส่ือสารในการเผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น หรือ
ทศันคติของคนท่ีอยู่ต่างพื้นท่ีกนั สามารถกระท าไดโ้ดยง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน จึงท าให้ขยาย
ขอบเขตของค าวา่ “ชุมชน” ไดค้รอบคลุมมากกวา่ชุมชนในมิติทางภูมิศาสตร์ท่ีให้ความส าคญัในเชิง
พื้นท่ีเท่านั้น และหากพิจารณาในระดบันานาชาติ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ใน
เชิงประเด็นร่วม หรือการท่ีกิจการวิทยุกระจายเสียงให้บริการขอ้มูลข่าวสาร ความรู้และบนัเทิงกบั
กลุ่มคนท่ีมีความสนใจ รสนิยม อาชีพเดียวกัน ซ่ึงมิได้จ  ากัดอยู่เพียงมิติของค าว่าชุมชนในเชิง
ภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ไดข้ยบัขยายออกไปในมิติชุมชนแห่งความสนใจและผลประโยชน์
ร่วมกนั ชุมชนสาขาวิชาชีพ สมาชิกในศาสนา สมาชิกสมาคมสมาพนัธ์ต่างๆ ฯลฯ นั้นมีให้เห็น
ชดัเจนยิง่ข้ึนในปัจจุบนั 

แต่ทั้งน้ีรูปแบบการให้อนุญาตประกอบกิจการในแต่ละประเทศ และการก าหนดประเภท
ของกิจการว่าจะอยู่ในการบริการประเภทใดนั้นแตกต่างกนัออกไป โดยท่ีการพิจารณาให้อนุญาต
การประกอบกิจการและลักษณะรูปแบบการด าเนินกิจการของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นใน         
เชิงประเด็น (Issue - based Radio) ในแต่ละประเทศนั้น อาจมีความเหมือนหรือแตกต่างข้ึนอยูก่บั 3 
บริบทดงัต่อไปน้ีคือ 

 (ก) บริบทของระบบกิจการกระจายเสียงในแต่ละประเทศ 
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 (ข) บริบททางกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
และหรือเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีหน่วยงานองค์กรก ากับกิจการ
กระจายเสียงในแต่ละประเทศไดก้ าหนดข้ึน และ 

 (ค) บริบททางสังคม วฒันธรรม ความเช่ือและลกัษณะทางประชากรของประเทศ
นั้นๆ 

 
รูปแบบของการให้อนุญาตจากภาครัฐ 

และลกัษณะของการประกอบกจิการของวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็น 
 
 จากการศึกษาในระดบันานาชาติถึงรูปแบบของการให้อนุญาตจากภาครัฐและลกัษณะของ
การประกอบกิจการของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นสามารถสรุปออกไดเ้ป็นทั้งส้ิน     
3 ลกัษณะดงัน้ี   
  (1) กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีไดรั้บการจดัประเภทให้เป็น
ส่วนหน่ึงของกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชน 

  (2) กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นท่ีได้รับการจดัประเภทหรือ
ไดรั้บการอนุญาตจากรัฐบาล องค์กรก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียงเป็นกรณีพิเศษ  หรือตามท่ีได้
บญัญติัไวใ้นกฎหมายใหเ้ป็นกิจการวทิยปุระเภทกิจการกระจายเสียงพิเศษเฉพาะเจาะจง (Special or 
Specific Radio Broadcasting Services) หรืออาจแยกออกอย่างชดัเจนให้เป็นแขนงหน่ึงในระบบ
กิจการวทิยกุระจายเสียงของประเทศนั้นๆ 

  (3) กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นท่ีไดรั้บการจดัประเภทให้อยู่
ในการบริการสาธารณะ 

   
 (1) กจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นที่ได้รับการจัดประเภทให้เป็นส่วนหน่ึง
ของกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนในหลายประเทศไดร้ะบุนิยาม 
คุณลกัษณะในทางกฎหมาย และแบ่งประเภทกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนออกเป็น 2 ประเภท 

 (ก) กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงภูมิศาสตร์ (Geographically Area - based 
Community Radio) เพื่อการให้บริการขอ้มูลข่าวสาร และเป็นเวทีเพื่อการมีส่วนร่วมในการส่ือสาร
ของสมาชิกชุมชนท่ีอาศยัในเขตพื้นท่ีเดียวกนั และ 

 (ข) กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนของกลุ่มความสนใจร่วม/ผลประโยชน์ร่วมกนั 
(Community of Interest - based Radio) ท่ีขยายมิติของค าวา่ชุมชนจากมิติทางกายภาพ ไปสู่มิติทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จึงครอบคลุมมิติชุมชนท่ีลึกซ้ึงและมีความหลากหลายยิ่งข้ึน อาทิ 
วิทยุกระจายเสียงของกลุ่มทางสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภาษา กลุ่มอายุ  อาชีพ เพศ              
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กลุ่มชาติพนัธ์ุ ชนพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย กลุ่มคนท่ีมีความสนใจร่วมกนัในประเด็นหรือบริบททาง
สังคมส่ิงใดส่ิงหน่ึง ฯลฯ ลกัษณะของกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทดงักล่าวน้ี จึงมุ่งเน้นการ
ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร เป็นช่องทางการส่ือสาร และแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 
ตวัอยา่งท่ีส าคญัของกิจการวทิยกุระจายเสียงในรูปแบบดงักล่าวน้ีคือ 
 ในสหราชอาณาจกัร กิจการวิทยุกระจายเสียงในสหราชอาณาจกัร (The United Kingdom) 
มีความโดดเด่นในกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนของกลุ่มชาติพนัธ์ุ/ชนกลุ่มนอ้ย เยาวชน ภาษาถ่ิน 
คนพิการ ฯลฯ โดยท่ีกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนของกลุ่มความสนใจร่วม/ผลประโยชน์ร่วม 
(Community of Interest - based Radio) ได้รับการรับรองในพระราชบญัญติักิจการส่ือสาร          
ค.ศ. 2003 (The Communication Act 2003)  
 ในประเทศออสเตรเลีย กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อชาวพื้นเมือง (Indigenous 
Community Radio) ทั้งในเขตเมือง ชนบทห่างไกล ในรัฐต่างๆ ของประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงกิจการ
ดงักล่าวได้มีพฒันาการมานับสืบเน่ืองกว่า 3 ทศวรรษ (อาทิ การเร่ิมตน้กิจการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนเพื่อชาวพื้นเมืองในอะดิเลด ของ EBI ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1975) และกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
เพื่อชาวพื้นเมือง ไดรั้บการบญัญติัในพระราชบญัญติักิจการกระจายเสียง ค.ศ. 1992 (Broadcasting 
Service Act 1992) ไวว้า่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนในออสเตรเลีย และอีก
หน่ึงกรณีศึกษาคือ กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงประเด็นของกลุ่มเพศท่ีสามท่ีเรียกว่าคล่ืน   
JOY 94.9 ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนจาก ABA - Australia 
Broadcasting Authority (ACMA ในปัจจุบนั) ในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 2001 ซ่ึงปัจจุบนัด าเนินกิจการ
ต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ด าเนินกิจการเพื่อใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร สาระบนัเทิงให้แก่สมาชิก
ผูฟั้งของชุมชนชาวเกยแ์ละเลสเบ้ียนในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงมีผูฟั้งประมาณ 216,000 
คน และยงัสามารถรับฟังผา่น Podcast และ/หรือ Blog และผา่นวิทยุออนไลน์ ด าเนินกิจการสถานี
โดยอาสาสมคัรจ านวนกวา่ 200 คนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีประจ าท่ีไดรั้บค่าตอบแทน ซ่ึงรายไดห้ลกัของ
สถานีมาจากผูอุ้ปถัมภ์รายการและสนับสนุนจากสมาชิก สถานีได้รับการบริหารจัดการโดย
คณะกรรมการสถานีท่ีมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของการ
ด าเนินกิจการเพื่อเป็นส่ือสะทอ้นเสียงของชาวเกยแ์ละเลสเบ้ียนในชุมชนต่างๆ ในเขตเมลเบิร์น 
เสริมสร้างโอกาสและเสรีภาพในการส่ือสารของชาวสมาชิกชุมชน ลดการโดดเด่ียวแปลกแยกจาก
สังคม ส่งเสริมเฉลิมฉลองวฒันธรรม ความส าเร็จ และความภาคภูมิใจของชุมชนชาวเพศท่ีสาม 
(อา้งอิงจาก http://www.joy.org.au/about-us) 
 
 (2) กิจการวิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นที่ได้รับการจัดประเภทหรือได้รับการ
อนุญาตจากรัฐบาล องค์กรก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงเป็นกรณีพิเศษ หรือตามที่ได้บัญญัติไว้ใน
กฎหมายให้เป็นกิจการวิทยุประเภทกิจการกระจายเสียงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจง (Special or 

http://www.joy.org.au/about-us
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Specific Radio Broadcasting Services) หรือแยกออกอย่างชัดเจนให้เป็นแขนงหน่ึงในระบบ
กจิการวทิยุกระจายเสียงของประเทศ อาทิ  
 ในประเทศแคนาดามีสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ งส้ิน 1,221 สถานี (อ้างอิงจาก CRTC 
(2010), Communications Monitoring Report 2010, น. 31 - 34) ภายใตพ้ระราชบญัญติักิจการ
กระจายเสียง ค.ศ. 1999 และแกไ้ขใหม่ในปี ค.ศ. 2000 ไดก้  าหนดกิจการวิทยุกระจายเสียงออกเป็น
ประเภทต่างๆ ทั้งส้ิน 7 ประเภทดงัต่อไปน้ี 
  (ก) กิจการกระจายเสียงเพื่อการบริการสาธารณะระดบัชาติ (National Public 
Radio Broadcasting) มีทั้งส้ิน 106 สถานี คิดเป็นร้อยละ 8.7% 
  (ข) กิจการกระจายเสียงเชิงพาณิชย ์(Private Commercial Radio Broadcasting)     
มีทั้งส้ิน 736 สถานี คิดเป็นร้อยละ 60.3% 
  (ค) กิจการกระจายเสียงชุมชน (Community Radio Broadcasting) มีทั้งส้ิน 118 
สถานี คิดเป็นร้อยละ 9.7%  
  (ง) กิจการกระจายเสียงเพื่อศาสนา (Religious Radio Broadcasting) มีทั้งส้ิน 75 
สถานี คิดเป็นร้อยละ 6.1% 
  (จ) กิจการกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (Campus Radio Broadcasting) มีทั้งส้ิน 51 
สถานี คิดเป็นร้อยละ 4.2% 
  (ฉ) กิจการกระจายเสียงของชาวพื้นเมืองอะบอริจิน (Aboriginal Radio 
Broadcasting) มีทั้งส้ิน 45 สถานี คิดเป็นร้อยละ 3.7% และ 
  (ช) กิจการกระจายเสียงอ่ืนๆ (Other) อาทิ วิทยุกระจายเสียงเพื่อการท่องเท่ียว 
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการจราจร วิทยุกระจายเสียงเพื่อส่ิงแวดล้อม วิทยุกระจายเสียงเพื่องาน     
เฉพาะกิจ ฯลฯ มีทั้งส้ิน 69 สถานี คิดเป็นร้อยละ 5.7% 
 ซ่ึงหากพิจารณาในกิจการกระจายเสียงประเภท (ง) - (ช) นั้น เป็นการจดัประเภทกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเป็นพิเศษท่ีมุ่งเน้นไปตามบริบทและประเด็นเฉพาะ โดยท่ีคณะกรรมการกิจการ
วิทยุ โทรทศัน์ และโทรคมนาคมแคนาดา (CRTC - Canadian Radio - Television and 
Telecommunications Commission) มีอ านาจหน้าท่ีในการจดัสรรคล่ืนความถ่ี และพิจารณาออก
ใบอนุญาตดงักล่าวใหภ้ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยกิจการกระจายเสียงและระเบียบขอ้บงัคบั 
 กิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อชาวอะบอริจินในแคนาดาท่ีส าคัญกลุ่มหน่ึงคือ สถานี
วทิยกุระจายเสียง “Aboriginal Voices Radio (AVR)” ซ่ึงเป็นสถานีวทิยกุระจายเสียงในเครือสมาชิก
ของ The Aboriginal Network of Canada มีเครือข่ายการส่งสัญญาณใน 5 เขตหลกัในแวนคูเวอร์ 
(Vancouver) คล่ืน FM 106.3 คาลการี (Calgary) คล่ืน FM 88.1 เอ็ดมอนตนั (Edmonton) คล่ืน    
FM 89.3 โตรอนโต (Toronto) FM 106.5 และ ออตตาวา (Ottawa) คล่ืน FM 95.7 ออกอากาศหลกั
ในเขตเมืองเพื่อบริการข่าวสาร บนัเทิง ส่งเสริมวฒันธรรม น าเสนอดนตรีและศิลปะของศิลปินเช้ือ



 165 

สายอะบอริจิน แก่ชาวพื้นเมืองผูพ้กัอาศยัและท างานในเขตเมืองใหญ่ดงักล่าว ทั้งน้ีพนัธกิจหลกัท่ี
ส าคญัของ AVR นอกจากท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ AVR ยงัมีเป้าหมายในการใชส่ื้อวิทยุในการเสริมสร้าง
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนความสัมพนัธ์อนัดี ระหว่างชาวอะบอริจินและสมาชิกในชุมชน
ทัว่ไปในเขตเมืองนั้นๆ ท่ีไม่ใช่ชาวอะบอริจินอีกดว้ย (อา้งจากhttp://www.aboriginalvoices.com) 
 ในประเทศโคลมัเบียไดแ้ยกกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อชาติพนัธ์ุและส่งเสริมวฒันธรรม
ไวเ้ป็นอีกกลุ่มกิจการพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นดังกล่าว
โดยเฉพาะ และเพื่อให้ได้รับสิทธิการยกเวน้การเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้คล่ืนความถ่ีในการ
ประกอบกิจการและภาษีศุลกากรต่างๆ (Tariffs and Charges) ซ่ึงไดบ้ญัญติัให้อนุญาตกลุ่มกิจการ
ประเภทน้ีไวใ้น “กฎหมายเพื่อกิจการกระจายเสียงเพื่อกลุ่มชาติพนัธ์ุและความหลากหลายทาง
วฒันธรรม” (Broadcasting for Ethnic and Cultural Diversity) ในกฎบญัญติัท่ี 74 ปี ค.ศ. 1996    
(อา้งใน Division of Freedom of Expression, Democracy and Peace, Communication and 
Information Sector, UNESCO (2003), “Legislation on Community Radio Broadcasting: 
Comparative Study of the Legislation of 13 Countries”, น. 99 - 100) 
 ในประเทศสเปนและโปแลนด ์พระศาสนจกัรคาทอลิกไดรั้บการอนุญาตจากรัฐบาลของทั้ง
สองประเทศใหด้ าเนินกิจการเครือข่ายวทิยกุระจายเสียงคาทอลิกในประเทศ นัน่คือ “Radio Maryja” 
ในประเทศโปแลนด์ และ “COPE - Cadena de Ondas Populares de Espana” (The Network of 
Popular Spanish Broadcasters) ในประเทศสเปน 
 ในประเทศอาร์เจนตินา ในปี ค.ศ. 1991 รัฐบาลได้ออกกฤษฎีกา (Decree) จดัสรรคล่ืน
ความถ่ีเพื่อการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงให้กบัสภาพระสังฆราชคาทอลิก เพื่อใช้ในกิจการ
ส่ือสารของคริสตศาสนาในประเทศ 
  

(3) กิจการวิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นที่ได้รับการจัดประเภทให้อยู่ในการ
บริการสาธารณะ 

ส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ หมายถึง การกระจายเสียงท่ีมี เป้าหมายเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของสาธารณะ องคก์ารหรือสถาบนั การศึกษามุ่งรักษาบรรทดัฐานทางวฒันธรรมของ
สังคมไม่แสวงหาก าไรเหมือนอย่างเช่น ส่ือกระจายเสียงเชิงพาณิชย ์(อา้งจาก Cave and Brown 
(1990) และ Allen Brown (1996)) วิทยุกระจายเสียงสาธารณะเกิดข้ึนมาจากเหตุผลส าคญัอยา่งนอ้ย 
3 ประการ คือ ประการแรก คล่ืนความถ่ี ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ประการท่ีสอง 
ความส าคญัของระบบกระจายเสียงท่ีมีศกัยภาพสูงต่อระบบการเมือง สังคม และวฒันธรรม และ
ประการสุดทา้ย คือ ความไม่เช่ือมัน่ในกลไกตลาดวา่จะท าใหร้ะบบการกระจายเสียงเป็นไปเพื่อการ
ส่ือสารสาธารณะได ้เพราะหากปลดปล่อยใหร้ะบบกระจายเสียงอยูใ่นการครอบครองของนกัธุรกิจ

http://www.aboriginalvoices.com/
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หรือกลุ่มทุน ส่ือนั้นย่อมมุ่งสร้างเน้ือหาเพื่อให้มีผูช้มรายการมากท่ีสุด ท าให้การกระจายเสียงเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะไม่สามารถเป็นระบบธุรกิจท่ีมุ่งหวงัก าไรสูงสุดได ้(Atkinson, 1997)  

อย่างไรก็ตาม Brown (1996) กล่าวว่าส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะไม่ไดมี้รูปแบบเป็น
สากล ทั้งในด้านโครงสร้าง การควบคุมหรือเน้ือหา ซ่ึงล้วนแล้วแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
ประเทศตามบริบท และพฒันาการทางการเมือง และเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจสรุปได ้2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 
แบบยโุรปซ่ึงมีรากฐานมาจากองักฤษและแบบสหรัฐอเมริกา แต่ในทางปฏิบติัประเทศส่วนใหญ่จะ
ใช้ทั้งสองลกัษณะคือทั้งแบบยุโรป (องักฤษ) และแบบสหรัฐอเมริกา หรือท่ีเรียกว่า “ระบบคู่”   
(Dual System) ซ่ึงจะผสมผสานระหวา่งทั้งสองลกัษณะ  

Graham และ Davies (1997) ช้ีให้เห็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ขององค์กรกระจายเสียง 
เพื่อสาธารณะว่าตอ้งมีขนาดใหญ่ ตอ้งเป็นเครือข่ายระดบัประเทศ และตอ้งเป็นอิสระจากอิทธิพล
ภาคการเมือง และภาคธุรกิจ โดยทั้งคู่มองวา่องคก์รกระจายเสียงเพื่อสาธารณะคือ “ศูนยก์ลางแห่ง
ความเป็นเลิศ” (Center of Excellence) ท่ีตอ้งด าเนินการผลิตรายการ และออกอากาศดว้ยตนเอง เป็น
ผูว้างรากฐานให้กบัตลาด และสามารถกระตุน้เพื่อกระจายเสียงทั้งระบบ โดยส่ือกระจายเสียงเพื่อ
สาธารณะสามารถมีไดม้ากกว่าหน่ึงแห่งในประเทศ เช่น สถานี BBC กบั Channel 4 ขององักฤษ   
แต่การมีองค์กรหน่ึงท่ีมีขนาดใหญ่ และมีกิจกรรมท่ีสามารถสร้างการรวมตวัในแนวด่ิง (Vertical 
Interqration) โดยมีกิจกรรมท่ีครอบคลุมตั้งแต่การฝึกอบรม การพฒันา การวางผงัรายการ และการ
ออกอากาศ หน่วยงานด้านการกระจายเสียงขององักฤษ (Broadcasting Research Unit: BRU)        
ไดอ้ธิบายแนวคิดของการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะวา่จะตอ้งมีองคป์ระกอบ 8 ประการ คือ  

 (1) สามารถเขา้ถึงประชาชนในทุกพื้นท่ี 
 (2) มีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัรสนิยม และความสนใจของทุกคน 
 (3) ใหค้วามส าคญักบัชนกลุ่มนอ้ยเป็นพิเศษ 
 (4) มีบทบาทในการสร้างชุมชนและเอกลกัษณ์ของชาติ 

  (5) ปราศจากผลประโยชน์ 
  (6) ไดรั้บเงินอุดหนุนโดยตรงจากสาธารณะ 
  (7) มุ่งผลิตรายการท่ีมีคุณภาพเป็นส าคญัมากกวา่ความตอ้งการจ านวนผูช้ม/ผูฟั้ง 

 (8) ผูผ้ลิตรายการมีเสรีภาพในการน าเสนอ 
 ต่อมา ยูเนสโก (UNESCO) ไดส้นบัสนุนการระบุถึงลกัษณะและบทบาทของส่ือ ลกัษณะ
ขององคก์รอิสระ กิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์โลก (World Radio and Television Council)    
ในแง่ของหลกัการและเน้ือหาวา่ โดยหลกัการส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะจะตอ้งเขา้ถึงประชาชน
ทุกคน (Universality) มีความหลากหลาย (Diversity) มีความเป็นอิสระ (Independent) และมีความ
แตกต่าง (Distinctiveness) เช่น ในแง่เน้ือหารายการ (Program Content) ท่ีน าเสนอส่ือกระจายเสียง
เพื่อสาธารณะจะต้องเสนอเน้ือหาอย่างเป็นกลาง และให้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ (Unerase of 
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Enlightening Information) ผลิตรายการเพื่อการบริการ และผลประโยชน์ของสาธารณะ รายการ
จะตอ้งมีจุดเด่น ผลิตดว้ยตวัเองและเน้ือหาท่ีน าเสนอตอ้งเพื่อส่วนรวม (National Content)  
 ส าหรับแนวคิดด้านการเงินของส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะมีหลากหลายแนวคิด           
ในประเทศยุโรปส่วนใหญ่จดัตั้งบรรษทัสาธารณะ (Public Corporation) ท าหน้าท่ีเป็นผูผ้ลิตส่ือ
กระจายเสียงเพื่อสาธารณะ และมีรายไดใ้นการด าเนินงานจากการเก็บค่าธรรมเนียมจากผูรั้บ แต่ก็ยงั
มีบางประเทศ เช่น อิตาลี เนเธอร์แลนด ์จะมีรายไดบ้างส่วนมาจากการโฆษณาดว้ย 
 รูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นท่ีนิยมในประเทศแถบยุโรป แต่ในประเทศแคนาดาและ
ออสเตรเลีย ใชก้ารสนบัสนุนจากภาครัฐเป็นหลกั มีเพียง BBC ขององักฤษเท่านั้นท่ีมีเงินสนบัสนุน
จากการเก็บค่าธรรมเนียม 
 อยา่งไรก็ตาม แมต้ามหลกัการของส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะจะตอ้งการให้ปลอดจาก
อิทธิพลทางดา้นการเมืองและธุรกิจ แต่ในระยะหลงัก็มีบางประเทศท่ีอนุญาตให้ส่ือกระจายเสียง
เพื่อสาธารณะเปิดให้มีการโฆษณาเพื่อเป็นรายได้ให้กบัสถานีเช่นกัน ซ่ึง เม็คเคอเซ่ย์และคณะ 
(McKirsey & Company) (1999) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ยิ่งส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะมีสัดส่วนของ
การโฆษณาสูงข้ึนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งท าให้ไม่มีความแตกต่างไปจากส่ือกระจายเสียงเชิงพาณิชย์
เท่านั้น 
 ส าหรับตวัอย่างกิจการส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะในประเทศต่างๆ ทั้งในดา้นภารกิจ 
รูปแบบกฎหมายในการจดัตั้งองคก์ร การก ากบัดูแล เน้ือหารายการ ท่ีมาของรายการ ผูช้ม กลไกการ
ตรวจสอบ แหล่งท่ีมาของเงินสนบัสนุนในการด าเนินงานแต่ละปี และรายจ่ายของสถานี พบว่า       
มีรายการท่ีเหมือนและแตกต่างกนัไปในบริบทต่างๆ ของสถานี ดงัน้ี 
 BBC - British Broadcasting Corporation บรรษทักิจการกระจายเสียงแห่งสหราชอาณาจกัร 
 PBS - Public Broadcasting Service กิจการกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ 
(สหรัฐอเมริกา) 
 CBC - Canadian Broadcasting Corporation บรรษทักิจการกระจายเสียงแห่งแคนาดา 
 ABC - Australia Broadcasting Corporation บรรษทักิจการกระจายเสียงแห่งออสเตรเลีย 
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ตารางที ่2.4 แสดงการเปรียบเทยีบส่ือกระจายเสียงเพือ่สาธารณะต่างประเทศในบริบทต่างๆ 
บริบท/สถานี BBC PBS CBC ABC 

ภารกจิ  
 
 

ยกระดบัคุณภาพชีวิต
ประชาชน ดว้ยการ
น าเสนอรายการและ
บริการท่ีให้ขอ้มูล
การศึกษา และความ
บนัเทิง (Inform, 
Educate and Entertain) 
 
 

ยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของคนอเมริกาดว้ย
รายการคุณภาพและ
บริการดา้นการศึกษา 
ซ่ึงให้ขอ้มูล สร้างแรง
บนัดาลใจและสร้าง
ความเบิกบานใจ 
(Inform, Inspire and 
Delight) 

ให้บริการรายการวิทยุ
และโทรทศัน์ท่ี
หลากหลายโดยมุ่งให้
ขอ้มูลความรู้และความ
บนัเทิง 

สร้างคุณค่าและบูรณา
การวฒันธรรมของ
ประเทศโดยน าเสนอ
รายการท่ีหลากหลาย 
โดยมีความเป็นอิสระ 
แตกต่างและน่าสนใจ 
(Inform, Educate and 
Entertain) 

รูปแบบ 
กฎหมายในการ
จัดตั้งและองค์กร 

แต่เดิมการกระจาย
เสียงด าเนินการโดย
บริษทัเอกชน แต่เกิด
ปัญหาดา้นการ
แทรกแซงความถ่ี 
รัฐบาลองักฤษก่อตั้ง 
BBC ดว้ยกฎบตัร 
(Charter) ในพระบรม
ราชโองการผา่นทาง
รัฐสภาในปี ค.ศ. 1927 

CPB (Corporation for 
Public Broadcasting) 
ไดจ้ดัตั้งสถานีโทรทศัน์ 
PBS (Public 
Broadcasting Service) 
ข้ึนในปี ค.ศ. 1969 ดว้ย
การสนบัสนุนของ
สถานีวิทยแุละ
สถานีโทรทศัน์
สาธารณะทัว่ประเทศ
มากกวา่ 1,000 แห่ง 

ตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1936  
ในฐานะบรรษทัของ
กษตัริย ์(Crown 
Corporation) โดย Act 
of Parliament ตาม
Royal Commission 
เพื่อลดอิทธิพลของ
วิทยกุระจายเสียงของ
สหรัฐอเมริกา 

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1932 
โดยนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะ Australian 
Broadcasting 
Commission เพื่อให้เป็น
สถานีบริการสาธารณะ 
โดยไดรั้บการสนบัสนุน
จากประเทศองักฤษใน
การด าเนินงานต่างๆ 

การก ากบัดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐบาลเป็นผูเ้สนอ
รายช่ือคณะกรรมการ
บริหารจ านวน 12 คน 
ท่ีมาจากสาขาอาชีพท่ี
ต่างกนั ข้ึนทูลเกลา้
สมเด็จพระราชินีของ
องักฤษให้โปรดเกลา้ฯ 
แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการบริหาร 
(Board of Governors)  
มีอายกุารท างาน 5 ปี 

PBS มีรูปแบบการ
บริหารงานแบบองคก์ร
เอกชน โดยมี
คณะกรรมการ (Board 
of Director) ซ่ึงเป็น
ตวัแทนของมลรัฐต่างๆ 
และเจา้หนา้ท่ี 
(Corporate Officer) ซ่ึง
รับผิดชอบงานดา้น
ต่างๆ 

รัฐสภาจะเป็นผูแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการ (Board 
of Director) จ  านวน 12 
คน ซ่ึงรวม Chairperson 
และ President & CEO 
ดว้ย โดยมีระยะเวลาใน
การด ารงต าแหน่ง 5 ปี 

รัฐบาลเป็นผูแ้นะน า
แต่งตั้ง Board จ านวน 
7 คน เพื่อท าหนา้ท่ี
แต่งตั้ง Board 
managing Director 
โดยก าหนดคุณวฒิุตาม 
ABC Act 

เนือ้หารายการ 
 
 
 
 
 
 
บริบท/สถานี 

BBC Radio ข้ึนอยูก่บั
แนวคิดหลกัของสถานี
แบ่งออกเป็น 10 สถานี 
BBC Radio 1 เพลงและ
บนัเทิง 
BBC Radio 2 เร่ืองราวท่ี
สาธารณะสนใจ 
  BBC 

ชุดรายการหลกัท่ี PBS 
จดัให้แก่สถานีสมาชิก 
ไดแ้ก่ รายการเก่ียวกบั
เด็ก วฒันธรรม 
การศึกษา 
ประวติัศาสตร์ ข่าว 
ธรรมชาติ เร่ืองท่ี 

PBS 

ให้บริการในรูปแบบ
ภาษาองักฤษและ
ฝร่ังเศส 
CBC Radio 1 บริการ
ข่าวสารสาธารณะ 
CBC Radio 2 ดนตรี
และศิลปวฒันธรรม 

CBC 

ABC Radio ให้บริการ
ตามแนวคิดหลกัของแต่
ละสถานีดงัต่อไปน้ี 
Radio Channel ให้
ขอ้มูลข่าวสาร
ระดบัประเทศ 
ABC Local Radio  

ABC 
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เนือ้หารายการ 
(ต่อ) 
 
 
 
 

BBC Radio 3 เพลงและ
ศิลปะ 
BBC Radio 4 สาระ
ความรู้และสนทนา 
BBC Radio 5 ข่าวและ
กีฬา 
BBC Radio 6 ดนตรี
และสาระ 
BBC Radio 7 วิทยุ
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
อาทิ การ์ตูน 
BBC Radio A เร่ืองราว
เก่ียวกบัผูท่ี้มีเช้ือชาติ
เอเชียใต ้
BBC Radio Nation and 
Local ข่าวสารระดบั
ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 
BBC World Service
บริการข่าวสาร
นานาชาติ 

สาธารณชนสนใจ 
วิทยาศาสตร์และ
รายการเสริมทกัษะ
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CBC Radio 3 ปกิณกะ
วฒันธรรมเร่ืองราว
ประเด็นทางสงัคม 
RCI Radio Canadian
ส่ือสารความเป็น
แคนาดาสู่สายตาโลก
และโลกในสายตาของ
แคนาดา 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้บริการข่าวสารระดบั
ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 
ABC Dig Music ดนตรี
และเพลงใตดิ้น 
Triple j ดนตรีส าหรับ
คนรุ่นใหม ่
ABC Classic FM ดนตรี
และเพลงคลาสสิค 
ABC Jazz  ดนตรีและ
เพลงแจส๊ 
ABC News Radio 
รายการข่าวเป็นหลกั 
ABC Radio Australia 
ส่ือสารความเป็น
ออสเตรเลียสู่สายตาโลก 
และโลกในสายตาของ
ออสเตรเลีย 
ABC Country ข่าวสาร
และดนตรีทอ้งถ่ิน 

กลไกการ
ตรวจสอบ 

การท างาน BBC อยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการมาตรฐาน
การกระจายเสียง (BSC: 
Broadcasting Standards 
Commission) ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบเน้ือหารายการ
ในแง่ต่างๆ และตอ้งท า
รายงานประจ าปีเสนอ
รัฐสภา 

ส านกังานผูต้รวจการ 
(IG: Office of the 
Inspector General) เป็น
ผูก้  ากบัดูแลการท างาน
ของ CPB ในดา้นต่างๆ 
เช่น การจดัการเงินทุน 
เน้ือหารายการ และการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบญัญติัของส่ือ
สาธารณะ 

มีความรับผิดชอบต่อ
ชาวแคนาดาทุกคน โดย
ตอ้งน าเสนอรายงาน
ประจ าปีผ่านรัฐสภาและ
มี The Office of the 
Ombudsman เพื่อรับขอ้
ร้องเรียนต่างๆ โดยข้ึน
ตรงกบัประธานาธิบดี 

มีการวา่จา้งบริษทั
ภายนอกเพื่อส ารวจ
ความนิยมของสถานี
และรับขอ้ร้องเรียน
โดยตรง (ผา่นจดหมาย 
โทรศพัท ์E-mail) 
นอกจากน้ียงัมี 
Australian Nation Audit 
Office (ANAO) เพื่อ
ตรวจสอบการบริหาร
จดัการของสถานี โดย
รายงานตรงต่อรัฐสภา 

แหล่งท่ีมา: สืบคน้ขอ้มูลจาก http://www.bbc.uk, http://www.cbc.ca, http://www.abc.net.au และรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เร่ือง 
ส่ือสาธารณะ โดย ฐิตินนัท ์พงษสุ์ทธิรักษ ์และ วีระยทุธ กาญจน์ชูฉตัร ตุลาคม 2546 

 
 จากตาราง 2.4 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในประเทศต่างๆ ทั้ง 4 ประเทศอนัได้แก่ BBC 
ประเทศองักฤษ PBS ของสหรัฐอเมริกา CBC ของประเทศแคนาดา และ ABC ของประเทศ
ออสเตรเลีย มีการด าเนินกิจการส่ือสารลักษณะในด้านต่างๆ กล่าวคือในด้านภารกิจของส่ือ
สาธารณะในประเทศต่างๆ ทั้ง 4 ประเทศ พบวา่ มีความคลา้ยคลึงกนัค่อนขา้งมาก โดยทั้ง 3 กิจการ 

http://www.bbc.uk/
http://www.cbc.ca/
http://www.abc.net.au/
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(BBC, CBC และ ABC) มีแนวคิดหลกัการของภารกิจ คือ ให้ขอ้มูลข่าวสาร การศึกษา และความ
บนัเทิง 
 ส่วนในด้านการก ากบัดูแล พบว่า ทุกประเทศมีความพยายามในการออกแบบการก ากบั
ดูแลส่ือสาธารณะ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อดูแลในเร่ืองความเป็นกลาง คุณวุฒิ ความ
หลากหลายของสาขาอาชีพและพื้นท่ี โดยมีการก าหนดจ านวนคณะกรรมการ ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง และวิธีการคดัเลือกท่ีชดัเจนโปร่งใส เพื่อให้ปลอดจากอิทธิพลของรัฐและกลุ่มทุน เช่น 
BBC รัฐบาลเป็นผูเ้สนอรายช่ือคณะกรรมการบริหารจากสาขาอาชีพต่างๆ 12 คน แล้วน าข้ึน
ทูลเกลา้ต่อพระราชินีองักฤษ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร (Board of Governors) โดยมีอายุการ
ท างาน 5 ปี PBS ใชอ้งคก์รเอกชน โดยมีคณะกรรมการ (Board of Director) ซ่ึงเป็นตวัแทนของมล
รัฐต่างๆ และเจา้หนา้ท่ี (Corporate Office) ซ่ึงรับผิดชอบงานดา้นต่างๆ CBC รัฐสภาเป็นผูแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการ (Board of Director) จ  านวน 12 คน ซ่ึงรวม Chairperson และ President & CEO       
มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 5 ปี ส่วน ABC รัฐบาลเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ 7 คน เพื่อท า
หนา้ท่ีแต่งตั้ง Board Managing Director โดยก าหนดคุณวุฒิตามพระราชบญัญติัประกอบกิจการ
บรรษทักระจายเสียงออสเตรเลีย ค.ศ. 1983 (ABC Act 1983) 
 ส่วนในเร่ืองเน้ือหารายการ พบว่า ส่ือสาธารณะทั้ ง 4 ประเทศ พยายามเสนอรายการ          
ท่ีหลากหลาย โดย BBC มีจ  านวนช่องสถานีท่ีมากท่ีสุด ในขณะท่ีส่ือสาธารณะในประเทศอ่ืนๆ 
ยงัคงมีขอ้จ ากดัทางดา้นช่องสถานีแมใ้นรายละเอียดของสัดส่วนรายการประเทศต่างๆ จะแตกต่าง
กนัออกไป 
 จากการศึกษากรณีการให้บริการสาธารณะของประเทศต่างๆ อาจสรุปได้ว่า ในการ
ให้บริการกิจการวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในรูปแบบสาธารณะ พบว่า เกิดจากสภาพการณ์       
ท่ีส าคญั 4 อยา่งหลกัๆ คือ การปรับตวัของภาครัฐ การน าเสนอและการเผยแพร่เน้ือหาของประเทศ  
สู่ระดบันานาชาติ การน าเสนอเน้ือหาท่ีเน้นความเฉพาะเจาะจงและการให้บริการเน้ือหาในระดบั
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงในแต่ละสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนอาจน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 สภาพการณ์การปรับตัวของภาครัฐ โดยทั่วไปตามบทบาทหน้าท่ีของรัฐจ าเป็นต้อง
ใหบ้ริการแก่สาธารณชนอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั โดยเนน้ท่ีการสนองตอบต่อความตอ้งการของ
สาธารณชนทัว่ไปเป็นหลกั ซ่ึงในปัจจุบนั พบว่า ความตอ้งการในขอ้มูลข่าวสารของประชาชนมี
ความแตกต่างหลากหลาย ประกอบกบัการแข่งขนัในเร่ืองการเขา้ถึงประชาชนกบักิจการกระจาย
เสียงภาคเอกชนมีเพิ่มข้ึน ท าให้การให้บริการผ่านส่ือวิทยุกระจายเสียงของภาครัฐตอ้งพยายาม
ปรับตวัให้สอดคลอ้งกบับริบททางดา้นสังคมและเศรษฐกิจมากข้ึนตามไปดว้ย การเนน้เน้ือหาท่ีมี
ความเฉพาะเจาะจงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บหรือผูฟั้งจึงเป็นส่ิงส าคญั เช่น การ
ใหบ้ริการดา้นการศึกษา สาธารณสุข หรือภยัพิบติัต่างๆ เป็นตน้ 
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 ส่วนในเร่ืองการน าเสนอหรือการเผยแพร่ของประเทศไปสู่ระดับนานาชาตินั้น พบว่า 
ประเทศต่างๆ ไดมี้การน าเสนอเร่ืองราวต่างๆ เพื่อเป็นการท าความรู้จกัและเผยแพร่ช่ือเสียงของ
ประเทศตนเพื่อให้โลกได้รู้จักและในทางเดียวกันก็มุ่งท่ีจะท าความรู้จกักับเร่ืองราวของชาติ/
ประเทศอ่ืนๆ ด้วย ท าให้กิจการกระจายเสียงในรูปแบบสาธารณะ ซ่ึงท าหน้าท่ีในการเผยแพร่
ถ่ายทอดประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างมุมมองเก่ียวกบัชาติ/ประเทศของตนเองในสายตา
ของประเทศ/ชาติอ่ืนๆ และในขณะเดียวกนัก็พยายามบอกวา่คนในชาติหรือในประเทศนั้นมีมุมมอง
เก่ียวกับโลกน้ีอย่างไรบ้าง ซ่ึงการน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะดังกล่าว จึงท าให้เกิดการน าเสนอ
เน้ือหาในประเด็นต่างๆ ข้ึน  
 การน าเสนอเน้ือหาท่ีเน้นเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากปัจจุบนัความตอ้งการและปัญหาทาง
สังคมมีลกัษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความตอ้งการทางสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง     
ท าใหภ้าครัฐจ าเป็นตอ้งพิจารณาเร่ืองราวเน้ือหาต่างๆ ในลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงในการแกไ้ขปัญหา
หรือสนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง อาทิ สถานี BBC เน้นการเสนอเน้ือหาท่ี
เก่ียวกบัเด็กและเยาวชน BBC เอเชีย เสนอเน้ือหาคนท่ีมีเช้ือชาติเอเชียในประเทศองักฤษ ABC 
เสนอเน้ือหาในแต่ละสถานีในประเด็นต่างๆ เช่น สถานีเพลง สถานีวยัรุ่น สถานีศิลปะ สถานีข่าว 
เป็นตน้ 
 การสนองความตอ้งการให้แก่ทอ้งถ่ินตามหลกัการสนองตอบต่อสิทธิในการส่ือสารของ
ประชาชนท่ีนอกจากภาครัฐจ าเป็นตอ้งให้สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนอยา่งทัว่ถึง
แลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งให้สิทธิแก่ทอ้งถ่ินต่างๆ ในการให้พื้นท่ีเวลา ในการบอกเล่าความเป็นมาหรือ
ขอ้มูลข่าวสารของทอ้งถ่ิน ในแต่ละทอ้งถ่ินแก่คนอ่ืนๆ ดว้ย ดงันั้น เร่ืองราวเฉพาะของทอ้งถ่ินจึง
เป็นลักษณะเน้ือหาเชิงประเด็น อีกส่วนหน่ึงท่ีถูกน ามาเสนอในรายการวิทยุของสถานีต่างๆ         
เพื่อตอบสนองในสิทธิทางการส่ือสารของประชาชนดงักล่าว 
  

การอภิปรายในส่วนที่ 1: 
แนวคิด พฒันาการ และรูปแบบ 

การด าเนินกจิการวิทยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นในต่างประเทศ 
  
 จากการศึกษากิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในประเด็นในต่างประเทศ สามารถอภิปราย
สรุปจากขอ้พบไดด้งัน้ี 
  (1) การสืบคน้ค านิยามโดยตรงตามกฎหมายเก่ียวกบั “วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้น
ในเชิงประเด็น” ในต่างประเทศนั้นยงัไม่พบ แต่เม่ือพิจารณาในบริบททางดา้นเน้ือหาของกิจการ
กระจายเสียง แลว้พบวา่กิจการสถานีวิทยุท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น/เฉพาะเจาะจงนั้นมีปรากฏอยูใ่น
บริบทใกลเ้คียงหรือเทียบเคียงไดใ้นบริบทดงัน้ี 
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   (ก) พบว่ากิจการกระจายเสียงสาธารณะมีการน าเสนอเน้ือหามุ่งเน้น
ประเด็นเฉพาะในวาระต่างๆ อาทิ ขอ้มูลข่าวสารและการรณรงค์เก่ียวกบัดา้นสาธารณสุข วิทยุเพื่อ
การศึกษา ตลอดจนประเด็นเฉพาะเพื่อการพฒันาในมิติต่างๆ และมีการพฒันาเพิ่ม/ปรับสถานี
ให้บริการเฉพาะกลุ่มข้ึน อาทิ BBC Radio - Asian, BBC Radio 7 สถานีวิทยุส าหรับเด็กเยาวชน   
เป็นตน้ 
   (ข) พบสถานีท่ีมุ่งเน้นประเด็นเก่ียวกับชาติพนัธ์ุ พฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ สถานีข่าวสารและค าสอนทางศาสนา สถานีเพื่อสิทธิมนุษยชน สถานีเพื่อสิทธิ
เพศท่ีสาม สถานีวทิยตุามลกัษณะความสนใจและประเด็นร่วมสมยัต่างๆ ฯลฯ ในกิจการวิทยุชุมชน
ความสนใจร่วม/ประโยชน์ร่วม ด าเนินกิจการอยา่งแพร่หลายและถูกตอ้งตามกฎหมายในประเทศ
และภูมิภาคต่างๆ 
   (ค) พบว่ามีสถานีวิทยุท่ีด าเนินการอย่างชัดเจนเพื่อวตัถุประสงค์หรือ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในรูปแบบกิจการกระจายเสียงเฉพาะ/แยกเป็นพิเศษ (Special/Special 
Broadcasting Service) หรือไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายเป็นการเฉพาะ 
 การกล่าวถึงเน้ือหาในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว มักถูกน ามาอธิบายภายใต้ค  าหลักๆ คือ 
ลกัษณะร่วมความสนใจร่วมของชุมชน (Community of Interest) หรือความตอ้งการเฉพาะทางใน
เชิงประเด็นร่วมกนัของกลุ่มประชาชน (Specially Need - based Community/Issue - based 
Community) ซ่ึงมีผลประโยชน์ร่วมกันในทางใดทางหน่ึงหรือมิติใดมิติหน่ึง ซ่ึงในการใช้ค  า
ดังกล่าวพบว่า มีการนิยามไวใ้นทางกฎหมายดังปรากฏอยู่ใน พระราชบัญญัติกิจการส่ือสาร        
ค.ศ. 2003 (Communication Act 2003) ในสหราชอาณาจกัร ระเบียบการประกอบการ และ
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1992 (Broadcasting 
Services Act 1992) ของประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงพบว่ามีการก าหนดนิยามตามกฎหมายรองรับ
กิจการประเภทน้ีอยู ่ดงัปรากฏรายละเอียดในส่วนท่ี 2 ซ่ึงจะกล่าวต่อไป 

 (2) จากการสืบคน้ทางวิชาการวารสารศาสตร์ ส่ือสารมวลชน ในมิติของระบบ
กิจการส่ือสารระหว่างประเทศนั้น ไม่ปรากฏค าว่า “วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น” 
(Issue - based/Issue - oriented Radio) อยา่งชดัเจนตามกฎหมาย และไม่มีกิจการดงักล่าวบญัญติัไว้
อย่างเป็นทางการว่าเป็นส่วนหน่ึงในระบบกิจการกระจายเสียงในระดบัสากลแต่อย่างใด แต่ทั้งน้ี
กิจการท่ีอาจสามารถกล่าวไดว้่ามีความใกล้เคียงหรือเทียบเคียงได้นัน่คือ “วิทยุชุมชนกลุ่มความ
สนใจร่วม/ประโยชน์ร่วม” ท่ีด าเนินกิจการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีรูปแบบการด าเนินการ
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (จึงเป็นท่ีมาว่าในส่วนท่ี 2 ต่อจากน้ี จะน าเสนอกรณีศึกษาของ “วิทยุ
ชุมชนกลุ่มความสนใจร่วม/ประโยชน์ร่วม” ในสหราชอาณาจกัร และประเทศออสเตรเลีย) 
  (3) และจากท่ีกล่าวมาในขอ้ (1) - (ค) พบวา่มีความเป็นไปไดห้ากมีการด าเนินการ
ก าหนดกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในลกัษณะท่ีเป็นระบบเฉพาะท่ีแยกออก
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อย่างชัดเจน หรือเป็นการรับรองโดยกฎหมายพิเศษเฉพาะ หรือเป็นขอ้ตกลงพิเศษท่ีรับรองโดย
รัฐบาลตามขอบเขตอ านาจกฎหมาย (ดูจากหน้า 29 - 30 การออกใบอนุญาตกิจการกระจายเสียง
ระบบพิเศษของประเทศแคนาดา ข้อ ค  - ช และการออกกฎหมายพิเศษในกรณีของประเทศ
โคลมัเบีย สเปน โปแลนด ์และอาร์เจนตินา เป็นตน้) 
  (4) ส าหรับการพฒันากิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในส่วน
บริการสาธารณะนั้น กระท าได ้อาทิ กิจการวิทยุเฉพาะสาขาท่ีตอ้งการพฒันาหรือในหน่วยงานของ
รัฐ แต่อาจจะมีขอ้จ ากดัจากลกัษณะท่ีกิจการวิทยุกระจายเสียงสาธารณะท่ีมกัมีโครงสร้างองค์กร
ขนาดใหญ่ และมุ่งเน้นการน าเสนอข่าวสาร สาระบนัเทิง ในประเด็นต่างๆ และการส่ือสารกับ
มวลชนทัว่ไปหรือประชาชนในวงกวา้ง (และท่ีส าคญัคือมีลกัษณะการก าหนดเน้ือหาจากบนลงล่าง
มากกว่า) ซ่ึงอาจจะไม่สามารถปรับตวัไดอ้ย่างทนัท่วงที และไม่สามารถเขา้ถึงความตอ้งการกลุ่ม
บุคคลเฉพาะหรือเท่าทนัความตอ้งการข่าวสารเฉพาะทางของผูฟั้งในระดบัปัจเจกได ้
  (5) มีความเป็นไปไดใ้นการก าหนดวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นไวใ้น
ประเภทหรือไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจการวทิยชุุมชน ตามลกัษณะสากล “วิทยุชุมชนกลุ่มความสนใจ
ร่วม/ผลประโยชน์ร่วม” ทั้งน้ีเน่ืองจากมีความสอดคลอ้งทั้งในแนวคิดหลกัปรัชญาท่ีมุ่งเนน้ในเร่ือง
ของการให้ความส าคญัต่อการตอบสนองความตอ้งการความสนใจของชุมชน และเนน้ในเร่ืองของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในระดบัต่างๆ เป็นส าคญั 
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ส่วนที่ 2 
กรณศึีกษากจิการวทิยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเดน็ 
ในประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศออสเตรเลยี 

 
2.1 กจิการวทิยุกระจายเสียงชุมชนกลุ่มความสนใจร่วม/ประโยชน์ร่วมในสหราชอาณาจกัร 
  
 กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนในสหราชอาณาจกัรเป็นการบริการท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 
ด าเนินกิจการในรูปแบบวสิาหกิจขนาดเล็กมุ่งประเด็น “การสร้างเสริมประโยชน์แก่สังคม” (Social 
Gain) ได้รับอนุญาตเพื่อด าเนินกิจการวิทยุเป็นทางเลือกท่ีสามแก่ประชาชนเพิ่มเติมจากกิจการ
วิทยุกระจายเสียงสาธารณะซ่ึงด าเนินกิจการโดยบรรษทักระจายเสียงองักฤษ (BBC - British 
Broadcasting Cooperation) และกิจการวทิยกุระจายเสียงเชิงพาณิชย ์
 มิติทางดา้นกฎหมายกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนไดมี้การออกกฎหมายและระเบียบเพื่อ
รองรับในการประกอบกิจการอย่างถูกตอ้งในปี ค.ศ. 2004 นัน่คือ ระเบียบการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน ปี ค.ศ. 2004 (Community Radio Order 2004) และไดรั้บการแกไ้ขอีกคร้ัง
ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2010 ซ่ึงระเบียบการดงักล่าวไดร้ะบุไวช้ดัเจนถึงเป้าหมายหลกัของการ
บริการโดยไม่แสวงหาผลก าไร มุ่งสร้างสรรคป์ระโยชน์ให้กบัชุมชนเป้าหมาย และตอ้งสามารถมี
กลไกในการร่วมมือและตรวจสอบจากสมาชิกในชุมชน กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนในสหราช
อาณาจกัรภายใตก้ฎหมายดงักล่าวน้ีไดเ้ร่ิมตน้กิจการอยา่งเป็นทางการ เม่ือเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 
2005 กิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนในสหราชอาณาจกัรสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1. กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงภูมิภาค (Geographically Area - based 
Community Radio) และ 
  2. กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนตามกลุ่มความสนใจร่วม/ผลประโยชน์ร่วม 
(Community Interest - based Community Radio) 
 คณะกรรมการก ากับกิจการส่ือสารของสหราชอาณาจักร (Ofcom - Office of 
Communication) ได้เปิดการพิจารณาคดัเลือกเพื่อให้ผูมี้ความประสงค์ในการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน เพื่อยื่นใบสมคัรคร้ังแรกในเดือนกนัยายน ปี ค.ศ. 2004 และส้ินสุดการ
พิจารณาในรอบแรกในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2006 โดยในคร้ังน้ีไดมี้จ านวนผูย้ื่นใบสมคัรทั้งส้ิน 
194 ราย และในรอบดงักล่าวน้ีมีกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บใบอนุญาตการประกอบกิจการในรอบ
แรกจ านวน 107 กลุ่มผูป้ระกอบการ และในรอบท่ีสองของการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสียงชุมชน Ofcom ไดใ้ชเ้กณฑใ์นการพิจารณาในการคดัเลือกใบสมคัรตามหลกัเกณฑ์
ภูมิภาค (A Region - by - Region basis) โดยแบ่งภูมิภาคของสหราชอาณาจกัร ออกเป็น 8 ภูมิภาค 
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เร่ิมกระบวนการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2006 และส้ินสุดในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2009 และได้
สรุปผลการพิจารณาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2010 โดยมีผูไ้ดรั้บอนุญาต 121 กลุ่มผูป้ระกอบการ จาก
จ านวนผูย้ืน่ใบสมคัรทั้งส้ิน 121 ราย 
 สรุปจนถึงในปัจจุบนั (รวมทั้ง 2 รอบ) Ofcom ได้ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนทั้งส้ิน 228 สถานี ซ่ึงในจ านวนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมีทั้งส้ิน 181 สถานี ท่ีได้
ด าเนินการออกอากาศในปัจจุบนัและมี 30 สถานี อยูใ่นช่วงการเตรียมการประกอบกิจการ (Ofcom 
อนุญาตให้ผูถื้อครองใบอนุญาตสามารถเร่ิมด าเนินกิจการในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวนัท่ี
ไดรั้บใบอนุญาต) 9 สถานี ตดัสินใจไม่ประกอบกิจการ และอีก 8 สถานีตดัสินใจคืนใบอนุญาต และ
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2010 Ofcom ไดท้  าการเปิดการพิจารณาในรอบท่ีสาม
ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากผูส้มคัร 230 ราย ซ่ึงในขณะน้ีอยูใ่นช่วงการพิจารณา 
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= 
 ภาพที ่2.1 แสดงทีต่ั้งของสถานีวทิยุชุมชนในสหราชอาณาจักร 
  

 
 
แหล่งท่ีมา: เอกสารของ Ofcom ช่ือ “Community Radio: Annual report on the sector: 2009/2010”, น.10, เม่ือ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 
2010 
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คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เกณฑ์และกระบวนการพิจารณาในการออก
ใบอนุญาต 
  
 ดงัท่ีไดก้ล่าวในเบ้ืองตน้ว่า กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนในสหราชอาณาจกัรอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายของระเบียบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนปี ค.ศ. 2004 (Community Radio Order 
2004) ซ่ึงเป็นกฎหมายลูกของพระราชบญัญติักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1990 
(Broadcasting Act 1990) ซ่ึงต่อมาได้รับการแกไ้ขให้เป็นพระราชบญัญติักิจการการส่ือสาร        
ค.ศ. 2003 (Communications Act 2003) ระเบียบดงักล่าวไดก้ าหนดกฎเกณฑ์ และกระบวนการ
พิจารณาในการออบใบอนุญาตไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงเกณฑ์การพิจารณาทางดา้นกฎหมายในการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนมุ่งพิจารณาถึงประเด็นหลกัใน 2 ส่วน คือ 
  (1) คุณสมบติัหรือคุณลกัษณะของกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีไดก้ าหนดไว้
ตามกรอบของระเบียบวทิยกุระจายเสียงชุมชน 
  (2) ผลประโยชน์ของสาธารณะและสมาชิกในสังคมท่ีจะไดรั้บเพิ่มเติมข้ึน (Social 
Gain) ตลอดจนแต่ละสถานีตอ้งมีการก าหนดพนัธะสัญญาหลกั (Key Commitments) ท่ีจะตอ้งยื่น
เสนอพร้อมกบัการขอพิจารณาใบขออนุญาต และตอ้งแสดงเหตุผลอธิบายประกอบหลกัฐานวา่การ
ขออนุญาตของผูป้ระกอบการนั้นตรงกบัคุณสมบติัท่ีเขา้ข่ายในการพิจารณาไดรั้บใบอนุญาตหรือไม่
อย่างไร และชุมชนเป้าหมายจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนอย่างไร นอกจากน้ีผูป้ระกอบการจะตอ้ง
น าเสนอวิธีการวา่สถานีของตนจะมีระบบในการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมาย
อยา่งไร 
  
ตารางที่  2.5 แสดงประเภทของใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียง ชุมชนและการเปิดบริการ
วทิยุกระจายเสียงชุมชนส าหรับกลุ่มต่างๆ ในสหราชอาณาจักร 
ประเภทของชุมชนเป้าหมายที่ให้บริการ จ านวนใบอนุญาตที่ออกโดย 

OFCOM 
คดิเป็นร้อยละ สถานีที่ด าเนินการออกอากาศ 

เดอืน พ.ย. 2010 
กลุ่มผูฟั้งทัว่ไปในเขตชุมชนเมือง  97 43% 75 
กลุ่มผูฟั้งทัว่ไปในเขตชุมชนชนบท 38 17% 31 
กลุ่มชาติพนัธุ์ (ชนกลุ่มนอ้ย) 31 14% 27 
กลุ่มเยาวชน 25 11% 17 
กลุ่มความสนใจร่วมทางศาสนา 15 7% 7% 
กลุ่มชุมชนในเขตทหาร 9 4% 9 
กลุ่มผูสู้งอาย ุ 4 2% 3 
กลุ่มผูรั้กศิลปะ 3 1% 3 
กลุ่มผูพิ้การ 1 นอ้ยกวา่ 1% 1 
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามยั 1 นอ้ยกวา่ 1% 1 
กลุ่มเพศท่ีสาม LBGT  1 นอ้ยกวา่ 1% 1 
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ประเภทของชุมชนเป้าหมายทีใ่ห้บริการ จ านวนใบอนุญาตที่ออกโดย 
OFCOM 

คดิเป็นร้อยละ สถานีที่ด าเนินการออกอากาศ 
เดอืน พ.ย. 2010 

กลุ่มค่ายเพลงอิสระ/กลุ่มดนตรีพ้ืนบา้น 2 นอ้ยกวา่ 1% 0 

กลุ่มเพลงของชาวสก๊อตแลนด ์  1 นอ้ยกวา่ 1% 1 
รวม 228  181 

แหล่งท่ีมา: เอกสารของ Ofcom ช่ือ “Community Radio: Annual report on the sector: 2009/2010”, น.9, เม่ือ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 
2010 
 

 เม่ือพิจารณาจากตาราง 2.5 จะพบได้ว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงภูมิภาค 
(Geographical Community Radio) ทั้ ง ส้ิน 135 สถานี (ประมาณ 60%) และเป็นสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงความสนใจร่วม (Community of Interest) ทั้งส้ิน 93 สถานี (ประมาณ 
40%) ซ่ึงหากพิจารณาตามเขตพื้นท่ีต่างๆ จ านวนใบอนุญาตท่ี Ofcom ได้ออกให้สามารถแบ่ง
ออกเป็น 171 ใบอนุญาตในองักฤษ 18 ใบอนุญาตในสก๊อตแลนด์ 13 ใบอนุญาตในไอร์แลนด์เหนือ
และ 9 ใบอนุญาตในเวลส์ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงในประเภทของชุมชนท่ีมีความสนใจร่วม/เ ชิงประเด็น 
ผูป้ระกอบการวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในส่วนน้ี มีความ
หลากหลายออกไป เช่น กลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มศาสนา กลุ่มชุมชนในเขตทหาร กลุ่ม
ผูสู้งอายุ ฯลฯ และส่ิงท่ีน่าสนใจศึกษานั่นคือกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมีกลุ่มเป้าหมายใน
กลุ่มชาติพนัธ์ุ โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนของกลุ่มชาติพนัธ์ุจากเอเชียใตถึ้งจ านวนทั้งส้ิน 
16 สถานี สถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนท่ีใหบ้ริการกลุ่มชาติพนัธ์ุแอฟริกาและแคริบเบียนจ านวน 9 
สถานี และนอกจากนั้นเป็นการใหบ้ริการกลุ่มชุมชนชาวยิวและชาวไอร์แลนด์ และจากตารางท่ี 2.6
แสดงตวัอย่างสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนส าหรับประชาชนท่ีมีความสนใจร่วมหรือประโยชน์
ร่วมกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือมีคุณลกัษณะทางหน่ึงทางใดท่ีเหมือนกนั (Community of Interest)  
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ตารางที ่2.6 แสดงตัวอย่างสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนส าหรับประชาชนที่มีความสนใจร่วมหรือ
ประโยชน์ร่วมกนัอย่างหน่ึงอย่างใด หรือมีคุณลักษณะทางหน่ึงทางใดที่เหมือนกัน (Community of 
Interest) 

เมือง ช่ือสถานีวทิยุกระจายเสียง ข้อมูลโดยสังเขป 
ลอนดอน Resonance FM 104.4 เป็นวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพื่อผูรั้กศิลปะ มีเป้าหมายในการน าเสนอ

ข่าวสารสาระเก่ียวกบัศิลปะ ดนตรี รูปแบบการผลิตรายการมุ่งเนน้การมีส่วน
ร่วมของผูช่ื้นชมศิลปะและดนตรีทางเลือก รายไดส่้วนหน่ึงมาจากการบริจาค
และกองทุนเพ่ือการพฒันากิจการสถานีจากสมาชิกของสถานี (ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้ http://www.resonancefm.com)  

ซอลทโ์คตส์,  
สตีเฟนสตนั,  
อาร์ดรอสเซน 

3TFM Community Radio 
for Health FM 103.1 

เป็นวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ มีเป้าหมายในการน าเสนอ
ข่าวสารสาระเก่ียวกบัสาธารณสุข และสุขภาวะของสมาชิกผูฟั้ง (ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้ http://www.3tfm.org/)  

นอตติงแฮม 97.5 Kemet FM เป็นวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพ่ือกลุ่มชาติพนัธุ์ แอฟริกนัและแคริบเบียน          
ผูอ้าศยัอยูใ่นเขตเมืองนอตติงแฮม (ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
http://www.975kemetfm.co.uk/about)  

นีธ และพอร์ต 
ทาบอล 

Afan FM (XS 97.4  
FM, 107.9 FM) 

เป็นวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพ่ือเยาวชน มีเป้าหมายในการน าเสนอข่าวสาร
สาระ ดนตรี กิจกรรมท่ีน่าสนใจของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองดงักล่าว (ศึกษา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://www.afanfm.co.uk) 

อลัเดอชอต,  
แฮมเชียร์ 

Garrison FM เป็นวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพื่อชาวชุมชนในเขตทหาร มีเป้าหมายในการ
น าเสนอข่าวสารสาระ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของชาวชุมชนทหาร ข่าวสาร
กองทพั กิจกรรมท่ีเป็นท่ีสนใจของกลุ่มสมาชิกในเขตเมืองดงักล่าว (ศึกษา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://www.garrisonfm.com/about.php)  

ฮาแวนท,์  
แฮมเชียร์ และ
เกาะไวร์ท 

Angel Radio เป็นวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพ่ือผูสู้งอาย ุมีเป้าหมายในการน าเสนอข่าวสาร
สาระ เพ่ือการพฒันาสุขภาวะกายใจ ศกัยภาพ และส่งเสริมศกัด์ิศรีความ
ภาคภูมิใจของผูสู้งอาย ุ(ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
http://www.angelradio.moonfruit.com/) เป็นสถานีท่ีไดรั้บรางวลั The Queen 
Award for Voluntary Service เป็นสถานีท่ีไดรั้บการยกยอ่งเกียรติคุณดา้นการ
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน สมาชิกอาสาสมคัร 

ดรูวส์เบอร่ี,  
ยอร์คเชียร์  

Branch FM เป็นวิทยกุระจายเสียงชุมชนศาสนาเพื่อชาวคริสต ์มีเป้าหมายในการน าเสนอ
ข่าวสารสาระ เพ่ือการส่งเสริมหลกัธรรม ค  าสอน ข่าวสาร กิจกรรม ดนตรี
เก่ียวกบัคริสตศาสนา ส าหรับชาวชุมชนในเขตพ้ืนท่ีให้บริการ (ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้ http://www.branchfm.co.uk)  

พลีเมาท ์ Cross Rhythms Plymouth 
96.3 FM 

เป็นวิทยกุระจายเสียงชุมชนศาสนาเพื่อชาวคริสต ์มีเป้าหมายในการน าเสนอ
ข่าวสารสาระ เพ่ือการส่งเสริมหลกัธรรม ค  าสอน ข่าวสาร กิจกรรม ดนตรี
เก่ียวกบัคริสตศาสนา ส าหรับชาวชุมชนในเขตพ้ืนท่ีให้บริการ (ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้ http://www.crossrhythms.co.uk/plymouth/)  

แคนเทอเบอร่ี CSR 97.4 FM เป็นวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพ่ือนกัเรียนและนกัศึกษา มุ่งประเด็นการ
ให้บริการข่าวสาร สาระประโยชน์ดา้นการศึกษา ประเด็นและกิจกรรมท่ีเป็น
ท่ีสนใจกบันกัเรียนนกัศึกษาในชุมชน เปิดโอกาสให้นกัเรียน นกัศึกษาไดมี้
ส่วนร่วมกบัการด าเนินกิจการของสถานี (ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
http://www.csrfm.com/ourmission.php)  

http://www.resonancefm.com/
http://www.3tfm.org/
http://www.975kemetfm.co.uk/about
http://www.afanfm.co.uk/
http://www.garrisonfm.com/about.php
http://www.angelradio.moonfruit.com/
http://www.branchfm.co.uk/
http://www.crossrhythms.co.uk/plymouth/
http://www.csrfm.com/ourmission.php
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เมือง ช่ือสถานีวทิยุกระจายเสียง ข้อมูลโดยสังเขป 

กลาสโกว ์  AWAZ FM เป็นวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพ่ือกลุ่มชาติพนัธุ์ชาวเอเชียใตแ้ละชาวแอฟริกนั 
ผูอ้าศยัอยูใ่นเขตเมืองกลาสโกว ์(ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
http://www.awazfm.co.uk)  

เอก็ซ์เตอร์ Phonic FM เป็นวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพื่อผูรั้กดนตรี มีเป้าหมายในการน าเสนอ
ข่าวสาร สาระเก่ียวกบัศิลปะ ดนตรีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดนตรีทางเลือก ท่ีไม่ได้
ถูกน าเสนอในส่ือหลกั หรืออุตสาหกรรมเพลงและดนตรีหลกั (ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้ http://phonicfm.com/?page_id=5)  

เดอร์บ้ี Radio Ikhlas 107.8 FM เป็นวิทยกุระจายเสียงชุมชนท่ีใชภ้าษาถ่ินในการออกอากาศ และภาษาต่างๆ 
ของชนกลุ่มนอ้ยในเขตชุมชนเดอร์บ้ี อาทิ ภาษาอูรดู ปันจาบี เมียร์พรีู อารบิค 
ฟาร์สี พชุโต เซอร์โบ-โครแอท (ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
http://www.radioikhlas.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=77&Itemid=148) 

อเบอร์ดีน shmuFM 99.8 เป็นวิทยกุระจายเสียงชุมชนท่ีใชภ้าษาถ่ินในการออกอากาศและภาษาต่างๆ 
ของชนกลุ่มนอ้ยในเขตชุมชนอเบอร์ดีน อาทิ ภาษาสก๊อต และภาษาเกลิค 
(Gaelic) และมีการออกอากาศภาษาโปลิช ภาษาสเปน ภาษาสโลวาเกียน 
ภาษาฮินดี และภาษามาเลย ์(ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
http://www.shmu.org.uk/radio/radofrm.shtml) 

แหล่งท่ีมา: (1) เรียบเรียงจากเอกสารของ Ofcom ช่ือ “Community Radio: Annual report on the sector: 2009/2010”, น.42-46, เม่ือ 18 
พฤศจิกายน ค.ศ.2010, และ (2) คน้ควา้เพ่ิมเติมจากเวบ็ไซตข์องสถานีต่างๆ 
 

 จากระเบียบการประกอบกิจการ สถานีทุกสถานีตอ้งมีเป้าหมายหลกัในการส่งสัญญาณ
กระจายเสียงในอาณาบริเวณหรือเขตพื้นท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นหลกัถึงแมจ้ะมีการออกอากาศขอ้มูล
ข่าวสารหรือรายการบางส่วนจากสถานท่ีอ่ืนใด แต่ทั้งน้ีสถานีวิทยุกระจายเสียงตอ้งเป็นอิสระและมี
เป้าหมายในการใหบ้ริการสมาชิกในชุมชนท่ีไดย้ืน่เสนอขอใบอนุญาตไวแ้ละหวัใจของการพิจารณา
ให้ใบอนุญาตนั้นคือคุณสมบติัของผูย้ื่นขอใบอนุญาตว่าตรงกบัเกณฑ์ท่ีไดป้ระกาศไวใ้นระเบียบ
ขอ้บงัคบัของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ประกอบกับรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้
ก าหนดไวโ้ดย Ofcom ซ่ึงทั้งสองส่วนจะเป็นเกณฑใ์นการประเมินพิจารณาใหใ้บอนุญาตหรือไม่ 
 จากการศึกษาถึงแนวทางและกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ Ofcom 
ไดอ้อกระเบียบการและขอ้แนะน าไวอ้ย่างชดัเจนถึงการพิจารณาในการออกใบอนุญาต การก ากบั
ดูแล และหลักการข้อก าหนดเบ้ืองต้นท่ีส าคัญในประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน             
(ทั้ งประเภทตามลักษณะภูมิศาสตร์ และกลุ่มความสนใจร่วม/ประโยชน์ร่วมกัน) ในสหราช
อาณาจกัร เบ้ืองตน้ใน 6 ประเด็นหลกั (และสรุปสาระส าคญัไวใ้นตารางท่ี 2.7) 
  (1) ขั้นตอนและรายละเอียดการสมคัรขอรับใบอนุญาตกระบวนการพิจารณาใน
การออกใบอนุญาต 
  (2) คุณสมบติัและเง่ือนไขตามกฎหมาย 
  (3) หลกัการประกอบกิจการ 

http://www.awazfm.co.uk/
http://phonicfm.com/?page_id=5
http://www.radioikhlas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=148
http://www.radioikhlas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=148
http://www.shmu.org.uk/radio/radofrm.shtml
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  (4) ความเป็นเจา้ของกิจการและประเด็นเก่ียวกบัการเงิน 
  (5) ขอ้ก าหนดทางวิศวกรรม นโยบายเก่ียวกบัอาณาบริเวณขอบเขตการให้บริการ 
และขอ้มูลทางดา้นเทคนิค 
  (6) ขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบอนุญาต 
 
ตารางที่ 2.7 แสดงสรุปสาระส าคัญการพิจารณาในการออกใบอนุญาต การก ากับดูแล และหลักการ
ข้อก าหนดเบื้องต้นที่ส าคัญในประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ทั้งประเภทตามลักษณะ
ภูมิศาสตร์ และกลุ่มความสนใจร่วม/ประโยชน์ร่วมกนั) ในสหราชอาณาจักร 

ประเดน็ สาระส าคญัโดยสังเขป 
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ กรอบทางกฎหมายเพ่ือการออกใบอนุญาตและการก ากบัดูแลกิจการคือ 

     
(ก) พระราชบญัญติักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1990 (The Broadcasting Act 
1990) ซ่ึงต่อมาแกไ้ขเป็น พระราชบญัญติัการส่ือสาร ค.ศ. 2003 (The Communication Act 
2003) 
(ข) ระเบียบการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชน ค.ศ. 2004 (The Community Radio 
Order 2004) ซ่ึงไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็นระเบียบการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง
ชุมชน ค.ศ. 2010 (The Community Radio Order 2010) มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 22 มกราคม ค.ศ. 
2010 

1) ขั้นตอนและรายละเอียดการ
สมคัรขอรับใบอนุญาต
กระบวนการพิจารณาในการ
ออกใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1.1) Ofcom จะประกาศเชิญชวนอยา่งเป็นทางการ และเผยแพร่ประกาศเปิดเผยสู่สาธารณะถึง 
รอบการรับสมคัร ระเบียบการ ก าหนดการ วนัเวลาท่ีรับสมคัร ใบสมคัร และวิธีการยืน่ใบ
สมคัร (ซ่ึง Ofcom จะประกาศรายละเอียดและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นเวบ็ไซต)์ 
(1.2) ตามระเบียบการปกติ ผูส้มคัรท่ีมีความประสงคจ์ะขออนุญาตประกอบการในเขตพ้ืนท่ี 
ต่างๆ ตามประกาศ สามารถยืน่ใบสมคัรและเอกสารหลกัฐานประกอบภายในระยะเวลา 12 
สปัดาห์นบัจากการประกาศ และใบสมคัรท่ียืน่ภายหลงัก าหนดจะไม่ไดรั้บการพิจารณา 
(1.3) Ofcom จะไม่เป็นผูก้  าหนดวา่ผูส้มคัรควรไดรั้บอนุญาตให้บริการในเขตหรือพ้ืนท่ีใด แต่ 
ตอ้งเป็นผูส้มคัรเองตอ้งเป็นผูร้ะบุพ้ืนท่ีท่ีมีความประสงคจ์ะให้บริการ ทั้งน้ีขอ้มูลเก่ียวกบัเขต
พ้ืนท่ีท่ีสามารถให้บริการและขอ้มูลทางขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ทางดา้นเทคนิคนั้นจะประกาศไว้
แนบกบัประกาศการเชิญชวนเพ่ือการขออนุญาตประกอบการในรอบต่างๆ  
(1.4) ผูส้มคัรจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและระเบียบการท่ีระบุไวต้ามประกาศ หากละเมิด
หรือผิดขอ้ก าหนดดงักล่าวจะมีผลให้ถูกตดัสิทธ์ิในการพิจารณาทนัที    
(1.5) ผูส้มคัรจะตอ้งด าเนินการในนามผูมี้สิทธิตามกฎหมายและไดข้ึ้นทะเบียนไวต้าม

กฎหมายเท่านั้น ซ่ึงจะตอ้งระบุหมายเลขทะเบียนไวใ้นใบสมคัรดว้ย 
(1.6) ค่าธรรมเนียมการสมคัร 600 ปอนดส์เตอริง (หรือประมาณ 30,000 บาท ซ่ึงจะไม่ไดรั้บ
คืน) ผูส้มคัรจะไดรั้บเอกสารการรับค่าธรรมเนียมจาก Ofcom เม่ือการช าระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแลว้     
(1.7) เอกสารการสมคัร และขอ้มูลหลกัฐานประกอบการสมคัรทั้งหมดตอ้งเป็นเอกสารท่ี
ถูกตอ้งและเป็นความจริง การแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ภายหลงัตอ้งไดรั้บการยนิยอมและเห็นชอบ
จาก Ofcom เสียก่อน และ Ofcom คงสิทธิท่ีจะไม่ยนิยอมการแกไ้ขหรือพิจารณาใบสมคัรนั้นๆ 
หากการแกไ้ขนั้นไม่ถูกตอ้งและเป็นธรรม     
(1.8) Ofcom จะประกาศจ านวนของผูส้มคัรในรอบนั้นๆ ตลอดจน รายช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลข 
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ประเดน็ สาระส าคญัโดยสังเขป 

1) ขั้นตอนและรายละเอียดการ
สมคัรขอรับใบอนุญาต
กระบวนการพิจารณาในการ
ออกใบอนุญาต (ต่อ) 
 

โทรศพัท ์และช่ือของบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูส้มคัร ให้สาธารณชนทราบทนัทีภายหลงั
การปิดรับสมคัร     
(1.9) การพิจารณาประเมินการสมคัรเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการนั้น โดยหลกัแลว้
ข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์ของโครงการท่ีเสนอยืน่ขอใบอนุญาต และ Ofcom อาจจะขอให้
ผูส้มคัรจดัส่งขอ้มูลเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ืออธิบายหรือตอบขอ้ซกัถามท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผูส้มคัร
โดยตรง 
(1.10) ใบอนุญาตประกอบกิจการจะออกให้โดยมติของคณะกรรมการชุดใหญ่ของ Ofcom ซ่ึง
เรียกวา่ คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง (The Radio 
Licensing Committee) 
(1.11) ตามระเบียบการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชน ค.ศ. 2004 (The Community 
Radio Order 2004) ซ่ึงไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็นระเบียบการประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียงชุมชน ค.ศ. 2010 (The Community Radio Order 2010) ไดใ้ห้อนุญาตการ
ประกอบกิจการไวค้ราวละไม่เกิน 5 ปี ซ่ึงผูรั้บใบอนุญาตสามารถยืน่ขอให้พิจารณาต่อ
ใบอนุญาตไดอี้กในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีเช่นกนั 
(1.12) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งเร่ิมประกอบกิจการในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาต ซ่ึงหากผูรั้บใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการได ้ใบอนุญาตนั้นจะถูกเพิกถอน 

2) คุณสมบติัและเง่ือนไขตาม
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2.1) ส าหรับคุณสมบติัเฉพาะเจาะจงของผูป้ระกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชนนั้นไดร้ะบุ
ไวใ้นมาตรา 3 (2) - (3) ของระเบียบการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชน ค.ศ. 2004 
(Community Radio Order 2004) โดยท่ีการประกอบกิจการตอ้งเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์
ต่อไปน้ี 
  • เพ่ือสร้างสรรคค์วามดีงามแก่สาธารณะ 
  • เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์แก่สงัคม (เพื่อประโยชน์ของชุมชน) 
  • เพ่ือบริการทางดา้นขอ้มูลข่าวสารอยา่งเฉพาะเจาะจงโดยตรงแก่ชุมชน 
  • ด าเนินกิจการโดยไม่มุ่งหวงัผลก าไรเชิงพาณิชย ์
  • การประกอบการและการจดัการตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วม 
  • ด าเนินกิจการโดยสามารถตรวจสอบไดโ้ดยชุมชน 
  • เพ่ือส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
  • เพ่ือส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในสงัคม 
  • เพ่ือส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรมและภาษา 
  • เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองและการอาสาสมคัร 
ค านิยามของ “ชุมชน” ตามมาตรา 2 (1) หมายถึง “(ก) ประชาชนผูท่ี้อาศยัอยู ่หรือท างานอยู ่
หรือก าลงัศึกษาอยู ่ในเขตพ้ืนท่ีอาณาเขตเฉพาะหรือเขตชุมชนทอ้งถ่ินเฉพาะ หรือ                
(ข) ประชาชนท่ีมีความสนใจร่วมหรือประโยชน์ร่วมกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือมีคุณลกัษณะ
ทางหน่ึงทางใดท่ีเหมือนกนั” 
(2.2) เกณฑคุ์ณสมบติัตามกฎหมายท่ี Ofcom น ามาประกอบการพิจารณาการให้อนุญาตได้
ระบุไวใ้นมาตรา 105 พระราชบญัญติักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1990 (The 
Broadcasting Act 1990) ซ่ึงเปล่ียนเป็น พระราชบญัญติักิจการส่ือสาร ค.ศ. 2003 (The 
Communication Act 2003) และระเบียบการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชน ค.ศ. 
2004 (The Community Radio Order 2004) ซ่ึงไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็น ระเบียบการ
ประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชน ค.ศ. 2010 (The Community Radio Order 2010) มีผล
บงัคบัใชเ้ม่ือ 22 มกราคม ค.ศ. 2010 โดยเกณฑคุ์ณสมบติัตามกฎหมายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
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ประเดน็ สาระส าคญัโดยสังเขป 
2) คุณสมบติัและเง่ือนไขตาม
กฎหมาย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ก) ศกัยภาพและความสามารถของผูส้มคัรขออนุญาตในการประกอบกิจการ ในระหวา่ง
ช่วงเวลาท่ีขออนุญาต ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการและโครงการท่ีน าเสนอไวใ้นใบ
สมคัร 
(ข) ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ความสอดคลอ้งของการบริการจากผูใ้ห้บริการกบัประชาชน
และชุมชนตามโครงการท่ีไดย้ืน่สมคัรไว ้
(ค) ความสามารถในการผลิตและน าเสนอรายการและเน้ือหาท่ีสามารถครอบคลุมประโยชน์
และความสนใจของประชาชนในชุมชน ทั้งตามขอบเขตชุมชนทางภูมิศาสตร์ หรือตามกลุ่ม
ความสนใจเน้ือหาเฉพาะเจาะจง 
(ง) หลกัฐานหรือขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์สามารถยนืยนัไดถึ้งความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ีหรือทอ้งถ่ินท่ีให้บริการจากสมาชิก การไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุนจากประชาชน 
(จ) ประโยชน์แก่ชุมชนและสาธารณะอนัจะเกิดข้ึนจากโครงการดงักล่าว กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ
โครงการดงักล่าวจะช่วยสร้างเสริมประโยชน์แก่สงัคม (Social Gain) ไดอ้ยา่งไร 
(ฉ) กระบวนและวิธีการตรวจสอบจากสาธารณะท่ีผูส้มคัรน าเสนอไว ้
(ช) แนวทางวิธีการภาคปฏิบติัท่ีผูส้มคัรจะสามารถเปิดโอกาสให้สมาชิก ประชาชนในชุมชน
ไดเ้ขา้ถึง มีส่วนร่วม ใชป้ระโยชน์ระหวา่งการประกอบกิจการ 

3) หลกัการประกอบกิจการ
เบ้ืองตน้ 

(3.1) ผูป้ระกอบการวิทยกุระจายเสียงชุมชนในสหราชอาณาจกัรทุกสถานี จะตอ้งด าเนิน
กิจการตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตตามกรอบ “พนัธกิจหลกัและค ามัน่สญัญา” (Key 
Commitments) ของสถานีท่ีไดร้ะบุไวแ้ละตามท่ีไดรั้บการอนุญาตจาก Ofcom เท่านั้น (ศึกษา
เพ่ิมเติมจากมาตรา 106 (1A) และ (1B) พระราชบญัญติักิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ ค.ศ. 1990 และระเบียบการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชน ค.ศ. 2004) 
(3.2) ตอ้งด าเนินกิจการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน และจริงจงัตามกรอบ “พนัธกิจหลกัหรือ
ค ามัน่สญัญา” (Key Commitments) ของสถานี  
(3.3) ผูส้มคัรขออนุญาตประกอบกิจการมีสิทธิเสรีภาพในการตดัสินใจ การน าเสนอขอ้มูล/
โครงการ จดัท าแผนงานการบริหารจดัการสถานี ขอบเขตการให้บริการ ฯลฯ แต่ทั้งน้ีเม่ือ
ไดรั้บการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานี ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งปฏิบติัตามกรอบ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และขอ้ตกลงท่ีมีต่อ Ofcom การเปล่ียนแปลงแกไ้ขใดๆ ท่ีมีผลอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก Ofcom อยา่งเป็นทางการก่อน 
(3.4) สถานีวิทยกุระจายเสียงทุกแห่งตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัขอ้แนะน าการประกอบ
กิจการ (The Ofcom Broadcasting Code) ระเบียบการอุปถมัภแ์ละสนบัสนุนสถานี ระเบียบ
การโฆษณา 
(3.5) ระเบียบการร้องเรียน (Complaints): 
(ก) สถานีวิทยกุระจายเสียงทุกประเภทในสหราชอาณาจกัรตอ้งเก็บบนัทึกรายการท่ี
ออกอากาศทุกรายการไวเ้ป็นระยะเวลา 42 วนันบัจากท่ีไดอ้อกอากาศรายการ (ค่าใชจ่้ายในการ
บนัทึก วสัดุในการบนัทึก ถือเป็นความรับผิดชอบของสถานี) 
(ข) สถานีตอ้งพร้อมส่งบนัทึกและวสัดุดงักล่าวทนัทีท่ีมีการร้องขอจาก Ofcom เพื่อท าการ
ตรวจสอบและสืบสวนในกรณีท่ีมีร้องเรียนเกิดข้ึน 
(ค) การละเวน้การบนัทึกรายการท่ีออกอากาศไว ้หรือหลีกเล่ียงไม่จดัส่งบนัทึกมาให้ Ofcom 
เม่ือไดรั้บการร้องขอ (ในกรณีท่ีมีเร่ืองร้องเรียน) ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงผิดเง่ือนไขของการ
ไดรั้บอนุญาต 
(ง) ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในการสืบสวนเร่ืองร้องเรียนในบางกรณีอาจจะเป็นภาระความ
รับผิดชอบของผูรั้บใบอนุญาต (ศึกษาระเบียบการ ขั้นตอนการร้องเรียนท่ี 
http://www.ofcom.org.uk/complain/) 

http://www.ofcom.org.uk/complain/
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4) ความเป็นเจา้ของกิจการ
และประเด็นเก่ียวกบัการเงิน 

(4.1) ในหมวด 2 ของพระราชบญัญติักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1990 (The 
Broadcasting Act 1990) และไดก้  าหนดเพ่ิมเติมตาม มาตรา 6 - 7 ของระเบียบการประกอบกิจการ
วิทยชุุมชน ค.ศ. 2004 (The Community Radio Order 2004) ไดร้ะบุกรอบการพิจารณาถึงคุณสมบติั 
และการขาดคุณสมบติัตามกฎหมายของผูรั้บใบอนุญาต และเจา้ของกิจการไว ้
(4.2) ผูต้อ้งห้ามเป็นผูรั้บใบอนุญาตและเจา้ของกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชน ตามพระราชบญัญติั
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1990 (The Broadcasting Act 1990) ไดแ้ก่กลุ่มบุคคล
หรือองคก์รท่ีมีลกัษณะตามกฎหมาย กล่าวโดยสรุปไดด้งัน้ี 
(ก) องคก์รหรือหน่วยงานทอ้งถ่ินของภาครัฐไม่สามารถถือครองใบอนุญาตได ้แต่สามารถถือครอง
ความเป็นหุ้นส่วนไดไ้ม่เกิน 5% แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีขององคก์รหรือหน่วยงานทอ้งถ่ินภาครัฐ มิไดถู้ก
ห้ามจากการร่วมกิจการของทางสถานี (ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากมาตรา 349 พระราชบญัญติักิจการ
ส่ือสาร ค.ศ. 2003 (The Communication Act 2003)) 
(ข) พรรคการเมืองไม่สามารถถือครองใบอนุญาตได ้แต่สามารถถือครองความเป็นหุ้นส่วนไดไ้ม่
เกิน 5% แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมืองมิไดถู้กห้ามจากการร่วมกิจการของทางสถานี 
(ค) BBC และ The Welsh Authority ไม่สามารถถือครองใบอนุญาตได ้
(ง) บริษทัโฆษณา กิจการพาณิชยแ์ละเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถถือครองใบอนุญาตได ้แต่
สามารถถือครองความเป็นหุ้นส่วนไดไ้ม่เกิน 5% 
(จ) ผูท่ี้ตอ้งโทษอาญาการฝ่าฝืนกฎระเบียบการออกอากาศผิดกฎหมาย ตามพระราชบญัญติัวิทยุ
โทรเลข ค.ศ. 1949 หรือ พระราชบญัญติักิจการทางทะเลและกิจการกระจายเสียง ค.ศ. 1967 หรือ
ความผิดมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1990 ถูกห้าม
การขอ้งเก่ียวกบัการประกอบกิจการหรือการรับใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีถูกตดัสิน
ลงโทษ 
(ฉ) องคก์รหรือหน่วยงานทางศาสนาอาจจะไดรั้บใบอนุญาตตามกฎระเบียบท่ีออกโดย Ofcom 
(ตามกรอบกฎหมายพระราชบญัญติัการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1990 และ
พระราชบญัญติัสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998) ซ่ึงตอ้งเป็นองคก์รหรือหน่วยงานศาสนาท่ีมิไดป้ฏิบติั
หรือมีหลกัความเช่ือท่ีขดัต่อกฎหมาย มิไดมี้กิจปฏิบติัหรือหลกัความเช่ือท่ีเป็นภยัต่อศีลธรรมอนัดี
และเป็นอนัตรายต่อสุขภาวะของประชาชน มิไดมี้กิจปฏิบติัหรือหลกัความเช่ือท่ีละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผูอ่ื้น เป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยั ความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือเป็นภยัต่อ
ความมัน่คงของรัฐ 
(4.3) นอกจาก BBC และ The Welsh Authority แลว้นั้น ผูป้ระกอบกิจการ/ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงเชิงพาณิชยท์ั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติอ่ืนๆ ต่างไม่มีสิทธิและ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัในการไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนเช่นกนั 
(4.4) หน่วยงาน/องคก์ร/หรือบริษทัใดๆ ไม่สามารถถือครองใบอนุญาตไดม้ากกวา่หน่ึง 
(4.5) Ofcom สงวนไวซ่ึ้งสิทธิตามกฎหมายในการเพิกถอนยกเลิกใบอนุญาต หากมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบติัของผูรั้บใบอนุญาตเกิดข้ึน 
(4.6) Ofcom ตอ้งทราบถึงแหล่งท่ีมาของเงินทุน และการค านวณค่าใชจ่้ายท่ีเป็นจริง และรายรับ
รายจ่ายของสถานี (ตามความในมาตรา 105 (a) พระราชบญัญติักิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ ค.ศ. 1990) เพ่ือการสร้างความมัน่ใจและเป็นหลกัประกนัให้ไดว้า่กิจการสามารถ
ด าเนินการไดม้ัน่คงและอยา่งต่อเน่ือง 
(4.7) ตามระเบียบการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชน ค.ศ. 2004 (The Community Radio 
Order 2004) ไดก้  าหนดให้สถานีสามารถหารายไดเ้พ่ือการประกอบการจากโฆษณาท่ีออกอากาศ
และการสนบัสนุนรายการ/สถานี รวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 จากรายไดท้ั้งหมด 
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4) ความเป็นเจา้ของกิจการและ
ประเด็นเก่ียวกบัการเงิน (ต่อ) 

(4.8) สถานีตอ้งปราศจากอิทธิพลการแทรกแซงทางการเมืองและแหล่งการสนบัสนุนทาง
การเงินท่ีมีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝง 
(4.9) สถานีตอ้งส่งรายงานการเงินประจ าปี (รายรับ รายจ่าย แหล่งทุนและท่ีมาของรายได ้บญัชี
คงเหลือ/ขาดทุน) มายงั Ofcom ตามก าหนดเวลาซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดบงัคบัทางกฎหมาย 
(4.10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชนรายปี 600 ปอนดส์เตอริง 
(30,000 บาท) นอกจากนั้นมีการหกัค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 0.173 จากรายไดอ่ื้นๆ จาก
ก าไรของสถานี (รายไดจ้ากการโฆษณา ผูอุ้ปถมัภร์ายการ เป็นตน้) เป็นไปตามระเบียบราชการ
ของ Ofcom และค่าธรรมเนียมการอนุญาตส่งสญัญาณ (WTA - The Wireless Telegraph Act 
License Fee) รายปี 250 ปอนดส์เตอริง (12,500 บาท) ตามพระราชบญัญติัโทรเลข ค.ศ. 2007 
(The Wireless Telegraph Act 2007) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชนและ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตส่งสญัญาณกระจายเสียงดงักล่าวตอ้งจ่ายล่วงหนา้เป็นรายปี 
(4.11) ค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลง ตามประกาศแกไ้ขในโอกาสต่างๆ  

5) ขอ้ก าหนดทางวิศวกรรม 
นโยบายเก่ียวกบัการส่งสญัญาณ
กระจายเสียง อาณาบริเวณ
ขอบเขตการให้บริการ และ
ขอ้มูลทางดา้นเทคนิค 

(5.1) Ofcom ไดก้  าหนดนโยบายหลกัการโดยทัว่ไปทางดา้นระบบการส่งสญัญาณ และขอบเขต
อาณาบริเวณในการส่งสญัญาณกระจายเสียงของวิทยกุระจายเสียงชุมชนดงัน้ี 
(ก) สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชน (เชิงภูมิศาสตร์) ในเขตชุมชนเมืองไดรั้บอนุญาตให้ใชก้ารส่ง
สญัญาณกระจายเสียงในระบบ FM ครอบคลุมรัศมีการส่งสญัญาณ 5 กิโลเมตร แต่อยา่งไรก็ตาม 
ในหลายกรณีในเขตตวัเมืองรัศมีการส่งสญัญาณอาจน้อยกวา่ 5 กิโลเมตร 
(ข) ส าหรับกิจการเพ่ือให้บริการชุมชนความสนใจหรือประโยชน์ร่วมในเขตเมือง (Urban 
Community of Interest Service) ในพ้ืนท่ีท่ีกลุ่มชุมชน/ผูฟั้งเป้าหมายท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีท่ีมีรัศมีกวา่ 
5 กิโลเมตร จะไดรั้บอนุญาตให้ใชก้ารส่งสญัญาณกระจายเสียงในระบบ AM เท่านั้น 
(ค) ในเขตชนบทท่ีคล่ืนความถ่ีระบบ FM สามารถให้บริการไดอ้ยา่งแพร่หลายและในวงกวา้ง 
(อาทิ ในบางส่วนของสก๊อตแลนด ์และเวลส์) และมีการเสนอขออนุญาต (จากกิจการเพ่ือ
ให้บริการชุมชนความสนใจหรือประโยชน์ร่วม) เพ่ือให้บริการบริเวณกวา้งกวา่ 5 กิโลเมตร 
Ofcom อาจจะพิจารณาอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีระบบ FM 
(ง) ในเขตชนบทท่ีคล่ืนความถ่ีระบบ FM ไม่สามารถให้บริการไดอ้ยา่งแพร่หลายและในวงกวา้ง
และมีคุณภาพท่ีดีพอ และมีการเสนอขออนุญาต (จากกิจการเพ่ือให้บริการชุมชนความสนใจร่วม
หรือประโยชน์ร่วม) เพ่ือให้บริการบริเวณกวา้งกวา่ 5 กิโลเมตร Ofcom จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ีระบบ AM เท่านั้น 
(5.2) ผูส้มคัรขออนุญาตประกอบกิจการตอ้งแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีจะท าการติดตั้งเสา
เคร่ืองส่งสญัญาณวิทยกุระจายเสียง อาทิ แผนท่ีบอกพิกดัท่ีชดัเจน ภาพถ่ายท่ีแสดงให้เห็นชดัเจน
ถึงบริเวณท่ีจะท าการติดตั้งเสาสญัญาณ 
(5.3) เม่ือผูส้มคัรเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบกิจการไดรั้บอนุญาต ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งจดัส่ง
รายละเอียด (Specification) ของเคร่ืองส่งสญัญาณและเสาส่งสญัญาณ มายงั Ofcom เพื่อฝ่าย
วิศวกรรมจะไดพิ้จารณาและให้ค  าแนะน าในการด าเนินการต่อไปตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ทางวิศวกรรม (Engineering Code) อาทิ การค านวณพ้ืนท่ีขอบเขตการส่งสญัญาณตามท่ีไดรั้บ
การอนุญาต มาตรฐานทางเทคนิคการกระจายเสียง ฯลฯ 
(5.4) การส่งสญัญาณกระจายเสียงตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดทางเทคนิค (Ofcom’s 
Technical Code) ขอ้ก าหนดทางวิศวกรรม (Ofcom’s Engineering Code) และเป็นไปตาม
แผนการจดัการคล่ืนความถ่ี (ศึกษาไดจ้ากเอกสาร “Coverage: Planning Policy, Definitions and 
Assessment” ท่ี http://www.ofcom.org.uk/radio/ifi/rbl/car/coverage/pp_def/) 

http://www.ofcom.org.uk/radio/ifi/rbl/car/coverage/pp_def/
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เรียบเรียง สรุปและอา้งอิงจาก (1) เอกสารของ OFCOM ช่ือ “Notes of Guidance for Community Radio Licence Applicants and 
Licensees”, น. 1 - 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2010, (2) Communications Act 2003, (3) เอกสารของ OFCOM ช่ือ “Licensing Community 
Radio”, น. 8 กนัยายน ค.ศ. 2004 

 
รูปแบบและทีม่าของรายได้สถานี 

 
 แหล่งท่ีมาของรายไดส้ถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนในสหราชอาณาจกัรนั้นมีความแตกต่าง
กนั โดยรวมสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในสหราชอาณาจกัรมีรายไดใ้นการด าเนินกิจการของ
สถานีโดยเฉล่ียต่อปีประมาณ 74,500 ปอนด ์โดยแหล่งเงินทุนมาจาก 
  1. กองทุนสนบัสนุน (Grants) ประมาณ 26,000 ปอนด ์(35%) 
  2. รายไดก้ารโฆษณาจากผูอุ้ปถมัภร์ายการ 16,500 ปอนด ์(22%) 
  3. แหล่งรายได้อ่ืนๆ (ผูอุ้ปถัมภ์สถานี, กิจกรรมการระดมทุนและการจ าหน่าย
สินค้าท่ีระลึก, รายได้จากการจัดการอบรมสัมมนา, ค่าบ ารุงสมาชิก, ค่าธรรมเนียมเช่าเวลา
ออกอากาศ ฯลฯ) 14,500 ปอนด ์(20%) 
  4. เงินบริจาค 10,500 ปอนด ์(14%) และ 
  5. เงินทุนจากภาครัฐตามขอ้ตกลง SLAs 7,000 ปอนด์ (9%) (รายงานประจ าปี
กิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนของ Ofcom ปี 2009/2010, น. 15) 
 เม่ือศึกษาถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินจากภาครัฐพบว่า ในปี 2009/2010 กองทุน
พฒันากิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน (The Community Radio Fund) ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจาก 
Department for Culture, Media and Sport และบริหารจดัการโดย Ofcom มีงบประมาณให้ส าหรับ
กิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 500,000 ปอนด์ต่อปี และเงินกองทุนดงักล่าว

ประเดน็ สาระส าคญัโดยสังเขป 
6) ขอ้มูลพ้ืนฐาน ขอ้ก าหนด
เบ้ืองตน้ และขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัใบอนุญาต 

 

(6.1) ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งส่งรายงานการประกอบกิจการประจ าปีมายงั Ofcom เอกสารดงักล่าว
ตอ้งแสดงและเปิดเผยต่อสาธารณะ 
(6.2) มีอ  านาจก ากบัดูแลกิจการตามกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือเพ่ือ
ด าเนินการลงโทษในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาต/สถานี ไดเ้พิกเฉยค าสั่งตามกฎหมาย หรือละเมิด
กฎระเบียบ ขอ้ก าหนด เง่ือนไขของการอนุญาตประกอบการ อ านาจก ากบัดูแลกิจการตามกรอบ
กฎหมายนั้น ไดแ้ก่ 
(ก) ค  าสัง่ให้สถานีท่ีละเมิดนั้นๆ ออกอากาศขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณี ส่ิงท่ีคน้พบจากการไต่
สวน 
(ข) การสัง่ปรับการเรียกค่าชดเชยตามกฎหมาย 
(ค) การปรับลดระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการ 
(ง) การระงบัใบอนุญาตชัว่คราว 
(จ) การเพิกถอนใบอนุญาต 
(6.3) ผูป้ระกอบการทุกสถานีตอ้งรับผิดชอบ และปฏิบติัตามกฎหมายลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 
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ได้รับการยืนยนัว่าจะมีต่อไปจนถึงปีงบประมาณ 2014/2015 และจากเงินจ านวนดงักล่าวน้ีได้
กระจายไปในลกัษณะของการให้ทุนในวงเงินไม่เกิน 15,000 ปอนด์ต่อโครงการ บางสถานีท่ียื่น
เจตจ านงในการขอรับเงินสนบัสนุนOfcom จะพิจารณาจากระเบียบการและเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
(http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/radio/community-radio-fund/)  
 กองทุนดังก ล่าว น้ี ถือว่ า เ ป็นกองทุนท่ีใหญ่ ท่ี สุดจากภาครัฐ ท่ีสนับสนุนกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน แต่หากพิจารณาโดยภาพรวมแล้วเงินสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบ
กองทุนน้ี คิดเป็นเพียงร้อยละ 4% ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดในการด าเนินการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนในสหราชอาณาจกัร นอกจากน้ีอาจจะมีการสนับสนุนบางส่วนของรัฐ ในส่วนอ่ืนๆ อาทิ 
เงินทุนสนับสนุนจากสภาการปกครองทอ้งถ่ิน (Local Council) หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ภายใต้
เง่ือนไขขอ้ตกลง (SLAs - Service Level Agreements) เงินดงักล่าวมีจ านวนประมาณ 100,000 
ปอนด์ ต่อปี  ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับการพิจารณาเ ป็นรายปี  กระทรวงกลาโหม (ส าหรับสถานี
วทิยกุระจายเสียงชุมชนของกลุ่มชุมชนในเขตทหาร) สภาศิลปวฒันธรรมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หน่วยงานสาธารณสุข และกองทุนจากสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นตน้ 
 ตามกฎระเบียบการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนในสหราชอาณาจักรได้
ก าหนดใหส้ถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนสามารถหารายไดจ้ากการโฆษณาและผูอุ้ปถมัภร์ายการใน
สัดส่วนของรายได้ไม่ เกิน 50% ของรายได้ทั้ งหมดของสถานี แต่ทั้ ง น้ีหากพิจารณาในเชิง
ประวติัศาสตร์ของการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ประเด็นท่ีมาของรายได้จากการ
โฆษณาไดรั้บการวิพากษ์วิจารณ์และโตเ้ถียงเป็นอย่างมากถึงความเหมาะสม และความกงัวลถึง
อิสรภาพในการประกอบกิจการหรือการครอบง าและมีบทบาทของกลุ่มทุน อาทิ การโฆษณาใน
วทิยกุระจายเสียงชุมชนเชิงประเด็นของกลุ่มเยาวชน ในประเด็นน้ีเอง Ofcom จึงไดก้ าหนดระเบียบ
เพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้จากการโฆษณาท่ีมีสัดส่วนไม่เกิน 50% และสถานีเองก็ตอ้งมี
ความรับผดิชอบ และไดรั้บการตรวจสอบจากสมาชิกของสถานีและสาธารณะ 
 เป็นท่ีน่าสังเกตเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นภาพรวมของสถานีวิทยุกระจายเสียงกลุ่ม
ความสนใจร่วม/เชิงประเด็นร่วม มีส่วนสัมพนัธ์กบัประเภทของสถานี จากรายงานประจ าปีของ 
Ofcom เร่ืองวิทยุกระจายเสียงชุมชน 2009/2010 น. 19 - 20 ไดน้ าเสนอขอ้มูลท่ีน่าสนใจในประเด็น
ดังน้ี คือ โดยภาพรวมแล้ววิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงชาติพนัธ์ุได้รับรายได้จากการโฆษณา
ประมาณ 41% ของรายได้ทั้งหมด ส่วนวิทยุกระจายเสียงชุมชนกลุ่มความสนใจร่วมทางศาสนา
ไดรั้บรายไดจ้ากการบริจาคโดยเฉล่ียแลว้ 41% ของรายรับทั้งหมด สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ทางศาสนาได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสาธารณะน้อยท่ีสุด แสดงให้เห็นถึง แหล่งท่ีมาของ
รายไดท่ี้ผนัแปรและหลากหลายท่ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์และแนวทางการประกอบกิจการของทาง
สถานี และตรงกนัขา้มกบัสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงภูมิภาคท่ีตอ้งอาศยัเงินกองทุนจากรัฐ
และสาธารณะในจ านวนประมาณ 41-49% (เมือง/ชนบท) สถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนเชิงประเด็น

http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/radio/community-radio-fund/
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ไดรั้บรายไดโ้ดยเฉล่ียสูงกวา่วทิยกุระจายเสียงชุมชนเชิงภูมิภาค  อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมีรายไดเ้ฉล่ีย 80,000 ปอนด์ และค่าใช้จ่ายท่ีสูงสุดของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนคือค่าตอบแทนพนกังาน ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้ประมาณ 50% ของงบประมาณทั้งหมด 
 นอกจากน้ีมีประเด็นท่ีน่าพิจารณาคือ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน 19 แห่ง ไม่รับรายได้
จากการโฆษณา เน่ืองดว้ยงบประมาณส่วนใหญ่ในการด าเนินการมาจากองค์กรหรือหน่วยงานท่ี
สนับสนุนการประกอบกิจการ อาทิ วิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงประเด็นของผูพ้ิการทางศาสนา 
Insight Radio ในกลาสโกว ์สก็อตแลนด ์ซ่ึงด าเนินกิจการโดย RNIB สก็อตแลนด ์
 สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนทุกแห่งในสหราชอาณาจกัรตอ้งจดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานและแผนรายรับรายจ่ายประจ าปี ซ่ึงตอ้งช้ีแจงถึงท่ีมาของรายได้และรายละเอียดของ
รายจ่ายอยา่งชดัเจนเพื่อน าเสนอต่อ Ofcom 
  

ความรับผดิชอบของสถานีต่อชุมชนหรือสาธารณะ 
  
 แมว้า่หลกัสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและอิสรภาพในการส่ือสารจะเป็นหลกัการส าคญั
ของการด าเนินกิจการส่ือสารในสังคมประชาธิปไตยแห่งสหราชอาณาจกัร แต่การด าเนินกิจการส่ือ
กระจายเสียงยงัต้องคงไวซ่ึ้งความรับผิดชอบทางสังคม การด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงหลัก
ศีลธรรมอนัดีของสังคม การงดเวน้การละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น และด าเนินกิจการตามกรอบกฎหมาย 
ซ่ึงเกณฑ์ส าคญัท่ีถือเป็นกรอบกติกาของ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ดงักล่าวน้ีไดก้ าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติักิจการส่ือสาร ค.ศ. 2003 มาตรา 319 ท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งตอ้งถือตาม
กรอบก าหนดการปฏิบติัมาตรฐานวิชาชีพกิจการกระจายเสียง (The Ofcom Broadcasting Code,      
เร่ิมบงัคบัใช้เม่ือ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 และได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัเม่ือธันวาคม     
ค.ศ. 2010 มีทั้งส้ิน 10 หมวด) ท่ีใหอ้ านาจ Ofcom ก ากบัดูแล อนัมีประเด็นส าคญัท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติั
ดงัน้ี (เรียบเรียงและอา้งอิงจากเอกสารระเบียบการของ Ofcom “Guidance Notes Section 1 - 10”, 
16 ธนัวาคม ค.ศ. 2009) 

 (ก) การปกป้องเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปี ห้ามมิให้มีการน าเสนอหรือ
ออกอากาศรายการ ส่ือ เน้ือหาใดๆ ท่ีมีส่วนในการคุกคาม หรือส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการ
พฒันาการและสภาวะทางร่างกาย จิตใจ และศีลธรรมของเด็กและเยาวชน อีกทั้งสถานีต้องมี
นโยบายและมาตรการชดัเจนในการปกป้องสิทธิเด็ก และส่ิงใดๆ ท่ีจะเป็นภยัคุกคามต่อเด็กและ
เยาวชนอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 
 รายละเอียดท่ีสถานีต้องน าไปพิจารณาเก่ียวกับการปกป้องสิทธิ และเพื่อการป้องกัน
ผลกระทบร้ายแรงจากการน าเสนอรายการ หรือการด าเนินกิจกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดของสถานีคือ 
  - การพิจารณาอยา่งรอบคอบเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีน าเสนอ 
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  - วนัเวลาออกอากาศ ช่วงเวลาออกอากาศ และการเปิดรับส่ือของกลุ่มอายุของเด็ก
และเยาวชน 
  - แนวคิดหลกัหรือคุณลกัษณะตามธรรมชาติของสถานี/รายการ 
  - ความคาดหวงัของผูฟั้งต่อสถานี/รายการ 
 ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรายงานข่าว น าเสนอขอ้มูล หรือเร่ืองทางเพศนั้น หากสถานีได้
พิจารณาแล้วว่าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งน าเสนอ ควรพิจารณากลัน่กรองวิธีการน าเสนอตามกรอบท่ี
กล่าวมาในเบ้ืองตน้ และควรหลีกเล่ียงการระบุชดัเจนถึงตวับุคคล หรือแมแ้ต่ทางออ้มท่ีสามารถคาด
เดาได้อย่างชัดเจน หรือการน าเสนอถึงลักษณะประการหน่ึงประการใดวิธีการหน่ึงวิธีการใดท่ี
ละเอียดจนเกินไป 
 ประเด็นเก่ียวกบัสารเสพติด บุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สถานีตอ้งหลีกเล่ียงการส่ือสาร
และกิจกรรมใดๆ ท่ีสนบัสนุน ย ัว่ยกุารใชส้ารเสพติดต่างๆ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง สถานีวิทยุกระจายเสียงตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบ
และระมดัระวงัในการเสนอเน้ือหารายการ และหลีกเล่ียงการย ัว่ยุให้น าไปสู่ความรุนแรง หรือ
น าเสนอความรุนแรงท่ีบัน่ทอนสุขภาพกายและใจของเด็กและเยาวชน  
 ประเด็นความเช่ือทางไสยศาสตร์ เวทมนต์ ผีและวิญญาณ ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ 
ต้องใช้การพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน ความเหมาะสม ช่วงเวลาการออกอากาศ ประเภทของสถานี 
ขอบเขตการส่งสัญญาณและการรับฟัง ตอ้งไม่มีการแพร่หลายความเช่ือเหล่าน้ีไปสู่เด็กและเยาวชน
จนมากและในวงกวา้งจนเกินไป 
 ประเด็นการร่วมรายการ/กิจกรรมกบัทางสถานี ตอ้งให้ความเคารพในสิทธิเด็กและศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์และตอ้งไดรั้บการยนิยอมตามกฎหมายจากผูป้กครอง ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีสถานีตอ้ง
พิจารณาใหร้อบคอบตามกรอบกฎหมายและหลกัศีลธรรมอนัดีในสังคม 
 สถานีจะตอ้งไม่ละเมิดข้อก าหนดน้ี เน่ืองจากสถานีตอ้งมีส่วนในความรับผิดชอบทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กฎหมายวา่ดว้ยการคุกคามทางเพศ กฎหมายคุม้ครองเด็กและครอบครัว 
กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายควบคุมส่ิงเสพติด และกฎหมายอาญาอ่ืนๆ เป็นตน้ 
  (ข) การปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามต่อความสงบสุขในระดับปัจเจก          
กลุ่มบุคคล และสังคม สถานีต้องระมดัระวงัและใช้วิจารณญาณ หลีกเล่ียงงดเวน้การน าเสนอ
รายการท่ีมีเน้ือหาและการใช้ภาษารุนแรง หยาบคาย การดูถูกเหยียดหยามผูอ่ื้น ความป่าเถ่ือนและ
ผดิศีลธรรมทางเพศ การละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์การกีดกนัดูถูกเหยยีดหยามทางเพศ กลุ่มอาย ุ
ชาติพนัธ์ุ สีผวิ เช้ือชาติ วฒันธรรม ศาสนาและความเช่ือ 

 (ค) อาชญากรรม สถานีตอ้งไม่น าเสนอส่ิงย ัว่ยุ จูงใจ และวิธีการอยา่งหน่ึงอยา่งใด
เพื่อน าไปสู่การก่ออาชญากรรม ไม่อธิบายกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการท าความผิดทาง
กฎหมาย (เวน้แต่กรณีดงักล่าวเป็นการรายงานดว้ยความสุจริตและเป็นผลประโยชน์ของสาธารณะ) 
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ไม่จ่ายเงินหรือติดสินบน ให้อามิสสินจา้งใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อการให้ขอ้มูลหรือการ
สารภาพในคดีความอาญาเพื่อใชป้ระโยชน์ในการน าเสนอรายการของทางสถานี 
  (ง) ศาสนา สถานีควรให้ความเคารพและให้เกียรติในการน าเสนอเร่ืองราวต่างๆ 
เก่ียวกบัศาสนา ไม่ปฏิบติัหรือเลือกปฏิบติัอนัเป็นการบิดเบือนท าลายศาสนา 
  (จ) การน าเสนอรายการและการส่ือสารท่ีปราศจากอคติ สถานีตอ้งน าเสนอรายการ
และการรายงานข่าวสารบนพื้นฐานและหลกัฐานท่ีเป็นจริง และน าเสนอถ่ายทอดรายการโดยไม่มี
อคติใดๆ และหากมีการน าเสนอขอ้มูลท่ีผิดพลาด สถานีตอ้งแสดงความรับผิดชอบในการน าเสนอ
ขอ้เท็จจริงเพื่อแก้ไขส่ิงท่ีผิดพลาดนั้นทนัทีและปฏิบติัอย่างเหมาะสม ทรรศนะส่วนบุคคลและ
ขอ้เทจ็จริง (โดยเฉพาะประเด็นทางสังคม และการเมือง การพิทกัษผ์ลประโยชน์สาธารณะ) สามารถ
น าเสนอไดต้ามหลกัการของส่ือเสรี แต่ทั้งน้ีสถานีตอ้งแยกแยะให้ผูฟั้งตระหนกัไดอ้ย่างชดัเจนว่า
อะไรคือความคิดเห็น อะไรคือความเป็นจริง ตอ้งไม่น าเสนอรายการโดยช้ีน าให้เกิดความสับสน
หรือใชป้ระโยชน์ในทางท่ีผดิ 
  (ฉ) ความยุติธรรม เป็นหลกัการท่ีสถานีตอ้งยึดถือไวโ้ดยเฉพาะในการรายงาน 
ผลิตรายการ หรือการเชิญผูร่้วมรายการเพื่อการสัมภาษณ์ สนทนา โดยจะตอ้งแจง้ให้ผูร่้วมรายการ
ทราบถึง 
  - ลกัษณะ วตัถุประสงค ์และขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ร่้วมรายการไดท้ราบ 
  - รูปแบบการผลิตรายการวา่เป็น รายการออกอากาศสด บนัทึกเทป หรือรูปแบบใด 
  - แนวค าถามหรือประเด็นท่ีจะสนทนา 
  - การเปล่ียนแปลงใดๆ ตลอดจนการน าขอ้มูลใดๆ ท่ีเป็นสิทธิของผูร่้วมรายการมา
ใชอ้อกอากาศและในหลายกรณีจะตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูร่้วมรายการเสียก่อน 
  - ลิขสิทธ์ิของรายการ 
  - การยินยอมและการได้รับอนุญาตจากผูป้กครองในกรณีเป็นเด็กและเยาวชน        
  - การผลิต ตดัต่อ การเสริมขอ้มูล การลดขอ้มูลใดๆ ตอ้งด าเนินการตามหลกัการ 
ความยติุธรรม และจริยธรรมวชิาชีพส่ือสารมวลชน 
  (ช) สิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวั สถานีวิทยุกระจายเสียงตอ้งค านึงถึง
สิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวัของปัจเจกชนเป็นหลกั แต่ทั้งน้ีการน าเสนอใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันัยยะแห่งสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวัของปัจเจกชนอนัเป็นประโยชน์หรือพิทกัษ์
ประโยชน์สาธารณะตามหนา้ท่ี และเจตนาอนัชอบธรรมเป็นส่ิงท่ีรายงานหรือน าเสนอได ้อาทิ การ
เปิดเผยหรือการปกป้องการประพฤติผิดของบุคคลในทางอาชญากรรมอนัก่อให้เกิดภยัต่อสังคม 
ปกป้องสุขภาวะและการสาธารณสุขท่ีดีในสังคม เปิดเผยการช้ีน าท่ีผดิหรือการกระท าท่ีจะก่อให้เกิด
ความสูญเสียร้ายแรงต่อสาธารณะ หรือเป็นการกระท าของบุคคลสาธารณะ หรือผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ฯลฯ แต่ทั้งน้ีเง่ือนไขท่ีส าคญัคือการกระท าดงักล่าวตอ้งด าเนินการตามกรอบกฎหมายอนั
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เก่ียวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลของสหราชอาณาจกัร และสถานีควรค านึงถึงความละเอียดอ่อน 
หลีกเล่ียงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อสิทธิเด็ก ผูป่้วย ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม
อีกดว้ย 
 Ofcom ไดอ้อกระเบียบการร้องเรียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบั และ
ขั้นตอนการร้องเรียนไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงผูร้้องเรียนในสถานะบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน หรือ
องค์กร สามารถส่งเร่ืองร้องเรียนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงั Ofcom ไดโ้ดยตรงภายใน 20 วนั
ท าการภายหลงัการออกอากาศรายการนั้นๆ และในกรณีหากผูรั้บใบอนุญาตสถานีมิไดด้ าเนินการ
แกไ้ขหรือตอบเร่ืองร้องเรียนนั้นๆ (ดูได้จากตารางท่ี 2.7 ขอ้ 3.5) โดยผูร้้องเรียนตอ้ง ระบุช่ือของ
รายการ วนัเวลาออกอากาศ ช่ือสถานี ข้อความเร่ืองท่ีร้องเรียน ช่ือสกุลและรายละเอียดท่ีอยู่/
หมายเลขโทรศพัท์/อีเมล์เพื่อการติดต่อของผูร้้องเรียน ซ่ึงมีความส าคญัต่อขั้นตอนการสอบสวน
และการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม (อา้งอิงจากเอกสารของ Ofcom ช่ือ “Procedures of the Handling of 
Broadcasting Standards or Other Licence-related Cases, น. 4, 16 ตุลาคม ค.ศ. 2009) โดยท่ี Ofcom 
จะไม่ด าเนินการต่อใบอนุญาตหากไม่ได้รับรายละเอียดท่ีครบถว้นตามก าหนดไวใ้นระเบียบการ
ร้องเรียนจากผูร้้องเรียน ซ่ึงการร้องเรียนอาจจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับการละเมิด ระเบียบการ
ประกอบกิจการ หรือขอ้ก าหนดการปฏิบติัมาตรฐานวิชาชีพกิจการกระจายเสียงหรือทั้งสองกรณีก็
ได ้(Ofcom ไดเ้ปิดช่องทางการร้องเรียนส าหรับประชาชนเก่ียวกบัรายการไดโ้ดยตรงทางเวบ็ไซต ์
http://stakeholders.ofcom.org.uk/tell-us/specific-programme-epg)  
 ส าหรับการลงโทษและบทลงโทษตามกฎหมายหากมีความผิดจริงไดมี้การรับรองไวใ้น 
มาตรา 392 พระราชบญัญติักิจการส่ือสาร ค.ศ. 2003 ให ้Ofcom เป็นผูอ้อกระเบียบและแนวทางการ
ลงโทษ (Penalty Guidelines) ต่อผูรั้บอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงในสหราช
อาณาจกัรโดยเกณฑก์ารพิจารณาลงโทษท่ี Ofcom ใชเ้ป็นเกณฑต์ดัสินนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยั 3 ประการ
คือ (อา้งอิงจากเอกสารของ Ofcom ช่ือ “Penalty Guidelines: Section 392 of the Communications 
Act 2003”, น. 2) 

(ก) ระดบัความร้ายแรงของการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย 
   (ข) ตวัอย่างการด าเนินการหรือการพิจารณาท่ีเคยมี ในกรณีลกัษณะท่ีเหมือนกนั 
หรือใกลเ้คียงกนัมาก่อน 
  (ค) หลกัประกนัท่ีมัน่ใจได้ว่าวิธีการหรือบทลงโทษนั้นๆ มีความเหมาะสมและ
น าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง  
 และดงัท่ีกล่าวไวเ้บ้ืองตน้ อ านาจการก ากบัดูแลกิจการตามกรอบกฎหมายของ Ofcom ทั้ง 5 
ประการ (อา้งอิงจากเอกสารของ Ofcom ช่ือ “Regulation of Community Radio Key Commitments: 
Guidance on Changes to Key Commitments and Ensuring Compliance”, น. 6 - 7, พฤษภาคม    
ค.ศ. 2010) ไดแ้ก่ 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/tell-us/specific-programme-epg
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  (ก) ค าสั่งใหส้ถานีท่ีละเมิดนั้นๆ ออกอากาศขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณี หรือส่ิงท่ี
คน้พบจากการไต่สวน 
  (ข) การสั่งปรับการเรียกค่าชดเชยตามกฎหมาย 
  (ค) การปรับลดระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการ 
  (ง) การระงบัใบอนุญาตชัว่คราว 
  (จ) การเพิกถอนใบอนุญาต 
 โดยข้อมูลการร้องเรียน รายละเอียดการพิจารณา และผลการตัดสินจะต้องเปิดเผยสู่
สาธารณะในวารสารของ Ofcom’s Broadcast Bullentin (ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบักรณีตวัอยา่งการ
ร้องเรียน ขั้นตอน และแนวทางปฏิบติัของ Ofcom ไดท่ี้ 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-bulletins/)  
 แต่ทั้ งน้ีผูถู้กร้องเรียนและถูกตัดสินลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์ตามกระบวนการทาง
กฎหมายได้ นอกจากน้ีสถานียงัตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และตามกฎหมาย
อาญา หากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมาย ตามลกัษณะการละเมิดท่ีเกิดข้ึนต่อบุคคลและกลุ่มบุคคล
อีกดว้ยซ่ึงจะถูกด าเนินคดีตามกระบวนการยติุธรรมของสหราชอาณาจกัรอีกดว้ย 
 ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในสหราช
อาณาจกัรในหลายสถานี ยงัมีส่วนในการสนบัสนุนทอ้งถ่ิน หน่วยงานองคก์รสาธารณะ ในการเป็น
ส่ือกลางบริการข่าวสารแก่ประชาชนในเขตการบริการ และยงัมีส่วนในกิจกรรมทางสังคม การ
รณรงคร์ะดมทุนเพื่อสาธารณะ อาทิ สถานีวิทยุ Calon FM ใน วเร็กซ์แฮม ไดเ้ป็นส่ือกลางในการ
ช่วยระดมทุน 5,000 ปอนด์ เพื่อกิจกรรมการกุศลในทอ้งถ่ิน (อา้งอิงจากเอกสารของ Ofcom ช่ือ 
“Community Radio: Annual report in the sector: 2009/2010”, น. 47, เม่ือ 18 พฤศจิกายน          
ค.ศ. 2010) 
  

การสอดส่องดูแลจากสังคม และการตรวจสอบจากภาคประชาชน 
  
 นอกจากกระบวนการตามกฎหมาย และการก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียง Ofcom แลว้นั้น 
กิจการกระจายเสียงและกิจการส่ือสารอ่ืนๆ ในสหราชอาณาจกัร ยงัได้รับการสอดส่องดูแลการ
ประกอบกิจการจากภาคสังคม และการตรวจสอบจากภาคประชาชนอยา่งเขม้แข็ง โดยมีองคก์รภาค
ประชาชนเพื่อการเฝ้าระวงัส่ือ อาทิ 
 องคก์ร Mediawatch - UK เป็นองคก์รภาคประชาชนท่ีถือก าเนิดข้ึนในปี ค.ศ. 1965 แต่เดิม
ใชช่ื้อวา่ The National Viewer’s and Listeners’ Association ก่อตั้งโดย Mary Whitehouse โดยมี
แนวทางในการรณรงค์เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบทางสังคมของกิจการกระจายเสียงในสหราช
อาณาจักร และมุ่งต่อต้านการน าเสนอเน้ือหารายการท่ีเป็นภัยคุกคามและอันตรายต่อสังคม 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-bulletins/
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โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต่อเด็กและเยาวชน อาทิ ความรุนแรง การใชภ้าษาหยาบคาย และส่ิงย ัว่ยุทางเพศ 
โดยองคก์รมีเป้าหมายหลกัเพื่อสร้างสรรคค์่านิยมท่ีดีงามในกิจการส่ือสารของประเทศ และผลกัดนั
ให้เสียงของผูฟั้งไดรั้บการตอบรับจากผูผ้ลิตรายการ/สถานี โดยท่ี Mediawatch - UK มีบทบาทท่ี
ส าคญัในการผลกัดนันโยบายของรัฐบาล และกฎหมายท่ีส าคญัเพื่อปกป้องสิทธิของผูฟั้ง (เช่น การ
ผลกัดนัในการเสนอภาพและเร่ืองราวท่ีล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็นเร่ืองผิดกฎหมายในปี ค.ศ. 1978) 
ท างานคู่ขนานกบั Ofcom ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องเรียนการละเมิดกฎหมายของส่ือกระจายเสียง 
ติดตามตรวจสอบการท างานของส่ือ ผลกัดนัการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการของส่ือ
กระจายเสียงทั้งในฐานะผูฟั้งและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการ เป็นตน้ (อา้งอิงและศึกษาขอ้มูล
เพิ่มเติมไดจ้าก 
http:/ /www.mediawatchuk.org.uk/ index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=
143)  
 

การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือสาธารณะ 
  
 ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2009 Ofcom ไดผ้ลกัดนัการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทางสังคม
และอุตสาหกรรมส่ือกระจายเสียง ในการปกป้องสิทธิของประชาชนผูฟั้งรายการวิทยุกระจายเสียง 
โดยไดอ้อกเอกสาร “ขอ้แนะน าเพื่อการมีส่วนร่วมของผูฟั้งในการน าเสนอรายการของทางสถานี
วทิยกุระจายเสียง” เพื่อใหผู้ฟั้งไดมี้ส่วนในการพฒันา สอดส่องตรวจสอบ น าเสนอขอ้คิดเห็น และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในสหราชอาณาจกัร เป็นการสร้างความ
สมดุลในโครงสร้างการถ่วงดุลอ านาจการก ากบัดูแลส่ือในสังคมประชาธิปไตย (องคก์รก ากบัดูแล 
กฎหมาย องคก์รส่ือ และกลุ่มผูฟั้งภาคประชาชน) การส่งเสริมใหเ้กิดกลไกภาคประชาชนเพื่อมีส่วน
ร่วมกบัภาคอุตสาหกรรมในการพฒันากิจการกระจายเสียงในประเทศ ให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากยิ่งข้ึน เอกสารดังกล่าวได้รับการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมส่ือกระจายเสียง และ 
Ofcom ไดน้ าหลกัการดงักล่าวบรรจุไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียง
ในท่ีสุด เน้ือหาโดยสรุปของเอกสาร “ขอ้แนะน าเพื่อการมีส่วนร่วมของผูฟั้งในการน าเสนอรายการ
ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง” (เรียบเรียงและอ้างอิงจากเอกสารระเบียบการของ Ofcom 
“Audience Participation in radio Programming - The Use of Premium Rate Services in Radio: 
Improving Consumer Protection”, 19 ตุลาคม ค.ศ. 2009) มีดงัต่อไปน้ี 
  (1) ผูรั้บอนุญาตประกอบกิจการจะตอ้งถือเป็นความรับผิดชอบในการจดัการให้
เกิดช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่น การส่ือสารทางโทรศพัทท่ี์เปิดโอกาสให้สมาชิกของสาธารณะกบั
ผูรั้บอนุญาต หรือผูแ้ทนได้ส่ือสารซ่ึงกนัและกัน และสามารถเผยแพร่การส่ือสารระหว่างการ
ออกอากาศรายการ 

http://www.mediawatchuk.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=143
http://www.mediawatchuk.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=143
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  (2) การส่ือสารดงักล่าวตอ้งเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทาง
สถานีท่ีหลากหลาย เช่น การออกคะแนนเสียง การร่วมรายการและกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงตอ้งค านึงถึง
ความเป็นเหตุเป็นผล ความถูกต้องตามหลักกฎหมาย และไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดของรายการ            
ช้ีน าไปสู่ส่ิงท่ีผดิหลกัการวตัถุประสงค ์
 สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในสหราชอาณาจกัร ด าเนินกิจการโดยการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนและสมาชิกของสถานีเขา้ร่วมท างานกบัสถานี (ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัความ
ร่วมมือของประชาชนในดา้นกิจกรรมอาสาสมคัรท่ีเป็นกรณีตวัอยา่งของ สถานี Angel Radio และ 
AWAZ FM ซ่ึงทั้ง 2 สถานี ไดรั้บรางวลั The Queen’s Award for Voluntary Service) โดยมี
อาสาสมคัรเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินกิจการของสถานี ซ่ึง Ofcom ได้ให้ค  านิยามของค าว่า 
“อาสาสมคัร” ไวว้่า บุคคลท่ีอุทิศตนท างานเพื่อการประกอบกิจการและการบริหารจดัการกิจการ
กระจายเสียงสถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชน มิไดรั้บค่าตอบแทนใดๆ ในการอุทิศเวลา การให้บริการ 
หรือประสบการณ์ความเช่ียวชาญใดๆ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนอาสาสมัคร และต้องเป็นการ
ด าเนินการท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึนของบุคคลท่ีสามหรือผูอ่ื้น อาทิ เป็นส่วนหน่ึงของการ
ฝึกงานตามหลกัสูตรการศึกษา (แต่ทั้งน้ีอาสาสมคัรท่ีท างานในสถานีเชิงพาณิชย ์และสถานีทอ้งถ่ิน
ของ BBC ไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้ก าหนดของ Ofcom ในอตัรา 9.38 - 13.13 ปอนด์สเตอริงต่อ
ชั่วโมง) ขอบเขตการท างานท่ีประชาชนหรือสมาชิกท่ีเป็นอาสาสมัครท างานร่วมกันในการ
ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนครอบคลุม ทั้งในด้านการบริหาร การจดัการสถานี 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานี การผลิตและการน าเสนอรายการ การท างานภาคสนามในชุมชน การ
ระดมทุน การฝึกอบรม เป็นตน้ (อา้งอิงจากเอกสารของ Ofcom ช่ือ “Community Radio: Volunteer 
Input - Guidelines for community radio stations that wish to use volunteer time as part of station 
turnover.” น. 3 - 5, ฉบบัแกไ้ขปรับปรุงเม่ือ พฤษภาคม ค.ศ. 2010) กิจการกระจายเสียงชุมชนในส
หราชอาณาจกัรไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีโอกาสร่วมกิจการประมาณ 10,000 อตัรา ซ่ึงเม่ือ
รวมจ านวนเวลาท่ีอาสาสมคัรไดอุ้ทิศตวัเขา้มาท างานในกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเป็นเวลา
ทั้งส้ินประมาณ 170,000 ชัว่โมง ในสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน 180 สถานีทัว่ประเทศ จ านวน
อาสาสมคัรท่ีร่วมท างานกับสถานีต่างๆ มีตั้ งแต่ 1 - 300 คน ดงันั้นโดยเฉล่ียในแต่ละปีจะมี
อาสาสมคัรประมาณ 75 คนเขา้ไปท างานต่อหน่ึงสถานี โดยท างานเป็นระยะเวลา 213 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ (อา้งอิงจากเอกสารของ Ofcom ช่ือ “Community Radio: Annual report on the sector: 2009
/2010”, น. 5, 29, เม่ือ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010)  
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แนวทางในการพฒันารายการหรือจัดผงัรายการ 
  
 จากการศึกษาแนวทางและนโยบายเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานีวิทยุกระจายเสียงเชิง
ประเด็นในประเทศต่างๆ ดงักล่าว พบหลกัการท่ีส าคญัท่ียึดถือเป็นแนวทางในการพฒันาหรือจดัผงั
รายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อกลุ่มความสนใจร่วม/เชิงประเด็น คือ (ก) เป็นการ
บริหารจดัการโดยยึดผลประโยชน์ท่ีสาธารณะและสมาชิกในสังคมจะไดรั้บเพิ่มข้ึน (Social Gain) 
และ (ข) ตามท่ีสถานีไดเ้สนอพนัธะสัญญาหลกั (Key Commitments) ในการขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือการท่ีจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นหรือไม่ 
ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์หลกัของสถานีว่า ผูฟั้งกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจร่วมกนัตามพื้นฐานทาง
ชาติพนัธ์ุ อาย ุเขตพื้นท่ีการใหบ้ริการหรือไม่ ฯลฯ 
 โดยภาพรวมของกิจการวทิยุกระจายเสียงชุมชนนั้น ชัว่โมงของรายการต่างๆ ท่ีออกอากาศ
จะประกอบดว้ยรายการสดประมาณ 80 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ และเป็นรายการบนัทึกเทปประมาณ 10 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีรูปแบบรายการสนทนาประมาณ 31% ของรายการท่ีออกอากาศช่วง
กลางวนั แต่เม่ือพิจารณาถึงการน าเสนอเน้ือหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนของกลุ่ม
ความสนใจร่วมแลว้พบวา่มีส่ิงท่ีน่าพิจารณา คือ สถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ มีอตัรา
ชัว่โมงรายการออกอากาศสดมากกวา่ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนทัว่ไป (อา้งอิงจากเอกสารของ 
Ofcom ช่ือ “Community Radio: Annual report on the sector: 2009/2010”, น.29, เม่ือ 18 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2010) และเน่ืองจากลกัษณะธรรมชาติของการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักร ด าเนินการโดยการพึ่ งพาการอุทิศเวลาและแรงงานจาก
อาสาสมคัร จึงมีสถานีวทิยุกระจายเสียงจ านวนไม่มากนกัท่ีสามารถออกอากาศไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
ตลอด 7 วนัของสัปดาห์ และพบวา่เป็นรายการสดถึง 80 - 90 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 เพื่อการน าเสนอให้เห็นภาพท่ีชดัเจนยิ่งข้ึนถึงแนวทางการจดัผงัรายการ จึงขอยกตวัอย่าง
การจดัผงัรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนของกลุ่มเฉพาะ ความสนใจร่วม ชาติพนัธ์ุ เป็น
กรณีศึกษาดงัน้ี  
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สถานีวทิยุกระจายเสียงชุมชนเพือ่ผู้สูงอายุ Angel FM 
ตารางที่ 2.8 แสดงแนวคิดหลักในการพัฒนารายการ ข้อมูลการออกอากาศ และตัวอย่างรายการของสถานี
วทิยุกระจายเสียงชุมชนเพือ่ผู้สูงอายุ Angel FM 
แนวคดิหลกัในการพฒันารายการ

และการจัดผงัรายการ (Key 
Commitments) 

ข้อมูลการออกอากาศ/ 
การด าเนินการโดยสังเขป 

ตัวอย่างรายการ/ 
ผงัรายการ 

มุ่งเป้าหมายเฉพาะเจาะจงในการ
ให้บริการแก่ผูสู้งอาย ุตั้งแต่ 60 ปี
ข้ึนไปในเขต Havant 
 
การผลิตรายการมีทั้งในรูปแบบ
รายการสดและการบนัทึกรายการ
เพื่อออกอากาศ 
 
การน าเสนอรายการส่วนใหญ่เป็น
การน าเสนอเพลงและดนตรียอ้นยคุ
ในช่วงปี  ค.ศ. 1990 - 1959 และ
รายการน าเสนอข่าวสารสาระและ
ประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
ผูฟั้งในชุมชนท่ีให้บริการ 
 
สดัส่วนของการออกอากาศรายการ
สดเป็นการเปิดเพลงร้อยละ 70 และ
การพดูคุยด าเนินรายการร้อยละ 30 
 
เพลงและดนตรียอ้นยคุมีความ
หลากหลาย ทั้งเพลงยอดนิยมใน
อดีต ดนตรีแจส๊, บ๊ิกแบนด,์ ร็อค 
แอนด ์โรลล,์ ละครเพลง, โอเปร่า 
ฯลฯ 
 
การด าเนินรายการ และการ
ประกาศข่าวสาร ประกอบดว้ย 
เหตุการณ์ประจ าวนั, ขอ้มูลบริการ
ชุมชน, สารคดี, การรายงานอากาศ, 
ขอ้มูลทางการพฒันาสาธารณสุข, 
โภชนาการ, สวสัดิการผูสู้งอาย,ุ 
การบ าบดัดา้นความทรงจ าในอดีต 

ออกอากาศเป็นประจ าทุกวนัตั้งแต่เวลา 06.00 - 
24.00 น. 
 
มีการเปิดโอกาสให้ผูฟั้งซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูสู้งอายรุ่วมในรายการออกอากาศรายการ
ประมาณ 3.5 - 9.5 ชัว่โมงต่อวนั 
 
ในการด าเนินการในปี ค.ศ. 2010 ท่ีผา่นมา 
พบวา่สดัส่วนของการออกอากาศรายการ โดย
ภาพรวมเป็นการเปิดเพลงร้อยละ 65 และการ
พดูคุยด าเนินรายการร้อยละ 35 ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
พนัธกิจหลกัของสถานี (Key Commitments) ท่ี
ไดเ้สนอไว ้
 
มีการน าเสนอเพลงท่ีมีความหลากหลาย
ประเภทยิง่ข้ึน และมีการประสานงานกบัวง
ดนตรี/เครือข่ายในทอ้งถ่ินในการบนัทึกหรือ
แสดงประกอบรายการ และจะมีการน าเสนอ
เพลงคนัทรียอ้นยคุเพ่ิมเติมข้ึน เพ่ือเติมเตม็
ความตอ้งการของผูฟั้ง 
 
มีการน าเสนอรายการประเภทสารคดีและการ
น าเสนอขอ้มูลท่ีเจาะลึกมากข้ึน เพ่ือสนอง
ความตอ้งการข่าวสารและความน่าสนใจ อาทิ 
เร่ืองราวยอ้นอดีต เกร็ดชีวิตบุคคลส าคญัใน
ชุมชน วิธีการเพ่ิมความอุ่นแก่บา้นเรือนในฤดู
หนาว ฯลฯ 
 
สถานีด าเนินกิจการภายใตก้ารประสานงานกบั
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
กวา่ 100 องคก์ร 

ตวัอยา่งรายการไดแ้ก่ 
Radio Doctor: รายการความรู้เก่ียวกบั
การดูแลรักษาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
เปิดโอกาสให้ผูฟั้งโทรศพัท ์ส่ง
จดหมาย อีเมลเ์พื่อถามตอบปัญหาใน
รายการ 
The Monday Club และ Open 
House: เปิดสายให้ผูฟั้งแบ่งปัน
ประสบการณ์ ร้องทุกข ์แสดง
ขอ้คิดเห็น 
Yesterday’s News: เป็นรายการ
น าเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ในอดีตท่ี
ส าคญัในชุมชน/ประเทศ ในช่วง 60 ปี
ท่ีผา่นมา 
Saturday Safari: น าเสนอเร่ืองราว
ตลกขบขนั บทกวี 
Fireside Chat: น าเสนอการยอ้นร าลึก
เหตุการณ์ส าคญัในช่วงชีวิตท่ีผา่นมา
ของผูฟั้ง 
HBTN (Havant Borough Talking 
News): รายการบนัทึกการอ่านข่าวเพ่ือ
ให้บริการผูมี้ปัญหาทางสายตา 
Daily Events Diary: รายการข่าว
ชุมชนประจ าวนั 10 - 20 ข่าวต่อวนั 
 
หมายเหตุ: ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผงั
รายการของสถานีไดท่ี้ 
http://www.angelradio.moonfruit.com
/#/prog-sched-2/4534088357  
 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: เรียบเรียงจากเอกสารการรายงานประจ าปีของสถานี Angel Radio: Key Commitments Annual Report Form, 
เมษายน ค.ศ. 2010 

http://www.angelradio.moonfruit.com/#/prog-sched-2/4534088357
http://www.angelradio.moonfruit.com/#/prog-sched-2/4534088357
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สถานีวทิยุกระจายเสียงชุมชนเพือ่ชาติพนัธ์ุ AWAZ FM 
ตารางที่ 2.9 แสดงแนวคิดหลักในการพัฒนารายการ ข้อมูลการออกอากาศ และตัวอย่างรายการของ สถานี
วทิยุกระจายเสียงชุมชนเพือ่ชาตพินัธ์ุ Awaz FM 
แนวคดิหลกัในการพฒันารายการ และ
การจัดผังรายการ (Key Commitments) 

ข้อมูลการออกอากาศ/ 
การด าเนินการโดยสังเขป 

ตัวอย่างรายการ/ผงัรายการ 

Awaz FM ประกาศพนัธกิจท่ีชดัเจนใน
การให้บริการวิทยกุระจายเสียงท่ีมุ่งการ
ให้บริการกลุ่มชาติพนัธุ์ เอเชียใต ้และ
แอฟริกนั ในเขตเมืองกลาสโกว ์สก็อต
แลนด ์
 
ออกอากาศรายการข่าวสาร สาระบนัเทิง 
เร่ืองราวของชุมชน ข่าวสารทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
 
สดัส่วนของการออกอากาศรายการสด 
เป็นการเปิดเพลงร้อยละ 60 และการ
พดูคุยด าเนินรายการร้อยละ 40 
 
น าเสนอเร่ืองราวบนพ้ืนฐานการให้
ความเคารพต่อหลกัความเช่ือพ้ืนฐาน
ของประชาชน ครอบคลุมความเช่ือของ
คริสตศาสนา ฮินดู ซิกข ์และอิสลาม 
 
น าเสนอศิลปะ บนัเทิง ดนตรีและ
วฒันธรรมของชาวเอเชียใต ้
 
ให้บริการข่าวสารสาระ การศึกษา 
ขอ้มูล เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต 
สุขอนามยัท่ีดี เพ่ือผูล้ี้ภยัและผูอ้พยพ 
 
ออกอากาศอยา่งน้อยวนัละ 15 ชัว่โมง 
 
ใชภ้าษาอูรดู ปันจาบี ฮินดี สวาฮิลี และ
ภาษาองักฤษในการออกอากาศ 

Awaz FM ก่อตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1996 
ออกอากาศคร้ังแรกเม่ือ 15 กนัยายน ค.ศ. 
1997 และไดรั้บการอนุญาตจาก RTA-
The Radio Authority (Ofcom ในปัจจุบนั) 
ให้ทดลองการออกอากาศในปี ค.ศ. 2002 
และไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุ
ชุมชนคร้ังแรก (5 ปี) จาก Ofcom เม่ือ
เดือนมกราคม ค.ศ. 2005 และไดรั้บการ
ต่ออายใุห้ด าเนินการต่อถึง 31 ธนัวาคม 
ค.ศ. 2015 
 
ขอบเขตการส่งสญัญาณครอบคลุมรัศมี 5 
กิโลเมตร ในเขตชุมชนเมืองกลาสโกว ์
(สก็อตแลนด)์ ใชค้ล่ืนความถ่ี FM 107.2 
MHz 
 
ออกอากาศเป็นประจ าทุกวนัตั้งแต่เวลา 
08.00 - 01.00 น. 
 
มีการน าเสนอรายการหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ รายการสนทนา, รายการเพลงดนตรี, 
รายการน าเสนอการแสดงสด, รายการเปิด
โอกาสให้ผูฟั้งโทรศพัทเ์พ่ือร่วมรายการ 
(Phone In Shows) 

ตวัอยา่งรายการไดแ้ก่ 
Breakfast Show/Morning Show: เป็น
รายการออกอากาศทุกเชา้เพื่อให้บริการ
ข่าวสาร การสนทนาแลกเปล่ียน น าเสนอ
ปกิณกะ สาระประโยชน์ ประเด็นต่างๆ ท่ี
ครอบคลุมและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูฟั้ง
เป้าหมายคือกลุ่มชาติพนัธุ์ เอเชียใตแ้ละ
แอฟริกาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน 
Africa Live: รายการท่ีน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสาร และเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
แอฟริกา 
Awaz De Kahan Hai: ออกอากาศทุกคืน
วนัจนัทร์ เวลา 21:00 - 23:00 น. เป็น
รายการเพลงยอดนิยมในอดีตของศิลปิน
ชาวอินเดียและเอเชียใต ้
Awazey Masihay: ทุกเชา้วนัจนัทร์ 9:00 - 
10:00 น. ด าเนินรายการเพ่ือส่งเสริมความ
เช่ือของชาวคริสตจ์ากปากีสถาน 
Apna Punjab: เป็นรายการเพ่ือกลุ่มชาติ
พนัธ์ุจากแควน้ปันจาบ 
Bollywood Blitz: น าเสนอข่าวสารความ
เคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
Bollywood ในอินเดีย 
Lollywood Dhamaka: ออกอากาศทุก
บ่ายวนัเสาร์ 13:00 - 15:00 น. เป็นรายการ
เพลง สมัภาษณ์ และการแสดงสดจาก
ศิลปินชาวปากีสถาน และเอเชียใต ้
Juma: น าเสนอรายการเป็นภาษาอูรดู 
Gurbani - Sikh Faith: เป็นรายการ
ส่งเสริมความเช่ือและวฒันธรรมประเพณี
ของชาวซิกข ์
 
หมายเหตุ: ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผงัรายการ
ของสถานีไดท่ี้ http://www.awazfm.co.uk  

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: เรียบเรียงจาก http://www.awazfm.co.uk และเอกสารของ Ofcom เก่ียวกบั Key Commitments ของสถานี 
Awaz FM http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/cr019.pdf, มกราคม 2006 

http://www.awazfm.co.uk/
http://www.awazfm.co.uk/
http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/cr019.pdf
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สถานีวทิยุกระจายเสียงชุมชนเพือ่ผู้พกิารทางสายตา Insight Radio (Glasgow West) 
ตารางที่ 2.10 แสดงแนวคิดหลักในการพัฒนารายการของ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อผู้พิการทางสายตา 
Insight Radio  
แนวคดิหลกัในการพฒันารายการ และการจัด

ผงัรายการ (Key Commitments) 
ข้อมูลการออกอากาศ/ 

การด าเนินการโดยสังเขป 
ตัวอย่างรายการ/ผงัรายการ 

กลุ่มเป้าหมายหลกัเพื่อการใหบ้ริการคือ ผูพ้ิการ
ทางสายตา ผูมี้ปัญหาในการมองเห็น ผูมี้ปัญหาทาง
สุขภาพท่ีท าใหเ้ป็นปัญหาในการอ่านข่าวสารสาระ
จากส่ือส่ิงพิมพแ์ละผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา ไม่
สามารถอ่านหนงัสือออก 
 
สดัส่วนของการออกอากาศรายการสด เป็นการ
พดูคุยด าเนินรายการร้อยละ 60 และการน าเสนอ
อ่ืนๆ การเปิดเพลงร้อยละ 40 
 
ผูด้  าเนินรายการหลกัทั้งหมดของสถานีเป็นผูพ้ิการ
ทางสายตา หรือผูมี้ปัญหาในการมองเห็น 
 
การออกอากาศรายการสดท่ีเป็นการพดูคุยด าเนิน
รายการส่วนใหญ่จะเป็นการน าเสนอข่าวสาร
บา้นเมือง เร่ืองราวสาระบนัเทิงท่ีน าเสนอในส่ือ
ต่างๆ ส่ิงพิมพ ์รายการโทรทศัน ์ภาพยนตร์ ใน
ประเด็นต่างๆ อาทิ ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพ 
เทคโนโลยี ธุรกิจการคา้ ศิลปะบนัเทิง วฒันธรรม 
การท าอาหาร ส่ิงประดิษฐ ์งานหตักรรมท าเอง การ
สมัภาษณ์ ดนตรีตั้งแต่ยคุทศวรรษท่ี 1940 จนถึง
ปัจจุบนั และอาจมีการออกอากาศเป็นภาษาเกลิค 
(Gaelic) ในบางโอกาส 

ขอบเขตการส่งสญัญาณครอบคลุม
รัศมี 5 กิโลเมตรในเขตชุมชนเมือง
กลาสโกว ์ฝ่ังตะวนัตก (สกอ็ต
แลนด)์ ใชค้ล่ืนความถ่ี FM 101 MHz 
และในปัจจุบนัไดรั้บการสนบัสนุน
ใหเ้ผยแพร่กระจายเสียงรายการผา่น
ดาวเทียม Sky Channel 0188 
 
ออกอากาศเป็นประจ าทุกวนั ในวนั
ธรรมดาตั้งแต่ 07:00 - 22:00 น. และ 
08:00 - 20:00 น. ในวนัหยุดเสาร์และ
อาทิตย ์
 
ด าเนินการโดยการร่วมมือกบัองคก์ร
ต่างๆ และชุมชนเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของผูพ้ิการทางสายตา ผูมี้ปัญหา
ในการมองเห็นและผูด้อ้ยโอกาส
ทางการศึกษาไม่สามารถอ่าน
หนงัสือออกและส่งเสริมการจา้งงาน 
การช่วยเหลือท่ีจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต 

ตวัอยา่งรายการไดแ้ก่ 
Early Edition: ออกอากาศเป็นประจ าทุกเชา้
วนัจนัทร์ถึงศุกร์ 07:00 - 10:00 น. เป็นการ
น าเสนอการสนทนาเล่าข่าว รายงานเร่ืองเด่น
ข่าวพาดหวัจากหนงัสือพิมพย์อดนิยมของส
หราชอาณาจกัร อาทิ The Guardian, Daily 
Telegraph, The Times, Daily Mail, The 
Independent, The Sun นอกจากน้ีในรายการยงั
มีการสนทนาประเด็นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ย 
Morning Mix: ออกอากาศเป็นประจ าทุกเชา้
วนัจนัทร์ถึงศุกร์ 10:00 - 12:00 น. เป็นการ
น าเสนอรายการแบบปกิณกะผสมผสาน การ
สนทนา, การสมัภาษณ์, สารคดี, เพลงและ
ดนตรี อาทิ ในวนัจนัทร์เป็นเร่ืองราวเด่น แปลก
น่าสนใจจากรอบโลก, วนัองัคาร เป็นการ
น าเสนอเก่ียวกบัเทคโนโลยีและการท าอาหาร, 
วนัพุธ น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัการดูแล
สุขภาพ, วนัพฤหสับดี น าเสนอส่ิงประดิษฐง์าน
หตัถกรรมท าเอง, วนัศุกร์ น าเสนอเร่ืองราว
เก่ียวกบักีฬา วิจารณ์ภาพยนตร์ และการท าสวน 
Daily Lunch: ออกอากาศเป็นประจ าทุกบ่าย
วนัจนัทร์ถึงศุกร์ 13:00 - 15:00 น. เป็นการ
น าเสนอส่ิงท่ีน่าสนใจ และเกร็ดความรู้ แฟชัน่ 
บนัเทิง สุขภาพ เศรษฐกิจ จากนิตยสารช่ือดงั
ต่างๆ อาทิ Cosmopolitan, Heat Magazine, 
Inside Soap ฯลฯ 
Talking Books: น าเสนอการอ่านวรรณกรรม 
บทกวี บทละคร นิยาย เร่ืองสั้นต่างๆ 
Afternoon Edition: ออกอากาศเป็นประจ าทุก
วนั 16:00 - 19:00 น. เป็นการน าเสนอการ
สมัภาษณ์ สนทนา เร่ืองท่ีเป็นท่ีสนใจ 
เหตุการณ์กิจกรรม ประเด็นส าคญัของสงัคม
และบุคคลต่างๆ 
Rock Spectrum, Sunset Melodies, Urban 
Insight, Jazz Insight: เป็นรายการเพลงและ
ดนตรี ออกอากาศในช่วง 19:00 น. เป็นตน้ไป 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: เรียบเรียงจาก http://www.insightradio.co.uk และเอกสารของ Ofcom เก่ียวกบั Key Commitments ของสถานี 
Insight Radio http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/cr017.pdf มีนาคม 2006 

 

http://www.insightradio.co.uk/
http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/cr017.pdf
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สถานีวทิยุกระจายเสียงชุมชนเพือ่คนรักศิลปะและดนตรีทางเลอืก Resonance FM 
ตารางที่ 2.11 แสดงแนวคิดหลักในการพัฒนารายการ ข้อมูลการออกอากาศ และตัวอย่างรายการของ สถานี
วทิยุกระจายเสียงชุมชนเพือ่คนรักศิลปะและดนตรีทางเลอืก Resonance FM 
แนวคดิหลกัในการพฒันารายการ 

และการจัดผงัรายการ (Key 
Commitments) 

ข้อมูลการออกอากาศ/ 
การด าเนินการโดยสังเขป 

ตัวอย่างรายการ/ผงัรายการ 

กลุ่มเป้าหมายหลกัเพ่ือการ
ให้บริการคือ ผูรั้กงานศิลปะและ
ดนตรี ผูมี้อาชีพทางศิลปะและ
ดนตรี ผูช่ื้นชอบศิลปะและดนตรี
ทางเลือกท่ีไม่ไดรั้บการน าเสนอ
จากส่ือกระแสหลกั 
 
สดัส่วนของการออกอากาศ
รายการสดเป็นการเปิดเพลงร้อย
ละ 65 การพดูคุยด าเนินรายการ
ร้อยละ 30 และการ
ประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมต่างๆ 
ร้อยละ 5 
 
น าเสนอดนตรีและเป็นส่ือกลาง
เพื่อน าเสนอผลงานศิลปะ
ทางเลือกและเชิงทดลองสู่ผูฟั้ง 
 
น าเสนอการสนทนา การ
แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ความ
คิดเห็น สู่สาธารณะเก่ียวกบัศิลปะ 
ดนตรี ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั 
 
ใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกัในการ
ออกอากาศ แต่อาจมีการ
ออกอากาศเป็นภาษาอ่ืนๆ ในบาง
ช่วงหรือบางโอกาส อาทิ ภาษา
เซอร์เบียน, อลับาเน่ียน, ฟาร์ซี 

สถานีก่อตั้งโดยกลุ่มสมาคมนกัดนตรีใน
ลอนดอน (London Musicians’ 
Collective) เร่ิมกิจการกระจายเสียงคร้ัง
แรกเม่ือ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 
 
ขอบเขตการส่งสญัญาณครอบคลุมรัศมี 5 
กิโลเมตร ในเขตชุมชนเมืองในใจกลาง
ลอนดอน (Central London) ใชค้ล่ืน
ความถ่ี FM 104.4 MHz 
 
มีการน าเสนอรายการในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งการแสดงดนตรีออกอากาศทั้ง
แบบบนัทึกและการแสดงสด การสนทนา 
การสมัภาษณ์ สารคดี ละครและการ
พรรณนาบทกวี เปิดสายสนทนากบัผูฟั้ง
และแขกร่วมรายการ ฯลฯ 
 
ออกอากาศเป็นประจ าทุกวนั ตั้งแต่เวลา 
06:00 - 02:00 น. 
 
น าเสนอดนตรีท่ีมีความหลากหลายสาขา
และเสนอข่าวสารเก่ียวกบัศิลปะ และ
ขอ้มูลการแสดงศิลปะดนตรีท่ีจดัแสดงอยู่
ตามแกลลอร่ีหรือสถานท่ีต่างๆ โดยเฉพาะ
ในลอนดอนและเมืองต่างๆ ในสหราช
อาณาจกัร อยูเ่สมอ 
 
ด าเนินกิจการโดยประสานงานกบักลุ่ม
ศิลปิน นกัดนตรี สถาบนัศิลปะวฒันธรรม
และดนตรี พิพิธภณัฑ ์โรงเรียน สถาบนั
ศิลปะดนตรีต่างๆ ในลอนดอน ซ่ึงผู ้
ด  าเนินรายการ ผูร่้วมรายการ อาสาสมคัร
ส่วนใหญ่อยูใ่นเครือข่ายดงักล่าว 

ตวัอยา่งรายการไดแ้ก่ 
Strange Attractor: รายการสนทนา และการ
สมัภาษณ์ ศิลปิน นกัคิด นกัดนตรี นกัประดิษฐ์ 
ฯลฯ เก่ียวกบัแง่คิดและผลงานท่ีแปลก หรืองาน
เชิงทดลองท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์น 
The Traditional Music Hour: น าเสนอเพลง
ตามประเพณีหรือเพลงพ้ืนเมืองของเกาะองักฤษ
ท่ีไม่ไดรั้บการเปิดในสถานีทัว่ไป 
Graphic Design on the Radio: เป็นรายการ
น าเสนอเก่ียวกบัความรู้ ผลงานศิลปะออกแบบ
ทางกราฟิค แอนนิเมชัน่ การสนทนา
วิพากษวิ์จารณ์ผลงานในแขนงดงักล่าว 
The OST Show: รายการแสดงและสนทนากบั
ศิลปินนกัดนตรี การน าเสนอเก่ียวกบัผลงาน
ศิลปะดนตรี 
This Music Wins: น าเสนอเกร็ดความรู้และ
ขอ้มูลเก่ียวกบัดนตรี ผลงานจากศิลปิน ผูแ้ต่ง
เพลง นกัดนตรี ฯลฯ 
Six Pillars to Persia: น าเสนอเร่ืองราวศิลปะ 
วฒันธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งพ้ืนท่ีมรดกโลก 
ในเปอร์เซีย (อิหร่าน) 
Late Lunch With Out to Lunch: น าเสนอบท
กวีและวรรณกรรมต่างๆ  
50/50 Sound System: การผสมผสานดนตรี 
ของดีเจจากงานดนตรีหรือแผน่เสียง ซีดี ไฟล์
เพลง 
 
หมายเหตุ ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั ผงัรายการของ
สถานีไดท่ี้ http://www.resonancefm.com  

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: เรียบเรียงจาก http://www.resonancefm.com และเอกสารของ Ofcom เก่ียวกบั Key Commitments ของสถานี 
Resonance FM http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/cr060.pdf, มกราคม ค.ศ. 2006 

http://www.resonancefm.com/
http://www.resonancefm.com/
http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/cr060.pdf
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สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อชาวเพศที่สาม Gaydio (LGBT - Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender Radio) 

ตารางที่ 2.12 แสดงแนวคิดหลักในการพัฒนารายการ ข้อมูลการออกอากาศ และตัวอย่างรายการของสถานี
วทิยุกระจายเสียงชุมชนเพือ่ชาวเพศทีส่าม Gaydio 
แนวคดิหลกัในการพฒันารายการ และ
การจัดผังรายการ (Key Commitments) 

ข้อมูลการออกอากาศ/ 
การด าเนินการโดยสังเขป 

ตัวอย่างรายการ/ผงัรายการ 

กลุ่มเป้าหมายหลกัเพ่ือการให้บริการคือ
กลุ่มประชาชนในเพศท่ีสาม คือ ชาวเลส
เบ้ียน เกย ์ผูท่ี้เปล่ียนแปลงเพศ (LGBT - 
Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender) ในเขตเมืองแมนเชสเตอร์ 
 
วตัถุประสงคก์ารด าเนินกิจการหลกัคือ 
เป็นส่ือสะทอ้นความตอ้งการทางสังคม 
และน าเสนอวิถีชีวิตของชาวเพศท่ีสาม
ในทุกระดบัอาย ุและท่ีส าคญัคือสถานีมี
เป้าหมายในการเป็นส่วนหน่ึงในสงัคม
ในการท าหนา้ท่ี เพื่อลดความรู้สึกถูก
โดดเด่ียว แปลกแยก และความเกลียดชงั
ชาวเพศท่ีสามในสงัคม 
 
สดัส่วนของการออกอากาศรายการสด 
เป็นการเปิดเพลงร้อยละ 80 และการ
พดูคุยด าเนินรายการร้อยละ 20 
 
เป็นการน าเสนอรายการเพลงดนตรีเป็น
หลกั ผสมผสานกบัรายการบริการ
ข่าวสาร การสมัภาษณ์ การสนทนา 
 
โดยเร่ืองและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาว
เพศท่ีสามจะไดรั้บการสอดแทรกอยูใ่น
การน าเสนอรายการในช่วงต่างๆ 

เร่ิมกิจการกระจายเสียงคร้ังแรกภายใต้
ใบอนุญาตประเภทการบริการภายใตก้าร
ควบคุม (Ofcom Restricted Service 
License) เม่ือ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2006 และ
ต่อมาไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียงชุมชนเม่ือเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2010 
 
ขอบเขตการส่งสญัญาณครอบคลุมรัศมี 5 
กิโลเมตร ในเขตชุมชนเมืองใน
แมนเชสเตอร์ (Manchester) ใชค้ล่ืน
ความถ่ี FM 88.4 MHz 
 
ออกอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 - 02.00 น. 
และภายหลงัช่วง 02:00 น. เป็นการเปิด
เพลงต่อเน่ือง 
 
สถานีไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสารระหว่าง
สถานีและผูฟั้งซ่ึงเป็นชาวเพศท่ีสาม โดย
การโทรศพัทร่์วมในรายการ การส่ง
ขอ้ความสั้นหรืออีเมล ์ขอ้ความในส่ือ
เครือข่ายทางสงัคม ทวิตเตอร์และเฟซบุค 
แลว้น ามาอ่าน หรือน ามาใชเ้ป็นประเด็น
ซกัถาม ระดมความคิดเห็น เป็นตน้ 
 
ด าเนินการโดยการประสานงานกบักลุ่ม
และหน่วยงานของชาวเพศท่ีสามในเขต
เมืองแมนเชสเตอร์และทัว่ประเทศ 

ตวัอยา่งรายการไดแ้ก่ 
รายการส่วนใหญ่เป็นรายการเพลงท่ี
ไดรั้บความนิยมโดยทัว่ไปและไดรั้บการ
ขอจากผูฟั้งชาวเพศท่ีสาม โดยมีผูด้  าเนิน
รายการหลกัท าหนา้ท่ีในแต่ละช่วงและจะ
ใชช่้วงเวลาของรายการบางส่วน และช่วง
ก่อนการน าเขา้หรือจบเพลง เป็นช่วงการ
ส่ือสารประเด็นต่างๆ ตามท่ีผูด้  าเนิน
รายการจะหยบิยกมาน าเสนอ 
 
หมายเหตุ: ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั              
ผงัรายการของสถานีไดท่ี้ 
http://www.gaydio.co.uk  

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: เรียบเรียงจาก http://www.gaydio.co.uk และเอกสารของ Ofcom เก่ียวกบั Key Commitments ของสถานี 
Gaydio http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/cr186.pdf, เมษายน ค.ศ. 2010 

 
 
 
 

http://www.gaydio.co.uk/
http://www.gaydio.co.uk/
http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/cr186.pdf
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สถานีวทิยุกระจายเสียงชุมชนเพือ่ชุมชนชาวมุสลมิ Crescent Radio 
ตารางที่ 2.13 แสดงแนวคิดหลักในการพัฒนารายการ ข้อมูลการออกอากาศ และตัวอย่างรายการของ สถานี
วทิยุกระจายเสียงชุมชนเพือ่ชุมชนชาวมุสลมิ Crescent Radio 
แนวคดิหลกัในการพฒันารายการ และ
การจัดผังรายการ (Key Commitments) 

ข้อมูลการออกอากาศ/ 
การด าเนินการโดยสังเขป 

ตัวอย่างรายการ/ผงัรายการ 

กลุ่มเป้าหมายหลกัเพ่ือให้บริการขอ้มูล
ข่าวสารของชาวชุมชนเอเช่ียนมุสลิมใน
เขตเมืองโรชเดล (Rochdale) ซ่ึงมี
ประชากรชาวมุสลิมอาศยัอยูป่ระมาณ 
19,000 คน 
 
สดัส่วนของการออกอากาศรายการสด 
เป็นการพดูคุยด าเนินรายการร้อยละ 70 
และการเปิดเพลงร้อยละ 30 
 
มุ่งเนน้การน าเสนอเพ่ือความ
หลากหลายตามวิถีชีวิตของชาวมุสลิม 
การเสนอรายการส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
นิตยสารทางอากาศ (Magazine Style) 
น าเสนอข่าวสารเพ่ือบริการชุมชน ดา้น
สุขภาพ การศึกษา เร่ืองราวเพื่อเยาวชน 
ผสมผสานไปกบัรายการเพ่ือส่งเสริม
ความรู้ทางดา้นศาสนาอิสลาม และการ
สนทนาเก่ียวกบัความเช่ือทางศาสนา 
 
การเปิดเพลงและดนตรี จะไม่เนน้การ
เปิดเพลงท่ีใชเ้คร่ืองดนตรีไฟฟ้า แต่จะ
เป็นดนตรีประเภทอะคูสติก เพื่อการ
ส่งเสริมสุนทรีย ์และดนตรีพ้ืนบา้นใน
แถบเอเชีย 
 
ออกอากาศในหลายภาษา อาทิ 
ภาษาองักฤษ อูรดู ปันจาบี พาหาริ พสูตู 
สวาฮิรี เบนกาลี อารบิค และพสูโต โดย
มีการเพ่ิมลดตามโอกาสต่างๆ 

สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนเครสเซนต ์
เร่ิมออกอากาศคร้ังแรกภายใตใ้บอนุญาต
ชัว่คราว (SRSL) เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 
ค.ศ. 1999 และต่อมาไดรั้บใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชน 
เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน ค.ศ. 2006 
 
ขอบเขตการส่งสญัญาณครอบคลุมรัศมี 5 
กิโลเมตร ในเขตชุมชนเมืองในโรชเดล 
(Rochdale) ใชค้ล่ืนความถ่ี FM 97.0 MHz 
 
ออกอากาศตั้งแต่เวลา 07:00 - 24:00 น. 

ตวัอยา่งรายการไดแ้ก่ 
Jummah Q Abas: เป็นรายการท่ีน าเสนอ
เก่ียวกบัชีวประวติัของพระศาสดาโมฮมั
หมดั, ความเช่ือเก่ียวกบัหลกัศาสนา, 
ความรู้เก่ียวกบัพระคมัภีร์อลักุรอาน ฯลฯ 
Q&A with Mulfi Saab: เป็นรายการเพ่ือ
การตอบค าถามเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม 
Jummah Jalwa: เป็นรายการสนทนา
เก่ียวกบัหลกัธรรมของศาสนาอิสลาม 
และมีการถ่ายทอดการเทศน์ 
(Khutbah/Sermon) จากมสัยดิในโรชเดล 
Crescent Noticeboard: รายการเพ่ือการ
ประกาศข่าวสารของชุมชน 
The Saying of Prophet Muhammad: 
รายการน าเสนอค าสั่งสอนของศาสดา
โมฮมัหมดั 
 
หมายเหตุ: ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั              
ผงัรายการของสถานีไดท่ี้ 
http://www.crescentradio.net/  

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: เรียบเรียงจาก http://www.crescentradio.net/ และเอกสารของ Ofcom เก่ียวกบั Key Commitments ของสถานี 
Crescent http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/cr026.pdf, กนัยายน ค.ศ. 2006 

 
 
 

http://www.crescentradio.net/
http://www.crescentradio.net/
http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/cr026.pdf
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2.2 กจิการวทิยุกระจายเสียงชุมชนกลุ่มความสนใจร่วม/ประโยชน์ร่วมในประเทศออสเตรเลยี 
 
 ประเทศออสเตรเลียได้ประกาศตวัอย่างชัดเจนในนโยบายแห่งรัฐและประกาศเป็นวาระ
แห่งชาติ (สืบต่อเน่ืองกันมานับแต่ ปี ค.ศ. 1999 โดย ฯพณฯ จอห์น โฮเวิร์ด (John Howard) 
(นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) ในการเป็นประเทศท่ีส่งเสริมคุณค่าและศกัด์ิศรีของประชาชนในดา้น
ความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวฒันธรรม (Australia’s Multicultural Policy)       
โดยหลกัการท่ีเป็นหลกัปรัชญาท่ีส าคญัของนโยบายแห่งรัฐดงักล่าวคือ 
  (1) เป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพลเมืองทุกคน (Responsibilities of All) ในการ
ร่วมมือกนัส่งเสริมสนบัสนุนสังคมออสเตรเลียให้เกิดหลกัประกนัถึงสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม
กนัของสมาชิกในสังคม และส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรมใหเ้จริญงอกงาม 
  (2) เคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั (Respect for Each Person) ส่งเสริมหลกัการ
แห่งนิติธรรมตามนยัยะแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนทุกกลุ่มในเสรีภาพในการส่ือสาร 
การแสดงออกในวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม ตลอดจนความเช่ือของปัจเจกชน และตอ้งให้ความ
เคารพซ่ึงกนัและกนั ในความแตกต่างทางวฒันธรรมและความเช่ือของสมาชิกในสังคมและผูอ่ื้น
ดว้ย 
  (3) ยึดถือความยุติธรรมและเสมอภาค (Fairness for Each Person) ประชาชน
ออสเตรเลียทุกคนตอ้งไดรั้บโอกาสและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ความเท่าเทียมกนัครอบคลุมใน
ทุกมิติทั้งทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจตามครรลองวถีิชีวติของชาวออสเตรเลีย  
  (4) มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อประชาชนทุกภาคส่วน (Benefit for All) ความ
หลากหลายทางวฒันธรรมของประชาชนชาวออสเตรเลีย คือ ประโยชน์และความงดงามของ
ประเทศชาติและประชาชน 
 จากปรัชญาพื้นฐานดังกล่าว รัฐบาลในสมยัต่อมา ต่างน ามาเป็นหลักการของการออก
นโยบาย กฎหมาย แผนงานภาคปฏิบติั ทั้งในระดบัประเทศ ระดบัรัฐ เมือง ส่วนปกครองทอ้งถ่ิน 
เพื่อการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวฒันธรรม การศึกษา การสาธารณสุข การส่ือสาร ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนต่อเน่ืองกนัมา (อา้งอิงจาก Commonwealth of Australia (2003), 
“Multicultural Australia: United in Diversity”, น. 5 - 9 และ Department of Immigration and 
Citizenship, http://www.immi.gov.au/media/fact-sheets/06evolution.htm)  
 ระบบและรูปแบบกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศออสเตรเลียนับว่าเป็นตวัอย่างท่ี
ส าคญัและชดัเจน ท่ีรัฐให้ความส าคญัในการใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุกระจายเสียงในการพฒันา
ประเทศ ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และท่ีส าคญัคือจดัสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุให้ภาคประชาชนไดใ้ชส่ื้อ
วิทยุกระจายเสียงในการส่ือสารในประเด็นความสนใจท่ีเฉพาะเจาะจง ประชาชนในกลุ่มความ

http://www.immi.gov.au/media/fact-sheets/06evolution.htm
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ตอ้งการเฉพาะ ใชก้ารส่ือสารเพื่อประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิกในชุมชน ครอบคลุมทั้งในมิติชุมชน
เชิงภูมิศาสตร์ และมิติในเร่ืองชาติพนัธ์ุและลกัษณะทางสังคมวทิยา 
 เม่ือศึกษาถึงในระบบกิจการกระจายเสียงในออสเตรเลีย ตามกฎหมายประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ปี ค.ศ. 1992 (The Broadcasting Services Act of 1992) ไดแ้บ่ง
ประเภทของกิจการวทิยกุระจายเสียงออกเป็น 6 ประเภท คือ 
  (1) การบริการกิจการกระจายเสียงสาธารณะระดับชาติ (National, Publicity 
Owned Broadcasting Services) ไดแ้ก่ ABC-Australian Broadcasting Corporation, และ SBS-
Special Broadcasting Service 
   (1.1) กิจการวิทยุกระจายเสียงของ ABC ประกอบด้วยเครือข่าย
วิทยุกระจายเสียงระดบัชาติ ทั้งส้ิน 4 ช่องกิจการหลกั คือ Radio National, Triple J, ABC Classic 
FM, และ ABC News Radio 
   - โดยมีเครือข่ายวิทยุทอ้งถ่ินของ ABC (ABC Local Radio) ท่ีเป็นสถานี
ลูกข่ายครอบคลุมในเมืองใหญ่ของรัฐต่างๆ และตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศนั้นมีทั้งส้ิน 60 สถานี 
   - ABC มีการส่งสัญญาณออกอากาศในรูปแบบบริการวิทยุกระจายเสียง
ระหว่างประเทศโดยใช้ช่ือว่า “วิทยุกระจายเสียงออสเตรเลีย” (Radio Australia) ส่งสัญญาณโดย
คล่ืนสั้น (Shortwave) และถ่ายทอดสัญญาณผา่นดาวเทียมครอบคลุมอาณาบริเวณเอเชียแปซิฟิค 
   - ABC ยงัมีหน้าท่ีในการให้บริการถ่ายทอดเสียงการประชุมรัฐสภาเพื่อ
ออกอากาศทัว่ประเทศดว้ย 
   (1.2) กิจการวทิยกุระจายเสียง SBS เป็นกิจการวทิยุกระจายเสียงท่ีเนน้การ
ใหบ้ริการ ข่าวสาร สาระบนัเทิงแก่กลุ่มประชาชนท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างในดา้นเช้ือชาติ 
วฒันธรรม ภาษา ชนกลุ่มน้อย หรือเป็นรายการพิเศษ โดยมีการออกอากาศเป็นภาษาต่างๆ ถึง 68 
ภาษา ส่งสัญญาณกระจายเสียงครอบคลุมเมืองหลกัๆ ทัว่ประเทศ และในบางส่วนในภูมิภาคหลกั
ของออสเตรเลีย 
  (2) การบริการกิจการกระจายเสียงเชิงพาณิชย์ (Commercial Broadcasting 
Services) เป็นบริการท่ีผูฟั้งไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการรับฟัง (Free-to-air Services) แต่ทั้งน้ีเป็น
กิจการกระจายเสียงเชิงพาณิชย์ท่ีมุ่งผลก าไรและได้รับรายได้หลักจากการโฆษณา ซ่ึงในปี           
ค.ศ. 2004 มีสถานีวทิยกุระจายเสียงเชิงพาณิชยท์ัว่ประเทศทั้งส้ิน 257 สถานี 
  (3) การบริการกิจการกระจายเสียงชุมชน (Community Broadcasting Services) 
เป็นกิจการท่ีไม่แสวงหาผลก าไร (Non Profit) เป็นการให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน (อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน) โดยท่ีผูฟั้งไม่
ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการรับฟัง (Free - to - air Services) ในปี ค.ศ. 2005 พบว่ามีกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีได้รับใบอนุญาตทัว่ประเทศทั้งส้ิน 355 สถานี ครอบคลุมในเขตชุมชน
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เมือง ชนบท และทอ้งถ่ินห่างไกล และประมาณ 80 ใบอนุญาตท่ีผูป้ระกอบการได้รับอยู่ภายใต้
ประเภทของกิจการกระจายเสียงเพื่อบริการชุมชนชาวพื้นเมืองอะบอริจินในพื้นท่ีห่างไกล 
  (4) การบริการกิจการกระจายเสียงแบบกวา้งโดยการบอกรับสมาชิก (Subscription 
Broadcasting Services) เป็นกิจการกระจายเสียงท่ีมีกลุ่มผูฟั้งเป้าหมายท่ีเป็นสาธารณชนในวงกวา้ง 
ผูฟั้งจะตอ้งสมคัรสมาชิกเพื่อสามารถรับฟังรายการได ้รายไดห้ลกัของสถานีมาจากค่าสมาชิกเป็น
หลกั 
  (5) การบริการกิจการกระจายเสียงแบบจ ากดับริเวณ/กลุ่มความสนใจ/ประเภท
เน้ือหา โดยระบบสมาชิก (Subscription Narrowcasting Services) เป็นกิจการกระจายเสียงท่ีมีกลุ่ม
ผูฟั้งเป้าหมายเฉพาะเจาะจงหรือตามกลุ่มความสนใจ ผูฟั้งจะตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อสามารถรับ
ฟังรายการได ้รายไดห้ลกัของสถานีมาจากค่าสมาชิกเป็นหลกั 
  (6) การบริการกิจการกระจายเสียงแบบจ ากดับริเวณ/กลุ่มความสนใจ/ประเภท
เน้ือหา โดยระบบเปิด (Open Narrowcasting Services) เป็นกิจการกระจายเสียงท่ีมีกลุ่มผูฟั้ง
เป้าหมายเฉพาะเจาะจงหรือตามกลุุุ่มความสนใจ [อา้งอิงจาก (1) Cunningham, S. and Turner, 
G. (eds) (2006)., The Media and Communications in Australia., 2nd edn, Allen & Unwin: Crows 
Nest NSW, Australia น. 133 - 153, (2) The Broadcasting Services Act of 1992, (3) Butler, D. and 
Rodrick, S. (2004)., Australian Media Law, 2nd edn, Law Book Co: Sydney. น. 490 - 496, (4) 
Commercial Radio Australia (2000), All Australian Listening Report, CRA: Sydney., และ (5) 
Australian Broadcasting Authority, Annual Report 2003 and 2004., ABA:Sydney] 
 
กรณศึีกษากจิการวทิยุกระจายเสียงชุมชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจงหรือมคีวามสนใจร่วม/

ประโยชน์ร่วม 
(Community of Interest - based Radio) 

 
 จากท่ีไดน้ าเสนอในเบ้ืองตน้ถึงวาระแห่งชาติของออสเตรเลีย ในการเป็นประเทศท่ีส่งเสริม
คุณค่าและศกัด์ิศรีของประชาชนในดา้นความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวฒันธรรม 
(Australia’s Multicultural Policy) กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ท่ีด าเนินกิจการโดยภาค
ประชาชน) นบัวา่เป็นกรณีศึกษาท่ีโดดเด่นท่ีน่าจะน ามาพิจารณา และในส่วนต่อไปน้ีคือการสรุปถึง
ขอ้มูล รูปแบบลกัษณะ และแนวทางการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น
ในกิจการดงักล่าว 
 กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนในประเทศออสเตรเลีย นบัว่าเป็นกิจการท่ีมีบทบาทส าคญั
ควบคู่ไปกับกิจการวิทยุกระจายเสียงสาธารณะในระดับชาติ และกิจการวิทยุกระจายเสียงเชิง
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พาณิชย ์ซ่ึงกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนไดมี้การผลกัดนัจากภาคประชาชนตั้งแต่ทศวรรษ 1970 
โดยท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนด าเนินการโดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สมาชิกในชุมชน อาสาสมคัร ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจดัการสถานี โดย
สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในประเทศออสเตรเลียนั้นมีความหลากหลายข้ึนอยู่กบักลุ่มผูฟั้ง
เป้าหมาย และกลุ่มชุมชนท่ีใหบ้ริการ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนมีวิวฒันาการอยา่งเป็นล าดบัใน
ช่วงเวลา 25 ปี และจ านวนเพิ่มข้ึนตามล าดบัตั้งแต่จ านวนประมาณ 50 สถานี ในช่วงปี ค.ศ. 1985 
และในปี ค.ศ. 2010 มีสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนทั้งส้ิน 356 สถานี (อา้งอิงจากเอกสารของ 
ACMA ช่ือ “Community Broadcasting Participation Guidelines”, ออกเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน ค.ศ. 
2010, น. 5 และเอกสารของ McNair Ingenuity ช่ือ “Community Radio National Listener Survey”, 
ออกเม่ือ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2010, น. 172) ซ่ึงความหลากหลายของสถานีวทิยุกระจายเสียงชุมชนใน
ประเทศออสเตรเลียนั้นรวมถึง 
  (1) กิ จการวิทยุกระจาย เ สียง ชุมชน เพื่ อบ ริการชุมชนในเ ชิงภู มิศาสต ร์ 
(Geographically - based Community Radio) กล่าวคือเป็นกิจการเพื่อมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิกทั้งหมดในชุมชนตามเขตอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบ
กิจการ (Local Geographic Communities) มุ่งกลุ่มเป้าหมายในการใหบ้ริการท่ีประชาชนผูท่ี้อยูอ่าศยั 
และผูท่ี้ใช้เวลาโดยหลกัอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการ อาทิ ผูท่ี้ท  างาน ผูป้ระกอบกิจการ นกัเรียน 
นกัศึกษา ณ เขตพื้นท่ีนั้นๆ 
  (2) กิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงหรือมีความสนใจร่วม 
(Specific Community of Interest) มุ่งเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มผูฟั้งท่ีมีคุณลกัษณะร่วมบาง
ประการท่ีมีร่วมกนั หรือถือประโยชน์ หรือความสนใจร่วมกนั อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
เพื่อชนพื้นเมืองในทอ้งถ่ินชนบทห่างไกล (หรือ RIBS - Remote Indigenous Broadcasting Services 
ประมาณ 78 สถานี) สถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนเพื่อกลุ่มชาติพนัธ์ุ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
เพื่อผูพ้ิการทางสายตา สถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนเพื่อกลุ่มผูสู้งอาย ุสถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชน
เพื่อศาสนา สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อชาวเพศท่ีสาม สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อ
เยาวชน สถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนเพื่อผูรั้กดนตรี ฯลฯ  
(อา้งอิงจาก (1) เอกสาร CBAA ช่ือ “Community radio Broadcasting: Codes of Practice”, ออกเม่ือ
วนัท่ี 23 ตุลาคม ค.ศ. 2008, น. 1 - 3, (2) เอกสารของ ACMA ช่ือ “Community Broadcasting 
Participation Guidelines”, ออกเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน ค.ศ. 2010, น. 5, (3) เอกสารของ Community 
Broadcasting Association of Australia ช่ือ “Community Broadcasting Database: Survey of the 
Community Radio Sector 2007 - 2008 Financial Report”, ออกเม่ือพฤศจิกายน ค.ศ. 2009, น. 1, (4) 
เอกสารของ McNair Ingenuity ช่ือ “Community Radio National Listener Survey”, ออกเม่ือ 12 
กรกฎาคม ค.ศ. 2010, น. 4) 
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ตารางที ่2.14 แสดงจ านวนสถานีวทิยุกระจายเสียงชุมชนโดยจ าแนกตามประเภทและกลุ่มเป้าหมาย
ของการให้บริการจากฐานข้อมูล 277 สถานีของ CBAA ปี ค.ศ. 2008 

ประเภทสถานีวทิยุกระจายเสียงชุมชน จ านวนสถานี 
สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพื่อบริการชุมชนในเชิงภูมิศาสตร์ (Geographically-based Radio) 180 
สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพื่อศาสนา 35 
สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพ่ือชนชาวพ้ืนเมือง 20 
สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพื่อผูพิ้การทางสายตา 15 
สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพ่ือกลุ่มชาติพนัธุ์ 7 
สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพื่อเยาวชน 8 
สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพื่อผูสู้งอาย ุ 8 
สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนเพื่อเพลงและดนตรีเฉพาะ 4 

รวม 277 

แหล่งที่มาของข้อมูล: เรียบเรียงจากเอกสารของ Community Broadcasting Association of Australia ช่ือ “Community Broadcasting 
Database: Survey of the Community Radio Sector 2007 - 2008 Financial Report”, ออกเม่ือพฤศจิกายน ค.ศ. 2009, น. 35 

 
หมายเหตุ: ขอ้มูลดงักล่าวน้ีเป็นการส ารวจในปี ค.ศ. 2008 ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 277 สถานี ซ่ึงไม่ใช่จ  านวนทั้งหมดของสถานี
วิทยกุระจายเสียงในช่วงดงักล่าว และในปี ค.ศ. 2010 สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนมีจ านวนทั้งส้ิน 356 สถานี (อา้งอิงจากเอกสาร
ของ ACMA ช่ือ “Community Broadcasting Participation Guidelines”, ออกเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน ค.ศ. 2010, น. 5) 

 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เกณฑ์และกระบวนการพิจารณาในการออก
ใบอนุญาต 
 
 กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนทุกแห่งในประเทศออสเตรเลีย ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีถูกตอ้ง
และครบถว้นตามกฎหมาย ด าเนินตามกรอบของกฎหมาย ตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และกรอบจรรยาบรรณของผูป้ระกอบกิจการอยา่งเคร่งครัด โดยท่ีใบอนุญาตประกอบการนั้นมีอาย ุ
5 ปี ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นบริษทั/องคก์รท่ีจดัตั้งในประเทศออสเตรเลียและภายใตก้รอบกฎหมายของ
ออสเตรเลียเท่านั้น โดยท่ี ABA - Australian Broadcasting Authority หรือ ACMA - Australian 
Communication Media Authority ในปัจจุบัน ได้ก าหนดคุณสมบัติของผูป้ระกอบการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน และเง่ือนไขหลกัในการพิจารณาเพื่อการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(Licence Conditions) ตามนยัยะของมาตรา 15 ในกฎหมายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1992 (The Broadcasting Services Act 1992) ไวด้งัต่อไปน้ี 
  (1) เป็นการประกอบกิจการโดยไม่แสวงหาผลก าไร หรือเป็นส่วนหน่ึงของกิจการ
ท่ีด าเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลก าไร 
  (2) เป็นการด าเนินกิจการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการบริการชุมชนเป็นหลกั 
  (3) เป็นผูแ้ทนท่ีแทจ้ริงของกลุ่มชุมชนผลประโยชน์ร่วม 
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  (4) ด าเนินกิจการภายใตก้รอบจรรยาบรรณและแนวปฏิบติักิจการวทิยกุระจายเสียง
ชุมชน 
  (5) ส่งเสริมใหส้มาชิกหรือประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการ ทั้ง
ในส่วนการบริหารจดัการ การคดัสรรและการผลิตรายการ 
  (6) ห้ามการโฆษณาต่อเน่ืองทั้งรายการ แต่สามารถประกาศเก่ียวกับผูอุ้ปถัมภ์
รายการหรือผูอุ้ปถมัภส์ถานี ออกอากาศไดเ้ป็นเวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อ 1 ชัว่โมง 
  (7) ตอ้งด าเนินกิจการในสถานะผูแ้ทนชุมชนหรือกลุ่มท่ีไดรั้บอนุญาตเพียงหน่ึง
เดียวเท่านั้น ตามก าหนดเวลาท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
 ทางด้านเทคนิคภาคการรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงประเภทน้ีตามกรอบกฎหมายนั้น 
ประชาชนโดยทัว่ไปตอ้งสามารถรับสัญญาณไดด้ว้ยอุปกรณ์เคร่ืองรับท่ีสามารถหาได้โดยทัว่ไป 
และรับสัญญาณไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด (อา้งจาก Eryl Price - Davies and Jo Tacchi 
(2001), Community Radio in a Global Context: A Comparative Analysis., Community Media 
Association: London, น. 10 และ Community Broadcasting Association of Australia (2008), 
Community Radio Broadcasting: Codes of Practice (2008), CBAA: Sydney, น. 2) 
 และเม่ือพิจารณาจากใบสมัครเพื่อขอรับอนุญาตประกอบกิจการ (Application for 
Community Radio Broadcasting Licence, September 2010) แลว้ พบประเด็นท่ีส าคญัท่ี ACMA ได้
ระบุไว ้ซ่ึงผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการต้องระบุ และ/หรือน าเสนอข้อมูลประกอบการ
พิจารณาใน 4 ส่วนท่ีไดน้ าเสนอในตาราง 2.15 ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.15 คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ เกณฑ์และกระบวนการพิจารณาในการ
ออกใบอนุญาต 

ส่วนที่ รายละเอยีดที่ผู้ขออนุญาตต้องระบุ/หรือน าเสนอข้อมูลประกอบ 
ส่วนท่ี 1:รายละเอียดเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ผูส้มคัรขออนุญาตประกอบกิจการ 
(Applicant Details) 

(1) ช่ือหน่วยงาน/องคก์ร/บริษทัของผูส้มคัรขออนุญาตประกอบกิจการ เลขประจ าตวั
ผูเ้สียภาษี/เลขทะเบียนตามกฎหมาย 
(2) ท่ีอยูท่ี่หน่วยงาน/องคก์ร/บริษทัขออนุญาตประกอบกิจการ 
(3) ช่ือและท่ีอยูข่องบุคคลท่ีรับผิดชอบท่ีสามารถติดต่อไดใ้นขณะท่ีอยูใ่น
กระบวนการพิจารณา 

ส่วนท่ี 2: รายละเอียดเก่ียวกบัประเภทของ
กิจการท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ 
(Community Interest and Service) 

(1) ประเภทท่ีมีความประสงคจ์ะเปิดให้บริการ 
(ก) ทัว่ไป (วิทยกุระจายเสียงชุมชนเพื่อบริการชุมชนในเชิงภูมิศาสตร์) 
(ข) อ่ืนๆ (วิทยกุระจายเสียงชุมชนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงหรือมีความสนใจร่วม) 
(2) ระบุขอบเขตอาณาบริเวณพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการขออนุญาตให้บริการ และการระบุช่ือ
เรียกของการให้บริการ 

ส่วนท่ี 3: การตอบค าถามและการน าเสนอ
ขอ้มูลหลกัท่ีจ  าเป็นประกอบการพิจารณา 
(Requirements) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) ค  าอธิบายว่าการเสนอขออนุญาตการให้บริการจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่งไร ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ขอ้มูล/เอกสารท่ีตอ้งแนบ
มาดว้ยคือ 
(ก) งานวิจยัหรือการส ารวจท่ีจดัท าข้ึนโดยผูส้มคัร (แสดงระเบียบวิธีวิจยัมาดว้ย) 
(ข) ตารางเวลา/ผงัรายการในหน่ึงสัปดาห์ รวมถึงค าอธิบายว่าเป็นรายการท่ีผลิตเอง
ในพ้ืนท่ี หรือซ้ือรายการมา และหากน ามาดว้ยวิธีการอ่ืนใดตอ้งระบุท่ีมา 
(ค) รายช่ือรายการต่างๆ ท่ีจะน าเสนอซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่เคยมีการน าเสนอแบบน้ีมา
ก่อนในพ้ืนท่ีให้บริการ 
(ง) ค  าอธิบายว่าการเสนอรายการท่ียื่นมาน้ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชนไดอ้ยา่งไร ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
(จ) กระบวนการในการพฒันาคุณภาพของรายการใหม่ๆ เพ่ือให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนไดค้รอบคลุมทั้งในมิติของการให้ขอ้มูลข่าวสารและความบนัเทิง
ในเขตการให้บริการ 
(ฉ) น าเสนอนโยบายดา้นการน าเสนอรายการท่ีสามารถสร้างความหลากหลาย
ทางดา้นรายการให้เกิดข้ึน และเพ่ือหลีกเล่ียงการเนน้หนกัไปในดา้นใดดา้นหน่ึงหรือ
เพือ่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเกินไป 
(ช) แสดงอตัราส่วนของเวลาในการออกอากาศ เวลาท่ีน าเสนอรายการท่ีผลิต 
น าเสนอเร่ืองราวในพ้ืนท่ี: รายการท่ีผลิตหรือน ามาจากแหล่งภายนอก: ช่วงเวลาท่ี
ไม่ไดอ้อกอากาศ (โดยแสดงเป็นอตัราร้อยละในช่วง 168 ชัว่โมง) 
(ซ) จ  านวนฐานสมาชิกของสถานี ทั้งสมาชิกท่ีจ่ายค่าบ ารุงสมาชิก และสมาชิกท่ีเป็น
อาสาสมคัรไม่เสียค่าบ ารุงสมาชิก และหากเป็นไปไดใ้ห้ระบุ ทั้งจ  านวนสมาชิกท่ี
อาศยัอยูใ่นอาณาบริเวณการไดรั้บใบอนุญาตประกอบการและจ านวนสมาชิกท่ีอยู่
นอกเขตการไดรั้บใบอนุญาตประกอบการ 
(ฌ) ตวัอยา่งเอกสารจดหมายท่ีรับรอง/อา้งอิงไดถึ้งการสนบัสนุนกิจการ (จ านวน
ประมาณ 10 - 15 ฉบบั) 
(ญ) รายละเอียดมาตรการท่ีผูส้มคัรไดมี้ความตั้งใจและสร้างหลกัประกนัไดว้า่จะ 
สามารถส่งเสริมให้สมาชิกของชุมชนท่ีกิจการไดใ้ห้บริการไดมี้ส่วนร่วมในการ 
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ส่วนที่ รายละเอยีดที่ผู้ขออนุญาตต้องระบุ/หรือน าเสนอข้อมูลประกอบ 

ส่วนท่ี 3: การตอบค าถามและการน าเสนอ
ขอ้มูลหลกัท่ีจ  าเป็นประกอบการพิจารณา 
(Requirements) (ต่อ) 
 

คดัสรรและการดูแลการผลิตรายการของสถานีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดรั้บอนุญาตใน 
การให้บริการ รายละเอียดดงักล่าวน้ีประกอบดว้ย 
- แนวทาง/แผนการประชาสมัพนัธ์การให้บริการและรายการของสถานี ครอบคลุม
ส่ือและช่องทางการส่ือสารชุมชนต่างๆ อาทิ ส่ือทอ้งถ่ิน ส่ือส่ิงพิมพ ์อินเทอร์เน็ต 
และการประกาศออกอากาศ 
- แนวทาง/แผนการส่งเสริมและพฒันาสมาชิกภาพของสถานี 
- แนวทาง/แผนการร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รทอ้งถ่ิน รวมถึงกิจกรรม
ชุมชนสมัพนัธ์ต่างๆ และการฝึกอบรม 
- แนวทาง/แผนการจดัตั้งคณะกรรมการท่ีแสดงให้เห็นไดช้ดัเจนถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตดัสินใจต่างๆ ของสถานี 
(2) อธิบายถึงสภาพการณ์ตามธรรมชาติและความหลากหลายทางดา้นความสนใจ/
ผลประโยชน์ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีขอให้บริการ ซ่ึงรวมถึง 
(ก) ขอ้มูลการส ารวจสถิติประชากร อาทิ ลกัษณะของชุมชนและประชากรศาสตร์ 
(ข) งานวิจยัหรืองานส ารวจท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัท าข้ึนโดยผูส้มคัร (แสดงระเบียบวิธีวิจยั
มาดว้ย) 
(ค) ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัประสบการณ์ ประชากรศาสตร์ สภาพและคุณลกัษณะทาง
เศรษฐกิจ สงัคม ในเขตพ้ืนท่ีการขออนุญาต โดยอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้
อาทิ จากรายงานของรัฐ เป็นตน้ 
(ง) ขอ้มูลท่ีแสดงไดถึ้งความตอ้งการ ความสนใจ รายละเอียด ประโยชน์ท่ีชุมชน 
คาดหวงั อาทิ ขอ้มูลท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในเขตให้ 
บริการ เป็นตน้ 
(4) ค  าอธิบายถึงศกัยภาพของผูส้มคัรท่ีจะสามารถประกอบกิจการตามโครงการท่ี
เสนอไดแ้ก่ 
(ก) ศกัยภาพของผูส้มคัรขออนุญาตประกอบกิจการทางดา้นการบริหารจดัการ 
การเงินและเทคนิค 
(ข) ศกัยภาพของผูส้มคัรขออนุญาตประกอบกิจการท่ีจะสามารถปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขการอนุญาตประกอบกิจการ 
การแสดงศักยภาพด้านแนวทางการบริหารจัดการ 
(4.1) ขอ้มูล/เอกสารเพ่ือการแสดงศกัยภาพดา้นแนวทางการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ 
แผนภูมิแสดงรายละเอียดโครงสร้างการบริหารจดัการองคก์รท่ีแสดงให้เห็นถึง 
ต  าแหน่งหนา้ท่ีต่างๆ ทั้งท่ีมาจากการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง คณะผูบ้ริหารและกรรมการ 
บริหาร และแสดงความสมัพนัธ์ในเชิงโครงสร้างขององคก์รในต าแหน่งหนา้ท่ีต่างๆ 
(4.2) ขอ้มูลรายละเอียดท่ีแสดงให้เห็นถึง ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของบุคลากร ทั้งท่ีมาจากการเลือกตั้ง
และแต่งตั้ง ท่ีจะมาปฏิบติังานในกิจการสถานี 
(4.3) บญัชีรายช่ือของพนกังานเจา้หนา้ท่ี (ท่ีไดรั้บค่าตอบแทน) และอาสาสมคัร (ผู ้
ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน) ระบุอตัราเงินตอบแทนค่าจา้งในแต่ละต าแหน่ง 
(4.4) แผนการบริหารจดัการสมาชิกสมัพนัธ์ 
(4.5) ตารางอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ อาทิ ค่าบ ารุงสมาชิก ค่าเช่าเวลาสถานี (แนบ
ส าเนาเอกสารแบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้ง) 
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ส่วนที่ รายละเอยีดที่ผู้ขออนุญาตต้องระบุ/หรือน าเสนอข้อมูลประกอบ 
ส่วนท่ี 3: การตอบค าถามและการน าเสนอ
ขอ้มูลหลกัท่ีจ  าเป็นประกอบการพิจารณา 
(Requirements) (ต่อ) 

(4.6) แผนภาพแสดงกระบวนการและขั้นตอนการตดัสินใจต่อกรณีต่อไปน้ี 
การขอใชเ้วลาในการออกอากาศ  
การขอบนัทึกเสียง (โดยสมาชิกของชุมชน หรือกลุ่มผูแ้ทนต่างๆ) 
(4.7) งานการจดัการดา้นการฝึกอบรม 
(4.8) นโยบายและกระบวนการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีแสดงถึงการบริหารจดัการ
สถานีแบบมีส่วนร่วม 
(4.9) รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์การบริหารจดัการกิจการกระจายเสียง 
การแสดงศักยภาพด้านการจัดการการเงิน 
(4.10) เงินทุนโดยประมาณการในการให้บริการกิจการ และแสดงถึงแหล่งท่ีมาของ 
เงินทุน 
(4.11) รายละเอียดแผนการปฏิบติัทางดา้นการเงินในกรณีท่ีเกิดขอ้ขดัขอ้งหรือไม่
สามารถจดัหาไดต้ามท่ีคาดการณ์ไว ้
(4.12) แผนประกอบกิจการ 5 ปี ซ่ึงตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัแผนดา้นการเงินการ
ลงทุนในระยะเวลา 5 ปี 
(4.13) ส าเนาเอกสาร ขอ้ตกลงหรือสญัญาเบ้ืองตน้ท่ีผูส้นบัสนุนแสดงเจตจ านงใน
การให้การสนบัสนุน พร้อมแสดงรายละเอียดดา้นจ านวนเงิน และระยะเวลาท่ี 
ครอบคลุมการให้การสนบัสนุน 
(4.14) ส าเนาเอกสารการจดัการดา้นเงินทุนจากแหล่งอ่ืนๆ ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบจดหมาย
หรือหนงัสือแสดงเจตจ านงจากผูท่ี้มีความประสงคท่ี์จะบริจาค และผูท่ี้มีความ
ประสงคใ์นการสมคัรเป็นสมาชิกของสถานี พร้อมแสดงรายละเอียดดา้นจ านวนเงิน 
และระยะเวลาท่ีครอบคลุมการใหก้ารสนบัสนุน 
การแสดงศักยภาพด้านการจัดการด้านเทคนิค 
(4.15) รายละเอียดทางดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานในการส่งสญัญาณกระจาย
เสียง ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีท่ีจะตั้งเสาสัญญาณและ ERP - Effective Radiated Power 
สถานท่ีตั้งสตูดิโอ และหน่วยเช่ือมโยงระหวา่งสตูดิโอกบัเคร่ืองส่งสญัญาณกระจาย
เสียง (STL: studio – to - transmitter) และระบบส ารองเพ่ือการส่งสัญญาณกระจาย
เสียง 
(4.16) รายละเอียดดา้นแผนการปฏิบติัการและการดูแลบ ารุงรักษาทางเทคนิคเพื่อ
สร้างหลกัประกนัไดว้า่สามารถปฏิบติัทางขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางเทคนิคใน
การอนุญาตประกอบกิจการ 
(4.17) ขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีสามารถบริหารจดัการ
ดา้นเทคนิค ให้ไดเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางเทคนิคในการอนุญาต
ประกอบกิจการ 
(4.18) รายช่ือของสมาชิก/พนกังานลูกจา้งผูมี้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
ทางดา้นเทคนิค พร้อมทั้งขอ้มูลประสบการณ์การท างานและการศึกษาฝึกอบรม 
(4.19) ส าเนาประกาศนียบตัร ใบแสดงวฒิุการศึกษา หรือหนงัสือรับรองการผ่านการ
ฝึกอบรมท่ีสมาชิก/พนกังานลูกจา้งเทคนิคไดรั้บ 
(4.20) ส าเนาเอกสาร จดหมาย หรือหนงัสือรับรองจากท่ีปรึกษา (บุคคล หรือองคก์ร
ผูเ้ช่ียวชาญ) ท่ีตกลงให้ค  าปรึกษาและการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 
(4.21) ส าเนาเอกสารขอ้ตกลงหรือสญัญากบับริษทัจดัหาอุปกรณ์ดา้นเทคนิคและ
เคร่ืองส่งสญัญาณกระจายเสียง 
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ส่วนที่ รายละเอยีดที่ผู้ขออนุญาตต้องระบุ/หรือน าเสนอข้อมูลประกอบ 

ส่วนท่ี 3: การตอบค าถามและการน าเสนอ
ขอ้มูลหลกัท่ีจ  าเป็นประกอบการพิจารณา 
(Requirements) (ต่อ) 

(5) การช้ีแจงว่ามีบุคลากรในองคก์รคนใดหรือไม่ ท่ีมีต  าแหน่งหนา้ท่ีในการบริหาร
จดัการสถานีวิทยมุากกวา่ 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ีการให้บริการเดียวกนั และหากมีตอ้ง
ช้ีแจง ไดแ้ก่ รายช่ือของบุคคลนั้นๆ ท่ีด ารงต าแหน่งส าคญั อาทิ ผูอ้  านวยการสถานี 
ผูจ้ดัการสถานี และผูป้ระสานงานของสถานี ตอ้งระบุรายละเอียด หนา้ท่ีและลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานีอ่ืน อาทิ สญัญาวา่จา้ง หนงัสือแสดงขอ้ตกลงท่ีมี
ต่อสถานีอ่ืน ตลอดจนขอ้ตกลงของผูส้มคัรรับใบอนุญาตท่ีมีต่อบุคลากรและสถานี
นั้นๆ 
(6) การช้ีแจงว่ามีบุคลากรในองคก์รคนใดหรือไม่ท่ีมีต  าแหน่งทางการเมือง และมี
ต าแหน่งในการบริหารจดัการสถานี และหากมีตอ้งช้ีแจงไดแ้ก่ รายช่ือของบุคคล
นั้นๆ ท่ีด ารงต าแหน่งส าคญัของสถานี อาทิ ผูอ้  านวยการสถานี ผูจ้ดัการสถานี และผู ้
ประสานงานของสถานี ตอ้งระบุรายละเอียดถึงต าแหน่งทางการเมืองของบุคคลนั้นๆ 

ส่วนท่ี 4: การลงนามในการสมคัร การระบุช่ือของกลุ่ม/หน่วยงาน/องคก์รผูส้มคัร 
การลงวนัท่ี 
การลงลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจ/รับรองการสมคัร 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: เรียบเรียงจากเอกสารของ ACMA ใบสมคัรเพ่ือขออนุญาตประกอบกิจการ Application for Community Radio 
Broadcasting Licence, 1 กนัยายน 2010 
 
 

รูปแบบการก ากบัดูแลกจิการวทิยุกระจายเสียงชุมชน 
ความรับผดิชอบของสถานีต่อชุมชนหรือสาธารณะ และการสอดส่องดูแลจากสังคม 

 
 การก ากบัดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีส าคญัคือ (1) การก ากบัดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบการประกอบกิจการโดยองคก์รก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียงประเทศออสเตรเลีย ACMA 
(2) บทบาทของสมาคมวิชาชีพในการผลกัดนัให้สถานีร่วมกนัยึดถือปฏิบติั ตามกรอบจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผูป้ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน (Community Radio Broadcasting: Codes of 
Practice) และ (3) การตรวจสอบสอดส่องดูแลจากสังคม 
  (1) การก ากบัดูแลตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัการประกอบกิจการโดย
องคก์รก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียงประเทศออสเตรเลีย (ACMA) 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนทุกแห่งต้องด าเนินกิจการตามกฎหมาย เง่ือนไข และ
มาตรฐานท่ีก าหนด โดยองค์กรก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงประเทศออสเตรเลีย (ACMA)          
โดยกฎหมายท่ีส าคัญคือ กฎหมายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ค .ศ.  1992                  
(The Broadcasting Act 1992) นยัส าคญัโดยสรุปของกฎหมายน้ีเป็นแนวปฏิบติัหลกัของการก ากบั
ดูแล และการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชน 4 ประการ คือ 
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  (ก) ขอ้บญัญติัในการท่ีรัฐตอ้งจดัสรรคล่ืนความถ่ีเพื่อการให้บริการกิจการกระจาย
เสียงชุมชนเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน และตอ้งเป็นกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร 
  (ข) เ ม่ือผู ้ได้รับใบอนุญาตได้รับอนุญาตในนามชุมชนใดชุมชนหน่ึงแล้ว            
ตอ้งด าเนินการในสถานะตวัแทนของกลุ่มนั้นๆ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ข ขอบเขตหรือกลุ่ม
ผูใ้หก้ารบริการได ้จนกวา่จะส้ินสุดระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต 
  (ค) ตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกมิติของสมาชิกในชุมชน
หรือกลุ่มสมาชิกของสถานีในการประกอบกิจการสถานี ทั้งในระดับการผลิตรายการและการ
บริหารจดัการ 
  (ง) อนุญาตให้มีการประกาศผูส้นบัสนุนรายการได ้โดยไม่ใชว้ิธีการโฆษณา และ
จ ากดัการประกาศนั้นๆ ไดไ้ม่เกิน 5 นาทีในระยะเวลาแต่ละ 1 ชัว่โมงของการออกอากาศ 
 องคก์รก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียงประเทศออสเตรเลีย (ACMA) นั้นมีอ านาจหนา้ท่ีตาม
กรอบกฎหมายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1992 (The Broadcasting Act 1992)    
ใน 4 มิติหลกัๆ ดงัน้ี 
  (ก) หน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบซ่ึงบรรดาผูป้ระกอบกิจการ/สมาคม
วิชาชีพไดมี้ส่วนร่วมในความรับผิดชอบเพื่อให้สถานีของตนและเครือข่ายสมาชิกปฏิบติัเง่ือนไข
ของใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีไดรั้บ และตามกรอบจรรยาบรรณวชิาชีพ 
  (ข) บริหารจดัการและจดัสรรคล่ืนความถ่ีเพื่อจดัให้มีการบริการกิจการกระจาย
เสียงชุมชนครอบคลุมพื้นท่ีต่างๆ ของประเทศ 
  (ค) บริหารจดัการการออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต ตามกรอบกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบั 
  (ง) ตรวจสอบเร่ืองราวร้องเรียนท่ีมีต่อสถานี และด าเนินการต่อตามกฎหมายและ
ล าดบัขั้นตอนทางกฎหมาย 
 ซ่ึงในส่วนของมาตรฐานการปฏิบัติของ ACMA เ ก่ียวกับกรณีร้องเ รียนต่อสถานี
วิทยุกระจายเสียงนั้น ACMA ไดใ้ช้กรอบจรรยาบรรณของสมาคมเพื่อกิจการกระจายเสียงชุมชน
ประเทศออสเตรเลีย (CBAA - Community Broadcasting Association of Australia) มาใชใ้นการ
พิจารณาเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัโดยจ าแนกตามประเด็นในการร้องเรียน ซ่ึงสามารถศึกษาจาก
จรรยาบรรณวชิาชีพของผูป้ระกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนท่ีน าเสนอในส่วนต่อไป 
  (2)  จรรยาบรรณวิชา ชีพของผู ้ประกอบกิจการวิทยุกระจาย เสียง ชุมชน 
(Community Radio Broadcasting: Codes of Practice) 
 ภายใต้มาตรา 123 ของกฎหมายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ค.ศ. 1992        
(The Broadcasting Act 1992) ไดก้  าหนดใหก้ลุ่มผูป้ระกอบกิจการและองคก์รวชิาชพตอ้งร่วมมือกนั
วางกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพโดยท างานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดกบัองค์กรก ากบัดูแลกิจการกระจาย
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เสียงประเทศออสเตรเลีย (ACMA) จรรยาบรรณวิชาชีพของผูป้ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนน้ีเอง นบัเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการปฏิบติัท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการสถานีท่ีส าคญัท่ีบรรดา
สมาชิกได้ยึดถือปฏิบติัมาโดยตลอด โดยท่ีกรอบจรรยาบรรณน้ีครอบคลุมในมิติต่างๆ อาทิ (1) 
กรอบปฏิบัติพื้ นฐานท่ีจ า เ ป็นของการน าเสนอรายการเพื่อน าออกอากาศ (Programming 
Requirements) (2) หลักความเสมอภาคและยุติธรรม ความถูกต้องในการรายงานข่าวและ
สถานการณ์ปัจจุบนั (Fairness and Accuracy in News and Current Affairs Reporting) (3) กรอบ
การปฏิบติัเม่ือได้รับการร้องเรียน (Complaints Handling) (4) การได้รับการสนับสนุนรายการ/
สถานี (Sponsorship) ฯลฯ 
 และท่ีส าคญับรรดาสมาชิกของสมาคมเพื่อกิจการกระจายเสียงชุมชนประเทศออสเตรเลีย 
(CBAA - Community Broadcasting Association of Australia) ไดป้ระกาศหลกัการจุดยืนร่วมใน
การด าเนินกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนในประเทศออสเตรเลียไว ้6 ประการคือ 
  (1) ส่งเสริมสนับสนุนความสอดผสานกลมกลืนในความหลากหลาย เพื่อ
เสริมสร้างเอกภาพการอยู่ร่วมกันทางสังคมในชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมของ
ออสเตรเลีย 
  (2) ด าเนินการตามหลกัการประชาธิปไตย ส่งเสริมการเขา้ถึงและความเสมอภาค
ทางส่ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาชนหรือประเด็นทางสังคมท่ีไม่ไดรั้บการน าเสนอหรือความ
สนใจจากส่ือหลกัต่างๆ 
  (3) เพิ่มความหลากหลายและทางเลือกด้านรายการสู่สาธารณะ และเป็นส่ือ
น าเสนอในมุมมองและทรรศนะท่ีหลากหลายต่อประเด็นต่างๆ 
  (4) ด าเนินกิจการโดยหลกัการเสรีภาพ ปราศจากการแทรกแซงในการน าเสนอ
รายการ การบรรณาธิกรณ์ และการบริหารจดัการสถานี 
  (5) ส่งเสริมและสนบัสนุนศิลปะและดนตรีทอ้งถ่ิน 
  (6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินกิจการกระจายเสียง 
 โดยท่ีหลักการจรรยาบรรณดังกล่าวน้ีต้องได้รับการทบทวนอย่างจริงจังเพื่อปรับให้
สอดคลอ้งกบัสภาพของสังคมและเป็นปัจจุบนัเพื่อการปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม สอดคลอ้ง และ
ด าเนินการตามครรลองกฎหมาย (Legally Binding) โดยในปัจจุบนัสมาคมเพื่อกิจการกระจายเสียง
ชุมชนประเทศออสเตรเลีย (CBAA - Community Broadcasting Association of Australia) ได้
พิจารณาปรับปรุงกรอบจรรยาบรรณล่าสุดไว้เ ม่ือ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2008 สาระส าคัญจาก
จรรยาบรรณทั้ง 8 หมวดสามารถสรุปไวใ้นตาราง 2.16 ดงัต่อไปน้ี (เรียบเรียงและสรุปจากเอกสาร 
Community Radio Broadcasting: Codes of Practice (23 ตุลาคม ค.ศ. 2008), CBAA: Sydney,        
น. 4 - 12) 
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ตารางที ่2.16 แสดงจรรยาบรรณเพือ่การประกอบกจิการกระจายเสียงชุมชนประเทศออสเตรเลยี 
 จรรยาบรรณวชิาชีพหมวดที่  วตัถุประสงค์หลัก เนือ้หาของจรรยาบรรณ 

หมวดที่1: พนัธกจิหลกัและหน้าที่ความ
รับผดิชอบเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เพ่ือการสร้างหลกัประกนัวา่สถานี
วิทยกุระจายเสียงชุมชนไดป้ระกอบ
กิจการภายใตห้ลกัการและกรอบ
ปฏิบติั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1.1) สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนแต่ละแห่ง
จะตอ้งด าเนินการและบริหารจดัการโดยคณะ
กรรมการบริหารท่ีเป็นอิสระซ่ึงเป็นตวัแทนจาก
ชุมชนหรือผูแ้ทนจากกลุ่มประโยชน์ท่ีให้บริการ 
(1.2) สถานีจะมีการก าหนดอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ถึงนโยบายการบริหารจดัการสถานีอยา่งมี
ส่วนร่วม และกระบวนการท่ีสนบัสนุนการจดัการ 
การเงิน และรายละเอียดการประกอบกิจการดา้น
เทคนิค เป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 
(1.3) สถานีจะตอ้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากร
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการให้มีความรู้
และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
ทางกฎหมาย ตลอดจนการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการร่วมกนัด าเนินกิจการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
1.4) สถานีจะก าหนดนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ถึง 
(ก) ระเบียบดา้นการเงินและค่าธรรมเนียมสมาชิก
ภาพ 
(ข) สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกต่อองคก์ร/สถานี 
(ค) สิทธิและหนา้ท่ีขององคก์ร/สถานีท่ีมีต่อ
สมาชิก 
โดยท่ีบญัชีรายช่ือของสมาชิกท่ีลงทะเบียนไวจ้ะถูก
ส่งไปยงั/ไดรั้บการเก็บเอกสารไวโ้ดย ACMA 
ตามท่ีไดรั้บการร้องขอ 
(1.5) สถานีจะก าหนดอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึง
นโยบายและกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
แกไ้ขและปฏิบติัการในกรณีความขดัแยง้ภายใน
องคก์ร/สถานี 
(1.6) สถานีจะก าหนดนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบติัท่ีชดัเจนต่อการร้องเรียนจากสมาชิกและ
อาสาสมคัรท่ีมีต่อสถานี/องคก์ร (รายละเอียดใน
หมวด 7)  
(1.7) สถานีจะออกอากาศประกาศถึงกรอบ
นโยบายและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณการ
ประกอบการของสถานี อยา่งน้อยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
และประกาศวิธีการท่ีผูฟั้งจะไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว 
ทั้งเอกสารประกาศดงักล่าวจะสามารถส่งให้ 
ACMA ไดใ้นกรณีท่ีไดรั้บการร้องขอ 
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 จรรยาบรรณวชิาชีพหมวดที่  วตัถุประสงค์หลัก เนือ้หาของจรรยาบรรณ 

หมวดที่ 2: หลกัการแห่งความ
หลากหลายและอสิรภาพในการประกอบ
กจิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่สถานี
วิทยกุระจายเสียงชุมชนไดมี้การ
ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการ
ด าเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใน
การสนบัสนุนความหลากหลายและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2.1) สถานีจะตอ้งสร้างหลกัประกนัเพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะผูท่ี้ไม่ไดรั้บบริการ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอเหมาะสมจากส่ือหลกัอ่ืนๆ 
ให้ไดรั้บการบริการนั้นจากสถานี สถานีจะก าหนด
นโยบายและกระบวนการน้ีออกมาเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และจะจดัท าเอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในการ
แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและภาคปฏิบติัต่างๆ ท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการไดรั้บการบริการ
จากสถานี 
(2.2) นโยบายและกระบวนการต่างๆ ในการด าเนิน
กิจการของสถานี จะตอ้งมีกลไกท่ีส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัและเป็นรูปธรรมของ
ประชาชนในชุมชน ทั้งในดา้นการจดัการ การผลิต
น าเสนอรายการและกิจกรรมต่างๆ ของสถานี 
(2.3) สถานีจะตอ้งก าหนดนโยบายเป็นลายลกัษณ์
อกัษรถึง  
(ก) ระเบียบการอาสาสมคัร 
(ข) สิทธิและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
อาสาสมคัรท่ีมีต่อองคก์ร 
(ค) สิทธิและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ 
องคก์รท่ีมีต่ออาสาสมคัรทั้งท่ีเขาเหล่านั้นจะเป็น
สมาชิกหรือไม่ก็ตาม และ 
(ง) ขอ้ก าหนดและขั้นตอนในการท่ีสถานีจะให้
อาสาสมคัรนั้นพน้หนา้ท่ีจากองคก์ร 
(2.4) เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายทั้งหมด ตอ้ง
เปิดเผยสู่สาธารณะและเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก 
(2.5) กิจกรรมใดๆ ภายใตก้ารด าเนินกิจการของ
สถานีตอ้งด าเนินการโดยปราศจากอคติและการกีด
กนัทางชาติพนัธุ์ สีผิว ภาษา เพศ อาย ุ
ความสามารถทางกายและใจ อาชีพ ศาสนา 
วฒันธรรม และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่าง 
และสถานีตอ้งป้องกนัและต่อตา้นกิจกรรมอนั
ก่อให้เกิดอคติและการกีดกนัดงักล่าวดว้ย 
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หมวดที่ 3: หลกัการทั่วไปในการน าเสนอ
รายการ 
 

เพ่ือส่งเสริมให้การน าเสนอรายการ
ของสถานีไดส่ื้อสะทอ้นถึงประโยชน์
ของชุมชนโดยแทจ้ริง 

(3.1) สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนจะไม่เผยแพร่
รายการท่ีมีส่วนหรือเน้ือหาท่ีก่อให้เกิด 
(ก) เนน้ย  ้า ส่งเสริม น าเสนอเพ่ือก่อให้เกิดความป่า
เถ่ือนรุนแรง 
(ข) ช้ีน าหรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกในทางท่ี
ผิดต่อข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
(ค) น าเสนอย ัว่ยกุารใชส้ารเสพติดผิดกฎหมาย 
ตลอดจนบุหร่ียาสูบ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือสาร 
วตัถุท่ีเป็นอนัตรายอ่ืนๆ 
(ง) น าเสนอเร่ืองราวสะเทือนอารมณ์ความรู้สึก
หรือเสนอทางออกในการจดัการปัญหาชีวิตดว้ย
การอตัตวิบาก โดยเฉพาะการน าเสนอรายละเอียด
อยา่งชดัเจน วิธีการกระบวนการ และหรือสถานท่ี
การกระท านั้นๆ 
(3.2) สถานีหลีกเล่ียงการห้ามหรือระงบัการ
น าเสนอรายการ/เน้ือหาในรายการ (Censorship) 
เท่าท่ีสามารถเป็นไปได ้แต่ทั้งน้ีกระบวนการ
ตดัสินใจดงักล่าวจะพิจารณาถึงผลกระทบและ
ประโยชน์ของชุมชน บริบททางสงัคม ระดบัความ
ชดัเจนหรือน ้าหนกัของสาร ความเป็นไปไดท่ี้จะ
ก่อให้เกิดผลความต่ืนตระหนกของผูฟั้ง การขดัต่อ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพ้ืนเมือง ความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน และผลกระทบหรือ
ความส าคญัในสงัคมต่อประเด็นหรือเน้ือหาท่ี
ออกอากาศ 
(3.3) สถานีจะไม่ออกอากาศรายการหรือเน้ือหา
รายการท่ีเป็นอคติ ย ัว่ย ุให้เกิดความเกลียดชงั
ต่อตา้น กีดกนั หรือเหยยีดหยามบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลตามกลุ่มชาติพนัธุ์ เช้ือชาติ สีผิว ภาษา เพศ 
ศาสนา อาย ุความสามารถทางกายและใจ อาทิ 
วฒันธรรม ความเช่ือและกลุ่มทางการเมือง แต่ทั้งน้ี
การก าหนดเบ้ืองตน้ดงักล่าวน้ี มิไดมี้เจตจ านงใน
การห้ามหรืองดเวน้การออกอากาศเน้ือหาขอ้มูลท่ี
เป็นขอ้เทจ็จริง หรือการแสดงออกซ่ึงเหตุผลท่ี
แทจ้ริงหรือความคิดเห็นท่ีมีต่อข่าวสารและ
เหตุการณ์บา้นเมืองท่ีเกิดข้ึน หรือเน้ือหารายการ
ลอ้เลียนเสียดสี ละคร หรือตลกท่ีเป็นไปตาม
กฎหมายหรือไม่ไดล้ะเมิดกฎหมาย 
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หมวดที่ 3: 
หลกัการทั่วไป
ในการน าเสนอ
รายการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
การน าเสนอ
รายการของ
สถานีไดส่ื้อ
สะทอ้นถึง
ประโยชน์ของ
ชุมชนโดย
แทจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3.4) สถานีจะมีหลกัปฏิบติัเพื่อปกป้องเด็กจากการน าเสนอขอ้มูลหรือรายการท่ีเป็นพิษภยัต่อเด็ก 
แต่ทั้งน้ีมิใช่การกระท าเพ่ือ 
(ก) เคารพสิทธิส่วนบุคคลตามกรอบกฎหมาย จากการใชห้รือน าขอ้มูลส่วนบุคคลมาใชโ้ดยไม่ได้
รับการยนิยอมหรืออนุญาต หรือกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดในการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตวั 
(ข) สามารถเปิดเผยหรือออกอากาศโดยระบุช่ือหรือตวับุคคลต่อเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บการแจง้
ล่วงหนา้ว่าช่ือและรายละเอียดของบุคคลนั้นจะถูกออกอากาศ ไดแ้จง้เวลาขณะบนัทึกรายการหรือ
ออกอากาศและไดรั้บอนุญาตจากบุคคลนั้นก่อนการออกอากาศ 
(3.5) รายการข่าว เหตุการณ์ปัจจุบนั สารคดี 
รายการสนทนา ควรจะ: 
(ก) น าเสนอหรือเปิดโอกาสให้ผูฟั้งไดท้ราบทรรศนะอ่ืนท่ีครอบคลุมมากข้ึนหรือแง่มุมท่ีไดรั้บการ
น าเสนอไดอ้ยา่งเพียงพอหรือรอบดา้นจากส่ือกระจายเสียงหลกัอ่ืนๆ โดยทัว่ไป 
(ข) น าเสนอขอ้มูลขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งแม่นย  า และมีกลไกท่ีเป็นเหตุผลรองรับในกรณีท่ีเกิด
ขอ้ผิดพลาดและด าเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
(ค) สามารถแยกแยะใหเ้ห็นไดช้ดัเจนระหวา่งขอ้เทจ็จริงและทรรศนะขอ้คิดเห็นและบทวิเคราะห์ 
(ง) ควรน าเสนอข่าวในวิถีทางท่ีไม่ก่อ 
ให้เกิดความต่ืนตระหนกของสาธารณชนหรือความเครียดหรือความกดดนัท่ีไม่จ  าเป็นอนัไม่ก่อ
ประโยชน์แก่ผูฟั้ง 
(จ) น าเสนอถ่ายทอดทรรศนะต่างๆ อยา่งยติุธรรม โดยปราศจากการช้ีน าหรือเนน้ย  ้าแบบผิดๆ หรือ
โดยการตดัทอนบริบทหรืองดเวน้การน าเสนอขอ้มูลใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3.6) กิจการกระจายเสียงชุมชนมีบทบาทส าคญัในการเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลในสถานการณ์
ฉุกเฉิน สถานีวิทยชุุมชนควรเสริมศกัยภาพในการออกอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน
ดงัน้ี 
 

เนือ้หาของจรรยาบรรณ 
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วตัถุประสงค์

หลกั 
หมวดที่ 3: 
หลกัการทั่วไป
ในการน าเสนอ
รายการ (ต่อ) 

เพ่ือส่งเสริมให้
การน าเสนอ
รายการของ
สถานีไดส่ื้อ
สะทอ้นถึง
ประโยชน์ของ
ชุมชนโดย
แทจ้ริง 

 

(ก) มีผูรั้บผิดชอบการผลิตรายการ (producers) ผูท่ี้สามารถรับมือและด าเนินการรายการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(ข) ผสานความร่วมมือกบัหน่วยงานองคก์รดา้นการบริการท่ีจ  าเป็นในเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
(ค) เสริมสร้างหลกัประกนัในดา้นขอ้มูล 

หมวดที่ 4: การ
น าเสนอ
รายการส าหรับ
ชาวพืน้เมือง
และประเดน็
เนือ้หาที่
ครอบคลุม
ส าหรับชาว
พืน้เมือง 

เพื่อการเสริม
ความเขา้ใจ
เก่ียวกบั
สถานะอนัเป็น
เอกลกัษณ์ท่ี
โดดเด่นเฉพาะ
ของประชาชน
ชาวพ้ืนเมือง 
ซ่ึงตอ้งถือวา่
เป็นประชาชน
ชาว
ออสเตรเลีย
กลุ่มแรก และ
เพื่อน าเสนอวิถี
แห่งการ
แสดงออก ซ่ึง
ความเคารพใน
วฒันธรรม
ประเพณีของ
ชาวพ้ืนเมือง 
ตามกรอบ
จรรยาบรรณน้ี 
“ชาว
ออสเตรเลีย

(4.1) สถานีจะตอ้งแสวงหาขอ้มูลและมีกระบวนการอนัมีส่วนร่วมในการไดรั้บค าปรึกษาแนะน า
จากประชาชนชาวพ้ืนเมือง   ในการผลิตรายการท่ีเก่ียวขอ้งหรือประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวพ้ืนเมือง 
และหากเป็นไปไดค้วรมีการขอค าปรึกษาจากองคก์รส่ือของชาวพ้ืนเมืองในวิถีทางรูปแบบท่ี
เหมาะสม 
(4.2) เม่ือมีการน าเสนอหรือรายการเก่ียวกบัชาวพ้ืนเมืองหรือประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง สถานีจะมีวิธีการ
ในการปฏิบติัเพ่ือให้ความเคารพต่อวฒันธรรมและประเพณีของชาวพ้ืนเมืองโดย 
(ก) พิจารณาและตระหนกัเก่ียวกบัภูมิภาคท่ีแตกต่าง ซ่ึงความแตกต่างน้ียอ่มมีความแตกต่างทาง
วฒันธรรมของชนพ้ืนเมืองกลุ่มต่างๆ ดว้ย 
(ข) ใชถ้อ้ยค  าหรือวลีท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการอา้งถึงชนชาวพ้ืนเมืองท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีภูมิภาคต่างๆ 
(ค) แสวงหาค าปรึกษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมตามวิถีและประเพณีในการรายงานการเสียชีวิตของ
ชาวพ้ืนเมืองหรือบรรพชน 
(ง) ใชถ้อ้ยค  าหรือวลีท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการรายงานสภาวะทางสงัคม และความเป็นอยูข่องชาว
พ้ืนเมือง 
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หมวดที่ 5: การน าเสนอรายการ
ดนตรีของออสเตรเลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือส่ือสะทอ้นถึงค ามัน่สญัญาของสถานี
วิทยกุระจายเสียงชุมชนในออสเตรเลียในการ
มีส่วนร่วมในการพฒันาดนตรีของชาว
ออสเตรเลีย และการเปิดโอกาสให้ศิลปินนกั
ดนตรีไดมี้เวทีในการเผยแพร่ผลงานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

(5.1) กระบวนการคดัเลือกดนตรีเพ่ือออกอากาศในแต่
ละเดือนนั้นข้ึนอยูก่บัความสนใจหรือประโยชน์ของ
ชุมชนเป็นหลกั 
(5.2) สดัส่วนในการออกอากาศรายการเพลง สถานี
วิทยกุระจายเสียงจะตอ้งก าหนดสดัส่วนให้อยา่งนอ้ย 
   (ก) ร้อยละ 25 สนบัสนุนเพลงของออสเตรเลีย 
ยกเวน้กรณีท่ีสถานีเป็นสถานีดนตรีชาติพนัธ์ุหรือ
สถานีดนตรีคลาสสิค 
   (ข) ร้อยละ 10 สนบัสนุนเพลงออสเตรเลีย ในกรณีท่ี
สถานีเป็นสถานีดนตรีชาติพนัธ์ุหรือสถานีดนตรี
คลาสสิค 
  โดยท่ีการค านวณอตัราส่วนนั้นคิดเป็นอตัราส่วน
ร้อยละของดนตรีทั้งหมดท่ีออกอากาศในรอบ 1 เดือน 
(5.3) ขอ้ก าหนดดงักล่าวมิไดค้รอบคลุมถึงกรณีของ
การใชด้นตรีเพื่อการประกาศผูส้นบัสนุนรายการ/
สถานี 

หมวดที่ 6: การอุปถัมภ์รายการ/
สถาน ี
 
 
 

เพ่ือการอธิบายเพ่ิมเติมถึงเง่ือนไขของการให้
อนุญาต ตามกฎหมายประกอบการในการ
ประกาศผูอุ้ปถมัภร์ายการ/สถานี 
 
 
 

(6.1) สถานีจะออกนโยบายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เก่ียวกบัการอุปถมัภร์ายการ/สถานี ท่ี 
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดรั้บการอนุญาตตามกฎหมาย 
ซ่ึงนโยบายน้ีรวมถึง 
(ก) การออกประกาศผูอุ้ปถมัภร์ายการไม่เกิน 5 นาที
ต่อช่วงเวลา 1 ชัว่โมงในการออกอากาศ 

พ้ืนเมือง” 
หมายถึง      
ชาวอะบอริจิน 
และชาวเกาะส
แตรท 
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จรรยาบรรณวชิาชีพหมวดที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์หลัก 

(ข) ช้ีแจงให้ชดัเจนในแต่ละการประกาศถึงรูปแบบ
การให้การสนบัสนุน (การเงินหรือการสนบัสนุน
รูปแบบอ่ืนใด) 
(6.2) การใหก้ารสนบัสนุนหรือผูอุ้ปถมัภร์ายการจะไม่
สามารถน ามาเป็นเง่ือนไขในการพิจารณาตดัสินว่า
บุคคลหรือกลุ่มบคุคลใดจะไดสิ้ทธิหรือเวลาในการ
ออกอากาศ 
(6.3) สถานีตอ้งสร้างหลกัประกนัวา่การตดัสินใจ การ
บรรณาธิกรณ์เน้ือหา รูปแบบวิธีการน าเสนอรายการ
แต่ละรายการนั้นไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลใดๆ ของผู ้
อุปถมัภร์ายการ/สถานี 
(6.4) สถานีตอ้งสร้างหลกัประกนัวา่การตดัสินใจ การ
บรรณาธิกรณ์เน้ือหา รูปแบบ วิธีการน าเสนอรายการ
ของทั้งสถานีนั้นไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลใดๆ ของผู ้
อุปถมัภร์ายการ/สถานี 
(6.5) หลกัการจรรยาบรรณท่ีหมวดท่ี 3 หลกัการ
ทัว่ไปในการน าเสนอรายการ ยอ่มผกูพนักบัหลกัการ
ในหมวดน้ีดว้ย 

เนือ้หาของจรรยาบรรณ 

หมวดที่ 7: การร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อให้รายละเอียดทางดา้นแนวทางปฏิบติั
และกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนตอ้งตระหนกัไดเ้ป็น
อยา่งดีถึง สิทธิของบรรดาผูฟั้ง สมาชิก และ
อาสาสมคัรในการร้องเรียนอนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เก่ียวกบัขอ้กล่าวหาร้องทุกข ์การละเมิดและไม่ปฏิบติั
ตามเง่ือนไขท่ีไดรั้บการอนุญาตตามกฎหมายประกอบ
กิจการกระจายเสียง และขอ้ก าหนดตามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพน้ี 
สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนจะพยายามกระท าทุก
วิถีทางตามหลกัเหตุผลเพ่ือการแกไ้ขส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก
การร้องเรียน ยกเวน้แต่การร้องเรียนนั้นปรากฏชดัเจน
วา่เป็นเทจ็ ปราศจากเหตุผล หรือมิไดมี้เจตนาท่ีเป็น
ธรรมและบริสุทธ์ิ 
สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนจึงตอ้งเสริมสร้าง
หลกัประกนัดงัน้ี 
(ก) เร่ืองร้องเรียนจะตอ้งรับโดยผูท่ี้มีหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบโดยตรง ในเวลาท าการปกติ และตอ้งมีการ
ลงนามรับเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร(ข) เร่ือง
ร้องเรียนจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอยา่งมีเหตุผล ตอ้ง
มีการสืบสวนสอบสวน หากมีความจ าเป็น และตอ้ง
ตอบรับอยา่งทนัท่วงทีเท่าท่ีเป็นไปได ้
(ค) เร่ืองราวร้องเรียนจะตอ้งไดรั้บการตอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรภายใน 60 วนั ตามกรอบขอ้บงัคบัตาม
กฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียง และการตอบ
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จะตอ้งแนบจรรยาบรรณวิชาชีพน้ี 1 ชุดไปดว้ย 
(ง) ผูร้้องเรียนมีสิทธิท่ีจะยืน่เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบั
จรรยาบรรณโดยตรงไปยงั ACMA ในกรณีท่ีไดส่้ง
เร่ืองร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูรั้บใบอนุญาต
แลว้ และเม่ือไดรั้บการตอบหรือช้ีแจงในเร่ืองท่ี
ร้องเรียนแลว้ แต่ยงัไม่พึงพอใจในค าตอบหรือค า
ช้ีแจง หรือไม่ไดรั้บค าตอบหรือค าช้ีแจงจากผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตภายใน 60 วนัภายหลงัจากการไดย้ืน่เร่ือง
ร้องเรียนการร้องเรียนโดยลายลกัษณ์อกัษรหรือการ
ตอบช้ีแจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรสามารถหมายถึง 
จดหมาย โทรสาร หรืออีเมล ์
ผูรั้บผิดชอบผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้งเก็บบนัทึกเร่ือง
ร้องเรียนและค าตอบช้ีแจงเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 
ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ืองราวร้องทุกขเ์อกสารบนัทึก
เร่ืองราวร้องเรียนและค าตอบช้ีแจงจะตอ้งสามารถ
ส่งไปยงั ACMA ไดเ้ม่ือมีการร้องขอ 
 

 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: เรียบเรียงและสรุปจากเอกสาร Community Radio Broadcasting: Codes of Practice (23 ตุลาคม ค.ศ. 2008), 
CBAA: Sydney, น. 4 - 12 
 
  3) การสอดส่องดูแลจากสังคม และการตรวจสอบจากภาคประชาชน (Civil 
Surveillance) 

จรรยาบรรณวชิาชีพหมวดที่ วตัถุประสงค์หลัก เนือ้หาของจรรยาบรรณ 

หมวดที่ 8: การทบทวนจรรยาบรรณ 
 

เพื่อสร้างหลกัประกนัวา่จรรยาบรรณ
สามารถสะทอ้นมาตรฐานทางสงัคม
ชุมชนท่ีปรับเปล่ียน และคงความ
เหมาะสมเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของ
สภาพการณ์ของส่ือร่วมสมยั 

ภาคส่วนกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชน ซ่ึง
ประสานงานกบัองคก์รท่ีเป็นตวัแทนของผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตส่วนใหญ่ จะด าเนินการทบทวน
จรรยาบรรณวิชาชีพกิจการวิทยกุระจายเสียง
ชุมชนในทกุช่วงเวลา 3 - 5 ปี โดยปรึกษาหารือ
กบัองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ก่อนการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณ
วิชาชีพกิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชน ภาคส่วน
กิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชน ซ่ึงเป็นตวัแทน
ของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตส่วนใหญ่ ตอ้งด าเนินการ
ปรึกษาหารือกบัองคก์รและหน่วยงานต่างๆ และ 
ACMA หลงัจากนั้นจะตอ้งผ่านมติความเห็นชอบ
จากส่วนใหญ่ของสถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชน
และความคิดเห็นสาธารณะ ก่อนท่ีจรรยาบรรณท่ี
ผา่นกระบวนการดงักล่าวน้ีจะน าเสนอสู่ ACMA 
เพื่อการลงทะเบียนรับรองภายใตก้ฎหมาย 
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 นอกจากกระบวนการตามกฎหมายและการก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียงของ ACMA และ
องคก์รภาครัฐแลว้นั้น กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนในประเทศออสเตรเลีย ยงัไดรั้บการสอดส่อง
ดูแลการประกอบกิจการจากภาคสังคม และการตรวจสอบจากภาคประชาชนอย่างเขม้แข็ง โดยมี
องคก์รวชิาชีพและองคก์รภาคประชาชนช่วยท าหนา้ท่ีในการสอดส่องตรวจสอบและพฒันากิจการ
สถานีวทิยกุระจายเสียงดงักล่าวโดยองคก์รวชิาชีพท่ีมีบทบาทส าคญั ไดแ้ก่ 
   Community Broadcasting Association of Australia (CBAA) 
   Christian Media Australia (CMA) 
   Indigenous Remote Communications Association (IRCA) 
   National Ethic and Multicultural Broadcasters Council (NEMBC) 
   Radio for Print Handicapped Australia (RPHA) 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบและทีม่าของรายได้สถานี 

  
 แหล่งท่ีมาของรายได้สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในประเทศออสเตรเลียมีความ
หลากหลายและแตกต่างกนัออกไป แต่โดยภาพรวมแลว้จากฐานขอ้มูลท่ีไดจ้าก 277 สถานีในปี 
ค.ศ. 2007 - 2008 ของ CBAA - Community Broadcasting Association of Australia สามารถสรุปถึง
แหล่งท่ีมาและอตัราส่วนของรายได ้ดงัท่ีน าเสนอไวใ้นตารางท่ี 2.17 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที่  2.17 แสดงแหล่งที่มาและอัตราส่วนของรายได้รายปีส าหรับการประกอบกิจการ
วทิยุกระจายเสียงชุมชนจ านวน 277 สถานี ในประเทศออสเตรเลยี ระหว่างปี ค.ศ. 2007 - 2008 

แหล่งที่มาของรายได้/ทุน จ านวนเงนิ 
(เหรียญ

ออสเตรเลยี) 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนสถานีที่
พึง่พาแหล่งทุนนี ้

จ านวนเงนิทุนเฉลีย่ต่อ
สถานี (เหรียญ
ออสเตรเลยี) 

สถาบนัการศึกษา $1,001,905 1% 19 $53,578 
โครงการสนบัสนุนกิจการกระจายเสียง
เพ่ือชนพ้ืนเมือง โดย DEWHA - 
Department of the Environment, Water, 
Heritage, and the Arts 

$7,476,135 11% 20 $373,807 

เงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาลกลาง $1,854,527 3% 54 $34,471 
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(Federal Government Grants) 
เงินทุนสนบัสนุนจากองคก์รปกครอง
ประจ ารัฐ (State/Territory Government 
Grants) 

$1,663,894 2% 37 $45,586 

เงินทุนสนบัสนุนจากองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ิน (Local Government Grants) 

$269,853 0% 40 $6,746 

เงินทุนสนบัสนุนจากมูลนิธิเพ่ือกิจการ
กระจายเสียงชุมชน (CBF - Community 
Broadcasting Foundations Grants) โดย 
DCITA - Department of 
Communications, Information, 
Technology and the Arts (ปัจจุบนัคือ 
DBCDE - Department of  Broadband, 
Communications, and the Digital 
Economy) 

$4,989,459 7% 188 $26,540 

เงินทุนสนบัสนุนจากองคก์รดา้น
มนุษยชน/การกุศล (Philanthropic 
Organization Grants) 

$598,825 1% 22 $27,469 

เงินทุนจากผูอุ้ปถมัภร์ายการ/สถานี $28,796,972 41% 270 $106,577 
รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมค่าบ ารุงสมาชิก $4,816,099 7% 252 $19,134 
รายไดจ้ากเงินบริจาค $8,482,534 12% 236 $36,019 
ค่าใชบ้ริการสถานี/ค่าเช่าเวลา $1,803,850 3% 48 $37,347 
กิจกรรมการระดมทุนต่างๆ $2,266,418 3% 187 $12,133 
ค่าบริการการผลิตและใชส้ตูดิโอ $596,031 1% 75 $7,979 
รายไดจ้ากการจดัฝึกอบรม $316,682 0% 61 $5,183 
รายไดจ้ากยอดรวมการให้เช่าเวลา, 
ค่าบริการการผลิต และการจดัฝึกอบรม 

$2,716,563 4% 138 $19,685 

รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ $4,874,542 7% 223 $21,820 
รวมทั้งหมด $69,807,727 100% 277 $252,013 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: เรียบเรียงจาก เอกสารของ CBAA- Community Broadcasting Association of Australia ช่ือ “Community 
Broadcasting Database: Survey of the Community Radio Sector 2007 - 2008 Financial Report”, ออกเม่ือพฤศจิกายน ค.ศ. 2009, น. 
32 

จากข้อมูลท่ีน าเสนอไวใ้นตารางท่ี 2.17 ประกอบกับข้อมูลจากการส ารวจของ CBAA 
เก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของรายได้ในภาพรวมของกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนของประเทศ
ออสเตรเลียในปี ค.ศ. 2007 - 2008 พบประเด็นท่ีน่าสนใจคือ รายไดข้องสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนในประเทศมีความแตกต่างกนัอย่างมาก โดยท่ีบางสถานีอาจมียอดรวมรายไดต่้อปีต ่ากว่า 
7,000 เหรียญออสเตรเลีย ในขณะท่ีสถานีบางแห่งในเขตเมืองใหญ่ของรัฐบางแห่งมีรายไดสู้งเกิน 
1,500,000 เหรียญ ซ่ึงส่งผลให้ค่าเฉล่ียของภาพรวมของรายไดข้องกิจการในภาพรวมมิไดส้ะทอ้น
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ภาพความเป็นจริง โดยค่าเฉล่ียจากฐานตวัเลขดงักล่าวเป็นรายได้ต่อปีต่อสถานีจ านวน 252,013 
เหรียญ ซ่ึงจากความเป็นจริงโดยส่วนใหญ่แลว้สถานีมียอดรายรับประมาณ 77,200 เหรียญต่อปี 
 โดยภาพรวมแลว้กิจการไดรั้บรายไดจ้ากการอุปถมัภร์ายการ/สถานีเป็นแหล่งรายไดสู้งสุด
ถึงร้อยละ 41 มีมูลค่าถึง 28,796,972 เหรียญออสเตรเลีย และแทบทุกสถานีคือ 270 จาก 277 สถานี
ต่างอาศยัรายไดจ้ากแหล่งทุนดงักล่าวไม่มากก็นอ้ย 
 และเม่ือพิจารณาจากแหล่งเงินทุนทั้งหมดโดยตรงหรือส่วนหน่ึงจากภาครัฐทั้ง 5 กองทุน 
(โครงการสนบัสนุนกิจการกระจายเสียงเพื่อชนพื้นเมือง เงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาลกลาง เงินทุน
สนบัสนุนจากองค์กรปกครองประจ ารัฐ เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
เงินทุนสนบัสนุนจากมูลนิธิเพื่อกิจการกระจายเสียงชุมชน) แลว้นั้นมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 23 ให้การ
สนับสนุนกระจายกนัออกไปสนับสนุนสถานีต่างๆ ตามเง่ือนไขและคุณสมบติัท่ีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ตามเจตจ านงตามกฎหมายและนโยบายของภาครัฐ โดยเงินทุนสนบัสนุนจากมูลนิธิ
เพื่อกิจการกระจายเสียงชุมชนเป็นเงินกองทุนภาครัฐท่ีกระจายการสนบัสนุนไปยงัสถานีต่างๆ ถึง 
188 สถานี หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของกิจการสถานีทั้งหมด 
 และจากตารางท่ี 2.17 น้ีเองจะพบวา่แหล่งท่ีมาของรายไดส้ถานีนั้นมีความหลากหลาย ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั อาทิ 
  (ก) ประเภทของสถานีประเภทใดวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อบริการชุมชนในเชิง
ภูมิศาสตร์ (Geographically - based Community Radio) หรือเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงหรือมีความสนใจร่วม (Community of Interest-based Radio) มุ่งเป้าหมายใน
การให้บริการแก่กลุ่มผูฟั้งท่ีมีคุณลกัษณะร่วมบางประการท่ีมีร่วมกนั หรือถือประโยชน์ หรือความ
สนใจร่วมกนั 
  (ข) องค์กรผูไ้ด้รับอนุญาตประกอบกิจการนั้นอาจได้รับเงินทุนจากแหล่งหน่ึง
แหล่งใดเป็นหลกั อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อคนพิการทางสายตา ได้รับการสนับสนุนจาก 
RPH หรือในรัฐวิคตอเรียได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิการกุศลเพื่อผูพ้ิการทางสายตา Vision 
Australia Foundation เป็นหลกั เป็นตน้ 
  (ค) การเขา้ข่ายตามกฎหมายและหรือสิทธิการไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนของ
รัฐ อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อชนพื้นเมืองได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนของรัฐผ่าน 
DEWHA - Department of the Environment, Water, Heritage, and the Arts โครงการสนบัสนุน
กิจการกระจายเสียงเพื่อชนพื้นเมือง หรือเงินทุนสนบัสนุนจากมูลนิธิเพื่อกิจการกระจายเสียงชุมชน 
(CBF - Community Broadcasting Foundations Grants) โดย DCITA - Department of 
Communications, Information, Technology and the Arts (ปัจจุบนัคือ DBCDE - Department of 
Broadband, Communications, and the Digital Economy) 
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  (ง) นโยบายดา้นการจดัการดา้นการเงินของแต่ละสถานี อาทิ การหารายได ้อตัรา
และวธีิการแสวงหาผูอุ้ปถมัภส์ถานีหรือรายการ ค่าธรรมเนียมสมาชิก และการระดมทุน ฯลฯ 
 และเม่ือพิจารณาถึงแหล่งท่ีมารายไดข้องกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจง หรือมีความสนใจร่วม (Specific Community of Interest) มุ่งเป้าหมายในการ
ให้บริการแก่กลุ่มผูฟั้งท่ีมีคุณลกัษณะร่วมบางประการท่ีมีร่วมกนั หรือถือประโยชน์ หรือความ
สนใจร่วมกนั แลว้นั้นพบวา่ 
  (ก) สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อกลุ่มเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากผู ้
อุปถมัภ์รายการ/สถานีมากท่ีสุดโดยคิดเป็นรายไดเ้ฉล่ีย 485,918 เหรียญต่อปีต่อสถานี ตามมาดว้ย
สถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนเพลงเฉพาะกลุ่ม รายไดจ้ากผูอุ้ปถมัภร์ายการหรือสถานีเฉล่ีย 206,728 
เหรียญต่อปีต่อสถานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อศาสนา รายไดจ้ากผูอุ้ปถมัภร์ายการต่อ
สถานีเฉล่ีย 187,058 เหรียญต่อปีต่อสถานี ส่วนสถานีท่ีมีรายไดจ้ากผูอุ้ปถมัภ์รายการ/สถานีเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดคือ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อผูพ้ิการทางสายตา รายไดจ้ากผูอุ้ปถมัภ์รายการต่อ
สถานีเฉล่ีย 27,158 เหรียญต่อปีต่อสถานี 
  (ข) สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อศาสนารายไดจ้ากผูบ้ริจาคสูงสุด โดยมียอด
บริจาคเฉล่ีย 180,086 เหรียญต่อปีต่อสถานี 
 ทางด้านการหารายได้จากผูส้นบัสนุนรายการ/สถานี (Sponsorship) และการโฆษณานั้น 
ทาง ACMA ได้ก าหนดกรอบแนวทางปฏิบติัไว ้(อา้งอิงและศึกษาแนวทางได้จากเอกสารของ 
ACMA ช่ือ Community Broadcasting Sponsorship Guidelines 2008, ออกเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
ค.ศ. 2008) ให้สถานีต่างๆ ได้ยึดถือเพื่อเป็นแนวทางป้องกนัปัญหาและการละเมิดกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบั โดยอาศยักรอบพระราชบญัญติัประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ค.ศ. 1992 (ในภาคส่วนท่ี 2 ตารางเง่ือนไขมาตรฐาน หมวดท่ี 1 ประเด็นการตีความ มาตราท่ี 2 และ 
ในหมวดท่ี 5 มาตรา 9 ว่าด้วยเง่ือนไขการประกาศผูอุ้ปถัมภ์รายการและการโฆษณาท่ีผูรั้บ
ใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตาม) เป็นพื้นฐานและใหอ้ านาจไว ้สาระส าคญัของแนวทางดงักล่าวมีดงัน้ี 
  (ก) การออกอากาศประกาศผูส้นับสนุนหรือผูอุ้ปถัมภ์รายการ/สถานีสามารถ
กระท าได้ภายใตก้รอบก าหนดไวใ้นการออกอากาศได้ไม่เกิน 5 นาทีต่อหน่ึงชั่วโมง รวมทั้งการ
ประกาศประชาสัมพนัธ์การโฆษณาตวัสถานีเองดว้ย 
  (ข) สถานีตอ้งรับผดิชอบ (ตามพนัธะทางกฎหมายและสังคม) ต่อส่ิงท่ีออกอากาศ/
การประกาศ/การโฆษณาออกไปไม่วา่จะเป็นส่ือผลิตเองภายใน และหรือน ามาจากภายนอก 
  (ค) การขายหรือใหเ้ช่าเวลาการออกอากาศจะตอ้งกระท าภายใตก้รอบและเง่ือนไข
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตเท่านั้น 
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  (ง) ACMA มีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประกาศผูส้นับสนุนหรือผูอุ้ปถัมภ์รายการ/สถานี การโฆษณา และการให้เช่าเวลา ว่าฝ่าฝืน
ขอ้แนะน า ระเบียบขอ้บงัคบัเป็นรายแต่ละกรณีไป 
 ในส่วนรายจ่ายโดยภาพรวมของกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนจากฐานขอ้มูลของ
สถานีจ านวน 277 สถานีในประเทศออสเตรเลียระหว่างปี ค.ศ. 2007 - 2008 สามารถจ าแนกได้
ออกเป็นดงัท่ีน าเสนอในตารางท่ี 2.18 
 
ตารางที่ 2.18 แสดงรายจ่ายหลักรายปีส าหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนจ านวน 
277 สถานี ในประเทศออสเตรเลยี ระหว่างปี ค.ศ. 2007 - 2008 

รายการ/ประเภทของ
ค่าใช้จ่าย 

จ านวนเงนิ 
(เหรียญออสเตรเลยี) 

คดิเป็นร้อยละ จ านวนสถานีที่ใช้จ่าย 
ตามรายการ/ประเภท

ดงักล่าว 

รายจ่ายโดยเฉลีย่
ต่อสถานี 

การลงทุนท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์
และเคร่ืองส่งสญัญาณ
กระจายเสียง 

$1,127,329 2% 125 $9,011 

ค่าเช่ือมต่อสญัญาณกระจาย
เสียง 

$1,167,360 2% 162 $7,188 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ่ืนๆ $1,193,915 2% 198 $6,021 
ค่าลิขสิทธ์ิ $1,588,590 2% 275 $5,781 
ค่าสตูดิโอและอุปกรณ์การ
ผลิต 

$2,639,496 4% 205 $12,802 

การส่งสญัญาณกระจาย
เสียง 

$3,357,604 5% 236 $14,203 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ $22,416,292 35% 272 $82,352 
ค่าจา้ง คา่ตอบแทน 
เงินเดือนบุคลากรของสถานี 

$30,486,454 48% 175 $173,910 

รวมทั้งส้ิน $63,967,040 100% 277 $230,928 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: เรียบเรียงจาก เอกสารของ CBAA- Community Broadcasting Association of Australia ช่ือ “Community 
Broadcasting Database: Survey of the Community Radio Sector 2007 - 2008 Financial Report”, พฤศจิกายน ค.ศ. 2009, น. 33 
 

แนวทางในการพฒันารายการหรือจัดผงัรายการ 
  

 จากการส ารวจผูฟั้ง จ  านวนผูฟั้งท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีเป็นตน้ไปในประเทศออสเตรเลียในปี 
ค.ศ. 2010 พบวา่ มีผูฟั้งวทิยกุระจายเสียงชุมชนในแต่ละสัปดาห์ทั้งส้ินโดยเฉล่ียประมาณ 4,433,000 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของผูฟั้งวิทยุเป็นประจ าทุกสัปดาห์ในประเทศทั้งส้ินประมาณ 
14,282,000 คน คิดเป็นร้อยละ 83 ของจ านวนประชากรของออสเตรเลียทั้งสั้น 17,304,000 คน  
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อา้งอิงจาก Mcnair Ingenuity, Community Radio National Listener Survey 2010, กรกฎาคม 2010,          
http:/ /www.cbonline.org.au/NLS%20Fact%20Sheets%202010/ Summary_%20Report_Final.pdf) 
 รูปแบบและเน้ือหารายการท่ีน าเสนอในแต่ละสถานีมีความหลากหลายแตกต่างกันไป 
ข้ึนอยู่กบัประเภทของกิจการว่ามุ่งให้การบริการหลกัเพื่อกลุ่มเป้าหมายใด และจากผลส ารวจผูฟั้ง
วิทยุกระจายเสียงชุมชนในปี ค.ศ. 2010 (Community Radio National Listener Survey 2010, 
กรกฎาคม 2010, น. 28) พบว่า สาเหตุท่ีส าคญัโดยสังเขปในการเปิดรับฟังสถานีนัน่คือ “ลกัษณะ
พิเศษ ความเก่ียวขอ้งกบัตนเองและสังคม เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีไม่สามารถหาไดโ้ดยทัว่ไป ความรู้สึก
เป็นหน่ึงเดียวและมีส่วนร่วมกบัรายการหรือสถานี การน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นอิสระจากธุรกิจและรัฐ 
ความหลากหลาย และความเฉพาะเจาะจงหรือความเป็นพิเศษ” (หลกัการดงักล่าวน้ีสามารถน ามา
ประยุกต์เป็นแนวทางการพฒันาและจดัผงัรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นไดเ้ป็นอยา่งดี) โดยท่ีการส ารวจพบวา่ 
  ร้อยละ 61 ของผูฟั้งเปิดรับฟังเน่ืองจาก ความพิเศษของรายการท่ีเปิดเพลง/ดนตรี
พเิศษโดยเฉพาะ (นอกเหนือจากสถานีประเภทอ่ืนเปิดโดยทัว่ไป) 
  ร้อยละ 53 ของผูฟั้งเปิดรับฟังเน่ืองจาก การน าเสนอรายการข่าวสารและขอ้มูล
เฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน 
  ร้อยละ 48 ของผูฟั้งเปิดรับฟังเน่ืองจาก การน าเสนอรายการท่ีไม่สามารถหาฟังได้
จากสถานีทัว่ไป 
  ร้อยละ 48 ของผูฟั้งเปิดรับฟังเน่ืองจาก การน าเสนอเพลงของออสเตรเลียเองและ
สนบัสนุนศิลปินทอ้งถ่ิน 
  ร้อยละ 46 ของผูฟั้งเปิดรับฟังเน่ืองจาก ผูจ้ดัรายการหรือผูด้  าเนินรายการเป็น
เหมือนสามญัชนคนธรรมดา และอยูใ่นสถานะเดียวกบัผูฟั้ง 
  ร้อยละ 41 ของผูฟั้งเปิดรับฟังเน่ืองจาก ผูฟั้งมีความรู้สึกมีส่วนร่วมกบัสถานี 
  ร้อยละ 39 ของผูฟั้งเปิดรับฟังเน่ืองจาก ความอิสระในการส่ือสารของสถานีท่ี
ไม่ไดเ้ป็นของธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่หรือรัฐบาล 
  ร้อยละ 35 ของผูฟั้งเปิดรับฟังเน่ืองจาก ความหลากหลายของเน้ือหาสาระของ
รายการ 
  ร้อยละ 32 ของผูฟั้งเปิดรับฟังเน่ืองจาก ขอ้มูลข่าวสารท่ีเฉพาะเจาะจง 
 จากผลการส ารวจฐานขอ้มูลของ CBAA - Community Broadcasting Association of 
Australia พบว่ารายการท่ีออกอากาศหลกัๆ นั้นเป็นรายการท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมในมิติของชุมชน
หรือมุ่งประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็นท่ีสนใจไปยงัสมาชิก/กลุ่มผูฟั้งเป็นหลกัถึงร้อยละ 73 - 86 ของ
เวลาการออกอากาศของสถานีในแต่ละสัปดาห์ (Community Broadcasting Association of Australia 
ช่ือ “Community Broadcasting Database: Survey of the Community Radio Sector 2007 - 2008 

http://www.cbonline.org.au/NLS%20Fact%20Sheets%202010/Summary_%20Report_Final.pdf
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Financial Report”, ออกเม่ือพฤศจิกายน ค.ศ. 2009, น. 4) รายการท่ีมีเน้ือหาจากส่วนอ่ืนๆ อาทิ 
ข่าวสารระดบัชาติ หรือการบริการข่าวสาร สาระบนัเทิงอ่ืนๆ ทัว่ไป จึงเป็นสัดส่วนการน าเสนอท่ี
ไม่ไดเ้ป็นส่วนหลกั 
 และเ น่ืองจากรูปแบบรายการท่ีน า เสนอและการจัดผ ังรายการในกิจการสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง มีเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มผูฟั้งท่ีมี
คุณลกัษณะร่วมบางประการท่ีมีร่วมกนั หรือความสนใจร่วมกนันั้น มีความแตกต่างกนัไปตามกลุ่ม
ผูฟั้ง ดงันั้นการน าเสนอตวัอยา่งผงัรายการจากสถานีต่างๆ จะช่วยให้สามารถศึกษาถึงแนวทางของ
สถานีเหล่านั้นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน โดยมีตวัอยา่งผงัรายการของสถานีไวใ้นตาราง 2.19 - 2.20 ไดแ้ก่ 
 
ตารางที่ 2.19 แสดงตัวอย่างผังรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาเมลเบิร์น 
(RPH: Vision Australia Radio Melbourne 1179 AM) 
เวลา/วนั จันทร์ องัคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 

06:00 ปกิณกะสาระ
เพื่อการด าเนิน
ชีวิตผูพ้ิการทาง
สายตา (Insight 
for Living) 

ปกิณกะสาระเพื่อ
การด าเนินชีวิตผู ้
พิการทางสายตา 
(Insight for 
Living) 

ปกิณกะสาระเพื่อ
การด าเนินชีวิตผู ้
พิการทางสายตา 
(Insight for 
Living) 

ปกิณกะสาระเพื่อ
การด าเนินชีวิตผู ้
พิการทางสายตา 
(Insight for 
Living) 

ปกิณกะสาระเพื่อ
การด าเนินชีวิตผู ้
พิการทางสายตา 
(Insight for 
Living) 

รายการท่องเท่ียว 
(Travel) 

รายการ “Christian 
Science Sentinel” 

06:30 รายการวนัน้ีมี
อะไรใน
โทรทศัน ์(TV 
Today) 

รายการวนัน้ีมี
อะไรในโทรทศัน ์
(TV Today) 

รายการวนัน้ีมี
อะไรในโทรทศัน ์
(TV Today) 

รายการวนัน้ีมี
อะไรในโทรทศัน ์
(TV Today) 

รายการวนัน้ีมี
อะไรในโทรทศัน ์
(TV Today) 

รายการท่องเท่ียว 
(Travel) 

โลกเทคโนโลยี 
ดิจิทลั (Digital 
Planet) 

06:45 เหตุการณ์
กิจกรรมส าคญั
ในวนัน้ี (On 
this Day) 

เหตุการณ์
กิจกรรมส าคญัใน
วนัน้ี (On this 
Day) 

เหตุการณ์
กิจกรรมส าคญัใน
วนัน้ี (On this 
Day) 

เหตุการณ์
กิจกรรมส าคญัใน
วนัน้ี (On this 
Day) 

เหตุการณ์
กิจกรรมส าคญัใน
วนัน้ี (On this 
Day) 

รายการท่องเท่ียว 
(Travel) 

โลกเทคโนโลยี 
ดิจิทลั (Digital 
Planet) 

เวลา/วนั จันทร์ องัคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 
07:00 น าเสนอข่าวท่ี

อ่านจาก นสพ. 
ช่ือดงัของ
ออสเตรเลีย 
(The Morning 
Paper Round) 

น าเสนอข่าวท่ี
อ่านจาก นสพ. 
ช่ือดงัของ
ออสเตรเลีย (The 
Morning Paper 
Round) 

น าเสนอข่าวท่ี
อ่านจาก นสพ. 
ช่ือดงัของ
ออสเตรเลีย (The 
Morning Paper 
Round) 

น าเสนอข่าวท่ี
อ่านจาก นสพ. 
ช่ือดงัของ
ออสเตรเลีย (The 
Morning Paper 
Round) 

น าเสนอข่าวท่ี
อ่านจาก นสพ. 
ช่ือดงัของ
ออสเตรเลีย (The 
Morning Paper 
Round) 

07:00 รายการ 
Saturday Eye 
Opener 
 
07:30 น าเสนอ
ข่าวท่ีอ่านจาก 
นสพ. The Age 
 
09:00 น าเสนอ
ข่าวท่ีอ่านจาก 
นสพ. The herald 
Sun 
 
10:00 รายการ
กีฬา (Vision 

07:00 น าเสนอข่าว
ท่ีอ่านจาก นสพ. 
คาทอลิก (Catholic 
Print) 
 
07:30 ปกิณกะสาระ
เพื่อการด าเนินชีวิต
ผูพ้ิการทางสายตา 
(Insight for Living) 
 
08:00 รายการ 
“Hour of Power” 
 
09:00 รายการ
ส่งเสริมคุณภาพ
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Sports) ชีวิตท่ีดีกวา่ “A 
Way of Life” 
 
10:00 รายการทาง
ศาสนา “Crossway 
Baptist Church 
Service” 

10:30 ข่าวจาก นสพ. 
ดิ ออสเตรเลียน 
(The 
Australian) 

ข่าวจาก นสพ. ดิ 
ออสเตรเลียน 
(The Australian) 

ข่าวจาก นสพ. ดิ 
ออสเตรเลียน 
(The Australian) 

ข่าวจาก นสพ. ดิ 
ออสเตรเลียน 
(The Australian) 

ข่าวจาก นสพ. ดิ 
ออสเตรเลียน 
(The Australian) 

รายการกีฬา 
(Vision Sports) 

รายการทางศาสนา 
“Crossway Baptist 
Church Service” 
 
11:00 ข่าวจาก 
นสพ. ดิ เอจ ฉบบั
วนัอาทิตย ์(Sunday 
Age) 

11:30 ข่าวเศรษฐกิจ
จาก นสพ. ดิ 
ออสเตรเลียน 
(The Australian 
Financial 
Review) 

ข่าวเศรษฐกิจจาก 
นสพ. ดิ 
ออสเตรเลียน 
(The Australian 
Financial 
Review) 

ข่าวเศรษฐกิจจาก 
นสพ. ดิ 
ออสเตรเลียน 
(The Australian 
Financial 
Review) 

ข่าวเศรษฐกิจจาก 
นสพ. ดิ 
ออสเตรเลียน 
(The Australian 
Financial 
Review) 

ข่าวเศรษฐกิจจาก 
นสพ. ดิ 
ออสเตรเลียน 
(The Australian 
Financial 
Review) 

รายการกีฬา 
(Vision Sports) 
 
12:00 ข่าวจาก 
นสพ. ดิ 
ออสเตรเลียน 
(The Australian) 

ข่าวจาก นสพ. ดิ 
เอจ ฉบบัวนัอาทิตย ์
(Sunday Age) 
 
12:30 ข่าวจาก 
นสพ. ดิ แฮโรลด ์
ฉบบัวนัอาทิตย ์
(Sunday Herald 
Sun) 

12:50 รายงานตลาด
หลกัทรัพย ์
(Stock Market 
Report) 

รายงานตลาด
หลกัทรัพย ์
(Stock Market 
Report) 

รายงานตลาด
หลกัทรัพย ์
(Stock Market 
Report) 

รายงานตลาด
หลกัทรัพย ์
(Stock Market 
Report) 

รายงานตลาด
หลกัทรัพย ์(Stock 
Market Report) 

ข่าวจาก นสพ. ดิ 
ออสเตรเลียน 
(The Australian) 

ข่าวจาก นสพ. ดิ 
แฮโรลด ์ฉบบัวนั
อาทิตย ์(Sunday 
Herald Sun) 
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เวลา/วนั จันทร์ องัคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 
13:00 รายการสดจาก

สถานี (Afternoon 
Live) 

รายการสดจาก
สถานี (Afternoon 
Live) 

รายการสดจาก
สถานี (Afternoon 
Live) 

รายการสดจาก
สถานี (Afternoon 
Live) 

รายการสดจาก
สถานี (Afternoon 
Live) 

13:00 รายการข่าว
ภูมิภาค 
(Suburban News) 
 
14:00 รายการ 
YaraYara 
 
14:30 สาระ
เกร็ดความรู้
เก่ียวกบั
คอมพวิเตอร์: 
รายการเทป
ยอ้นหลงั (Bits 
and Bytes) 

ข่าวจาก นสพ. ดิ 
แฮโรลด ์ฉบบัวนั
อาทิตย ์(Sunday 
Herald Sun) 
 
14:00 รายการ
ความรู้เก่ียวกบั
กฎหมาย 
(Talking Law) 

15:00 สาระเกร็ดความรู้
เก่ียวกบั
คอมพวิเตอร์: 
(Bits and Bytes) 

เร่ืองราวชีวิต
บุคคลเด่น 
(People in 
Profile) 

รายการสนทนา
ข่าวสารการเมือง 
(Politically 
Correct) 

รายการข่าวสาร
เหตุการณ์ปัจจุบนั
จากนิตยสาร
นานาชาติ 
(Global 
Perspective) 

รายการเก่ียวกบั
การดูแล ตกแต่ง
บา้น (At Home) 

รายการนิตยสาร
ทางอากาศสุด
สปัดาห์ 
(Weekend 
Magazine) 

รายการ 
“Downunder” 

15:30 รายการส าหรับผู ้
เกษียณ (Time of 
Your Life) 

เร่ืองราวโลกดา้น
การเงิน (Money, 
Money, Money) 

รายการเพื่อการ
ใชชี้วิตของผู ้
พิการทางสายตา 
(Talking Vision) 

รายการข่าวสาร
เหตุการณ์ปัจจุบนั
จากนิตยสาร
นานาชาติ 
(Global 
Perspective) 

รายการเก่ียวกบั
การดูแล ตกแต่ง
บา้น (At Home) 

รายการนิตยสาร
ทางอากาศสุด
สปัดาห์ 
(Weekend 
Magazine) 

รายการ
ตรวจสอบ/เฝ้า
สงัเกตการณ์การ
ท างานของส่ือ 
“Media Watch” 
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เวลา/วนั จันทร์ องัคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 
16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปข่าวเด่น
ประจ าวนัและ
สรุปตลาดหุน้ 
(Today in Focus 
with Arthur 
Higgins) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปข่าวเด่น
ประจ าวนัและ
สรุปตลาดหุน้ 
(Today in Focus 
with Arthur 
Higgins) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปข่าวเด่น
ประจ าวนัและ
สรุปตลาดหุน้ 
(Today in Focus 
with Arthur 
Higgins) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปข่าวเด่น
ประจ าวนัและ
สรุปตลาดหุน้ 
(Today in Focus 
with Arthur 
Higgins) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปข่าวเด่น
ประจ าวนัและ
สรุปตลาดหุน้ 
(Today in Focus 
with Arthur 
Higgins) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการนิตยสาร
ทางอากาศสุด
สปัดาห์ 
(Weekend 
Magazine) 
 
17:50 รายงานผล
การแข่งขนักีฬา 
คริกเกตส์ (Blind 
Cricket Report) 
 
18:00 รายการ 
The Week 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ “Sunday 
Feature” 
 
16:30 รายการ
แนะน าหนงัสือ
ศาสนา 
“Connections” 
 
17:00 รายการ 
“Christian 
Science Sentinel” 
 
17:30 น าเสนอ
ข่าวท่ีอ่านจาก 
นสพ. คาทอลิก 
(Catholic Print) 
 
18:00 รายการ
เพื่อศาสนิกคริสต
ชนนิกายลเูธอรัน 
“Face to Face” 
 
18:15 รายการ
ธรรมจากคริสต
คมัภีร์ “The 
Lord’s 
Challenge” 
 
18:30 รายการ 
“New Horizons” 
 
18:45 ข่าวสารใน
เมลเบิร์น (City of 
Melbourne 
Update) 
 
18:55 สรุป
แนะน ารายการ
โทรทศัน์เด่นช่วง
เยน็ “Highlight of 
Evening 
Television” 
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เวลา/วนั 

 
 

จันทร์ 

 
 

องัคาร 

 
 

พธุ 

 
 

พฤหัสบด ี

 
 

ศุกร์ 

 
 

เสาร์ 

 
 

อาทติย์ 

19:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดหมายเปิดผนึก
ถึง บก. นสพ. ดิ 
เอจและ แฮโรลด ์
ซนั (Opinion 
Hour) 

จดหมายเปิดผนึก
ถึง บก. นสพ. ดิ 
เอจและ แฮโรลด ์
ซนั (Opinion 
Hour) 

จดหมายเปิดผนึก
ถึง บก. นสพ. ดิ 
เอจและ แฮโรลด ์
ซนั (Opinion 
Hour) 

จดหมายเปิดผนึก
ถึง บก. นสพ. ดิ 
เอจและ แฮโรลด ์
ซนั (Opinion 
Hour) 

จดหมายเปิดผนึก
ถึง บก. นสพ. ดิ 
เอจและ แฮโรลด ์
ซนั (Opinion 
Hour) 

จดหมายเปิดผนึก
ถึง บก. นสพ. ดิ 
เอจและ แฮโรลด ์
ซนั (Opinion 
Hour) 

19:00 รายการ
เร่ืองราวชีวิต 
“Stories of Hour 
Lives” 
 
19:30 รายการ 
“Talking Vision” 
(บนัทึกเทป
ยอ้นหลงั) 

20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พดูคุยเก่ียวกบั
กฎหมาย 
(Talking Law) 
 
 
 
 
 
 
 

รายการสุขภาพ 
(Health Matters) 

20:00 รายการ
แนะน า
เกร็ดความรู้
เร่ืองราวเก่ียวกบั
สุนขัเพื่อ
ช่วยเหลือผูพ้ิการ 
(Get about with 
Guide Dogs 
Victoria) 
 
20:10 เร่ืองราว
บนัทึกทาง
วิทยาศาสตร์ตาม
มุมมองคริสตชน 
(Christian 
Sciencce Diary) 
 
20:20 รายการ
แนะน าอาชีพ 
(Briefcase – 
Careers Info) 
 
20:30 รายการ
สาระเกร็ดความรู้
เก่ียวกบัเคร่ืองบิน 
รถไฟ และ
รถยนต ์

20:00 รายการเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (Age 
Green Guide) 
 
20:30 รายการเพื่อ
วยัรุ่น/เยาวชน: 
ดนตรี ข่าวสาร 
เร่ืองราวตาม
ความสนใจ 
(Don’t Hold 
Back) 

20:00 รายการ
ท่องเท่ียว 
(Travel) 
 
20:30 รายการ
ประเด็นค าถาม
เก่ียวกบัเร่ืองราว
รอบโลก (The 
QWorld Around 
Us) 

20:00 รายการ
อาหาร (Food 
Topics) 
 
20:30 รายการ
สนทนา ปกิณกะ 
บนัเทิง ดนตรีและ
วรรณกรรม 
(Tropical Island) 

รายการตลก “The 
Funny Side” 
 
20:30 รายการ
ข่าวสาร
อาชญากรรม 
“Sunday Night 
Crime” 

21:00 รายการโลกของ
ศิลปะและ
วฒันธรรม 
(Behind the 
Scenes) 

รายการ
วิทยาศาสตร์ (The 
Uncertainty 
Principle) 

รายการเสียงจาก
ผูบ้ริโภค 
(Consumer Talk) 

รายการเพื่อวยัรุ่น/
เยาวชน: ดนตรี 
ข่าวสาร เร่ืองราว
ตามความสนใจ 
(Don’t Hold 
Back) 

20:30 รายการ
ประเด็นค าถาม
เก่ียวกบัเร่ืองราว
รอบโลก (The 
QWorld Around 
Us) 

รายการสนทนา 
ปกิณกะ บนัเทิง 
ดนตรีและ
วรรณกรรม 
(Tropical Island) 

รายการแนะน า
หนงัสือและ
วรรณกรรม 
“Sunday Night 
In: The World of 
Books” 
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เวลา/วนั จันทร์ องัคาร พธุ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ 

21:30 Yara, Yara รายการ
วิทยาศาสตร์ (The 
Uncertainty 
Principle) 

รายการการศึกษา 
(Education) 

รายการเพื่อวยัรุ่น/
เยาวชน: ดนตรี 
ข่าวสาร เร่ืองราว
ตามความสนใจ 
(Don’t Hold 
Back) 

20:30 รายการ
ประเด็นค าถาม
เก่ียวกบัเร่ืองราว
รอบโลก (The 
QWorld Around 
Us) 

รายการสนทนา 
ปกิณกะ บนัเทิง 
ดนตรีและ
วรรณกรรม 
(Tropical Island) 

รายการแนะน า
และวิจารณ์
ภาพยนตร์ 
“Movie 
Nostalgia” 

22:00 รายการ
วรรณกรรมก่อน
นิทรา (Book at 
Bed) 

รายการ
วรรณกรรมก่อน
นิทรา (Book at 
Bed) 

รายการ
วรรณกรรมก่อน
นิทรา (Book at 
Bed) 

รายการ
วรรณกรรมก่อน
นิทรา (Book at 
Bed) 

รายการ
วรรณกรรมก่อน
นิทรา (Book at 
Bed) 

รายการ “Herald 
It through the 
Grapevine” 

รายการเก่ียวกบั
วรรณกรรมก่อน
นิทราวนัอาทิตย ์
(Sunday Book at 
Bedtime) 

22:30 เกร็ดชีวิตบุคคล
ส าคญั (People of 
Note) 

เกร็ดชีวิตบุคคล
ส าคญั (People of 
Note) 

เกร็ดชีวิตบุคคล
ส าคญั (People of 
Note) 

เกร็ดชีวิตบุคคล
ส าคญั (People of 
Note) 

เกร็ดชีวิตบุคคล
ส าคญั (People of 
Note) 

รายการเพลง 
(Musical Notes) 

รายการเบ้ืองลึก
เบ้ืองหลงังาน
ศิลปะและ
วฒันธรรม 
“Behind the 
Scenes” 

23:00 รายการเร่ืองข า
ขนั (The Funny 
Side) 

เกร็ดชีวิตบุคคล
ส าคญั (People of 
Note) 

เกร็ดชีวิตบุคคล
ส าคญั (People of 
Note) 

รายการ
วิทยาศาสตร์:
รายการเทป
ยอ้นหลงั (The 
Uncertainty 
Principle) 

รายการสนทนา
ข่าวสารการเมือง: 
รายการเทป
ยอ้นหลงั 
(Politically 
Correct) 

รายการเพลง 
(Musical Notes) 

รายการ “The 
Week” 

23.30 รายการ “Hear 
This” 

รายการเก่ียวกบั
การดูแล ตกแต่ง
บา้น: รายการเทป
ยอ้นหลงั (At 
Home) 

รายการโลกดา้น
การเงิน: รายการ
เทปยอ้นหลงั 
(Money, Money, 
Money) 

รายการ
วิทยาศาสตร์:
รายการเทป
ยอ้นหลงั (The 
Uncertainty 
Principle) 

เร่ืองราวชีวิต
บุคคลเด่น: 
รายการเทป
ยอ้นหลงั (People 
in Profile) 

รายการเพลง 
(Musical Notes) 

รายการ “The 
Week” 

24.00-
06.00 

เผยแพร่สญัญาณ
สดจาก BBC 
World Service 
จนถึง 06:00 น. 

เผยแพร่สญัญาณ
สดจาก BBC 
World Service 
จนถึง 06:00 น. 

เผยแพร่สญัญาณ
สดจาก BBC 
World Service 
จนถึง 06:00 น. 

เผยแพร่สญัญาณ
สดจาก BBC 
World Service 
จนถึง 06:00 น. 

เผยแพร่สญัญาณ
สดจาก BBC 
World Service 
จนถึง 06:00 น. 

เผยแพร่สญัญาณ
สดจาก BBC 
World Service 
จนถึง 06:00 น. 

เผยแพร่สญัญาณ
สดจาก BBC 
World Service 
จนถึง 06:00 น. 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: เรียบเรียงจาก http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=748 

 
 จากการศึกษาและพิจารณาจากผงัรายการในตารางท่ี 2.19 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อผู ้
พิการทางสายตาเมลเบิร์น (RPH: Vision Australia Radio Melbourne 1179 AM) พบวา่ 
  (ก) รายการโดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการท่ีน าเสนอข่าวสารจากส่ือหนังสือพิมพ ์
และส่ือส่ิงพิมพห์ลกัของประเทศออสเตรเลีย เพราะเน่ืองจากวตัถุประสงคก์ารก่อตั้งและการด าเนิน

http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=748


 234 

กิจการสถานีนั้น เพื่อการน าเสนอข่าวสารท่ีส่ือผ่านหนังสือพิมพ์ (โดยวิธีการอ่านและวิเคราะห์
ข่าวสารหลกั) แก่ผูฟั้งซ่ึงเป็นผูพ้ิการทางสายตาและผูท่ี้ไม่สามารถอ่านหนงัสือไดเ้ป็นหลกั 
  (ข) นอกจากน้ียงัมีการน าเสนอเร่ืองราวเกร็ดความรู้ สาระและความบันเทิง
โดยทัว่ไปท่ีน าเสนอจากส่ือต่างๆ เช่นกนั เพื่อเสริมความรู้และความเขา้ใจต่อสังคม ชุมชน โลก และ
สถานการณ์ปัจจุบนัแก่ผูฟั้ง 
  (ค) นอกจากน้ียงัมีรายการหลายรายการเพื่อพฒันาวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนแก่ผู ้
พิการทางสายตา 
  (ง) ในวนัอาทิตยท่ี์เป็นวนัท่ีคริสตศาสนิกชนตอ้งไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ทาง
สถานีจึงไดจ้ดัใหมี้รายการเก่ียวขอ้งกบัศาสนาอยูห่ลายรายการเช่นกนั 
  (จ) ในช่วงดึกหลงัเท่ียงคืนเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากส านกัข่าวต่างชาติ BBC 
World Service เพื่อใหผู้ฟั้งผูพ้ิการทางสายตาไดรั้บฟังข่าวสารในระดบันานาชาติ 
 
 กรณีศึกษาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อชนชาวพื้นเมือง จากการศึกษารายการ และ
รูปแบบรายการเพื่อชนชาวพื้นเมืองจากเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อชนชาวพื้นเมือง
แห่งชาติ (NIRS: National Indigenous Radio Service) พบวา่ องคก์รดงักล่าวน้ีท าหนา้ท่ีในการผลิต
รายการ ประสานงาน แลกเปล่ียนและเผยแพร่รายการสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีสมคัรเป็นสมาชิก
เครือข่าย ซ่ึงปัจจุบนัมีกิจการกระจายเสียงเพื่อชนชาวพื้นเมืองในทอ้งถ่ินห่างไกล (RIBS - Remote 
Indigenous Broadcasting Services) ประมาณ 130 กิจการ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อชนชาว
พื้นเมือง (Indigenous Radio Stations) เป็นสมาชิกอยู ่23 สถานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
โดยทัว่ประเทศเป็นสมาชิกอยู ่120 สถานี  
(อา้งอิงจากhttp://www.nirs.org.au/index.php?option.com.content&view=article&id=6&Itemid=2)  
 ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงแนวคิดการผลิตรายการแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้บริการข่าวสารและ
บนัเทิงแก่ชนชาวพื้นเมืองของ NIRS แลว้ สามารถหยบิยกรายการตวัอยา่งบางรายการมาน าเสนอให้
เป็นกรณีศึกษาถึงแนวทางการพัฒนารายการเพื่อชนชาวพื้นเมืองได้ ซ่ึงรูปแบบรายการ
วิทยุกระจายเสียงมีความหลากหลาย แต่ทั้งน้ีมีลกัษณะร่วมกนักล่าวคือ การมุ่งเน้นประโยชน์และ
การส่ือสารสู่กลุ่มชาวชุมชนชาวพื้นเมือง และบุคลากรโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นชาวพื้นเมือง
หรือมีเช้ือสายชาวพื้นเมืองทั้ ง ส้ิน ตารางท่ี 2.20 แสดงตัวอย่างรายการจากเครือข่ายสถานี
วทิยกุระจายเสียงเพื่อชนชาวพื้นเมือง 
  
 
 
 

http://www.nirs.org.au/index.php?option.com.content&view=article&id=6&Itemid=2
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ตารางที่ 2.20 แสดงตัวอย่างรายการจากเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อชนชาวพื้นเมือง 
(NIRS: National Indigenous Radio Service) 

ช่ือรายการเพื่อชาวพืน้เมือง เนือ้หาและรูปแบบรายการโดยสังเขป 
Talkblack with Seith Foumile เป็นรายการสนทนาเร่ืองราวเก่ียวกบั วิถีชีวิต วฒันธรรม ของชาวพ้ืนเมือง อะบอริจิน 

โดยนกัจดัรายการชาวพ้ืนเมือง Bumma Bippera’s Seith Foumile เป็นโอกาสให้ผูฟั้ง
โทรศพัทเ์ขา้มาพดูคุยแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นดว้ย ออกอากาศวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 
11:00 - 12:00 น. 

The National Indigenous News Review เป็นรายการท่ีน าเสนอข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนชาวพ้ืนเมือง การสมัภาษณ์เชิงลึก 
รายการสารคดี และเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวพ้ืนเมือง ออกอากาศวนัเสาร์ เวลา 
08:30 น. 

Murri Voices รายการท่ีน าเสนอเร่ืองราว ขอ้มูล และข่าวสารท่ีมีผลกระทบกบัชนชาวพ้ืนเมืองทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ ทั้งในบริบททางการศึกษา สุขภาพ ประเด็นการเมือง 
ศิลปะ และการกีฬา ออกอากาศวนัจนัทร์และวนัศุกร์ เวลา 13:00 น. และวนัพฤหสับดี 
เวลา 12:00 น. 

The Youth Show ออกอากาศทุกวนัพฤหสับดีเวลา 19:00 น. เป็นรายการท่ีส่งเสริมการส่ือสารประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมส าหรับเยาวชน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ 
เพลง ดนตรี การน าเสนอทางวฒันธรรม (ออกอากาศหลกัท่ี 98.9 FM, Brisbane) 

Top 20 Country Countdown รายการเพลง จดัอนัดบัเพลงและการน าเสนอผลงานและการแสดงของศิลปินและนกั
ดนตรีของชนพ้ืนเมือง ออกอากาศทุกวนัอาทิตยแ์ละวนัจนัทร์ 

The Culture Show เป็นรายการท่ีน าเสนอถึงศิลปวฒันธรรมชนชาวพ้ืนเมือง (ออกอากาศหลกัท่ี 5UMA 
89.1 FM, South Australia) 

Deadly Sounds รายการท่ีน าเสนอดนตรี วฒันธรรม และการบนัเทิงโดยนกัแสดง และนกั
ส่ือสารมวลชนเช้ือสายพ้ืนเมืองช่ือดงั Rhoda Roberts (ออกอากาศหลกัท่ี Gadigal 
93.7 FM, Sydney) 

Indigenous Hip Hop Show รายการท่ีน าเสนอเพลงร่วมสมยั Hip Hop ในแบบของชาวพ้ืนเมือง ส่งเสริมการแสดง
จากศิลปินและนกัดนตรีชนชาวพ้ืนเมือง (ออกอากาศหลกัท่ี Gadigal 93.7 FM, 
Sydney) 

The Request Show รายการท่ีเป็นส่ือกลางในการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีในบรรดาสมาชิกใน
ครอบครัวของชนชาวพ้ืนเมือง (ออกอากาศหลกัท่ี 98.9 FM, Brisbane) 

Strictly Country รายการเพ่ือส่งเสริมดนตรีทอ้งถ่ินของชนชาวพ้ืนเมือง (ออกอากาศหลกัท่ี Alice 
Springs) 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: National Indigenous Radio Service 
http://www.nirs.org.au/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=55  

 
 และจากผลการส ารวจฐานขอ้มูลของ CBAA ในระหวา่งปี ค.ศ. 2007 - 2008 ดงักล่าวได้
รายงานขอ้คน้พบว่าวิทยุกระจายเสียงชุมชนโดยทัว่ไปเอง ก็ไดมี้การน าเสนอเน้ือหาเพื่อให้บริการ
ข่าวสารแบบเฉพาะเจาะจงหรือใหบ้ริการขอ้มูลกบักลุ่มประชาชนท่ีมีความสนใจร่วมดว้ยกล่าวคือ 

http://www.nirs.org.au/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=55
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  (ก) มีสถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนทั้งส้ิน 131 สถานท่ีออกอากาศรายการเพื่อกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ โดยมีเวลาออกอากาศเฉล่ีย 15.4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
  (ข) มีสถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนทั้งส้ิน 109 สถานีท่ีออกอากาศรายการเพื่อกลุ่ม
ชนพื้นเมือง (Indigenous) โดยมีเวลาออกอากาศเฉล่ีย 12 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ และ 
  (ค) มีสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนทั้งส้ิน 198 สถานีท่ีออกอากาศรายการเพื่อ
ศาสนา โดยมีเวลาออกอากาศเฉล่ีย 19 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
  

การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือสาธารณะ 
 ภายใตก้รอบพระราชบญัญติัประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1992 
(The Broadcasting Act 1992) ไดเ้นน้ประเด็นในการประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ท่ีส าคญั คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตชุมชนหรือสมาชิกของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีเปิด
ให้บริการ นบัว่าเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัประการแรกๆ ในการพิจารณาให้อนุญาต การต่อใบอนุญาต 
การก ากับดูแลกิจการของ ABA ในอดีต และ ACMA ในปัจจุบนั ซ่ึงองค์กรก ากับดูแลมีอ านาจ
หนา้ท่ีโดยตรงในการตรวจสอบเง่ือนไขตามการอนุญาตและสืบสวนสอบสวนในกรณีท่ีมีการเสนอ
เร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนและบทบาทการท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนท่ี
แทจ้ริงของชุมชนท่ีไดรั้บอนุญาตการประกอบกิจการ ผูป้ระกอบกิจการเองไดใ้ห้ความส าคญัต่อการ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกิจการของสถานีท่ีไดร้ะบุไวต้ามระเบียบปฏิบติัดงักล่าว และ
ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสืบต่อกนัมาเกือบ 2 ทศวรรษ ซ่ึงสามารถศึกษารายละเอียดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนตามกรอบกฎหมายได้จาก พระราชบญัญติัประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ ค.ศ. 1992 (The Broadcasting Act 1992) และ เอกสารของ ACMA ช่ือ “Community 
Broadcasting Participation Guidelines”, ออกเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน ค.ศ. 2010) โดยใน ส่วนท่ี 2 
ท่ีวา่ดว้ยเง่ือนไขตามมาตรฐานในการด าเนินกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชน หมวดท่ี 5 มาตรา 9 ซ่ึงมี
ระบุไวว้า่  
  (2) กิจการท่ีด าเนินการภายใตก้ารอนุญาตกิจการกระจายเสียงชุมชนจะตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขดังน้ี (ก) ผู ้รับใบอนุญาตจะต้องด าเนินรายการอย่างต่อเน่ืองในสถานะผู ้แทน
ผลประโยชน์ของชุมชนท่ีสถานีนั้นๆ ให้บริการ (ข) ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งส่งเสริมให้สมาชิกของ
ชุมชนท่ีกิจการได้ให้บริการได้มีส่วนร่วมใน (ส่วนแรก) การด าเนินกิจการของสถานีท่ีผูไ้ด้รับ
ใบอนุญาตไดรั้บอนุญาตในการให้บริการ และ (ส่วนท่ี 2) การคดัสรรและการดูแลการผลิตรายการ
ของสถานีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดรั้บอนุญาตในการใหบ้ริการ 
 ตลอดจนการด าเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนต้องเป็นไปตาม หมวดท่ี 1 แห่ง
จรรยาบรรณเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชนประเทศออสเตรเลีย ท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้
ในเบ้ืองต้น เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมในมิติความสัมพนัธ์ระหว่างสถานีกับการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนตามกรอบกฎหมายของกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนในประเทศออสเตรเลียแล้วนั้น 
ACMA ไดส้รุปแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและสาธารณะต่อการด าเนินกิจการสถานีออกเป็น 
5 ส่วนส าคญัซ่ึงน าเสนอไวใ้นตาราง 2.21 ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 2.21 แสดงแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและสาธารณะต่อการด าเนินกิจการ
วทิยุกระจายเสียงชุมชนในประเทศออสเตรเลยี 

ประเดน็ที่เกีย่วข้องกบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและสาธารณะ 

สาระส าคญัโดยสังเขป 

กรอบแนวคิดหลกั ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการตอ้งส่งเสริมให้สมาชิกของชุมชนท่ีกิจการไดใ้ห้บริการไดมี้
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจการของสถานีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดรั้บอนุญาตในการให้บริการ
ซ่ึงหมายรวมถึง การบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานี 
 
ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการตอ้งส่งเสริมให้สมาชิกของชุมชนท่ีกิจการไดใ้ห้บริการไดมี้
ส่วนร่วมในการคดัสรรและการดูแลการผลิตรายการของสถานีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดรั้บ
อนุญาตในการให้บริการ 
 
ผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในสถานะผูแ้ทนผลประโยชน์ของชุมชนท่ี
สถานีนั้นๆ ให้บริการตลอดระยะเวลาการไดรั้บใบอนุญาตและตลอดระยะเวลาการไดรั้บ
การต่อใบอนุญาต 
 
ผูรั้บใบอนุญาตควรก าหนดแนวคิดในการประกอบการใชทุ้กวิถีทางในทางปฏิบติัเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพิทกัษผ์ลประโยชน์ร่วมของชุมชน มิอาจใชเ้พียง
กิจกรรมใดหรือความคิดใดเพียงหน่ึงเดียวท่ีเป็นการอา้งหรือสนองตอบเง่ือนไขดงัท่ีกล่าวมา 
 
ระบบสมาชิกและการมีส่วนร่วมในบริบทต่างๆ ของสมาชิกกบักิจการของสถานีคือวิถีทาง
ท่ีส าคญัในการสร้างการมีส่วนร่วมและการพิทกัษผ์ลประโยชน์ของชุมชน 
 
ขอ้ห้ามหรือจ ากดัใดๆ ต่อการเป็นสมาชิกของประชาชนในชุมชนท่ีสถานีใหบ้ริการควรมี
เหตุผลท่ีเป็นท่ียอมรับได ้
 
ผูรั้บใบอนุญาตควรตรวจสอบและสนองตอบต่อความเปล่ียนแปลงในดา้นความตอ้งการ
และความจ าเป็นของชุมชนท่ีสถานีใหบ้ริการอยูเ่สมอ 
 
ผูรั้บใบอนุญาตควรก าหนดให้มีโครงสร้างการบริหารจดัการองคก์รท่ีเหมาะสม 
กระบวนการท่ีสามารถระบุและรองรับความตอ้งการของสมาชิกในชุมชนท่ีสถานีให้บริการ 
ตลอดจนจดัให้มีการจดัท าผงัรายการท่ีส่ือสะทอ้นไดอ้ยา่งชดัเจนถึงความตอ้งการของ
ชุมชนท่ีสถานีไดใ้ห้บริการ 

 
ประเดน็ที่เกีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและสาธารณะ 
สาระส าคญัโดยสังเขป 
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(1) ผลประโยชน์ของชุมชน (Community 
Interest) 

(1.1) ค  าวา่ “ผลประโยชน์ของชุมชน” โดยหลกัการพ้ืนฐานหมายถึงประโยชน์ท่ีถือ
ครองร่วมกนั หรือแบ่งปันซ่ึงกนัของกลุ่มประชาชนในชุมชนหน่ึง (ซ่ึงหมายรวมถึง 
ผูฟั้งและประชาชนผูมี้ส่วนร่วมในกิจการของสถานี) ท่ีผูรั้บใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงชุมชนไดร้ะบุไวใ้นการยืน่สมคัรขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 
(1.2) “ผลประโยชน์ของชุมชน” อาจมีนยัยะโดยลกัษณะธรรมชาติ (อาทิ การเป็น
ตวัแทนของความตอ้งการพ้ืนฐานในอาณาบริเวณขอบเขตตามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์
ของใบอนุญาตการให้ประกอบการ) หรือมีนยัยะหมายถึง ผลประโยชน์ของชุมชน
แบบเฉพาะเจาะจง (อาทิ การเป็นตวัแทนของความตอ้งการพ้ืนฐานของชุมชนชาติ
พนัธุ์ชนพ้ืนเมืองตามลกัษณะขอบเขตพ้ืนท่ีตามท่ีไดรั้บการอนุญาตประกอบกิจการ) 
(1.3) โดยหลกัการและการปฏิบติัโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการควรท่ีจะมีความรู้และ
ความคุน้เคยกบัประโยชน์ท่ีเฉพาะเจาะจงของชุมชนในขอบเขตท่ีไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการ และส่ิงน้ีเองเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทน
ประโยชน์ของชุมชนนั้นๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้
กระบวนการการส่งเสริม และสร้างความรู้สึกความผกูพนัในการเป็นหน่ึงเดียวกนัใน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการด าเนินกิจการ การผลิตและการน าเสนอ
รายการของสถานีท่ีให้บริการนั้นๆ อยู ่
ตามหลกัการแลว้นั้นการให้บริการกิจการกระจายเสียงชุมชนควร “ตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน หรือกลุ่มท่ีมีความเฉพาะเจาะจงของชุมชน” 
(1.4) ส าหรับวตัถุประสงคห์ลกัของการกระจายเสียงชุมชนนั้น ผลประโยชนข์อง
ชุมชนหมายถึงความตอ้งการหรือประโยชน์ของกลุ่มบุคคลดงัต่อไปน้ี: 
(ก) ผูท่ี้มีถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยั หรืออาศยัโดยใชเ้วลาอยูโ่ดยส่วนใหญ่ ณ เขตพ้ืนท่ีเป็นการ
เฉพาะ หรือ 
(ข) มีพ้ืนฐานทางชาติพนัธุ์หรือวฒันธรรมร่วมกนั หรือ 
(ค) มีความเช่ือทางศาสนาร่วมกนั หรือ 
(ง) สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนถึงคุณลกัษณะร่วมบางประการท่ีมีร่วมกนั หรือถือ
ประโยชน์หรือความสนใจร่วมกนั 
ดงันั้นจากบริบทท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นเบ้ืองตน้ ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการตอ้ง
ส่งเสริมให้สมาชิกของชุมชนท่ีกิจการไดใ้ห้บริการไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินกิจการ
ของสถานี ตลอดจนการคดัสรรและการดูแลการผลิตรายการของสถานี โดยรูปแบบ
ความสมัพนัธ์และวิธีการจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมน้ียอ่มเป็นผลสมัพนัธ์กบั 
“ผลประโยชน์ของชุมชน” ท่ีไดร้ะบุไวใ้นการขออนุญาตประกอบกิจการ อาทิ ถา้ผู ้
ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูแ้ทนผลประโยชน์ของกลุ่มผูรั้กดนตรี ส่ิงท่ีเป็นท่ีสามารถ
คาดหวงัไดว้า่สถานีดงักล่าวจะสามารถน าเสนอไดอ้ยา่งชดัเจน (ในกรณีท่ีเกิดการ
สอบสวนหรือ ณ เวลาการพิจารณาต่อใบอนุญาต) นัน่คือ หลกัฐานท่ีช้ีชดัไดว้า่สถานี
สามารถส่งเสริมให้สมาชิกและหรือผูฟั้งผูรั้กดนตรีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการหรือกระบวนการพิจารณาคดัสรรหรือผลิตรายการเช่นไร 
 
 
 

ประเดน็ที่เกีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและสาธารณะ 

สาระส าคญัโดยสังเขป 
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(2) การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางกฎหมาย
เพ่ือการมีส่วนร่วมของชุมชนและสมาชิก
ของสถานี 
 
 
 
 
 
 

(2.1) การมีส่วนร่วมของชุมชนคือเง่ือนไขเพ่ือการพิจารณาอนุญาตประกอบการและการต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการของวิทยชุุมชนทุกๆ สถานีในประเทศออสเตรเลียโดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ใดๆ 
(2.2) สถานีจะตอ้งปฏิบติัตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ ขอ้ (2.1) “สถานีจะตอ้งสร้าง
หลกัประกนัเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะผูท่ี้ไม่ไดรั้บบริการขอ้มูลข่าวสารท่ี
เพียงพอเหมาะสมจากส่ือหลกัอ่ืนๆ ใหไ้ดรั้บการบริการนั้นจากสถานี สถานีจะก าหนด
นโยบายและกระบวนการน้ีออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะจดัท าเอกสารท่ีเป็น
หลกัฐานในการแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและภาคปฏิบติัต่างๆ ท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
การไดรั้บการบริการจากสถานี” 

(3) วิธีการท่ีผูป้ระกอบการสามารถ
ส่งเสริมสนบัสนุนเพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการ
สถานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเดน็ที่เกีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและสาธารณะ 

(3.1) กระบวนการการส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วม ท่ีผูรั้บใบอนุญาตพึงปฏิบติัเพ่ือ
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากชุมชน 
(ก) ประชาสมัพนัธ์การด าเนินกิจการการบริการกระจายเสียงของสถานีสู่ชุมชน 
(ข) เปิดโอกาสให้ชุมชนไดเ้ขา้ร่วม/เขา้ถึงสถานี 
(ค) เชิญชวนสมาชิกในชุมชนเพื่อเขา้ร่วมการบริการของทางสถานี 
(ง) เปิดช่องทาง/วิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมีส่วน
ร่วมกบัสถานี 
(จ) สร้างความตระหนกัให้สมาชิกไดท้ราบถึงช่องทาง/วิธีการท่ีหลากหลายท่ีประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมกบัการด าเนินการของสถานี 
เป้าหมายท่ีส าคญัของการมีส่วนร่วมกบัสถานีคือ ใน 2 บริบทหลกัคือ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจการ (การบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานี) และมีส่วน
ร่วมในการคดัสรรและการดูแลการผลิตรายการของสถานี 
(3.2) การส่งเสริมให้สมาชิกและชุมชนมีส่วนร่วมในการออกเสียง/ลงมติในการด าเนินการ
ทางดา้นนโยบาย และการตดัสินใจท่ีส าคญัทางสถานี แต่ทั้งน้ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมี
หลกัประกนัท่ีชดัเจน 
(ก) ในการป้องกนัเก่ียวกบัการลงมติท่ีสมาชิกมี/ไดรั้บ “ผลประโยชน์ทบัซอ้น/ขดักนั”  
(ข) การควบคุมอ านาจของกลุ่มหรือสมาชิกบางคน/บางกลุ่ม 
(3.3) ปฏิบติัตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพในขอ้ (1.3) “สถานีจะมีการก าหนดอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ถึงนโยบายการจดัการบริหารจดัการสถานีอยา่งมีส่วนร่วม และกระบวนการท่ี
สนบัสนุนการจดัการ การเงินและรายละเอียดการประกอบกิจการดา้นเทคนิค เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย” 
(3.4) สถานีควรเสริมสร้างระบบสมาชิกเพื่อ 
(ก) การเขา้ร่วมและการลงมติในการประชุมต่างๆ ของสถานี 
(ข) การแต่งตั้ง/เลือกตั้งคณะผูบ้ริหารและกรรมการบริหารกิจการสถานี 
(ค) การมีส่วนร่วมในสถานะคณะผูบ้ริหารและกรรมการบริหารกิจการสถานี 
(ง) การร่วมน าเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ เพ่ือการพฒันาและการประกอบกิจการ 
(3.5) สถานีควรมีการติดต่อส่ือสาร/เชิญชวนประชาชนเพ่ือเขา้ร่วมเป็นสมาชิกไดโ้ดย
หลากหลายช่องทาง อาทิ 
(ก) การออกอากาศประกาศเชิญชวน 
(ข) ประกาศบนเวบ็ไซตข์องสถานี 
(ค) เครือข่ายสงัคมออนไลน์ อาทิ Facebook 

สาระส าคญัโดยสังเขป 
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(3) วิธีการท่ีผูป้ระกอบการสามารถ
ส่งเสริมสนบัสนุนเพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการ
สถานี (ต่อ) 
 
 

(ง) จดหมายข่าว 
(จ) การแจกเอกสาร แผน่พบัเชิญชวน ณ งานกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
(3.6) สถานีตอ้งประกาศและแจง้ให้ทราบอยา่งชดัเจนถึงเง่ือนไข สิทธิ หนา้ท่ี บทบาท 
ประเภท และระเบียบการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกโดยละเอียด     
(ฉ) การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ของชุมชน เป็นตน้ 

(4) วิธีการท่ีผูป้ระกอบการสามารถ
ส่งเสริมสนบัสนุนเพ่ือก่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การคดัสรรและผลิตรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมเพ่ือให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในคณะกรรมการพิจารณารายการหรือการจดัผงั
รายการเพ่ือเป็นการสร้างหลกัประกนัวา่การน าเสนอรายการต่างๆ ของทางสถานีมีความ
สอดคลอ้งตามเป้าหมายและวตัถุประสงคห์ลกัในการตอบสนองความตอ้งการและ
ประโยชน์ร่วมของชุมชนท่ีให้บริการ นอกจากน้ีบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการอาจจะ
สามารถรวมถึง 
(ก) การร่วมก าหนดนโยบายการผลิตและน าเสนอรายการ ผงัรายการ 
(ข) การร่วมพิจารณาโครงการการผลิตและน าเสนอรายการท่ีส่ง/ยืน่เสนอมาจากสมาชิกใน
ชุมชน 
(ค) การร่วมตรวจสอบและประเมินผลรายการ 
โดยการท างานในบทบาทดงักล่าวตอ้งเป็นการร่วมงานอยา่งใกลชิ้ดกบัเจา้หนา้ท่ีประจ า 
อาทิ ผูผ้ลิตรายการ ฝ่ายเทคนิค เพ่ือประสิทธิภาพคุณภาพและเอกภาพในการด าเนินกิจการ
ของทางสถานีตามเป้าหมายของสถานี 

(5) วิธีการท่ีสร้างเสริมให้สถานีไดเ้ป็น
ผูแ้ทนของชุมชนท่ีให้บริการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการส าคญัท่ีสถานีควรก าหนดไวเ้พ่ือการสร้างหลกัประกนัในการไดม้าซ่ึง
หลกัฐานหรือขอ้มูลเพ่ือสร้างความมัน่ใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท่ี
ให้บริการ สามารถท าไดโ้ดย 
(ก) การท าการส ารวจ การท าแบบสอบถาม การจดัท าการลงมติ/คะแนนออนไลน์ 
(ข) กล่องรับฟังความเห็น 
(ค) การจดัการระดมความเห็นกลุ่ม (Focus Group) 
(ง) ช่องทางส่ือสารร่วมสมยัท่ีประชาชน/ผูฟั้งสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น 
อาทิ ขอ้ความสั้น อีเมล ์เวบ็ไซต ์ฯลฯ 
(จ) ขอ้เสนอแนะ/ร้องเรียนโดยตรงจากผูฟั้ง 
(ฉ) การสนทนาแลกเปล่ียนพดูคุยโดยตรงกบักลุ่มประชาชนหรือผูแ้ทนในพ้ืนท่ีชุมชนนั้นๆ 
(ช) การวิเคราะห์ผลการส ารวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนท่ีให้บริการ 

แหล่งท่ีมา: เรียบเรียงจาก เอกสารของ ACMA ช่ือ “Community Broadcasting Participation Guidelines”, ออกเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 
ค.ศ. 2010 

 
 ในปัจจุบนัสถานีวทิยุกระจายเสียงชุมชนทัว่ประเทศออสเตรเลีย ไดเ้ปิดโอกาสให้
ประชาชนไดร่้วมอาสาสมคัรท างานในสถานีทั้งในส่วนการบริหารจดัการและการด าเนินการ
ออกอากาศทั้งส้ินประมาณ 20,000 คน หรือภาพรวมโดยเฉล่ียประมาณ 72 คนต่อสถานี โดยท่ีสถานี
วทิยกุระจายเสียงส าหรับกลุ่มเฉพาะเจาะจงนั้นมีอาสาสมคัรช่วยงานสถานีมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
สถานีวทิยกุระจายเสียงกลุ่มชาติพนัธ์ุมีอาสาสมคัรประมาณ 276 คนต่อสถานี สถานี
วทิยกุระจายเสียงกลุ่มดนตรีมีอาสาสมคัรประมาณ 233 คนต่อสถานี สถานีวทิยกุระจายเสียงกลุ่ม 
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เยาวชนมีอาสาสมคัรประมาณ 172 คนต่อสถานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงกลุ่มผูพ้ิการทางสายตา
มีอาสาสมคัรประมาณ 121 คนต่อสถานี (อ้างอิงจากเอกสารของ McNair Ingenuity ช่ือ 
“Community Broadcasting Database: Survey of the Community Radio Sector 2007 - 2008 
Financial Report”, ออกเม่ือพฤศจิกายน ค.ศ. 2009, น. 13) 
  
 
 

 

 

 

 

 


