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ส่วนที่ 3  
ลกัษณะทางเทคนิคของระบบส่งกระจายเสียง 

  
 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดการบริหารจดัการทรัพยากรคล่ืนความถ่ีของประเทศสหราช
อาณาจกัรและประเทศออสเตรเลีย เน่ืองจากทั้งสองประเทศมีการใชว้ิธีการบริหารจดัการดว้ยการ
วางแผนโดยละเอียด โดยในระยะแรกท่ียงัไม่มีรายละเอียดก็จะใช้วิธีก าหนดเป็นแนวทางกวา้งๆ 
หลงัจากนั้นจึงรวบรวมขอ้มูลเพื่อก าหนดทรัพยากรความถ่ีท่ีมีในแต่ละพื้นท่ี ทั้งน้ีการวางแผนโดย
ละเอียดจะเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละพื้นท่ี ไม่สามารถน ามาแสดงไดท้ั้งหมดในท่ีน้ีจึงจะกล่าวถึง
เฉพาะแนวทางเท่านั้น ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานท่ีอยูใ่นขั้นวางแผน 
  

3.1 มาตรฐานทางเทคนิคของสหราชอาณาจักร 
  
 ในการก าหนดมาตรฐานทางเทคนิค Ofcom มีจุดประสงคห์ลกัสองประการคือ 
  1. พยายามใหใ้บอนุญาตแต่ละใบครอบคลุมพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
โดยค านึงถึงบริการใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย 
  2. คุม้ครองผูไ้ดรั้บอนุญาตเดิมจากการรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ใบอนุญาต
ใหม ่
 
ข้ันตอนการให้ใบอนุญาตการใช้คลืน่ความถี่ในกจิการกระจายเสียง 
  
 ในขั้นแรก Ofcom จะก าหนด “พื้นท่ีรับอนุญาต” (Licence Area) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ี Ofcom 
อนุญาตให้ผูรั้บอนุญาตกระจายเสียงครอบคลุมไดโ้ดยไม่จ  าเป็นว่าจะตอ้งครอบคลุมทั้งหมดจริง    
แต่ Ofcom สนบัสนุนให้ครอบคลุมพื้นท่ีให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ภายใตข้อ้จ ากดัทางเทคนิค 
พื้นท่ีท่ีผูรั้บอนุญาตสามารถให้บริการครอบคลุมได้จริงน้ีเรียกว่า “พื้นท่ีขอบเขตการให้บริการ” 
(Coverage Area) รายละเอียดของพื้นท่ีขอบเขตการให้บริการจะอยู่ในเอกสารท่ีเรียกว่า “ขอ้มูล
โดยสังเขปเก่ียวกบัพื้นท่ีขอบเขตการให้บริการ” (Coverage Brief) ซ่ึงจะรวมถึงขอ้ก าหนดทาง
เทคนิคท่ีใชใ้นการก าหนด “พื้นท่ีขอบเขตการให้บริการ” (Coverage Area) ดว้ย รายละเอียดเหล่าน้ี
จะแตกต่างกนัไปตามใบอนุญาต ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะเม่ือตอ้งค านึงถึงพื้นท่ีรับ
อนุญาตท่ีอยูติ่ดกนัดว้ย ภายในสองสามเดือนหลงัจากสถานีเร่ิมออกอากาศ Ofcom จะจดัท าแผนท่ี
ของ “พื้นท่ีขอบเขตการให้บริการ” (Coverage Area) โดยใชข้อ้มูลจากการวดัความแรงสัญญาณ 
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“พื้นท่ีขอบเขตการให้บริการ” (Coverage Area) น้ีอาจเปล่ียนแปลงไดห้ากเง่ือนไขสภาพแวดลอ้ม
เปล่ียนแปลง 
 ใน “ขอ้มูลโดยสังเขปเก่ียวกบัพื้นท่ีขอบเขตการให้บริการ” (Coverage Brief) มกัจะก าหนด
ทรัพยากรความถ่ีท่ีผูรั้บอนุญาตสามารถใชไ้ดไ้วอ้ยา่งชดัเจนดว้ย ประกอบดว้ย 
  (ก) ก าลงัส่ง ความสูงเสาส่ง และพารามิเตอร์อ่ืน ส าหรับสถานีส่ง 
  (ข) ความแรงของสัญญาณท่ีต าแหน่งท่ีก าหนด 
  (ค) ความแรงสัญญาณรบกวนท่ีคาดไวล่้วงหนา้ 
 ทรัพยากรความถ่ีน้ีก าหนดเพื่อใหผู้รั้บอนุญาตสามารถกระจายเสียงครอบคลุมพื้นท่ีไดม้าก
ท่ีสุดภายในพื้นท่ีรับอนุญาตและเพื่อใหใ้ชแ้ถบความถ่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นระเบียบใน
ขณะเดียวกัน ค่าท่ีเหมาะสมน้ีข้ึนอยู่กับลักษณะของพื้นท่ีท่ีจะให้บริการโดยไม่มีสูตรตายตัว          
ในบางคร้ังอาจก าหนดขอบเขตพื้นท่ีด้วยการก าหนดความแรงของสัญญาณท่ีต าแหน่งท่ีก าหนด 
แลว้จึงใชข้อ้มูลน้ีเพื่อหาค่าพารามิเตอร์สูงสุดส าหรับการส่งสัญญาณท่ีจะอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้
 
เกณฑ์ทางเทคนิคทัว่ไปส าหรับก าหนด “พืน้ทีข่อบเขตการให้บริการ” (Coverage Area) 
 ในการรับสัญญาณท่ีดี ระดบัสัญญาณของสถานีท่ีส่งถึงเคร่ืองรับจะตอ้งแรงกวา่ทั้งสัญญาณ
รบกวนท่ีเกิดจากเคร่ืองรับเองและสัญญาณรบกวนไฟฟ้าท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มรอบๆ เคร่ืองรับ 
นอกจากน้ียงัตอ้งมีความแรงกวา่สัญญาณรบกวนจากสถานีวทิยอ่ืุนดว้ย 
 Ofcom ก าหนดพื้นท่ีขอบเขตการให้บริการวา่เป็นพื้นท่ีซ่ึงคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีตอ้งสามารถ
รับสัญญาณท่ีตอ้งการท่ีมีความแรงอยา่งนอ้ย 54 dBµV/m ท่ีความสูง 10 เมตรจากพื้นดินในระนาบ
แนวนอนหรือแนวด่ิงของโพลาไรเซชันก็ได้ สัญญาณท่ีตอ้งการรับน้ียงัตอ้งมีความแรงเกินกว่า
ผลรวมของสัญญาณท่ีไม่ตอ้งการทั้งหมดเป็นอยา่งนอ้ยเท่ากบัอตัราส่วนป้องกนั (Protection Ratio) 
ตามในตารางท่ี 2.22 
 
ตารางที ่2.22 แสดงอตัราส่วนป้องกนั (Protection Ratio) 

ระยะห่างของความถ่ีคล่ืนพาห์ (MHz) อตัราส่วนป้องกนัต ่าสุด (dB) 
0 45 

0.1 33 
0.2 7 
0.3 -7 
0.4 -20 

 
ส่วนเสารับสัญญาณจะตอ้งมีลกัษณะทางเทคนิคดงัในตารางท่ี 2.23 
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ตารางที ่2.23 แสดงความสามารถในการแยกสัญญาณของเสารับสัญญาณ 
มุมเมื่อเทียบกบัทิศทางการรับหลักข้างใดข้างหนึ่ง

ของแอซิมัท 
อตัราส่วนป้องกนัต ่าสุด (dB) 

0  - 27   -0 

27  - 60   -12[(α(a) – 27)/(60-27)] 
60  – 180   -12 

 
(ระหวา่งมุม 27  ถึง 60  ความสามารถในการแยกสัญญาณเพิ่มข้ึนแบบเส้นตรงจาก 0 ถึง 12dB 
ตาม (ก าหนดตาม ITU - R Recommendation BS.599) 
 ดงันั้นในบางกรณี ความแรงสัญญาณท่ีตอ้งการอาจมากกว่า 54 dBµV/m ซ่ึงอาจเกิดจาก
ปัจจยัเฉพาะท่ี Ofcom ไม่สามารถน ามาค านึงอยา่งทัว่ถึงได ้
  
ความแรงสัญญาณในพืน้ทีใ่กล้สถานีส่ง 
  
 พื้นท่ีใกล้สถานีส่งจะได้รับสัญญาณมากจนกลบสัญญาณจากสถานีอ่ืน (Blocking)            
ได ้Ofcom ก าหนดค่าความแรงของสัญญาณท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหาน้ีไวด้งัในตาราง 3.3 
  
ตารางที ่2.24 แสดงความแรงของสัญญาณในพืน้ทีใ่กล้สถานีส่ง 

ระยะห่างจากฐานเสาส่ง ในระนาบโพลาไรเซชนัแนวนอน ในระนาบโพลาไรเซชนัแนวด่ิง 
> 200 เมตร 100dBµV/m 110dBµV/m 
< 200 เมตร 110dBµV/m 120dBµV/m 

 
 หากมีการร้องเรียนถึงปัญหาการกลบสัญญาณ (Blocking) จากผูฟั้งของสถานีอ่ืนภายใน
ระยะเวลาหน่ึงปีหลงัจากท่ีมีสถานีส่งเร่ิมออกอากาศ ผูรั้บอนุญาตจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการแกไ้ขจนเป็นท่ีพอใจของผูฟั้ง ผูรั้บอนุญาตควรพยายามไม่ใหเ้กิดปัญหาน้ีตั้งแต่ตน้ เพราะ
หาก Ofcom ไดรั้บการร้องเรียนจากผูฟั้ง Ofcom จะท าการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้
ค่าพารามิเตอร์ใน free - space เพื่อวดัค่าความแรงของสัญญาณตามทฤษฎี ซ่ึงค่าสัญญาณน้ีจะมีค่า
มากกวา่ค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
ความคุ้มครองจากสัญญาณรบกวน 
  
 Ofcom จะพยายามมีมาตรการป้องกนั “พื้นท่ีขอบเขตการให้บริการ” (Coverage Area)    
ของบริการท่ีมีอยู่แลว้จากสัญญาณรบกวนตามมาตรฐานท่ีก าหนดขา้งตน้ และหากประชากรส่วน
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ใหญ่ถูกกระทบก็จะใช้สมมติฐานท่ีรัดกุมมากข้ึน ในกรณีท่ีพื้นท่ีครอบคลุมลดลงเน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปท าใหส้ัญญาณรบกวนเพิ่มข้ึน หากการเปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนก่อนท่ี 
Ofcom จะถูกตั้งข้ึน Ofcom จะไม่พยายามแกไ้ขให้กลบัคืนสู่สภาพดั้งเดิม แต่จะพยายามไม่ให้
เลวร้ายลงไป 
  
มาตรฐานการส่งสัญญาณ FM 
  
 1. ภายในช่วงเวลา 5 วินาที ความถ่ีเบ่ียงเบนสูงสุดจากคล่ืนพาห์ท่ีเกินกว่า ± 75 kHz        
ห้ามเกิน 5 คร้ังในทางเดียวกนัไม่วา่ทางบวกหรือทางลบ หากช่วงเวลาท่ีเกินแต่ละคร้ังมีความยาว
กวา่ 0.01 วนิาที ใหน้บัวา่ช่วงเวลานั้นยาวเป็นก่ีเท่าของ 0.01 วนิาที แลว้ปัดข้ึนเป็นจ านวนคร้ัง ไม่วา่
ในกรณีใดๆ ก็ตาม ความเบ่ียงเบนความถ่ีจะตอ้งไม่เกิน ± 80 kHz ยกเวน้ท่ีเกิดจากความผิดปกติ 
(ก าหนดตาม ITU - R Recommendations BS.450-3) 
 2. ลกัษณะการ Pre - emphasis สัญญาณเสียงจะตอ้งเป็นไปตาม Admittance - Frequency 
curve และ parallel inductance resistance - network ท่ีมีค่าคงตวัเวลาเท่ากบั 50µsec (± 2 µsec)  
 3. หากส่งสัญญาณแบบสเตอริโอ จะตอ้งใชร้ะบบ Pilot - tone ของ GE Zenith (ก าหนดตาม 
ตาม ITU - R Recommendations BS.450-3) ขอ้มูลเสริม เช่น RDS (Radio Data System) ขอ้มูล
จราจร จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด เช่น RDS จะตอ้งมีความถ่ีเบ่ียงเบนจากคล่ืนพาห์หลกัไม่เกิน   
± 4 kHz 
 4. ความถ่ีคล่ืนพาห์ขณะยงัไม่มอดูเลต (rest RF Carrier Frequency) จะตอ้งเบ่ียงเบนไม่เกิน 
± 2 kHz จากค่าท่ีก าหนดในใบอนุญาตตามพระราชบญัญติักิจการโทรเลข (Wireless and Telegraph 
Act Licence) โดยค่าเฉล่ียของความถ่ีคล่ืนพาห์จะตอ้งเปล่ียนแปลงไม่เกิน ± 200 Hz ภายใตก้ารมอดู
เลตใดๆ ก็ตาม ท่ียงัอยูภ่ายในขอบเขตค่าความเบ่ียงเบนท่ีก าหนด 
 
ช่วงแถบความถี่ทีใ่ช้ (Spectral Occupancy) 
  
 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งพยายามจ ากัดก าลังส่งให้อยู่ในช่วงแถบความถ่ีท่ีจ  าเป็น (necessary 
bandwidth) คือในช่วง ± 150 kHz ของคล่ืนพาห์ ส่วนการแพร่นอกแถบ (out-of-band emission)     
ซ่ึงรวมถึงการแพร่คล่ืนแปลกปลอมและการแพร่คล่ืนฮาร์โมนิก (Spurious and Harmonic 
Emissions) จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (1) เม่ือเคร่ืองส่งป้อนก าลงัส่งใดก็ตามจนถึงก าลงัส่งตามท่ีก าหนดให้กบั load impedance 
ระดบัของคล่ืนแปลกปลอมและคล่ืนฮาร์โมนิกท่ีวดัต่อจากเคร่ืองกรองและเคร่ืองผสมสัญญาณ
ในช่วงความถ่ีตั้งแต่ 100 kHz ข้ึนไปแต่ไม่รวมช่วงแถบความถ่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าไม่เกินค่าต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 2.25 แสดงก าลงัของเคร่ืองส่งและระดับคลืน่แปลกปลอมหรือคลืน่ฮาร์โมนิกในช่วงความถี่
ตั้งแต่ 100 kHz ขึน้ไปแต่ไม่รวมช่วงแถบความถี่จ าเป น 

ก าลงัของเคร่ืองส่ง ระดบัของคลืน่แปลกปลอมหรือคลืน่ฮาร์โมนิก 
ก าลงั <250mW ต ่ากวา่ก าลงัส่งคล่ืนพาห์ท่ียงัไม่มอดูเลต 40dB 

250mW ≤ ก าลงั < 25W 25µW 
25W ≤ ก าลงั < 1kW ต ่ากวา่ก าลงัส่งคล่ืนพาห์ท่ียงัไม่มอดูเลต 60 dB 

ก าลงั ≥ 1kW 1mW 

 
 (2) ในแถบความถ่ี 118 - 137 MHz 
 
ตารางที ่2.26 แสดงก าลงัของเคร่ืองส่งและระดับคลืน่แปลกปลอมหรือคลื่นฮาร์โมนิกในแถบความถี่ 
118 – 137 MHz 

ก าลงัของเคร่ืองส่ง ระดบัของคลืน่แปลกปลอมหรือคลืน่ฮาร์โมนิก 

250mW ≤ ก าลงั < 7.9 kW 25µW 
ก าลงั ≥ 7.9 kW ต ่ากวา่ก าลงัส่งคล่ืนพาห์ท่ียงัไม่มอดูเลต 85 dB 

 
 (3) ในแถบความถ่ี 108 - 118 MHz 
 
ตารางที ่2.27 แสดงก าลงัของเคร่ืองส่งและระดับคลืน่แปลกปลอมหรือคลื่นฮาร์โมนิกในแถบความถี่ 
108 – 118 MHz 

ก าลงัของเคร่ืองส่ง ระดบัของคลืน่แปลกปลอมหรือคลืน่ฮาร์โมนิก 

ก าลงั < -6dBW (250mW) ต ่ากวา่ก าลงัส่งคล่ืนพาห์ท่ียงัไม่มอดูเลต 40 dB 
-6dBW ≤ ERP < 30dBW ต ่ากวา่ก าลงัส่งคล่ืนพาห์ท่ียงัไม่มอดูเลต [46 + ERP] dB 
30dBW ≤ ERP < 48dBW ต ่ากวา่ก าลงัส่งคล่ืนพาห์ท่ียงัไม่มอดูเลต [76 + 9 (ERP - 30)/18] 

dB 
ERP ≥ 48dBW ต ่ากวา่ก าลงัส่งคล่ืนพาห์ท่ียงัไม่มอดูเลต 85dB 

 
 นอกจากน้ี ผู ้รับอนุญาตอาจต้องด าเนินการเพื่อป้องกันการเกิดมอดูเลตระหว่างกัน 
(intermodulation) และการส่งสัญญาณของเสาส่งอ่ืนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซ ้ า โดย Ofcom           
จะพยายามคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงผลกระทบดงักล่าวท่ีเกิดร่วมกบัการส่งกระจายเสียงในยา่นความถ่ี 
VHF (87.5 - 108 MHz) และมีแนวโนม้ท่ีจะรบกวนระบบน าร่องของระบบการบินในยา่นความถ่ี 
108 - 137 MHz 
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มาตรฐานทางเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด น 
  
 มาตรฐานทางเทคนิคขา้งบนจะใช้กบัวิทยุทุกประเภท แต่ส าหรับวิทยุกระจายเสียงชุมชน  
จะมีขอ้จ ากดัเพิ่มเติมดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 2.7 ขอ้ 5 (น. 52) ซ่ึงไดย้กมาไวข้า้งล่างน้ีอีกคร้ังหน่ึง 
  (ก) สถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชน (เชิงภูมิศาสตร์) ในเขตชุมชนเมืองไดรั้บอนุญาต
ใหใ้ชก้ารส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบ FM ครอบคลุมรัศมีการส่งสัญญาณ 5 กิโลเมตร 
  (ข) ส าหรับกิจการเพื่อให้บริการชุมชนความสนใจร่วมหรือประโยชน์ร่วมในเขต
เมือง (Urban Community of Interest Services) ในพื้นท่ีท่ีกลุ่มชุมชน/ผูฟั้งเป้าหมายท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี
ท่ีมีรัศมีกวา่ 5 กิโลเมตร จะไดรั้บอนุญาตใหใ้ชก้ารส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบ AM เท่านั้น 
  (ค) ในเขตชนบทท่ีคล่ืนความถ่ีระบบ FM สามารถให้บริการไดอ้ย่างแพร่หลาย
และในวงกว้าง (อาทิ ในบางส่วนของสก็อตแลนด์ และเวลส์) และมีการเสนอขออนุญาต            
(จากกิจการเพื่อใหบ้ริการชุมชนความสนใจร่วมหรือประโยชน์ร่วม) เพื่อให้บริการบริเวณกวา้งกวา่ 
5 กิโลเมตร Ofcom อาจจะพิจารณาอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีระบบ FM 
  (ง) ในเขตชนบทท่ีคล่ืนความถ่ีระบบ FM ไม่สามารถให้บริการไดอ้ยา่งแพร่หลาย
และในวงกวา้งและมีคุณภาพท่ีดีพอ และมีการเสนอขออนุญาต (จากกิจการเพื่อให้บริการชุมชน
ความสนใจร่วมหรือประโยชน์ร่วม) เพื่อให้บริการบริเวณกวา้งกวา่ 5 กิโลเมตร Ofcom จะพิจารณา
อนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีระบบ AM เท่านั้น 
 
ความเป นเครือข่าย 
  
 จากเอกสาร Ofcom’s Statement: Licencing Community Radio มีขอ้สังเกตเพิ่มเติมคือ 
พื้นท่ีขอบเขตการรับอนุญาตอาจมีขนาดจากขอบถึงขอบมากกวา่ 10 กิโลเมตร แต่กรณีเช่นนั้นถือ
เป็นกรณีพิเศษไม่ใช่เป็นกรณีทัว่ไป โดยปกติขนาดพื้นท่ีขอบเขตการรับอนุญาตจะถูกจ ากดัโดย
ทรัพยากรคล่ืนความถ่ี FM ท่ีมีจ  ากดัในแทบทุกพื้นท่ีอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตาม Ofcom อาจพิจารณาให้
ผูรั้บอนุญาตมีสถานีส่งได้มากกว่าหน่ึงแห่งเป็นกรณีไป หากว่าวิธีส่งเช่นนั้นสามารถให้บริการ
ชุมชนเป้าหมายไดค้รอบคลุมยิง่ข้ึนและเป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีสุด 
  
ตัวอย่างพืน้ทีข่อบเขตการให้บริการ 
  
 ในแผนท่ี “พื้นท่ีขอบเขตการให้บริการ” ของวิทยุกระจายเสียงชุมชนจะแสดงพื้นท่ีสอง
ขนาด โดยพื้นท่ีขนาดใหญ่ หรือ audible zone เป็นพื้นท่ีท่ีมีสัญญาณแรงพอท่ีจะรับฟังได้ แต่
สัญญาณท่ีรับไดอ้าจจะมีคุณภาพดอ้ยลงเน่ืองจากสัญญาณรบกวน ส าหรับสัญญาณ FM ขอบเขต
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พื้นท่ีน้ีก าหนดให้เป็นพื้นท่ีซ่ึงคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีตอ้งสามารถรับสัญญาณท่ีตอ้งการท่ีมีความแรง
อยา่งนอ้ย 54 dBµV/m ท่ีความสูง 10 เมตรจากพื้นดินในระนาบแนวนอนหรือแนวด่ิงของโพลาไร
เซชนัก็ได้ ส่วนพื้นท่ีขนาดเล็กหรือ (technical coverage) เป็นพื้นท่ีท่ี Ofcom ใช้ในการบริหาร
จดัการ เช่น ใชใ้นการก ากบัดูแลความเป็นเจา้ของใบอนุญาต ขนาดพื้นท่ี technical coverage มีขนาด
เล็กกวา่ audible zone เพราะสัญญาณในพื้นท่ี technical coverage จะตอ้งแรงพอท่ีจะให้เคร่ืองรับ
สามารถรับไดแ้มจ้ะมีการรบกวนจากสัญญาณสถานีอ่ืน  
 
ตารางที่ 2.28 แสดงตัวอย่างพืน้ที่ขอบเขตการให้บริการที่ได้รับการอนุญาตจาก Ofcom ของสถานี
วทิยุกระจายเสียงชุมชนของกลุ่มความสนใจร่วม/ประโยชน์ร่วมในสหราชอาณาจักร 

สถาน ี ความถี่ รายละเอยีดโดยสังเขป ศึกษาได้จาก 

Angel Radio 
(ผูสู้งอาย)ุ 

101.1 MHz FM มีการก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีการให้บริการจากสถานีส่งท่ี Havant ดงัน้ี 
-ไปทางทิศเหนือ 5 กม. จรดเขต Cowplain 
-ไปทางทิศใต ้8 กม. จรดเขต South Hayling 
-ไปทางทิศตะวนัออก 6 กม. จรดเขต Emsworth 
-ไปทางทิศตะวนัตก 5 กม. จรดเขต Purbrook A3 
(จากเอกสารของ Ofcom: Community Radio Licence Application Form 
ของ Angel Radio 30th July 2004) 

ภาพ 2.2 

Insight Radio (ผู ้
พิการทางสายตา) 

101 MHz FM ให้บริการเขตพ้ืนท่ีดา้นตะวนัตกของนครกลาสโกว ์โดยมีรัศมี 5 กม. จาก
สถานีส่ง (จากเอกสารของ Ofcom: Community Radio Licence CR017: 
Key Commitments 
http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/cr017.htm)  

ภาพ 2.3 

Resonance FM 
(ส าหรับศิลปินและ
ผูฟั้งท่ีความสนใจ
เพลงและศิลปะ
ไม่ใช่เป็นกระแส
หลกั) 

104.4 MHz FM ให้บริการในเขตพ้ืนท่ีใจกลางนครลอนดอน โดยมีรัศมี 5 กม. จากสถานี
ส่ง ท่ีตั้งอยูท่ี่สะพานลอนดอน (จากเอกสารของ Ofcom: Community 
Radio Licence Application Form ของ Resonance FM 30th July 2004) 

ภาพ 2.4 

หมายเหตุ: เป็นท่ีน่าสังเกตว่าพ้ืนท่ี ‘Technical Coverage’ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นพ้ืนท่ีติดกนัเป็นผืนเดียว เช่นในกรณีของ Insight Radio 
เป็นตน้ 
แหล่งที่มา: อา้งอิงจาก Ofcom Site Engineering Code for Analogue Radio Broadcast Transmission Systems, May 2006., Ofcom’s 
Statement: Licensing Community Radio Notes of Guidance for Community Radio Licence Applicants, 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/radio/coverage/pp_def/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/cr017.htm
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/radio/coverage/pp_def/
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รูปท่ี 2.2 แสดงแผนท่ีพื้นท่ีขอบเขตการใหบ้ริการของสถานีวทิยกุระจายเสียง Angel Radio 
 

 
Havant community radio coverage area - 1st January 2006 
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รูปท่ี 2.3 แสดงแผนท่ีพื้นท่ีขอบเขตการใหบ้ริการของสถานีวทิยกุระจายเสียง Insight Radio 
 

 
 
Glasgow West (Insight Radio) community radio coverage area - 30th March 2007 
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รูปท่ี 2.4 แสดงแผนท่ีพื้นท่ีขอบเขตการใหบ้ริการของสถานีวทิยกุระจายเสียง Resonance Radio 

 
 
Central London (Resonance) community radio coverage area - 1st January 2006 
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3.2 มาตรฐานทางเทคนิคของประเทศออสเตรเลยี 
  
 มาตรฐานทางเทคนิคของประเทศออสเตรเลียเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวางแผนการ
ใชค้ล่ืนความถ่ีอนาลอกโดย Australian Broadcasting Authority (ACMA ในปัจจุบนั) ท่ีก าหนดอยู่
ในพระราชบญัญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1992 (Broadcasting 
Services Act 1992) ซ่ึงมี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
  (1) ก าหนดล าดบัความส าคญัของพื้นท่ีและแถบความถ่ีในยา่นต่างๆ เพื่อท าล าดบั
การจดัท าแผนจดัสรรความถ่ี (Frequency Allotment Plan - FAP) และแผนส าหรับพื้นท่ีรับอนุญาต 
(License Area Plan - LAP) 
  (2) เตรียมแผนจดัสรรความถ่ี (FAP) ซ่ึงจะก าหนดจ านวนช่องความถ่ีท่ีจะมีไดใ้น
แต่ละพื้นท่ี 
  (3) เตรียมแผนส าหรับพื้นท่ีรับอนุญาต (LAP) ซ่ึงจะก าหนดจ านวนและลกัษณะ
ของการใหบ้ริการท่ีจะอนุญาตใหมี้ข้ึนในแต่ละพื้นท่ีของออสเตรเลีย โดยขอ้ก าหนดทางลกัษณะจะ
ประกอบด้วยข้อมูล พื้นท่ีรับอนุญาต ประเภท ความถ่ีคล่ืนพาห์ท่ีจะใช้ ท่ีตั้งของสถานีส่ง และ
เง่ือนไขทางเทคนิคอ่ืนๆ รวมถึงค่า ERP สูงสุดในแต่ละทิศทาง การเตรียม LAP น้ีจะท าทีละพื้นท่ี
ตามล าดบัความส าคญัท่ีก าหนดตั้งแต่ในขั้นตอนท่ีหน่ึง ซ่ึงในทั้งสามขั้นตอนจะตอ้งมีการท าประชา
พิจารณ์ในแต่ละขั้นตอน 
 ใน LAP จะมีขอ้ก าหนดทางเทคนิคซ่ึงจะมีลกัษณะเฉพาะตวัข้ึนกบัแต่ละพื้นท่ี หากไม่ได้
ก าหนดใน LAP ก็อาจก าหนดในใบอนุญาตให้ใช้เคร่ืองส่งสัญญาณกระจายเสียง (Transmitter 
License) เน่ืองจาก LAP หรือใบอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองส่งสัญญาณกระจายเสียง (Transmitter License) 
มีขอ้มูลเฉพาะตวั ไม่สามารถใชเ้ป็นมาตรฐานทัว่ไปได ้จึงเสริมดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเป็นแนวทางจาก
เอกสาร Technical Planning Parameters and Methods for Terrestrial Broadcasting, April 2004 
  
ความแรงสัญญาณระหว่างความถี่ทีต่ิดกนั 
  
 ในพื้นท่ีการใหบ้ริการท่ีทบัซอ้นระหวา่งสองสถานีส่ง หากความถ่ีของทั้งสองสถานีห่างกนั 
800 kHz ค่าความแรงของสัญญาณจะตอ้งต่างกนัไม่เกิน 24 dB 
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เกณฑ์ทางเทคนิคทัว่ไปส าหรับก าหนด “พืน้ทีข่อบเขตการให้บริการ” (Coverage Area) 
 
 พื้นท่ีขอบเขตการให้บริการเป็นพื้นท่ีคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีตอ้งสามารถรับสัญญาณท่ีตอ้งการ
ท่ีมีความแรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดดว้ยเคร่ืองรับและเสาอากาศอา้งอิง สัญญาณท่ีตอ้งการน้ีตอ้งมี
ความแรงเกินกวา่ผลรวมของสัญญาณท่ีไม่ตอ้งการทั้งหมดเป็นอยา่งน้อยเท่ากบัอตัราส่วนป้องกนั 
(Protection Ratio) ตามในตารางท่ี 2.29 
 
ตารางที ่2.29 แสดงอตัราส่วนป้องกนัส าหรับการส่งแบบ FM สเตอริโอ 

ระยะห่างความถี่คลืน่พาห์ 
(MHz) 

อตัราส่วนป้องกนัต ่าสุด (dB) 
ส าหรับ continuous interference 

อตัราส่วนป้องกนัต ่าสุด (dB) 
ส าหรับ tropospheric interference 

0.0: co-channel 45 37 
0.1: half channel 42 34 

0.2: adjacent channel 25 17 
0.3 4 0 
0.4 - 18 - 18 
0.5 - 19 - 19 
0.6 - 20 - 20 
0.7 - 22 -22 
0.8 - 24 - 24 

 
ความแรงสัญญาณข้ันต ่ากรณไีม่มีสัญญาณวทิยุจากแหล่งอืน่รบกวน 
 
 ค่าความแรงสัญญาณขั้นต ่าเม่ือไม่มีสัญญาณวิทยุจากแหล่งอ่ืนรบกวนจะเป็นดงัในตารางท่ี 
2.30 (ก าหนดตาม ITU recommendations BS.412-9) โดยนิยามลกัษณะสภาพแวดลอ้มดงัน้ี 
 
 “เมืองใหญ่ (Urban)” หมายถึงพื้นท่ีซ่ึงส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่มีความสูงมากกวา่สองชั้น 
 “เมือง (Suburban)” หมายถึงพื้นท่ีซ่ึงส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่มีความสูงหน่ึงถึงสองชั้น 
 “นอกเขตเมือง (Rural)” หมายถึงพื้นท่ีซ่ึงไม่ถูกจดัอยูใ่นสองประเภทขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ีค่าในตารางท่ี 2.30 ส าหรับในเขตเมืองใหญ่และเขตเมืองไดค้  านึงถึงสัญญาณรบกวนท่ี
เกิดจากเคร่ืองใชท้างไฟฟ้าแลว้ 
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ตารางที่ 2.30 แสดงความแรงสัญญาณขั้นต ่าของการส่งสัญญาณ FM เมื่อมีสัญญาณรบกวนจาก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (noise) 

ลกัษณะสภาพแวดล้อม Mono Stereo 
นอกเขตเมือง (Rural) 48 dBµV/m (0.25 mV/m) 54 dBµV/m (0.5 mV/m) 
เมือง (Suburban) 60 dBµV/m (1.00 mV/m) 66 dBµV/m (2.0 mV/m) 
เมืองใหญ่ (Urban) 70 dBµV/m (0.25 mV/m) 74 dBµV/m (5.0 mV/m) 

 
ก าลงัส่ง ERP 
 
 ไม่มีการก าหนดค่าสูงสุดส าหรับ ERP ทั้งน้ีค่าท่ีเหมาะสมข้ึนอยู่กบัขนาดของพื้นท่ีรับ
บริการ ความสูงของเสาส่ง และค่าความแรงสัญญาณส่งท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการเพื่อให้
สามารถรับสัญญาณไดดี้ในบริเวณพื้นท่ีรับบริการ อยา่งไรก็ตามความแรงของสัญญาณจะถูกจ ากดั
ด้วยการรบกวนต่อบริการอ่ืน หากสถานีส่งเดียวไม่สามารถส่งสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นท่ีรับ
บริการไดก้็จ  าเป็นจะตอ้งใชห้ลายสถานีส่ง 
  
ระดับการให้บริการขั้นต ่า 
  
 ผูรั้บอนุญาตจะตอ้งให้ระดบับริการขั้นต ่าในพื้นท่ีรับอนุญาต ยกเวน้แต่จะก าหนดไวใ้น 
LAP หรือ ใบอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองส่งสัญญาณกระจายเสียง (Transmitter License) โดย 
  (1) ส าหรับการส่งสัญญาณแบบทุกทิศทาง ค่า ERP ห้ามต ่ากว่าค่า ERP สูงสุด 
(ตามท่ีก าหนดใน LAP) เกิน 5 dB 
  (2) ส าหรับการส่งสัญญาณแบบเจาะจงทิศทาง ค่า ERP ห้ามต ่ากวา่ค่า ERP สูงสุด 
(ตามท่ีก าหนดใน LAP) เกิน 5 dB อยา่งนอ้ย 60% ของแต่ละทิศทางท่ีก าหนด 
 
ความสูงเสาอากาศสูงสุด 
  
 จะตอ้งไม่เกินท่ีก าหนดใน LAP ถา้หากไม่ไดก้  าหนดใน LAP ให้ใชค้่าตาม ใบอนุญาตให้
ใชเ้คร่ืองส่งสัญญาณกระจายเสียง (Transmitter License) 
 
ความแรงสัญญาณสูงสุดภายในพืน้ทีรั่บอนุญาต 
  
 ในพื้นท่ีท่ีมีความแรงสัญญาณเกิน 110 dBµV/m จะตอ้งมีประชากรอยู่ไม่เกิน 1% ของ
ประชากรทั้งหมดในพื้นท่ีรับอนุญาต ในพื้นท่ีท่ีมีความแรงสัญญาณเกิน 120 dBµV/m จะตอ้งไม่มี
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ผลกระทบต่อจ านวนประชากรอย่างมีนยัยะส าคญั โดยจ านวนประชากรท่ีถือว่ามีนยัยะส าคญัคือ 
0.1% ของประชากรทั้งหมดในพื้นท่ีรับอนุญาตหรือ 100 คน แลว้แต่วา่ค่าไหนจะนอ้ยกวา่ 
  
ความแรงสัญญาณสูงสุดนอกพืน้ทีรั่บอนุญาต 
  
 หากไม่มีขอ้ก าหนดทางเทคนิคใน LAP ความแรงสัญญาณ (Median Field Strength) นอก
พื้นท่ีรับอนุญาตในพื้นท่ีเขตเมืองใหญ่จะตอ้งไม่เกิน 54 dBµV/m นอกจากวา่จะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน
ในใบอนุญาตให้ใช้เคร่ืองส่งสัญญาณกระจายเสียง (Transmitter License) ถา้หากสถานีส่งไม่ได้
ตั้งอยู่ท่ีต  าแหน่งเบ้ืองตน้ (Nominal Location) ตามท่ีระบุไวเ้บ้ืองตน้ใน LAP ความแรงสัญญาณ 
(Median Field Strength) จะตอ้งไม่เกินกว่าความแรงสัญญาณท่ีจะได้รับหากว่าสถานีตั้งอยู่ท่ี 
nominal location หรือ 54 dBµV/m แลว้แต่วา่ค่าไหนจะมากกวา่ 
 
การรบกวนต่อบริการอืน่ 
  
 หากการส่งสัญญาณรบกวนต่อสัญญาณ FM สัญญาณวิทยุโทรทศัน์ทั้งแบบอนาลอกและ   
ดิจิทลัหรือการแพร่กระจายขอ้มูล (Datacasting Service) ผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพื่อ
ก าจดัหรือลดการรบกวนใหต้ ่าสุด 
 
มาตรฐานการส่งสัญญาณ FM 
  
 1. ระยะห่างความถ่ีระหว่างสถานีเท่ากบั 200 kHz โดยความถ่ีกลางของสถานีแรกเร่ิม
เท่ากบั 87.7 MHz และความถ่ีกลางของสถานีสุดทา้ยเท่ากบั 107.9 MHz 
 2. ความถ่ีเบ่ียงเบนสูงสุดจากคล่ืนพาห์จะตอ้งไม่เกิน ± 75 kHz 
 3. ลกัษณะการ Pre - emphasis สัญญาณเสียงจะตอ้งเป็นไปตาม admittance-frequency 
curve ของวงจร Parallel Resistance - Capacitance ท่ีมีค่าคงตวัเวลาเท่ากบั 50 µsec 
  
การแพร่นอกแถบและการแพร่คลืน่แปลกปลอม 
  
 1. แถบความถ่ีท่ีจ  าเป็น (Necessary Bandwidth) ส าหรับการส่งสัญญาณให้อยูใ่นระยะ 120 
kHz จากความถ่ีคล่ืนพาห์ 
 2. การแพร่สัญญาณท่ีมีความถ่ีต่างจากคล่ืนพาห์มากกว่า 120 kHz แต่ไม่เกิน 240 kHz 
จะตอ้งมีความแรงต ่ากวา่ระดบัของสัญญาณท่ียงัไม่ไดม้อดูเลตอยา่งนอ้ย 25 dB 
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 3. การแพร่สัญญาณท่ีมีความถ่ีต่างจากคล่ืนพาห์มากกว่า 240 kHz แต่ไม่เกิน 600 kHz 
จะตอ้งมีความแรงต ่ากวา่ระดบัของสัญญาณท่ียงัไม่ไดม้อดูเลตอยา่งนอ้ย 35 dB 
 4. การแพร่สัญญาณท่ีมีความถ่ีต่างจากคล่ืนพาห์มากกวา่ 600 kHz จะตอ้งมีความแรงต ่ากวา่
ระดบัของสัญญาณท่ียงัไม่ไดม้อดูเลตอยา่งนอ้ย 80 dB หรือ 43 + 10 log (P) dB (P คือก าลงัส่งของ
เคร่ืองส่งวดัเป็นหน่วยวตัต)์ 
  
มาตรฐานทางเทคนิคของวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด น 
 
 ไม่มีขอ้ก าหนดทางเทคนิคเป็นพิเศษ 
 
ความเป นเครือข่าย 
 
 อนุญาตใหมี้หลายสถานีส่งได ้หากสถานีส่งเดียวไม่สามารถส่งสัญญาณใหค้รอบคลุมพื้นท่ี
รับบริการไดท้ัว่ถึง 
  
ตัวอย่างของแผนทีพ่ืน้ทีรั่บอนุญาต (Licence Area Plan) 
 
 ในส่วนสุดทา้ยน้ี จะแสดงตวัอย่างของ Vision Australia Radio ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
เครือข่าย Radio Print Handicapped (RPH) และมีสถานีเครือข่ายกระจายอยูต่ามเมืองต่างๆ ในรัฐ 
Victoria โดยสถานีหลกัของ Vision Australia Radio อยู่ท่ีเมือง Melbourne คือสถานี 3RPH          
ส่งกระจายเสียงดว้ยคล่ืนความถ่ี 1179 kHz AM ส่วนสถานีท่ีเหลือจะออกอากาศรายการจากทอ้งถ่ิน
ร่วมกบัรายการจากสถานีหลกั 
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ตาราง 2.31 แสดงตัวอย่างพื้นที่ขอบเขตการให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก ACMA ของสถานี
วทิยุกระจายเสียงชุมชนของกลุ่มความสนใจร่วม/ประโยชน์ร่วมในสหราชอาณาจักร 

เมือง สถาน ี คลืน่ อ้างอิง 
Albury 2APH 101.7 MHz FM http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_401.pdf 

Bendigo 3BPH 88.7 MHz FM http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_407.pdf 
Geelong 3GPH 99.5 MHz FM http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_463.pdf 

Melbourne 3RPH 1179 kHz AM http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_1212.pdf 
Mildura 3MPH 107.5 MHz FM http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_435.pdf 

Shepparton 3SPH 100.1 MHz FM http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_346.pdf 
Warragul 3RPH/T 93.5 MHz FM http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_1212.pdf 

Warrnambool 3RPH/T 94.5 MHz FM http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_1212.pdf 
อ้างอิงจาก: เอกสาร The ABA’s General Approach to Analog Planning, September 2003, เอกสารของ ACMA, Technical Planning 
Parameters and Methods for Terrestrial Broadcasting, April 2004, เอกสาร ของ ACMA, Broadcasting Services (Technical 
Planning) Guidelines 2007 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_401.pdf
http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_407.pdf
http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_463.pdf
http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_1212.pdf
http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_435.pdf
http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_346.pdf
http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_1212.pdf
http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/documents/maps/la_1212.pdf
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ภาพท่ี 2.5 แสดงแผนท่ีพื้นท่ีขอบเขตการใหบ้ริการของสถานีวทิยกุระจายเสียง 2APH 
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ภาพท่ี 2.6 แสดงแผนท่ีพื้นท่ีขอบเขตการใหบ้ริการของสถานีวทิยกุระจายเสียง 3BPH 
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ภาพท่ี 2.7 แสดงแผนท่ีพื้นท่ีขอบเขตการใหบ้ริการของสถานีวทิยกุระจายเสียง 3GPH 
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รูปท่ี 2.8 แสดงแผนท่ีพื้นท่ีขอบเขตการใหบ้ริการของสถานีวทิยกุระจายเสียง 3RPH และ 3RPH/T 
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ภาพท่ี 2.9 แสดงแผนท่ีพื้นท่ีขอบเขตการใหบ้ริการของสถานีวทิยกุระจายเสียง 3MPH 
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ภาพท่ี 2.10 แสดงแผนท่ีพื้นท่ีขอบเขตการใหบ้ริการของสถานีวทิยกุระจายเสียง 3SPH 
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ส่วนที่ 4 
บทสรุปการศึกษา 

กจิการวทิยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด นในต่างประเทศ 
 

จากผลการศึกษาเก่ียวกับการเมือง พฒันาการ รูปแบบการด าเนินการคุณลักษณะด้าน
กฎระเบียบและรูปแบบการก ากับดูแลของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นใน
ภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก ในคร้ังน้ีพบผลสรุปท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 ในส่วนแนวคิด พฒันาการและรูปแบบการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็นในต่างประเทศพบว่า เร่ิมต้นจากความต้องการของประชาชนท่ีต้องการให้กิจการ
วทิยกุระจายเสียงเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดอตัลกัษณ์ ความคิดเห็น ข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการและสนองตามวตัถุประสงค์หรือประเด็นท่ีมีความเฉพาะเจาะจงในเร่ืองต่างๆ ของ
ประชาชน กิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นจึงถือก าเนิดข้ึนจากพลงัผลกัดนัของภาค
ประชาชนเอง ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการความคิดสากลพื้นฐานเก่ียวกบั “สิทธิการส่ือสารของภาค
ประชาชน” หรือ “สิทธิมนุษยชนในดา้นการส่ือสาร” และ “แนวคิดในการเคารพซ่ึงกนัและกนัใน
ความแตกต่างและความหลากหลายทางสังคม” 
 นบัตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1980 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ไดใ้ห้ความส าคญัและสนบัสนุน
ปรัชญาแนวคิดดงักล่าวอยา่งเป็นรูปธรรมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีสิทธิในการ
ส่ือสาร ใช้ส่ือแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือวิทยุกระจายเสียงเพื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
ทางด้านการส่ือสารขั้นพื้นฐานของประชาชน ในการพฒันาด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม การศึกษา 
คุณภาพชีวิต สุขอนามัย  ว ัฒนธรรมและศาสนา ฯลฯ โดยพบว่าในช่วงเวลาต่างๆ มี ส่ือ
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นท่ีเน้นการส่ือสารประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจงตามกลุ่มความ
สนใจความตอ้งการร่วมหรือผลประโยชน์ร่วมกนั ดงัน้ี 
 ปี ค.ศ.1948 พบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นด้านการรณรงค์เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยท่ีก่อตั้งโดยกลุ่มการเมืองทอ้งถ่ินในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปี ค.ศ.1980 พบกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส โดยภาคประชาชนและผูพ้ิการทางสายตาในประเทศออสเตรเลีย 
 ปี ค.ศ.1990 พบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเพื่อการพัฒนาด้าน
การแพทยแ์ละการบ าบดัผูป่้วยผลกัดนัโดยกลุ่มผูป่้วยท่ีก าลงัไดรั้บการบ าบดัอยูใ่นโรงพยาบาลใน
ประเทศอาร์เจนตินา 
 ปี ค.ศ.1999 พบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเพื่อการพฒันาวิถีชีวิตและ
ส่งเสริมสุขภาวะของผูสู้งอาย ุ(Angel Radio) โดยผูสู้งอายใุนประเทศสหราชอาณาจกัร 
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 นอกจากน้ียงัพบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเพื่อส่งเสริมสิทธิในการ
นบัถือและแสดงออกทางศาสนา เพื่อการเผยแพร่หลกัธรรมค าสอนและเป็นส่ือกลางของศาสนิกชน
ต่างๆ ทัว่ทุกมุมโลก อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงของคริสตศาสนา เช่น ยุโรป อเมริกา ฟิลิปปินส์ 
และสถานีวิทยุกระจายเสียงศาสนาอิสลาม ในประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลาม เช่น อินโดนีเซีย       
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบรูไน รวมทั้ งสถานีวิทยุกระจายเสียงมุสลิมในประเทศ
แอฟริกาใต ้ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจกัร เป็นตน้ 
 ในส่วนของพฒันาการกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นนั้นพบว่า กิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นมีวิวฒันาการทางสังคม และเสียงเรียกร้องจากประชาชน
ผลกัดนัให้เกิดการปรับเปล่ียนระบบและรูปแบบการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงนับจากช่วง 
ค.ศ. 1950 จนถึงปัจจุบนัท่ีโลกเขา้สู่ “ยคุโลกาภิวตัน์” ซ่ึงเป็นยุคท่ีท าให้ค  าวา่ “ชุมชน” มีความหมาย
ในมิติท่ีกวา้งขวางมากข้ึน นอกเหนือไปจากค าวา่ “ชุมชน” ในมิติเชิงกายภาพแบบเดิม “ชุมชนและ
สังคม” ในมิติใหม่ถูกนิยามไปสู่การอธิบายถึงความสนใจร่วมกนั (Community of Interest)              
ท่ีประชาชนมีความต้องการเฉพาะในเชิงประเด็นร่วมกัน (Specifically Need - based 
Community/Issue - based Community) หรือมีผลประโยชน์ร่วมกนัในทางใดทางหน่ึงหรือมิติใดมิติ
หน่ึง 
 “ประเด็นทางสังคม” ในมิติร่วมสมยัได้ถูกก าหนดข้ึนตามกรอบแนวคิดของส านักงาน
ขา้หลวงใหญ่ดา้นสิทธิมนุษยชนประจ าสหประชาชาติไดจ้  าแนกประเด็นทางสังคมสากลร่วมสมยั
ไวท้ั้งส้ิน 48 ประเด็น อาทิ ประเด็นด้านการเมือง การศึกษา ส่ิงแวดล้อม ชนชั้น ชาติพนัธ์ุ หรือ
ศาสนา เป็นตน้ 
 จากขอ้มูลดงักล่าวอาจสรุปถึงแนวคิดและพฒันาการของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้น
ในเชิงประเด็นไดว้า่เป็นกิจการวิทยุทางเลือกของกลุ่มประชาชนท่ีมีความตอ้งการช่องทางและเวที
การส่ือสารในระหว่างสมาชิกในกลุ่มและส่ือสารสู่สาธารณะเพิ่มมากข้ึน เป็นส่วนท่ีช่วยเติมเต็ม
ความตอ้งการและสิทธิของพลเมือง ท่ีกิจการวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบหลกัและการพิจารณาใน
กรอบแนวคิดท่ีจ ากดัในกรอบแนวคิดเดิมไม่สามารถตอบสนองในมิติด้านสิทธิการส่ือสารและ
ความตอ้งการข่าวสารของกลุ่มประชาชนในสังคมและกลุ่มวฒันธรรมในปัจจุบนัท่ีมีความซบัซ้อน
ข้ึนได้อย่างครบบริบูรณ์ นิยามเชิงกฎหมายในประเทศต่างๆ จึงระบุและอธิบายเน้ือหาในเชิง
ประเด็นว่าเป็นเน้ือหาท่ีเน้นในเร่ืองของความสนใจร่วมหรือผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน 
(Community of Interest) 
 ในส่วนของรูปแบบของกิจการวิทยุกระจายเสียง ท่ีมุ่ ง เน้นในเชิงประเด็นพบว่า               
จากการศึกษาในระดับนานาชาติ รูปแบบของการให้อนุญาตจากภาครัฐและลักษณะของการ
ประกอบกิจการของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นสามารถสรุปออกมาได้ทั้ งส้ิน 3 
ลกัษณะ คือ 
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 ลกัษณะท่ีหน่ึง เป็นส่วนหน่ึงของกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชน 
 ลกัษณะท่ีสอง ถูกจดัประเภทหรือไดรั้บการอนุญาตจากรัฐบาล องค์กรก ากบัดูแลกิจการ
กระจายเสียงเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเจาะจง (Special or Specific Radio Broadcasting Services) 
 ลกัษณะท่ีสาม จดัใหอ้ยูใ่นการบริการสาธารณะ 
  
 ซ่ึงหากพิจารณาถึงลกัษณะและรายละเอียดของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นแล้วพบว่า มีความเหมือนและสอดคล้องกบัปรัชญาแนวคิดการประกอบกิจการกระจาย
เสียงในลกัษณะประเภทท่ี 1 คือ ประเภทของกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ซ่ึงในหลายประเทศได้
ระบุนิยาม คุณลกัษณะในทางกฎหมายและการแบ่งประเภทของกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ใน
เชิงประเด็น ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน (อาทิ องักฤษ ตามพระราชบญัญติั
กิจการส่ือสาร (The Communication Act 2003) ออสเตรเลีย ตามพระราชบญัญติัประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1992 (Broadcasting Service Act 1992) เป็นตน้ โดยแบ่ง
ประเภทกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  ก.วิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงภูมิศาสตร์ (Geographically Area - based 
Community Radio) และ 
  ข.วิทยุกระจาย เ สียง ชุมชนของก ลุ่มความสนใจร่วม/ผลประโยชน์ ร่วม 
(Community of Interest based Radio) 
 ส่วนตวัอย่างประเทศท่ีจดัประเภทกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นไวใ้น
ประเภทการไดรั้บการอนุญาตจากรัฐบาล องคก์รก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียงเป็นกรณีพิเศษหรือ
เฉพาะเจาะจง (Special or Specific Radio Broadcasting Services) นั้นไดแ้ก่ ประเทศแคนาดา ตาม
พระราชบญัญติัประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1999 และ ค.ศ. 2000 ท่ีแบ่ง
วทิยกุระจายเสียงออกเป็น 7 ประเภท และกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นจะพบใน
ประเภทกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน (Community Radio Broadcasting) กิจการกระจายเสียงเพื่อ
ศาสนา (Religious Radio Broadcasting) กิจการกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (Campus Radio 
Broadcasting) กิจการกระจายเสียงของชาวพื้นเมืองอะบอริจิน (Aboriginal Radio Broadcasting) 
และกิจการกระจายเสียงอ่ืนๆ อาทิ วิทยุกระจายเสียงเพื่อการจราจร วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม วทิยกุระจายเสียงเพื่องานเฉพาะกิจ เป็นตน้ 
 ในประเทศโคลัมเบียได้จดักิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นไวใ้นกลุ่ม
กิจการพิเศษ หรือสนบัสนุนกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อกิจการกระจายเสียงเพื่อกลุ่มชาติพนัธ์ุและความหลากหลายทางวฒันธรรมตามกฎ
บัญญัติท่ี  74 ปี ค.ศ. 1996 นอกจากน้ีในประเทศสเปน โปแลนด์ อาร์เจนตินา ได้จัดกิจการ
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นศาสนาไวใ้นกิจการเฉพาะกิจดว้ย 
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 จากข้อมูลดังกล่าวอาจสรุปถึงการจดัประเภทกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นวา่ อาจจะถูกจดัไวใ้นกิจการวทิยกุระจายเสียงในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี ลกัษณะแรก ควรจดัอยู่
ในประเภทกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ซ่ึงในทางปฏิบติัผูข้อใบอนุญาตจะต้องมีการบริหาร
จดัการและด าเนินกิจการให้เป็นไปตามหลกัปรัชญาแนวคิดของส่ือวิทยุกระจายเสียงชุมชน และใน
ลกัษณะท่ีสอง คือ อาจจดัอยู่ในกิจการกระจายเสียงสาธารณะในลักษณะพิเศษเฉพาะ (Specific 
Broadcasting Radio) ซ่ึงอาจใหบ้ริการเป็นช่วงเวลา โดยการแพร่กระจายเสียงอาจท าในรูปเครือข่าย
ก็ได ้
  
 ส่วนท่ี 2 กรณีศึกษากิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศสหราช
อาณาจกัร ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอ่ืนๆ พบผลสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.32 แสดงสรุปผลการศึกษากจิการวทิยุกระจายเสียงชุมชนทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด นในภูมิภาคต่างๆ   
ข้อ ประเด น  ยุโรป โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกา เอเชีย 
1 นิยามตามกฎหมายของ

วิทยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้
ในเชิงประเด็น 

สหราชอาณาจักร 
ไม่มีค  านิยามโดยตรงตาม
กฎหมายท่ีให้ค  านิยามถึง 
“วิทยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ใน
เชิงประเด็น” (Issue - based 
Radio/Issue - oriented Radio) 
 
แต่มีการใชค้  า/นิยามท่ีใกลเ้คียง
คือ “ชุมชนความสนใจร่วม/
ประโยชน์ร่วม” (Community of 
Interest) ระบุไวต้ามกฎหมาย 2 
ฉบบั คือ 
 
(ก) พระราชบญัญติักิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ ค.ศ. 1990 (The 
Broadcasting Act 1990) ซ่ึง
ไดรั้บการแกไ้ขเป็น 
พระราชบญัญติักิจการส่ือสาร 
ค.ศ. 2003 (The Communication 
Act 2003) 
 
 

ออสเตรเลยี 
ไม่มีค  านิยามโดยตรงตาม
กฎหมายท่ีให้ค  านิยามถึง 
“วิทยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ใน
เชิงประเด็น” (Issue - based 
Radio/Issue - oriented Radio) 
แต่มีการใชค้  า/นิยามท่ี
ใกลเ้คียงคือ  
Community of Interest ระบุ
ไวต้ามกฎหมายตามระเบียบ
เง่ือนไขการพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียงชุมชนกลุ่ม
ความสนใจร่วม/ประโยชน์
ร่วม (Community of Interest) 
จาก ACMA 
 
นอกจากน้ียงัมีการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการแบบ
เฉพาะเจาะจงในประเภทของ
ใบอนุญาตอ่ืนท่ีนอกเหนือ
กิจการวิทยกุระจายเสียง

จากการศึกษาเปรียบเทียบใน
ระดบันานาชาติไม่มีค  านิยาม
โดยตรงตามกฎหมายท่ีให้ค  า
นิยามถึง “วิทยกุระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็น” (Issue -  
based Radio/Issue - oriented 
Radio) 
 
 

จากการศึกษาเปรียบเทียบใน
ระดบันานาชาติไม่มีค  านิยาม
โดยตรงตามกฎหมายท่ีให้ค  า
นิยามถึง “วิทยกุระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็น” (Issue  - 
based Radio/Issue - oriented 
Radio) 
 
มีลกัษณะท่ีใกลเ้คียง/หรือมีการให้
อนุญาตประกอบการ ไดแ้ก่ 
 
(1.1) วิทยกุระจายเสียงชุมชน 
กลุ่มความสนใจร่วม/ประโยชน์
ร่วม (Community of Interest) 
 
(1.2) กิจการวิทยกุระจายเสียงเพื่อ
เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเจาะจง (Special or Specific 
Broadcasting Services) ท่ีไดรั้บ
การจดัไวใ้ห้อยูเ่ป็นอีกประเภท
หน่ึงของกิจการกระจายเสียง อาทิ 
ในประเทศแคนาดา (กิจการสถานี
เพื่อศาสนา การศึกษาและชาว

จากการศึกษาเปรียบเทียบใน
ระดบันานาชาติไม่มีค  านิยาม
โดยตรงตามกฎหมายท่ีให้ค  า
นิยามถึง “วิทยกุระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็น” (Issue 
- based Radio/Issue - oriented 
Radio) 
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(ข) ระเบียบการประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียงชุมชน ค.ศ. 
2004 (The Community Radio 
Order 2004) ซ่ึงไดรั้บการแกไ้ข
เพ่ิมเติมเป็นระเบียบการ
ประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียงชุมชน ค.ศ. 
2010 (The Community Radio 
Order 2010) มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 
22 มกราคม ค.ศ. 2010 
 
ค า นิ ยามของ  “ชุ มชน” ตาม
ระเบียบการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน ค.ศ. 
2004 
 
มาตรา 2 (1)  หมายถึง “ (ก ) 
ประชาชนผู้ท่ี อาศัยอยู่  ห รือ
ท างานอยู่ หรือก าลังศึกษาอยู ่
ในเขตพ้ืนท่ีอาณาเขตเฉพาะ
หรือเขตชุมชนท้องถ่ินเฉพาะ 
หรือ (ข) ประชาชนท่ีมีความ
สนใจร่วมหรือผลประโยชน์
ร่วมกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือมี
คุณลักษณะทางหน่ึงทางใดท่ี

ชุมชน ดงัน้ี 
 
(ก) การบริหารกิจการกระจาย
เสียงแบบจ ากดับริเวณ/กลุ่ม
ความสนใจ/ประเภทเน้ือหา 
โดยระบบสมาชิก 
(Subscription Narrowcasting 
Services)  
 
(ข) การบริการกิจการกระจาย
เสียงแบบจ ากดับริเวณ/กลุ่ม
ความสนใจ/ประเภทเน้ือหา 
โดยระบบเปิด (Open 
Narrowcasting Services) 
ศึกษาตวัอยา่งไดจ้าก Vision 
Radio Network 
(http://www.vision.org.au) 
 
(ค) กิจการวิทยกุระจายเสียง 
SBS เป็นกิจการ
วิทยกุระจายเสียงท่ีเนน้การ
ให้บริการข่าวสาร
สาระบนัเทิงแก่กลุ่ม
ประชาชนท่ีมีความ
หลากหลายและแตกต่างใน

พ้ืนเมือง ดูเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 1 น. 
20 - 21) 
 
(1.3) การออกกฎหมายเฉพาะ/เป็น
พิเศษในการให้อนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงเฉพาะ
เหล่านั้น อาทิ กิจการ
วิทยกุระจายเสียงเพ่ือกลุ่มชาติ
พนัธ์ุและวฒันธรรมในประเทศ
โคลมัเบีย และกฤษฎีกาเพ่ือกิจการ
กระจายเสียงของศาสนาคริสต ์ใน
ประเทศอาร์เจนตินา  

http://www.vision.org.au/


 158 

เหมือนกนั” 
 
สเปนและโปแลนด์ 
ขอ้ตกลงโดยตรงกบัรัฐบาลเพ่ือ
การได้รับอนุญาตเพ่ือด าเนิน
กิจการกระจาย เ สี ยง เฉพาะ
ประเด็น อาทิ ขอ้ตกลงระหว่าง
พระศาสนจักรคาทอลิกกับ
รั ฐบ าลประ เทศส เ ปนแล ะ
โปแลนด ์(น. 21) 

ดา้นเช้ือชาติ วฒันธรรม ภาษา 
ชนกลุ่มนอ้ย หรือเป็นรายการ
พิเศษ โดยมีการออกอากาศ
เป็นภาษาต่างๆ ถึง 68 ภาษา 
ส่งสญัญาณกระจายเสียง
ครอบคลุมเมืองหลกัๆ ทัว่
ประเทศ (ศึกษาเพ่ิมเติมท่ี 
http://www.sbs.com.au/radio) 
 
 

 
 

http://www.sbs.com.au/radio
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2 แนวคิดและลกัษณะการ
ประกอบกิจการของ
วิทยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้
ในเชิงประเด็น 

สหราชอาณาจักร 
มีการด าเนินกิจการในส่วนของ
วิทยกุระจายเสียงชุมชน 
“ชุมชนความสนใจร่วม/
ประโยชน์ร่วม” (Community 
of Interest) ในหลายกลุ่ม อาทิ 
วิทยกุระจายเสียงชุมชนกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ, กลุ่มศาสนา, กลุ่ม
ผูสู้งอาย,ุ กลุ่มผูพิ้การ, กลุ่ม
ดนตรีและศิลปะ ฯลฯ 
 
แนวคิดหลกัคือ “การสร้างเสริม
ประโยชน์แก่สงัคม” (Social 
Gain) ใน 4 บริบทไดแ้ก่ 
(ก) การบริการเพ่ือสนองต่อ
ความตอ้งการของสมาชิก 
(ข) ส่งเสริมให้เกิดการเสวนา
และการแสดงออกความคิดเห็น
ของประชาชน 
(ค) ส่งเสริมการศึกษาหรือการ
ฝึกอบรมแก่ประชาชน 
(โดยเฉพาะแก่ผูว้า่งงาน) 
(ง) ส่งเสริมให้เกิดความรู้และ
ความ เข้าใ จ ท่ี ดี ข้ึน เ ก่ี ยวกับ

ออสเตรเลยี 
มีการด าเนินกิจการในส่วน
ของวิทยกุระจายเสียงชุมชน 
“ชุมชนความสนใจร่วม/
ประโยชน์ร่วม” (Community 
of Interest) ในหลายกลุ่ม 
 
แนวคิดหลกัคือ ส่งเสริม
คุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ประชาชนในดา้นความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษา และวฒันธรรม 
(Australia’s Multicultural 
Policy) โดยมีหลกัปรัชญาท่ี
ส าคญั ดงัน้ี  
- เป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของพลเมืองทุกคน 
(Responsibilities of All) ใน
การร่วมมือส่งเสริม
สนบัสนุนสงัคมออสเตรเลีย
ให้เกิดหลกัประกนัถึงสิทธิ
เสรีภาพ ความเท่าเทียมกนั
ของสมาชิกในสงัคม และ
ส่งเสริมความหลากหลายทาง

ให้บริการโดยมีเป้าหมายหลกั
เฉพาะเจาะจงหรือมีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจน 
 
มีการด าเนินกิจการอยูใ่นหลาย
ระบบทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบ
กิจการและกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ อาทิ 
-การด าเนินกิจการในรูปแบบ
วิทยกุระจายเสียงชุมชน เช่น 
Radio Islam 1548 AM ใน
ประเทศแอฟริกาใต ้เป็นตน้ 

ให้บริการโดยมีเป้าหมายหลกั
เฉพาะเจาะจงหรือมีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจน 
 
มีการด าเนินกิจการอยูใ่นหลาย
ระบบทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบกิจการ
และกฎหมายของแต่ละประเทศ 
อาทิ 
 -การด าเนินกิจการในระบบ
กิจการไม่แสวงหาก าไร (Non - 
commercial Radio Service) ใน
กิจการวิทยกุระจายเสียงเพื่อ
ศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เช่น 1160 AM WYLL 
(Chicago’s Christian Talk), 89.3 
FM KSBJ ใน 
ฮุสตนั, 99.5 FM KKLA 
ในลอสแองเจลิส เป็นตน้ 
- กิจการวิทยกุระจายเสียงเฉพาะ
กลุ่มท่ีด าเนินกิจการในเชิง
พาณิชย ์อาทิ เครือข่ายวิทยผุูข้บั
รถขนส่งในสหรัฐฯ (Midnight 
Trucking Radio Network) 
- กิจการวิทยกุระจายเสียงท่ีมี

ให้บริการโดยมีเป้าหมายหลกั
เฉพาะเจาะจงหรือมีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายอยา่ง
ชดัเจน 
 
มีการด าเนินกิจการอยูใ่น
หลายระบบทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ระบบกิจการและกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ  
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ชุมชนและเสริมสร้างความ
เขม้แข็งในดา้นความร่วมมือซ่ึง
กันแล ะกันของสม า ชิ ก ใน
ชุมชนนั้นๆ 

วฒันธรรมให้เจริญงอกงาม 
- เคารพและให้เกียรติซ่ึงกนั
และกนั (Respect for Each 
Person) ส่งเสริมหลกัการแห่ง
นิติธรรมตามนยัยะแห่งสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนทุกคน
ทุกกลุ่มในเสรีภาพในการ
ส่ือสาร การแสดงออกใน
วฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม 
ตลอดจนความเช่ือของปัจเจก
ชน และตอ้งให้ความเคารพ
ซ่ึงกนัและกนัในความ
แตกต่างทางวฒันธรรมและ
ความเช่ือของสมาชิกใน
สงัคมและผูอ่ื้นดว้ย 
 
- ยดึถือความยติุธรรมและ
เสมอภาค (Fairness for Each 
Person) ประชาชน
ออสเตรเลียทุกคนตอ้งไดรั้บ
โอกาสและการปฏิบติัอยา่ง
เท่าเทียมกนั ความเท่าเทียม
กนัครอบคลุมในทุกมิติทั้ง
ทางสงัคม การเมือง และ
เศรษฐกิจตามครรลองวิถีชีวิต

ประเด็นเฉพาะหรือกลุ่มเฉพาะท่ี
ใชเ้ทคโนโลยหีรือระบบอ่ืนใน
การส่งสญัญาณ อาทิ สถานีวิทย ุ
กระจายเสียง EWTN (ดาวเทียม/
คล่ืนสั้น) ในสหรัฐฯ เป็นตน้ 
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ของชาวออสเตรเลีย 
- มุ่งเนน้ประโยชน์เพ่ือ
ประชาชนทุกภาคส่วน 
(Benefit for All) ความ
หลากหลายทางวฒันธรรม
ของประชาชนชาว
ออสเตรเลีย คือ ประโยชน์
และความงดงามของ
ประเทศชาติและประชาชน 
 
มีการส่งเสริมการด าเนิน
กิจการกระจายเสียงเป็นพิเศษ 
เพ่ือให้บริการกลุ่มเฉพาะ 
เจาะจง อาทิ กลุ่มผูพิ้การทาง
สายตา (RPH Radio) และ
กลุ่มชาวพ้ืนเมืองอะบอริจิน 
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3 ลกัษณะทางเทคนิค คล่ืน
ความถ่ีท่ีใชด้ าเนินการ 
ลกัษณะรูปแบบเครือข่าย
เพื่อการกระจายเสียง 

สหราชอาณาจักร 
Ofcom ไดก้  าหนดนโยบาย
หลกัการโดยทัว่ไปทางดา้น
ระบบการส่งสญัญาณ และ
ขอบเขตอาณาบริเวณในการส่ง
สญัญาณกระจายเสียงของ
วิทยกุระจายเสียงชุมชนดงัน้ี 
- สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชน
ในเขตชุมชนเมืองไดรั้บ
อนุญาตให้ใชก้ารส่งสญัญาณ
กระจายเสียงในระบบ FM 
ครอบคลุมรัศมีการส่งสญัญาณ 
5 กิโลเมตร หากเป็นกรณี
ชุมชนความสนใจหรือ
ประโยชน์ร่วมซ่ึงอยูใ่นเขต
พ้ืนท่ีท่ีมีรัศมีกวา่ 5 กิโลเมตร 
จะไดรั้บอนุญาตให้ใชก้ารส่ง
สญัญาณกระจายเสียงในระบบ 
AM  
- ในเขตชนบทท่ีคล่ืนความถ่ี
ระบบ FM สามารถให้บริการ
ไดอ้ยา่งแพร่หลายและในวง
กวา้ง Ofcom อาจจะพิจารณา
อนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี

ออสเตรเลยี 
มีการประกาศเขตพ้ืนท่ี
ขอบเขตการส่งสญัญาณ
กระจายเสียง 
 
ทางดา้นเทคนิคภาคการรับ
สญัญาณวิทยกุระจายเสียง
ประเภทน้ีตามกรอบกฎหมาย
นั้น ประชาชนโดยทัว่ไปตอ้ง
สามารถรับสญัญาณไดด้ว้ย
อุปกรณ์เคร่ืองรับท่ีสามารถ
หาไดโ้ดยทัว่ไป และรับ
สญัญาณไดโ้ดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด 

เป็นไปตามแผนบริหารคล่ืน
ความถ่ีและนโยบายของ
องคก์รก ากบัดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรคมนาคม 

สหรัฐอเมริกา 
ในสหรัฐอเมริกา สถานี
วิทยกุระจายเสียง FM ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ 
 
(1) สถานีวิทยกุระจายเสียง FM 
เชิงพาณิชย ์(Commercial FM 
Stations) จะใชค้วามถ่ีตั้งแต่ 92.1 
- 107.9 MHz และก าหนดล าดบั
ชั้นของสถานีตามก าลงัส่งเป็น A, 
B1, B, C3, C2, C1, C0, C โดย
ก าลงัส่ง ERP ของสถานีล าดบั
ชั้น A มีค่าต  ่าสุดอยูใ่นช่วง 0.1 - 6 
กิโลวตัต ์ก าลงัส่งเพ่ิมข้ึน
ตามล าดบัชั้นสถานีจนถึง 100 
กิโลวตัตส์ าหรับสถานีล าดบัชั้น 
C 
(2) สถานีวิทยกุระจายเสียง FM 
เพ่ือการศึกษาและไม่ใช่เชิง
พาณิชย ์(Non - commercial 
Educational FM Stations หรือ 
NCE - FM) อาจใชค้วามถ่ีในยา่น 
88.1 - 91.9 MHz ซ่ึงถูกกนัไว้

เป็นไปตามแผนบริหารคล่ืน
ความถ่ีและนโยบายของ
องคก์รก ากบัดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรคมนาคม 



 163 

ระบบ FM แต่หากคล่ืนความถ่ี
ระบบ FM ไม่สามารถ
ให้บริการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ Ofcom จะ
พิจารณาอนุญาตให้ใชค้ล่ืน
ความถ่ีระบบ AM 
 
โดยพ้ืนท่ีขอบเขตการ
ให้บริการจะก าหนดให้เป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีความแรงสัญญาณ
อยา่งนอ้ย 54 dBµV/m วดัท่ี
ความสูง 10 เมตรจากพ้ืนดิน 
 
Ofcom อาจพิจารณาให้
ใบอนุญาตท่ีมีพ้ืนท่ีขอบเขต
การรับอนุญาตจากขอบถึงขอบ
มากกว่า 10 กิโลเมตรในกรณี
ยกเว้น หรือ Ofcom อาจ
อ นุญาตให้ ใ ช้สถ า นี ส่ ง ได้
มากกว่าหน่ึงสถานี หากว่าวิธี
นั้ นเป็นวิธี ท่ี มีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคสูงสุด 

ส าหรับสถานีวิทยกุระจายเสียง
ประเภทน้ีโดยเฉพาะ หรือในยา่น
ความถ่ี 92.1 - 107.9 MHz ก็ได ้
สถานีท่ีใชค้วามถ่ีในช่วง 88.1 -  
91.9 MHz จะตอ้งมีก าลงัส่งไม่
เกิน 10 วตัต ์และถูกจดัเป็นสถานี
ระดบัชั้น D ส่วนสถานีท่ีมีก าลงั
ส่งเกิน 10 วตัต ์จะไดรั้บการ
จดัสรรคล่ืนในยา่นความถ่ี 92.1 - 
107.9 MHz และถูกจดัระดบัชั้น
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัสถานี FM 
เชิงพาณิชย ์
(3) สถานีวิทยกุระจายเสียง FM 
ก  าลงัส่งต ่า (Low Power FM 
Stations หรือ LPFM) มีสอง
ล าดบัชั้นคือ LP10 และ LP100 
ใชก้  าลงัส่ง 10 วตัต ์และ 100 
วตัต ์ตามล าดบั 
 
การก ากบัดูแลของ FCC ต่างจาก
ของประเทศสหราชอาณาจกัร
และประเทศออสเตรเลียซ่ึงใชวิ้ธี
วางแผนพ้ืนท่ีโดยละเอียด FCC 
ใชวิ้ธีก ากบัดูแลดว้ยการก าหนด
ระยะห่างขั้นต ่าระหว่างสถานี
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ล าดบัชั้นต่างๆ และตามความถ่ีท่ี
ใช ้ตวัอยา่งเช่น สถานีชั้น A ท่ีใช้
ความถ่ีเดียวกนัตอ้งอยูห่่างกนั
อยา่งนอ้ย 115 กม. หากใชค้วามถ่ี
ต่างกนั 200 kHz ระยะทางขั้นต ่า
ลดลงเหลือ 72 กม. ส่วนสถานีชั้น 
C ท่ีใชค้วามถ่ีเดียวกนั ตอ้งอยู่
ห่างกนัอยา่งนอ้ย 290 กม. 
 
ในการขอใบอนุญาตตั้งสถานี
ใหม่ FCC จะใหใ้บอนุญาตหาก 
วา่ระยะห่างระหวา่งสถานีใหม่
และสถานีท่ีมีอยูก่่อนไดต้าม
ขอ้ก าหนดระยะทางขั้นต ่า 
นอกจากน้ีสถานีใหม่ถา้เป็น
สถานี FM เชิงพาณิชยจ์ะตอ้งมี
ความแรงสญัญาณอยา่งนอ้ย 70 
dBµV/m ท่ีทุกจุดของพ้ืนท่ีการ
ให้บริการทั้งหมด ถา้เป็นสถานี
ประเภท LP 100 และ LP 10 
ก  าลงัส่งท่ีใชจ้ะตอ้งไม่สูงเกินกวา่
ท่ีจะท าให้ความแรงสญัญาณมีค่า
เท่ากบั 60 dBµV/m ท่ีรัศมี 5.6 
กม. และ 4.7 กม. ตามล าดบั 
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4 เกณฑแ์ละกระบวนการ
พิจารณาในการออกใ บ 
อนุญาต 

สหราชอาณาจักร 
(เกณฑคุ์ณสมบติัตามกฎหมาย
ท่ี Ofcom จะน ามาประกอบการ
พิจารณาให้อนุญาตตาม
พระราชบญัญติัประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ ค.ศ. 1990 (The 
Broadcasting Act 1990) และ
ระเบียบการประกอบกิจการ
วิทยชุุมชน ค.ศ. 2004 (The 
community Radio Order 2004) 
ไดแ้ก่ 
(ก) ศกัยภาพและความสามารถ
ของผูส้มคัรขออนุญาตและ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการ 
(ข) ประโยชน์และความ
สอดคลอ้งของการบริการต่อ
ประชาชนและชุมชน 
(ค) ความสามารถในการผลิต
และน าเสนอเน้ือหาท่ีให้
ประโยชน์ตามความสนใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ตามกลุ่ม
ความสนใจและเน้ือหาท่ี
เฉพาะเจาะจง 

ออสเตรเลยี 
ในการขอใบอนุญาตผูย้ืน่ขอ
จะตอ้งเสนอขอ้มูลท่ีส าคญั
ดงัน้ี 
(1) ค  าอธิบายว่าการเสนอขอ
อนุญาตการให้บริการจะ
สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนได้
อยา่งไร ทั้งในปัจจุบนัและ
ในอนาคต 
(2) อธิบายถึงสภาพการณ์
ตามธรรมชาติและความ
หลากหลายทางดา้นความ
สนใจ/ผลประโยชน์ของ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีขอให้
บริการ 
(3) อธิบายถึงลกัษณะ
ธรรมชาติของการด าเนิน
กิจการสถานีและความ
หลากหลายของโครงการท่ี
เสนอขออนุญาตน้ี วา่
แตกต่างจากบริการเดิมท่ีมีอยู่
แลว้ในเขตพ้ืนท่ีขอให้บริการ
เช่นไร 

ด าเนินการพิจารณาตามเกณฑ์
และกระบวนการขั้นตอนตาม
กรอบกฎหมายและระเบียบ
การขององคก์รก ากบัดูแล
กิจการกระจายเสียงในแต่ละ
ประเทศ 

ด าเนินการพิจารณาตามเกณฑ์
และกระบวนการขั้นตอนตาม
กรอบกฎหมายและระเบียบการ
ขององคก์รก ากบัดูแลกิจการ
กระจายเสียงในแต่ละประเทศ 

ด าเนินการพิจารณาตาม
เกณฑแ์ละกระบวนการ
ขั้นตอนตามกรอบกฎหมาย
และระเบียบการขององคก์ร
ก ากบัดูแลกิจการกระจาย
เสียงในแต่ละประเทศ 
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(ง) ตอ้งเป็นสถานท่ีสนองตอบ
ต่อความตอ้งการของชุมชน
และตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
หรือสนบัสนุนจากประชาชน 
(จ) มุ่งให้ประโยชน์แก่ชุมชน
และสาธารณะ สร้างเสริม
ประโยชน์แก่สงัคม (Social 
Gain) 
(ฉ) ตอ้งก าหนดหรือเสนอ
กระบวนและวิธีการตรวจสอบ
จากสาธารณะ 
(ช) ตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิก
ประชาชนในชุมชนเขา้ถึง มี
ส่วนร่วมและใชป้ระโยชน์ได ้
 ตอ้งมีแผนและหลกัฐาน
ทางการเงิน ท่ีมาของแหล่ง
เงินทุนท่ีเพียงพอเหมาะสม เพื่อ
การก่อตั้งสถานีและในการ
ด าเนินกิจการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ต้อง มี สิท ธิ เส รีภาพในการ
ตัดสินใจ การน าเสนอข้อมูล
การจดัท าแผนงานการบริหาร
จดัการสถานี ก าหนดขอบเขต
การให้บริการ ฯลฯ  

(4) ค  าอธิบายถึงศกัยภาพของ
ผูส้มัครท่ีจะสามารถ
ประกอบกิจการตาม
โครงการท่ีเสนอไดแ้ก่ 
- การแสดงศักยภาพด้านแนว
ทางการบริหารจัดการ 
- การแสดงศักยภาพด้านการ
จัดการการเงิน 
- การแสดงศักยภาพด้านการ
จัดการด้านเทคนิค 
(5) ช้ีแจงวา่มีบุคลากรใน
องคก์รคนใดหรือไม่ท่ีมี
ต  าแหน่งหนา้ท่ีในการ
บริหารจดัการ 
(6) การช้ีแจงวา่มีบุคลากรใน
องคก์รคนใดหรือไม่ท่ีมี
ต  าแหน่งทางการเมือง 
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5 คุณสมบติัของผูข้อรับ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการ 

สหราชอาณาจักร 
5.1) ส าหรับคุณสมบติัเฉพาะ
เจาะจงของผูป้ระกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียงชุมชนนั้นได้
ระบุไวใ้น มาตรา 3 (2) - (3) ของ
ระเบียบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียงชุมชน ค.ศ. 2004 
(Community Radio Order 2004) 
โดยท่ีการประกอบกิจการตอ้ง
เป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 
- เพ่ือสร้างสรรคค์วามดีงามแก่
สาธารณะ 
- เพื่อสร้างเสริมประโยชน์แก่
สงัคม (เพื่อประโยชน์ของ
ชุมชน) 
- เพื่อบริการทางดา้นขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งเฉพาะเจาะจง
โดยตรงแก่ชุมชน 
- เป็นการด าเนินกิจการโดยไม่
มุ่งหวงัผลก าไรในเชิงพาณิชย ์
- การประกอบการและการ
จดัการตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิก
ของชุมชนมีส่วนร่วม 
- ตอ้งด าเนินกิจการโดยสามารถ

ออสเตรเลยี 
5.1) พระราชบญัญติัประกอบ
กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1992 
(The Broadcasting Services 
Act 1992) มีเง่ือนไขหลกัใน
การขอใบอนุญาตดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นการประกอบกิจการ
โดยไม่แสวงหาผลก าไร หรือ
เป็นส่วนหน่ึงของกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจเพ่ือแสวงหาผล
ก าไร 
(2) เป็นการด าเนินกิจการท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการบริการ
ชุมชนเป็นหลกั 
(3) เป็นผูแ้ทนท่ีแทจ้ริงของ
กลุ่มชุมชนผลประโยชน์ร่วม 
(4) ด าเนินกิจการภายใต้
กรอบจรรยาบรรณและแนว
ปฏิบติักิจการ
วิทยกุระจายเสียงชุมชน 
(5) ส่งเสริมให้สมาชิกหรือ
ประชาชนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจการ ทั้ง

พิจารณาตามเกณฑ ์กรอบ
กฎหมาย และระเบียบการของ
องคก์รก ากบัดูแลกิจการ
กระจายเสียงในแต่ละประเทศ 

พิจารณาตามเกณฑ ์กรอบ
กฎหมาย และระเบียบการของ
องคก์รก ากบัดูแลกิจการกระจาย
เสียงในแต่ละประเทศ 

พิจารณาตามเกณฑ ์กรอบ
กฎหมาย และระเบียบการ
ขององคก์รก ากบัดูแลกิจการ
กระจายเสียงในแต่ละ
ประเทศ 
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ไดรั้บการตรวจสอบไดโ้ดย
ชุมชน 
- เพ่ือส่งเสริมการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม 
- เพ่ือส่งเสริมการมีอยูร่่วมกนัใน
สงัคม 
- เพ่ือส่งเสริมความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมและภาษา 
- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองและการอาสาสมคัร 
5.2) ผูต้อ้งห้ามเป็นผูรั้บ
ใบอนุญาตไดแ้ก่ 
(ก) องคก์รหรือหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินของภาครัฐไม่สามารถ
ถือครองใบอนุญาตได ้แต่
สามารถถือครองความเป็น
หุ้นส่วนไดไ้ม่เกิน 5% แต่ทั้งน้ี
เจา้หนา้ท่ีขององคก์รหรือ
หน่วยงานทอ้งถ่ินภาครัฐ มิได้
ถูกห้ามจากการร่วมกิจการของ
ทางสถานี (ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้าก
มาตรา 349 พระราชบญัญติั
กิจการส่ือสาร ค.ศ. 2003) (The 
Communication Act 2003) 
(ข) พรรคการเมืองไม่สามารถถือ

ในส่วนการบริหารจดัการ 
การคดัสรรและการผลิต
รายการ 
(6) ห้ามการโฆษณาต่อเน่ือง
ทั้งรายการ แต่สามารถ
ประกาศเก่ียวกบัผูอุ้ปถมัภ์
รายการหรือผูอุ้ปถมัภส์ถานี 
ออกอากาศไดเ้ป็นเวลาไม่
เกิน 5 นาทีต่อ 1 ชัว่โมง 
(7) ตอ้งด าเนินกิจการใน
สถานะผูแ้ทนชุมชนหรือ
กลุ่มท่ีไดรั้บอนุญาตเพียง
หน่ึงเดียวเท่านั้นตาม
ก าหนดเวลาท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาต 
 
5.2) ผูท่ี้ขอใบอนุญาตตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
- เป็นผูท่ี้มีความสามารถ
ทางการบริหารจดัการ 
- เป็นผูท่ี้มีความสามารถ
ทางการจดัการทางการเงิน 
- เป็นผูท่ี้มีความสามารถใน
การจดัการดา้นเทคนิค 
- เป็นผูท่ี้ไม่มีต  าแหน่งหนา้ท่ี
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ครองใบอนุญาตได ้แต่สามารถ
ถือครองความเป็นหุ้นส่วนไดไ้ม่
เกิน 5% แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีของ
พรรคการเมืองมิไดถู้กห้ามจาก
การร่วมกิจการของทางสถานี 
(ค) BBC และ The Welsh 
Authority ไม่สามารถถือครอง
ใบอนุญาตได ้
(ง) บริษทัโฆษณา กิจการ
พาณิชยแ์ละเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ไม่สามารถถือครองใบอนุญาต
ได ้แต่สามารถถือครองความ
เป็นหุ้นส่วนไดไ้ม่เกิน 5% 
(จ) ผูท่ี้ตอ้งโทษอาญาการฝ่าฝืน
กฎระเบียบการออกอากาศผิด
กฎหมาย ตามพระราชบญัญติั
วิทยโุทรเลข ค.ศ. 1949 หรือ
พระราชบญัญติักิจการทางทะเล
และกิจการกระจายเสียง ค.ศ. 
1967 หรือความผิดตามมาตรา 97 
แห่งพระราชบญัญติัประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ ค.ศ. 1990 ถูกห้ามขอ้ง
เก่ียวกบัการประกอบกิจการหรือ
การรับใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี 

บริหารจดัการสถานีวิทยุ
มากกวา่ 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี
เดียวกนั 
- ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่มีต  าแหน่ง
ในทางการเมือง 
- ตารางเวลา/รายการในหน่ึง
สปัดาห์ รวมถึงค าอธิบายว่า
เป็นรายการท่ีผลิตเองใน
พ้ืนท่ีหรือซ้ือรายการมา และ
หากน ามาดว้ยวิธีการอ่ืนใด
ตอ้งระบุท่ีมา 
- รายช่ือรายการต่างๆ ท่ีจะ
น าเสนอซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่
เคยมีการน าเสนอแบบน้ีมา
ก่อนในพ้ืนท่ีให้บริการ 
- ค  าอธิบายว่าการเสนอ
รายการท่ียืน่มาน้ีจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชนไดอ้ยา่งไร ทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต 
- กระบวนการในการพฒันา
คุณภาพของรายการใหม่ๆ 
เพื่อให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนได้
ครอบคลุมทั้งในมิติของการ
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นบัจากวนัท่ีถูกตดัสินลงโทษ 
(ฉ) องค์กรหรือหน่วยงานทาง
ศาสนาอาจจะได้รับใบอนุญาต
ต ามกฎระ เ บี ยบ ท่ี ออก โด ย 
Ofcom ซ่ึงต้องเป็นองค์กรหรือ
หน่วยงานศาสนาท่ีมิได้ปฏิบัติ
หรือมีหลักความเ ช่ือท่ีขัดต่อ
กฎหมาย และสิทธิของผูอ่ื้น 
5.3) นอกจาก BBC และ The 
Welsh Authority แลว้นั้น ผู ้
ประกอบกิจการ/ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงเชิงพาณิชยท์ั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติอ่ืนๆ 
ต่างไม่มีสิทธิและไม่เขา้ข่าย
คุณสมบติัในการไดรั้บอนุญาต
ประกอบกิจการสถานี
วิทยกุระจายเสียงชุมชนเช่นกนั 
5.4) ห น่วยงาน/องค์กร /ห รือ
บริษทัใดๆ ไม่สามารถถือครอง
ใบอนุญาตไดม้ากกวา่หน่ึง 

ให้ขอ้มูลข่าวสารและความ
บนัเทิงในเขตการให้บริการ 
- น าเสนอนโยบายดา้นการ
น าเสนอรายการท่ีสามารถ
สร้างความหลากหลาย
ทางดา้นรายการให้เกิดข้ึน 
และเพ่ือหลีกเล่ียงเนน้หนกั
ไปในดา้นใดดา้นหน่ึงหรือ
เพ่ือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเกินไป 
- แสดงอตัราส่วนของเวลาใน
การออกอากาศ เวลาท่ี
น าเสนอรายการท่ีผลิต/
น าเสนอเร่ืองราวในพ้ืนท่ี: 
รายการท่ีผลิตหรือน ามาจาก
แหล่งภายนอก: ช่วงเวลาท่ี
ไม่ไดอ้อกอากาศ (168 
ชัว่โมง) 
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6 แผนบริการกิจการกระจาย
เสียง 

สหราชอาณาจักร 
แผนการประกอบการเพ่ือส่งเสริม
ศกัยภาพและความสามารถในการ
ด าเนินกิจการ อาทิ 
- แผนการด าเนินกิจการกระจาย
เสียงและหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ
ท่ีไดว้างแผนไว ้
- แผนค่าใชจ่้ายและการลงทุน
ต่างๆ 
- แผนเก่ียวกบัแนวทางการ
บริหารจดัการดา้นการลงทุน 
- แผนการเงิน 
- แผนงานบุคลากร 
-แ ผ น ง า น ท่ี ป รึ ก ษ า / ผู ้ มี
ประสบการณ์ในการด า เ นิน /
ประกอบกิจการ  

ออสเตรเลยี 
ด าเนินงานตามท่ีไดย้ืน่เสนอ
และไดรั้บอนุญาต 
 
ตอ้งแสดงแผนงานการ
ประกอบกิจการ และจดัท า
รายงานการด าเนินการประจ าปี
เสนอต่อ ACMA และน าเสนอ
ต่อสาธารณะ 

ด าเนินงานตามท่ีไดย้ืน่เสนอและ
ไดรั้บอนุญาต 

ด าเนินงานตามท่ีไดย้ืน่เสนอและ
ไดรั้บอนุญาต 

ด าเนินงานตามท่ีไดย้ืน่เสนอ
และไดรั้บอนุญาต 
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7 รูปแบบการก ากบัดูแล สหราชอาณาจักร 
7.1) สถานีวิทยกุระจายเสียงทุก
แห่งตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัขอ้แนะน าการ
ประกอบกิจการ (The Ofcom 
Broadcasting Code) ระเบียบ
การอุปถมัภแ์ละสนบัสนุน
สถานี ระเบียบการโฆษณา 
7.2) อ  านาจการก ากบัดูแล
กิจการตามกรอบกฎหมายของ 
Ofcom ทั้ง 5 ประการ ไดแ้ก่ 
(ก) ค  าสัง่ให้สถานีท่ีละเมิด
นั้นๆ ออกอากาศขอ้ความท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรณี หรือส่ิงท่ี
คน้พบจากการไต่สวน 
(ข) การสัง่ปรับการเรียก
ค่าชดเชยตามกฎหมาย 
(ค) การปรับลดระยะเวลาการ
อนุญาตประกอบกิจการ 
(ง) การระงบัใบอนุญาต
ชัว่คราว 
(จ) การเพิกถอนใบอนุญาต 
7.3) ระเบียบการร้องเรียน 
(Complaints): 

ออสเตรเลยี 
7.1) การก ากบัดูแลกิจการ
วิทยกุระจายเสียงชุมชนท่ี
ส าคญัคือ 
(1) การก ากบัดูแลตาม
กฎหมาย ระเบียบการ
ประกอบกิจการโดยองคก์ร
ก ากบัดูแลกิจการกระจาย
เสียงประเทศออสเตรเลีย 
ACMA  
(2) บทบาทของสมาคม
วิชาชีพในการผลกัดนัให้
สถานีร่วมกนัยดึถือปฏิบติั 
ตามกรอบจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผูป้ระกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียงชุมชน 
(Community Radio 
Broadcasting: Codes of 
Practice) และ  
(3) การตรวจสอบสอดส่อง
ดูแลจากสงัคม 
7.2) ปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัประกอบ
กิจการกระจายเสียงและ

อาศยักรอบกฎหมาย การก ากบั
ดูแลกิจการขององคก์รก ากบั
ดูแลกิจการกระจายเสียงในแต่
ละประเทศ การร่วมตรวจสอบ
ขององคก์รวิชาชีพ และองคก์ร
ภาคประชาชน 

อาศยักรอบกฎหมาย การก ากบั
ดูแลกิจการขององคก์รก ากบัดูแล
กิจการกระจายเสียงในแต่ละ
ประเทศ การร่วมตรวจสอบของ
องคก์รวิชาชีพ และองคก์รภาค
ประชาชน 

อาศยักรอบกฎหมาย การ
ก ากบัดูแลกิจการขององคก์ร
ก ากบัดูแลกิจการกระจาย
เสียงในแต่ละประเทศ การ
ร่วมตรวจสอบขององคก์ร
วิชาชีพ และองคก์รภาค
ประชาชน 
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(ก) สถานีวิทยกุระจายเสียงทุก
ประเภทในสหราชอาณาจกัร
ตอ้งเก็บบนัทึกรายการท่ี
ออกอากาศทุกรายการไวเ้ป็น
ระยะเวลา 42 วนันบัจากวนัท่ี
ไดอ้อกอากาศรายการ 
(ค่าใชจ่้ายในการบนัทึก วสัดุ
ในการบนัทึก ถือเป็นความ
รับผิดชอบของสถานี) 
(ข) สถานีตอ้งพร้อมส่งบนัทึก
และวสัดุดงักล่าวทนัทีท่ีมีการ
ร้องขอจาก Ofcom เพื่อท าการ
ตรวจสอบ และสืบสวนในกรณี
ท่ีมีร้องเรียนเกิดข้ึน 
(ค) การละเวน้การบนัทึก
รายการท่ีออกอากาศไว ้หรือ
หลีกเล่ียงไม่จดัส่งบนัทึกมาให้ 
Ofcom เม่ือไดรั้บการร้องขอ 
(ในกรณีท่ีมีเร่ืองร้องเรียน) ถือ
วา่เป็นความผิดร้ายแรงผิด
เง่ือนไขของการไดรั้บอนุญาต 
(ง) ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
การสืบสวนเร่ืองร้องเรียนใน
บางกรณีอาจจะเป็นภาระความ
รับผิดชอบของผูรั้บใบอนุญาต 

กิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1992 
(The Broadcasting Act 
1992) และหลกัการการ
ปฏิบติัตามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพของ
สมาชิกสมาคมเพ่ือกิจการ
วิทยกุระจายเสียงออสเตรเลีย 
(CBAA) 
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8 ความรับผิดชอบของสถานี
ต่อชุมชนหรือสาธารณะ 

สหราชอาณาจักร 
การด าเนินกิจการตอ้ง
สอดคลอ้งกบั “พนัธกิจหลกั
หรือค ามัน่สญัญา” (Key 
Commitments) ของสถานีท่ี
น าเสนอขออนุญาตไว ้กล่าวคือ 
 
ด าเนินการตามคุณลกัษณะของ
การให้บริการ และรูปแบบ
รายการ วตัถุประสงคเ์ป้าหมาย
หลกัของทางสถานี 
 
มุ่งประกอบกิจการเพ่ือ “สร้าง
เสริมประโยชน์แก่สงัคม” 
(Social Gain)  
 
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการในการเขา้ถึง
ของสมาชิกในชุมชน ในการ
ด าเนินกิจการสถานี 
 
มีกลไกในการสร้างความ
เช่ือมัน่ในกระบวนการการ

ออสเตรเลยี 
ภายใตม้าตรา 123 ของ
พระราชบญัญติัประกอบ
กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 1992 
(The Broadcasting Act 
1992) ไดก้  าหนดให้กลุ่มผู ้
ประกอบกิจการและองคก์ร
วิชาชีพตอ้งร่วมมือกนัวาง
กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยท างานร่วมกนัอยา่ง
ใกลชิ้ดกบัองคก์รก ากบัดูแล
กิจการกระจายเสียงประเทศ
ออสเตรเลีย (ACMA) 
 
โดยท่ีกรอบจรรยาบรรณน้ี
ครอบคลุมในมิติต่างๆ อาทิ 
(1) กรอบปฏิบติัพ้ืนฐานท่ี
จ าเป็นของการน าเสนอ
รายการเพ่ือออกอากาศ 
(Programming Requirement) 
(2) หลกัความเสมอภาคและ
ยติุธรรม ความถูกตอ้งในการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการ และการ
ด าเนินกิจการสถานี 
 
มีกลไกในการสร้างความ
เช่ือมัน่ในกระบวนการการ
ตรวจสอบสมาคมวิชาชีพและ
ของกลุ่มสมาชิกผูฟั้งเป้าหมาย 

แคนาดา 
ในแคนาดา สถานี
วิทยกุระจายเสียงในเครือข่าย
สถานีวิทยกุระจายเสียงเพื่อชน
พ้ืนเมืองอะบอริจิน (The 
National Aboriginal Radio 
Network of Canada) เปิดโอกาส
ให้ประชาชนชาวพ้ืนเมืองมีส่วน
ร่วมในการจดัการ และการ
ด าเนินกิจการสถานี 
 
มีกลไกในการสร้างความเช่ือมัน่
ในกระบวนการการตรวจสอบ
สมาคมวิชาชีพและของกลุ่ม
สมาชิกผูฟั้งเป้าหมาย 

เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการ และ
การด าเนินกิจการสถานี 
 
มีกลไกในการสร้างความ
เช่ือมัน่ในกระบวนการการ
ตรวจสอบสมาคมวิชาชีพ
และของกลุ่มสมาชิกผูฟั้ง
เป้าหมาย 
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ตรวจสอบของกลุ่มสมาชิก
ชุมชนเป้าหมาย 
 
ในส่วนของเน้ือหาโดยค านึงถึง
หลัก ศีลธรรมอันดีงามของ
สังคม งดเว้นการละเมิดสิทธิ
ของผูอ่ื้น และด าเนินการตาม
กรอบกฎหมาย พระราชบญัญติั
กิจการส่ือสาร ค.ศ. 2003 

รายงานข่าวและสถานการณ์
ปัจจุบนั  
(3) กรอบการปฏิบติัเม่ือ
ไดรั้บการร้องเรียน  
(4) การไดรั้บการสนบัสนุน
รายการ/สถานี (Sponsorship) 
ฯลฯ 
และท่ีส าคญับรรดาสมาชิก
ของสมาคมเพ่ือกิจการ
กระจายเสียงชุมชนประเทศ
ออสเตรเลีย (CBAA-
Community Broadcasting 
Association of  
Australia) ไดป้ระกาศ
หลกัการจุดยนืร่วมในการ
ด าเนินกิจการวิทยชุุมชนใน
ประเทศออสเตรเลียไว ้6 
ประการคือ 
(1) ส่งเสริมสนบัสนุนความ
สอดผสานกลมกลืนในความ
หลากหลาย เพื่อเสริมสร้าง
เอกภาพการอยูร่่วมกนัทาง
สงัคมในชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม
ของออสเตรเลีย 
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(2) ด าเนินการตามหลกัการ
ประชาธิปไตย ส่งเสริมการ
เขา้ถึงและความเสมอภาค
ทางส่ือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
กลุ่มประชาชนหรือประเด็น
ทางสงัคมท่ีไม่ไดรั้บการ
น าเสนอหรือความสนใจจาก
ส่ือหลกัต่างๆ 
(3) เพ่ิมความหลากหลายและ
ทางเลือกทางดา้นรายการสู่
สาธารณะ และเป็นส่ือ
น าเสนอในมุมมองและ
ทรรศนะท่ีหลากหลายต่อ
ประเด็นต่างๆ 
(4) ด าเนินกิจการโดย
หลกัการเสรีภาพปราศจาก
การแทรกแซงในการ
น าเสนอรายการ การ
บรรณาธิกรณ์ และการ
บริหารจดัการสถานี 
(5) ส่งเสริมและสนบัสนุน
ศิลปะและดนตรีทอ้งถ่ิน 
(6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการด าเนิน
กิจการกระจายเสียง 
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10 สดัส่วนเน้ือหาใน
ระดบัชาติ ภูมิภาคและ
ทอ้งถ่ิน 

ไม่มีการก าหนดสดัส่วนเน้ือหาไว้
ใ น ก ฎ ห ม า ย  แ ต่ ใ น ก า ร ข อ
ใบอนุญาตผูข้อจ าเป็นจะตอ้งผลิต
เน้ือหาให้เป็นไปตามพนัธกิจหลกั 
โดยจ าเป็นต้องเสนอผงัรายการ 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีการก าหนดสดัส่วนเน้ือหาไว้
ในกฎหมาย แต่ในการขอ
ใบอนุญาตผูข้อจ าเป็นจะตอ้งผลิต
เน้ือหาให้เป็นไปตามพนัธกิจหลกั 
โดยจ าเป็นตอ้งเสนอผงัรายการ 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ไม่มีการก าหนดสดัส่วนเน้ือหา
ไวใ้นกฎหมาย แต่ในการขอ
ใบอนุญาตผูข้อจ าเป็นจะตอ้ง
ผลิตเน้ือหาให้เป็นไปตามพนัธ
กิจหลกั โดยจ าเป็นตอ้งเสนอ
ผงัรายการ เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา 

ไม่มีการก าหนดสดัส่วนเน้ือหาไว้
ในกฎหมาย แต่ในการขอ
ใบอนุญาตผูข้อจ าเป็นจะตอ้งผลิต
เน้ือหาให้เป็นไปตามพนัธกิจหลกั 
โดยจ าเป็นตอ้งเสนอผงัรายการ 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ไม่มีการก าหนดสดัส่วน
เน้ือหาไวใ้นกฎหมาย แต่ใน
การขอใบอนุญาตผูข้อ
จ าเป็นจะตอ้งผลิตเน้ือหาให้
เป็นไปตามพนัธกิจหลกั 
โดยจ าเป็นตอ้งเสนอผงั
รายการ เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา 
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11 รูปแบบและท่ีมาของ
รายไดข้องสถานี 

สหราชอาณาจักร 
Ofcom ตอ้งทราบถึงแหล่งท่ีมา
ของเงินทุน และการค านวณ
ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นจริง และรายรับ
รายจ่ายของสถานี (ตามความ
ในมาตรา 105 (a) 
พระราชบญัญติัประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ ค.ศ. 1990) เพื่อการ
สร้างความมัน่ใจและเป็น
หลกัประกนัให้ไดว้า่กิจการ
สามารถด าเนินการไดม้ัน่คง
และอยา่งต่อเน่ือง 
4.7) ตามระเบียบการประกอบ
กิจการวิทยชุุมชน ค.ศ. 2004 
(The Community Radio Order 
2004) ไดก้  าหนดไวใ้ห้สถานี
สามารถหารายไดเ้พ่ือการ
ประกอบการจากการโฆษณาท่ี
ออกอากาศและการสนบัสนุน
รายการ/สถานี รวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 50 จากรายไดท้ั้งหมด 
4.8) สถานีตอ้งปราศจาก
อิทธิพลการแทรกแซงทาง

ออสเตรเลยี 
รายไดข้องสถานี
วิทยกุระจายเสียงชุมชนกลุ่ม
ความสนใจร่วม/ประโยชน์
ร่วมไดจ้าก 
(1) จากการอุปถมัภร์ายการ/
สถานี 
(2) แหล่งเงินทุนจากรัฐ 5 
กองทุน 
- กองทุนสนบัสนุนชน
พ้ืนเมือง 
- กองทุนสนบัสนุนจาก
รัฐบาลกลาง 
- กองทุนสนบัสนุนจาก
องคก์รปกครองประจ ารัฐ 
- กองทุนสนบัสนุนจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- กองทุนสนบัสนุนจาก
มูลนิธิเพื่อชุมชน 
(3) รายไดจ้ากธรรมเนียม
ต่างๆ 
(4) รายไดจ้ากการบริจาค 
(5) รายไดจ้ากค่าใชบ้ริการ, 
ค่าเช่าเวลา และค่าบริการ

เป็นไปตามประเภทของสถานี 
 
ตามกรอบกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัของแต่ละ
ประเทศ 

เป็นไปตามประเภทของสถานี 
 
ตามกรอบกฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัของแต่ละประเทศ 

เป็นไปตามประเภทของ
สถานี 
 
ตามกรอบกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัของแต่ละ
ประเทศ 
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การเมืองและแหล่งการ
สนบัสนุนทางการเงินท่ีมี
ผลประโยชน์ทางการเมืองแอบ
แฝง 
4.9) สถานีตอ้งส่งรายงาน
การเงินประจ าปี (รายรับ 
รายจ่าย แหล่งทุนและท่ีมาของ
รายได ้บญัชีคงเหลือ/ขาดทุน) 
มายงั Ofcom ตามก าหนดเวลา
ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดบงัคบัทาง
กฎหมาย 
4.10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการวิทยชุุมชนราย
ปี 600 ปอนดเ์สตอริง (30,000 
บาท) นอกจากนั้นมีการหกั
ค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 
0.173 จากรายไดอ่ื้นๆ จาก
ก าไรของสถานี (รายไดจ้าก
การโฆษณา ผูอุ้ปถมัภร์ายการ 
เป็นตน้) เป็นไปตามระเบียบ
ราชการของ Ofcom และ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตส่ง
สญัญาณ (WTA - The 
Wireless Telegraph Act 
License Fee) รายปี 250 ปอนด์

การผลิต จากการจดัอบรม 
(6) กิจกรรมระดมทุน 
(7) เงินสนบัสนุนจาก
สถาบนั/องคก์ร 
(8) รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ 
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เสตอริง (12,500 บาท) ตาม
พระราชบญัญติัโทรเลข ค.ศ. 
2007 Wireless Telegraph Act 
2007) ค่าใบอนุญาตประกอบ
กิจการวิทยมุชุมชนและ
ค่าธรรมเนียม 
4.11) ค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมี
การเปล่ียนแปลงตามประกาศ
แกไ้ขในโอกาสต่างๆ โดยท่ี
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวตอ้งจ่าย
ล่วงหนา้เป็นรายปี 
4.12) รายไดจ้าก 
- กองทุนสนบัสนุน (Grants) 
ประมาณ 26,000 ปอนด ์(35%) 
- รายไดจ้ากการโฆษณาจากผู ้
อุปถมัภร์ายการ 16,500 ปอนด ์
(22%) 
- แหล่งรายไดอ่ื้นๆ (ผูอุ้ปถมัภ์
สถานี, กิจกรรมระดมทุนและ
การจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก, 
รายไดจ้ากการจดัการอบรม
สมัมนา ค่าบ ารุงสมาชิก 
ค่าธรรมเนียมเช่าเวลา
ออกอากาศ ฯลฯ) 14,500 
ปอนด ์(20%) 
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- เงินบริจาค 10,500 ปอนด ์
(14%) และ 
- เ งิ น ทุ น จ า ก ภ า ค รั ฐ ต า ม
ขอ้ตกลง SLAs 7,000 ปอนด ์
(9%) 
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12 การมีส่วนร่วมของชุมชน
หรือสาธารณะ 

สหราชอาณาจักร 
อาสาสมคัรและเปิดช่องทางให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การให้ความเห็นในการบริหาร
จดัการสถานีทั้งในเร่ืองของ
การออกคะแนนเสียง การผลิต
รายการ การร่วมรายการและ
กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 
 
มีระบบอาสาสมคัรและสมาชิก
รายการ/สถานี 

ออสเตรเลยี 
ภายใตพ้ระราชบญัญติั
ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ ค.ศ. 
1992 (The Broadcasting Act 
1992) ก าหนดให้ผูป้ระกอบ
กิจการเองไดใ้ห้ความส าคญั
ต่อการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจการของสถานีท่ีไดร้ะบุไว้
ตามระเบียบปฏิบติัดงักล่าว
และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติั
สืบต่อกนัมาเกือบ 2 ทศวรรษ 
โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
- ส่งเสริมให้สมาชิกของ
ชุมชนท่ีกิจการสถานีวิทยไุด้
ให้บริการไดมี้ส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจการของสถานี
ท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดรั้บ
อนุญาตในการให้บริการ 
- ส่งเสริมให้สมาชิกของ
ชุมชนท่ีกิจการสถานีวิทยไุด้
ให้บริการไดมี้ส่วนร่วมใน
การคดัสรรและการดูแลการ

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของสถานีใน
ระหวา่งการออกอากาศได ้
 
มีระบบอาสาสมคัรและ
สมาชิกรายการ/สถานี 

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสถานีในระหวา่ง
การออกอากาศได ้
 
มีระบบอาสาสมคัรและสมาชิก
รายการ/สถานี 

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของสถานีใน
ระหวา่งการออกอากาศได ้
 
มีระบบอาสาสมคัรและ
สมาชิกรายการ/สถานี 
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ผลิตรายการ 
- ผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้ง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองใน
สถานะผูแ้ทนผลประโยชน์
ของชุมชน 
- ก  าหนดแนวคิดในการ
ประกอบการใชทุ้กวิถีทาง
ในทางปฏิบติัเพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
และพทิกัษผ์ลประโยชน์ร่วม
ของชุมชน 
- ระบบสมาชิกและการมี
ส่วนร่วมในบริบทต่างๆ ของ
สมาชิกกบักิจการของสถานี 
คือวิถีทางท่ีส าคญัในการ
สร้างการมีส่วนร่วมและการ
พิทกัษผ์ลประโยชน์ของ
ชุมชน 
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13 การสอดส่องดูแลจาก
สงัคม 

สหราชอาณาจักร 
ได้รับการสอดส่องดูแลการ
ประกอบกิจการจากภาคสังคม 
และการตรวจสอบจากภาค
ประชาชนอย่างเขม้แข็ง โดยมี
องค์กรภาคประชาชนเพ่ือการ
เ ฝ้ า ร ะวัง ส่ื อ  อ า ทิ  อ งค์ก ร 
Mediawatch - UK ซ่ึงท างาน
คู่ขนานกบั Ofcom ท่ีจะรับเร่ือง
ร้องเรียนการละเมิดกฎหมาย
ของส่ือจากภาคประชาชน 

ออสเตรเลยี 
การก ากบัดูแลกิจการกระจาย
เสียงของ ACMA ร่วมกบั
องคก์รวิชาชีพและองคก์ร
ภาคประชาชน อนัไดแ้ก่ 
-Community Broadcasting 
Association of Australia  
(CBAA) 
-Christian Media Australia 
(CMA) 
-Indigenous Remote 
Communications 
Association (IRCA) 
-National Ethnic and 
Multicultural Broadcasters 
Council (NEMCC) 
-Radio for Print 
Handicapped Australia 
(RPHA) 

ไดรั้บการสอดส่องดูแลการ
ประกอบกิจการจากภาคสงัคม 
และการตรวจสอบจากภาค
ประชาชน 

ไดรั้บการสอดส่องดูแลการ
ประกอบกิจการจากภาคสงัคม 
และการตรวจสอบจากภาค
ประชาชน 

ไดรั้บการสอดส่องดูแลการ
ประกอบกิจการจากภาค
สงัคม และการตรวจสอบ
จากภาคประชาชน 

    หมายเหตุ: การแบ่งภูมิภาคของโลกออกเป็น 5 ภูมิภาคยดึถือตามกรอบการจดัสรรภูมิภาคของแผนกสถิติแห่งองคก์รสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division:  
    http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm)

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
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ในส่วนเทคนิคของระบบส่ือกระจายเสียงซ่ึงจากกรณีศึกษาพบว่ามาตรฐานทางเทคนิค
ของสหราชอาณาจกัร โดย Ofcom ไดก้ าหนดมาตรฐานทางเทคนิค 2 ประการ คือ 
  1. พยายามใหใ้บอนุญาตแต่ละใบครอบคลุมพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
โดยค านึงถึงการบริการใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย 

 2. คุม้ครองผูไ้ดรั้บอนุญาตเดิมจากการรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ใบอนุญาต
ใหม่ ส าหรับการก าหนดพื้นท่ีท่ีรับอนุญาต (License Area) เป็นพื้นท่ีท่ี Ofcom อนุญาตให้ผูรั้บ
อนุญาตกระจายเสียงไดโ้ดยไม่จ  าเป็นว่าจะตอ้งครอบคลุมพื้นท่ีจริงทั้งหมด แต่ให้ครอบคลุมพื้นท่ี
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ ภายใต้ข้อจ ากดัทางเทคนิค พื้นท่ีท่ีผูรั้บอนุญาตสามารถให้บริการ
ครอบคลุมพื้นท่ีจริงเรียกว่า พื้นท่ีขอบเขตการให้บริการ (Coverage Area) ซ่ึงจะปรากฏอยู่ใน
เอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีการให้บริการ (Coverage Brief) ซ่ึงจะมีรายละเอียดประกอบดว้ยก าลงั
ส่ง ความสูงของเสาส่ง และพารามิเตอร์อ่ืนๆ 

ส าหรับมาตรฐานทางเทคนิคของวทิยกุระจายเสียงชุมชนท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นมีดงัน้ี 
 (ก) สถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชน (เชิงภูมิศาสตร์) ในเขตชุมชนเมืองไดรั้บอนุญาต

ใหใ้ชก้ารส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบ FM ครอบคลุมรัศมีการส่งสัญญาณ 5 กิโลเมตร 
 (ข) ส าหรับกิจการเพื่อให้บริการชุมชนความสนใจร่วมหรือประโยชน์ร่วมในเขต

เมือง (Urban Community of Interest Services) ในพื้นท่ีท่ีกลุ่มชุมชน/ผูฟั้งเป้าหมายท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี
ท่ีมีรัศมีกวา่ 5 กิโลเมตร จะไดรั้บอนุญาตใหใ้ชก้ารส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบ AM เท่านั้น 

 (ค) ในเขตชนบทท่ีคล่ืนความถ่ีระบบ FM สามารถให้บริการไดอ้ย่างแพร่หลาย
และในวงกว้าง (อาทิ ในบางส่วนของสก็อตแลนด์ และเวลส์) และมีการเสนอขออนุญาต            
(จากกิจการเพื่อใหบ้ริการชุมชนความสนใจร่วมหรือประโยชน์ร่วม) เพื่อให้บริการบริเวณกวา้งกวา่ 
5 กิโลเมตร อาจจะพิจารณาอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีระบบ FM  

 (ง) ในเขตชนบทท่ีคล่ืนความถ่ีระบบ FM ไม่สามารถให้บริการไดอ้ยา่งแพร่หลาย
และในวงกวา้งและมีคุณภาพท่ีดีพอ และมีการเสนอขออนุญาต (จากกิจการเพื่อให้บริการชุมชน
ความสนใจร่วมหรือประโยชน์ร่วม) เพื่อให้บริการบริเวณกวา้งกวา่ 5 กิโลเมตร Ofcom จะพิจารณา
อนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีระบบ AM เท่านั้น 

และเม่ือสรุปถึงมาตรฐานทางเทคนิคของประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการวางแผนการใช้ความถ่ีอนาลอกโดย Australia Broadcasting Authority (ACMA ใน
ปัจจุบัน) ก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ค.ศ.1992 
(Broadcasting Services Act 1992) ซ่ึงมีสามขั้นตอนดงัน้ี 

 (1) ก าหนดล าดบัความส าคญัของพื้นท่ีและแถบความถ่ีในยา่นต่างๆ เพื่อท าล าดบั
การจดัท าแผนจดัสรรความถ่ี (Frequency Allotment Plan - FAP) และแผนส าหรับพื้นท่ีรับอนุญาต 
(Licence Area Plan - LAP) 
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 (2) เตรียมแผนการจดัสรรความถ่ี (FAP) ซ่ึงจะก าหนดจ านวนช่องสถานีท่ีจะมีได้
ในแต่ละพื้นท่ี 

 (3) เตรียมแผนส าหรับพื้นท่ีรับอนุญาต (LAP) ซ่ึงจะก าหนดจ านวนและลกัษณะ
ของการใหบ้ริการท่ีจะอนุญาตใหมี้ข้ึนในแต่ละพื้นท่ีของออสเตรเลีย โดยขอ้ก าหนดทางลกัษณะจะ
ประกอบด้วยข้อมูล พื้นท่ีรับอนุญาต ประเภท ความถ่ีคล่ืนพาห์ท่ีจะใช้ ท่ีตั้งของสถานีส่ง และ
เง่ือนไขทางเทคนิคอ่ืนๆ รวมถึงค่า ERP สูงสุดในแต่ละทิศทาง การเตรียม LAP น้ีจะท าทีละพื้นท่ี
ตามล าดบัความส าคญัท่ีก าหนดตั้งแต่ในขั้นตอนท่ีหน่ึง ซ่ึงในทั้งสามขั้นตอนจะตอ้งมีการท าประชา
พิจารณ์ในแต่ละขั้นตอน 

จากข้อมูลและภาพรวมทั้ งหมดกล่าวโดยสรุปว่า  แนวคิดและปรัชญาของกิจการ
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นไม่ค่อยสอดคลอ้งกบัประเภทของกิจการวิทยุกระจายเสียง
เชิงสาธารณะ ซ่ึงมีการจดัการในลกัษณะแบบบนลงล่าง (Top - Down) และกิจการวิทยุกระจายเสียง
เชิงพาณิชยท่ี์มีเป้าหมายเชิงประโยชน์ทางธุรกิจเป็นส าคญั อยา่งไรก็ตาม บราวน์ (Brown) ไดก้ล่าว
วา่ในการจดัรูปแบบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ไดมี้รูปแบบท่ีเป็นสากล แตกต่างกนัออกไปตามแต่
ละบริบทของแต่ละประเทศ ประเทศส่วนใหญ่ อาทิ ทั้งในองักฤษและอเมริกา ใช้ระบบคู่ (Dual 
System) ส าหรับเกรแฮม (Graham) และ เดวิส (Davis) กล่าวว่าการกระจายเสียงสาธารณะตอ้งมี
ขนาดใหญ่ ตอ้งเป็นเครือข่ายระดับประเทศ เป็นอิสระจากอิทธิพลภาคการเมืองและภาคธุรกิจ       
ซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้สังเกต 3 ประเด็นท่ีส าคญั คือ 

 (1) เน่ืองจากความก้าวหน้าและพฒันาการดา้นเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงไป
อยา่งมาก ส่ือต่างๆ ถูกน ามาหลอมรวมกนัดว้ย เทคโนโลยีสมยัใหม่ถูกเช่ือมโยงระหวา่งเทคโนโลย ี
ดาวเทียม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์ ส่ิงต่างๆ 
เหล่าน้ีมีผลต่อการก าหนดรูปแบบและลกัษณะของการให้บริการทางการส่ือสารในอนาคต ส่ือแต่
ละส่ืออาจถูกเสริมดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีมีผลต่อการก าหนดนโยบายทางดา้นการส่ือสารใน
อนาคต 

 (2) โลกปัจจุบนัมีวฒันธรรมย่อย (Subcultural) เกิดข้ึนมากมายท าให้มีประเด็นท่ี
ซับซ้อนตามความตอ้งการความสนใจของวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในการท่ีจะก าหนดว่า 
ประเด็นใดจะมีความส าคญัมากนอ้ยเพียงไร ข้ึนอยูก่บั 

  (ก) การร่วมกันคิดสนใจว่าประเด็นไหนท่ีเรายอมรับ โดยมีข้อท่ีควร
ตระหนักว่าประเด็นหน่ึงในประเทศหน่ึงอาจมีความเหมาะสม แต่ในอีกประเทศหน่ึงอาจไม่
เหมาะสมก็ได ้เป็นตน้ 

  (ข) การจดัล าดบัความส าคญั (Priority) ของประเด็นว่าประเด็นใดส าคญั
มากน้อยเพียงใดนั้น มีการจดัการอย่างเป็นระบบ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจ้ากหลายวิธี อาทิ จากการวิจยั
การส ารวจถึงประเด็นตามความตอ้งการหรือความสนใจของคนในสังคม หรืออาจไดจ้ากการช้ีแนะ
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ของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ (Expert) ในสังคม หรืออาจเกิดจากการท าประชาพิจารณ์จากภาค
ส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัเร่ืองประเด็นต่างๆ ในสังคม 

 (3) จากกรณีศึกษาเก่ียวกบัประวติัและวฒันธรรมพบวา่ กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็น เป็นการท างานในลกัษณะคู่ขนานระหวา่งภาคประชาชนและภาครัฐ โดยภาค
ประชาชนเป็นผู ้ผลักดันให้ เ กิด ส่วนภาครัฐเป็นผู ้สนับสนุนในเชิงนโยบาย อาทิ  กรณี
วทิยกุระจายเสียงผูพ้ิการท่ีเกิดจากเสียงเรียกร้องจากประชาชนและรัฐเป็นผูส้นบัสนุน ดงัอาจแสดง
ให้เห็นถึงแนวทางในการเกิดและการด าเนินการเก่ียวกบักิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นของกลุ่มผูพ้ิการทางสายตา (RPH) ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.11 แสดงแบบจ าลองแนวทางในการเกดิและการด าเนินการเกีย่วกบักจิการ
วทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด นของกลุ่มผู้พกิารทางสายตา (RPH) 

 
 

เสียงเรียกร้อง 
 
 
 

มาตรการช่ัวคราว 
 
 
 

อุปสรรคด้านเทคนิค ทุน และการจัดการ 
 
 
 

นโยบายรัฐ 
 
 
 

แผนการสนับสนุน ส่งเสริม และมาตรการ 
 

 

การก่อก าเนิดของ RPH 
 
ซ่ึงจากรูปแบบดังกล่าวอาจน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินการกิจการ

วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทยต่อไป 
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 จากการศึกษาวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในต่างประเทศนั้นพบวา่ไดมี้ค าเรียก
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นน้ีวา่วิทยกุระจายเสียงชุมชนความสนใจร่วม (Community 
Interest Radio) ซ่ึงพบวา่ในต่างประเทศไดมี้การพฒันาวิทยุกระจายเสียงประเภทน้ีไปมากแลว้ ทั้ง
ในการมีกฎหมายรองรับในการก ากับดูแล เช่น ในประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศอ่ืนๆ อาทิ โดยในหลายประเทศไดจ้ดัให้วิทยุกระจายเสียงประเทศดงักล่าว
อยูใ่นกิจการสาธารณะ ทั้งประเภทสาธารณะในระดบัชาติและระดบัชุมชน และอีกในหลายประเทศ
จดัใหอ้ยูใ่นวทิยกุระจายเสียงประเภทกิจการพิเศษ และในการพฒันาทางการบริหารจดัการและการ
ใชเ้ทคโนโลยกี็ยงัพบวา่สถานีวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น หรือวทิยกุระจายเสียงชุมชน
ความสนใจร่วมน้ีมีการพฒันาเติบโตก้าวหน้าเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีในการ
แพร่กระจายออกไปยงัพื้นท่ีท่ีมีความกวา้งขวาง ครอบคลุม สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการ
ความสนใจของกลุ่มคนหรือชุมชนท่ีหลากหลาย อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็น ในประเทศออสเตรเลียพบว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อคนพิการ (RPH) ได้ขยายการ
แพร่กระจายออกไปตามรัฐต่างๆ ทั้งเมลเบิร์น, วิคตอเรีย โดยมีการใชล้กัษณะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในการเช่ือมต่อสัญญาณ ม่ีการบริหารสถานีท่ีมีระบบและทนัสมยั ส่วนในประเทศสหราชอาณาจกัร
ก็พบวา่ มีสถานีวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นหลากหลาย ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมี
เน้ือหาเนน้เชิงประเด็นดา้นศาสนา ดา้นกรรมกร ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ เป็นตน้ 
 ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าเม่ือบริบทของโลกเปล่ียนแปลงไป ความตอ้งการทางการส่ือสาร 
(Communication Needs) ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายมากข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดสิทธิ
ทางการส่ือสาร (Communication Rights) เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารให้แก่คน
กลุ่มต่างๆ โดยการจดัการทรัพยากรการส่ือสาร (Communication Resource) ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้แก่
คนกลุ่มต่างๆ ท่ีหลากหลายอย่างเท่าเทียมกนั ดงัผลท่ีปรากฏในการด าเนินการด้านนโยบายการ
ส่ือสารในหลายประเภทดงักล่าว 
 ส าหรับประเทศไทยถือไดว้่าเป็นประเทศหน่ึงซ่ึงกิจการวิทยุกระจายเสียงได้เกิดข้ึนและ
พฒันามาอยา่งต่อเน่ือง และปัจจุบนั ความตอ้งการเก่ียวกบัวิทยุกระจายเสียงของสังคมไทยก็ปรากฏ
อย่างเห็นได้ชัดว่ามีความตอ้งการของกลุ่มคนท่ีหลากหลายมากข้ึน มีความตอ้งการในเน้ือหาท่ี
เฉพาะมากข้ึน จนท าให้จ  าเป็นตอ้งศึกษาว่าในสังคมไทย วิทยุกระจายเสียงท่ีมีเน้ือหามุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นไดเ้กิดข้ึนแลว้จริงหรือไม่ และหากวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเกิดข้ึนจริงแลว้ 
กฎหมายต่างๆ ท่ีใช้ก ากบัดูแลเก่ียวกบัการกระจายเสียงท่ีมีอยู่ อาทิ พระราชบญัญติัการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 จะสามารถน าไปใชใ้นการก ากบัดูแลกิจการ
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีเกิดข้ึนไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 ดงันั้น ในส่วนถดัไปน้ี ผูศึ้กษาจะไดท้  าการศึกษาถึงสภาพของวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ใน
เชิงประเด็นในประเทศไทยวา่มีอยูห่รือไม่ และหากมีอยู ่มีอยูอ่ยา่งไร มีรูปแบบการเกิด การบริหาร
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จดัการ การเผยแพร่และการน าเสนอเน้ือหาอยา่งไร รวมทั้งประโยชน์ของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้
ในเชิงประเด็นท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล สังคม ชุมชนและประเทศชาติวา่เป็นอยา่งไรดว้ย 
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บทที่ 3 
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กจิการวทิยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด นในประเทศไทย 
 
 ในบทน้ีจะเป็นการศึกษาการมีอยู่ พฒันาการ รูปแบบการด าเนินงานและคุณลกัษณะดา้น
ต่างๆ ของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศไทย ซ่ึงเป็นผลการศึกษาท่ีตอบ
วตัถุประสงคข์อ้ 3 ตามขอ้เสนอโครงการวจิยัขอ้ 8.2 
 คณะผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัดว้ยวิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ในระดบัวิธี 
โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายวิธี ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) ไดแ้ก่ กฎหมาย ต ารา งานวิจยั และการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Depth Interview) คือ ผูป้ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทย   
ทั้ง 2 ภาค ไดแ้ก่ ภาคบริการสาธารณะ และภาคบริการชุมชน 
 ทั้งน้ีไดน้ าเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออก 4 ส่วนไดแ้ก่ 

- พฒันาการของกิจการวทิยกุระจายเสียงในประเทศไทย 
- รูปแบบกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยในปัจจุบันและ

คุณลกัษณะของความเป็นวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น 
- ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัประสบการณ์และรูปแบบการด าเนินงานกิจการ 

วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทย 
- บทสรุปผลการศึกษา 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การศึกษากจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด นในประเทศไทย 
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พฒันาการของกจิการวทิยุกระจายเสียงในประเทศไทย 
 
พฒันาการของกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยมีต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลายาวนาน

หลายยุคนับตั้ งแต่ยุคเ ร่ิมต้นจากวิทยุโทรเลขถึงวิทยุกระจายเสียง ยุคบุกเบิกทดลองส่ง
วิทยุกระจายเสียงท่ีพระองคเ์จา้บูรฉตัรไชยากร กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน ทรงด าริให้ทดลอง
ตั้งสถานีวทิยกุระจายเสียงท่ีมีก าลงัส่ง 200 วตัต ์ขนาดความยาวคล่ืน 36.42 เมตร ซ่ึงเป็นคล่ืนสั้นท า
การทดลองท่ีการไปรษณีย์โทรเลขปากคลองโอ่งอ่าง ในปี พ.ศ. 2471 จนมีการตั้ งสถานีส่ง
วิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ท่ีพญาไท ซ่ึงปรากฏว่าประชาชนสนใจและนิยมฟัง
วิทยุกระจายเสียงกันมากข้ึน รัฐบาลจึงประกาศใช้พระราชบญัญติัวิทยุโทรเลข (แก้ไขเพิ่มเติม     
พ.ศ. 2473) เพื่อควบคุมและคุม้ครองกิจการวิทยุโทรเลขและวิทยุโทรศพัทใ์ห้เหมาะสมยิ่งข้ึน ทั้งยงั
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงได้ ท าให้ประเทศไทยจึงมีการส่งกระจายเสียง
เป็นประจ าทุกคืนตั้งแต่นั้นมา ต่อมากิจการวิทยุกระจายเสียงไดมี้การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่อีก
คร้ังในยุคเปล่ียนแปลงการปกครอง เม่ือปี พ.ศ. 2475 ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจการคา้ และ
การเมืองทางวิทยุกระจายเสียงท่ีมีการโฆษณาและเผยแพร่ให้ความรู้ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนทัว่ไปอย่างกวา้งขวาง และในช่วงน้ีเองกิจการวิทยุกระจายเสียงได้
ข้ึนกบัส านักงานโฆษณาการซ่ึงภายหลงัไดย้กฐานะเป็นกรมโฆษณาการ และเปล่ียนช่ือเป็นกรม
ประชาสัมพนัธ์ เม่ือปี พ.ศ. 2484 (ไพเราะ เลิศวริาม, 2546) 
 การยอมให้กิจการวิทยุกระจายเสียงสามารถโฆษณาได ้ท าให้เร่ิมมีการกระจายเสียงทุกวนั 
วนัละ 6 ชัว่โมงและมีรายการท่ีส่งกระจายเสียงเพิ่มเติมจากการให้สาระความรู้ คือ รายการเพลงซ่ึง
เปิดจากแผน่เสียงหรือการจดัใหมี้คนอ่านบทความจากหนงัสือต่างๆ (ทรงยศ บวัเผือ่น, 2546)  

ในกลางปี พ.ศ. 2492 ไดมี้สถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมไปรษณียโ์ทรเลขเพิ่มข้ึนอีก 1 
สถานี ใชช่ื้อวา่ “สถานีวิทยุทดลองหลกัส่ี” กระจายเสียงเฉพาะรายการสารคดีและบนัเทิงโดยไม่มี
โฆษณา และตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา รัฐบาลไดม้องเห็นความส าคญัของวิทยุกระจายเสียงเป็นอยา่งมาก
จึงตัดสินใจยกเลิกการจดทะเบียนวิทยุและอนุญาตให้หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ตั้ งสถานี
วทิยกุระจายเสียงข้ึนได ้
 ยุคต่อมาของวิทยุกระจายเสียง คือ ยุคการจดัตั้งสถานีวิทยุในรูปแบบของการคา้ ซ่ึงจดัตั้ง
ข้ึนโดยจดทะเบียนในรูปแบบของบริษทัแห่งแรกในประเทศไทย คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงไทย
โทรทศัน์ เน่ืองจากรัฐบาลในสมยันั้นเห็นถึงก าไรท่ีจะไดจ้ากการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวทิยุโทรทศัน์ จึงให้มีการจดัตั้งบริษทัไทยโทรทศัน์ จ  ากดั โดยให้กรมโฆษณาการเป็นผูถื้อหุ้น
ใหญ่ และในยุคน้ีรัฐบาลไดอ้อกพระราชบญัญติั ท่ีมีช่ือว่า “พระราชบญัญติัวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทศัน์ พ.ศ. 2498” เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2498 พระราชบญัญติัน้ีมีผลท าให้หน่วยงาน
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ราชการต่างๆ ก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพิ่มข้ึนอีกหลายสถานี ส่วนใหญ่เป็นสถานีในสังกดั
หน่วยงานทหาร 
 ต่อมาเป็นยุคการจดัระเบียบวิทยุกระจายเสียง รัฐบาลไดต้ั้งคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ย
ตวัแทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการวิทยุกระจายเสียงท าหน้าท่ีร่างหลกัการต่างๆ ในการ
บริหารวิทยุ ออกมาเป็นระเบียบท่ีใชบ้งัคบัแก่สถานีวิทยุของหน่วยราชการ เพื่อให้สถานีเหล่าน้ีมี
สิทธิตลอดจนการปฏิบติัท่ีเสมอภาคกัน ระเบียบน้ีช่ือว่า “ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและ    
วิทยุโทรทศัน์ของส่วนราชการ พ.ศ. 2511” ซ่ึงต่อมาไดมี้การทบทวนและออกมาเป็นระเบียบใหม่
คือ “ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ พ.ศ.2517” โดยเพิ่มหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
อ านาจในการพิจารณาลงโทษไวอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน และต่อมาไดอ้อกพระราชกฤษฎีกา “ระเบียบ
ว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2518” และตั้ งคณะกรรมการบริหาร
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ (กบว.) ข้ึน 
 หลงัจากนั้นก็เขา้สู่ยุคขององค์กรส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย โดยเร่ิมตน้จากการท่ี
บริษทั ไทยโทรทศัน์ จ  ากัด ได้ยุบเลิกแล้วเปล่ียนเป็นองค์กรส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย          
(อสมท .)  เ ม่ือว ันท่ี  9 เมษายน พ .ศ .2520 เ น่ืองจากรัฐบาลมีความจ า เป็นจะต้องจัดกิจการ
ส่ือสารมวลชนของรัฐให้มีความคล่องตวั มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่สาธารณชนมาก
ข้ึน จนถึงปัจจุบนัได้มีพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์       
พ.ศ. 2551 มาตรา 10 ก าหนดประเภทกิจการกระจายเสียงเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กิจการบริการ
สาธารณะ เช่น กิจการวทิยภุาครัฐ/สาธารณะ กิจการบริการชุมชน และกิจการทางธุรกิจ 
 
รูปแบบกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยและลักษณะความเป นกิจการวิทยุกระจายเสียงที่
มุ่งเน้นในเชิงประเด น 
 

 จากท่ีกล่าวมาแล้วว่าตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กิจการ
วิทยุกระจาย เ สียงภาครัฐ /สาธารณะ กิจการวิทยุกระจาย เ สียงภาคเอกชน และกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน โดยแต่ละกิจการมีหลกัปรัชญาและมีการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนัไป
ตามลกัษณะต่างๆ อนัได้แก่ ผูส้นับสนุนและรูปแบบการบริหารจดัการ ซ่ึงอาจแสดงให้เห็นดัง
ปรากฎในตารางสรุปดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

ตารางที ่3.1 แสดงหลกัปรัชญาและการบริหารจัดการของกจิการวทิยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ 
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คุณลกัษณะ กจิการวทิยุกระจายเสียง 
ภาครัฐ/สาธารณะ 

กจิการวทิยุกระจายเสียง
ภาคเอกชน 

กจิการวทิยุกระจายเสียง
ชุมชน 

ปรัชญา ประโยชน์สาธารณะ เอกชน ผลก าไร 
ผลประโยชน์สาธารณะ 

ผลประโยชน์สาธารณะจาก
การมีส่วนร่วมโดย
ประชาชน ของประชาชน 
เพื่อประชาชน  

เจา้ของ รัฐจดัการใหเ้กิดคณะ
กรรมการบริหาร 

เอกชน บริษทั (รับ
สมัปทาน) 
คณะกรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมการตวัแทน
ประชาชนในชุมชน/ทอ้งถ่ิน 

ผูส่้ง รัฐ บริษทัเอกชน ประชาชน (ในชุมชน/
ทอ้งถ่ิน) 

สาร สาระความรู้ข่าวสารและบนัเทิง 
ก าหนดนโยบายโดยรัฐ 

สาระ บนัเทิง เพลง ฯลฯ 
ก าหนดนโยบายโดยบริษทั 
 

ปัญหาในสงัคม ความ
ตอ้งการของสงัคม ก าหนด
โดยความสนใจร่วมของ
ชุมชน 

ช่องทาง คล่ืนในระบบ AM, FM คล่ืน AM, FM คล่ืน FM 

ผูรั้บสาร คนทัว่ไป (General Audience) กลุ่มเป้าหมาย (Target 
Audience) 

ผูรั้บสารเฉพาะกลุ่ม 
(Specific Audience) 

ผูส้นบัสนุน 
 
 

งบประมาณรัฐ  
 

บริษทั หา้งร้าน (โฆษณา) ท่ี
เป็นไปตามพระราชบญัญติั
การประกอบการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 
23 ค่าบริการธุรกิจ ค่า
สมาชิก วธีิการอ่ืนๆ 

การบริจาค  
กองทุน  
ผา้ป่า 
 

รูปแบบการ
บริหาร
จดัการ 
 
 
 
 

บนลงล่าง (Top - Down) และ
การรวมอ านาจ (Centralization) 
ผูฟั้งมีส่วนร่วมโดยผา่นสภา
ผูฟั้ง 

บนลงล่าง (Top - Down) 
และ ล่างข้ึนบน (Bottom 
Up) ประชาชนมีส่วนร่วม
โดยจากการส ารวจความ
คิดเห็น ความพึงพอใจซ่ึง
เป็นการมีส่วนร่วมโดยออ้ม 

ล่างข้ึนบน (Bottom up) 
และการมีส่วนร่วม 
(Participation) และ การ
กระจายอ านาจ 
(Decentralization) 

คุณลกัษณะ กจิการวทิยุกระจายเสียง 
ภาครัฐ/สาธารณะ 

กจิการวทิยุกระจายเสียง
ภาคเอกชน 

กจิการวทิยุกระจายเสียง
ชุมชน 
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ตวัอยา่ง สถานีวทิยกุระจายเสียงของกรม
ประชาสมัพนัธ์  
สถานีวทิยกุระจายเสียงใน
เครืออสมท 
สถานีวทิยกุระจายเสียง  จส. 
100  
สถานีวทิยกุระจายเสียงจุฬาฯ 
เป็นตน้ 

สถานีวทิยกุระจายเสียงใน
เครือบริษทั เอไทม ์มีเดีย 
จ ากดั 
สถานีวทิยกุระจายเสียงใน
เครือบริษทัคลิก วอีาร์วนั 
เรดิโอ จ ากดั 
สถานีวทิยกุระจายเสียงส่วน
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

สถานีวทิยกุระจายเสียงคริส
เตียนเพื่อชีวติ จ.เชียงใหม่ 
สถานีวทิยกุระจายเสียงคน
เหนือเขื่อน จ.เชียงใหม่ 
สถานีวทิยกุระจายเสียงคน
รักถ่ิน อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 
เป็นตน้ 

 
จากตารางจะเห็นได้ว่าในการด าเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียงแต่ละประเภทจะมี

คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัซ่ึงอาจน ามาพิจารณาหรือวเิคราะห์ใหเ้ห็นถึงความแตกต่างไดด้งัน้ี 
 

กจิการวทิยุกระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ 
 

ในส่วนกิจการส่ือภาครัฐ /สาธารณะนั้ น มีหลักปรัชญาพื้นฐานคือ การเป็นสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูฟั้ง ดงันั้นส่ือภาครัฐจึงมีหนา้ท่ีในการ
ตอบสนองประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะของกลุ่มคนท่ีมีอยู่หลากหลายในสังคมอย่างถูกตอ้ง เป็น
ธรรมและเป็นกลาง  ทั้งน้ีเพราะหากส่ือวิทยุกระจายเสียงได้รับอิทธิพลจากรัฐหรือกลุ่มทุนมาก
เกินไป ยอ่มท าให้ส่ือวิทยุกระจายเสียงนั้นมิอาจน าเสนอรายการเพื่อประโยชน์ของประชาชนอยา่ง
แทจ้ริงได ้แนวคิดพื้นฐานในการจดัตั้งระบบวทิยุกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะจึงเป็นการสร้าง
องคก์รท่ีปลอดจากอิทธิพลของ “รัฐ” และ “ทุน”  

เม่ือพิจารณากิจการวิทยุกระจายเสียงภาคสาธารณะในต่างประเทศตามท่ีน าเสนอไวใ้นบท
ท่ี 2 นั้น หน่วยงานดา้นการกระจายเสียงขององักฤษ (Broadcasting Research Unit: BRU) ไดอ้ธิบาย
แนวคิดของการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะไว ้ในปี ค.ศ. 2000 World Radio and Television Council 
ซ่ึงเป็นองค์กรของเอกชนอิสระ (Nongovernment Organization) ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก 
UNESCO โดยก าหนดนิยามและหลกัการของส่ือวิทยุกระจายเสียงเพื่อสาธารณะไวใ้นแง่ของ
หลกัเกณฑ์และเน้ือหารายการวา่ในส่วนของหลกัการนั้นส่ือวิทยุสาธารณะจะตอ้งเขา้ถึงประชาชน
ทุกคน (Universality) โดยประชาชนทุกคนในประเทศสามารถเขา้ถึง โดยมิไดข้ึ้นกบัรายไดห้รือ
สถานะทางสังคม ซ่ึงมิไดห้มายความวา่ส่ือวิทยุกระจายเสียงเพื่อสาธารณะจะตอ้งมุ่งหวงัให้มีความ
นิยมสูงสุดดงัเช่นส่ือเชิงพาณิชย ์แต่หมายความว่ารายการของส่ือวิทยุกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ
จะตอ้งเขา้ถึงประชาชนทั้งหมด เช่นเดียวกบั “ประชาธิปไตย” ท่ีจะตอ้งเป็นของทุกคนโดยมิได้
ละเลยชนกลุ่มนอ้ยในสังคม  
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ต้องมีความหลากหลาย (Diversity)  ส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะจะต้องมีความ
หลากหลายอย่างน้อยท่ีสุด 3 ทาง ได้แก่ ในด้านของเน้ือหารายการท่ีน าเสนอ กลุ่มผูช้มท่ีเป็น
เป้าหมาย และหวัขอ้ท่ีน ามาวพิากษว์จิารณ์  

ตอ้งมีความเป็นอิสระ (Independence) โดยส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะจะตอ้งสามารถ
น าเสนอความคิดไดอ้ยา่งมีอิสระโดยปราศจากอิทธิพลจากการเมืองและจากการพาณิชย ์ซ่ึงจะท าให้
ส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะไดรั้บความเช่ือถือจากสาธารณะ   

ตอ้งมีความแตกต่าง (Distinctiveness) โดยส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะจะตอ้งมีความ
แตกต่างจากส่ือเชิงพาณิชย ์ทั้งในแง่ของคุณภาพ และลกัษณะของรายการ โดยผูผ้ลิตของส่ือกระจาย
เสียงเพื่อสาธารณะจะตอ้งน าเสนอส่ิงใหม่ๆ ใหก้บัประชาชนอยูเ่สมอ 

ส่วนในดา้นเน้ือหารายการ (Program Content) นั้นส่ือกระจายเสียงสาธารณะจะตอ้งเป็น
กลางและให้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ (Unbiased, Enlightening Information) ถา้ไม่สามารถน าเสนอส่ิงท่ี
เป็นภววสิัย (Objective) ได ้อยา่งนอ้ยท่ีสุดส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะก็ตอ้งน าเสนอในส่ิงท่ีเป็น
กลาง ไม่เอนเอียงเขา้หาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ส่ิงท่ีส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะน าเสนอสู่สังคมจะตอ้ง
ใหค้วามส าคญัในการอธิบายเชิงลึกและสร้างปัญญาแก่ประชาชนในดา้นต่างๆ เพือ่ยกระดบัและเพิ่ม
คุณค่าใหก้บัชีวติในระบอบประชาธิปไตย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

รายการท่ีผลิตจะตอ้งเพื่อบริการและเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะ  (General Interest and 
Service Programming) โดยจะตอ้งให้ประโยชน์ในทางปฏิบติัแก่ประชาชน เช่น การน าเสนอ
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูบ้ริโภค ค าแนะน าท่ีน าไปปฏิบติัไดจ้ริง สุขภาพของประชาชน 
การบริการชุมชน เป็นตน้ เพื่อใหส่ื้อไดใ้กลชิ้ดกบัความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง    
  เป็นรายการท่ีมีจุดเด่น (Program That Leave Their Mark) คือ ตอ้งน าเสนอรายการดา้น
ศิลปวฒันธรรม เช่น คอนเสิร์ต ดนตรี หรือรายการปกิณกะบนัเทิงต่างๆ เช่นเดียวกบัส่ือเชิงพาณิชย ์
แต่จะตอ้งมีความแตกต่างและโดดเด่นกวา่ เช่น ในการน าเสนอเกมโชวก์็สามารถท าให้รายการท่ีมี
ความบนัเทิงควบคู่ไปกบัการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ การน าเสนอละครซ่ึงใชง้บประมาณต ่ากว่า
แต่มีเร่ืองราวท่ีทนัสมยั ละครประวติัศาสตร์ท่ีสอนเร่ืองราวในอดีตและเกิดประโยชน์ต่อปัจจุบนั
เป็นตน้       
 การผลิตรายการส่ือภาครัฐดว้ยตวัเอง (In - House Production) หรืออาจจดัซ้ือบางรายการ
เพื่อน ามาออกอากาศ แต่ควรมีระบบการผลิตรายการท่ีเป็นของตวัเองดว้ย เพื่อไม่เพียงแต่จะเป็นการ
การันตีว่ารายการท่ีผลิตจะเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของตนเท่านั้น แต่ยงัเป็นการสร้างวฒันธรรม
ของความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดแก่ผูผ้ลิตรายการด้วยการน าเสนอเน้ือหาเพื่อส่วนรวม (National 
Content) ควรให้ความส าคญัต่อความเป็นชาติในด้านต่างๆ เช่น วฒันธรรม คุณค่า ประเพณีของ
สังคม เป็นตน้ 
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ซ่ึงเม่ือน าคุณลักษณะดงักล่าวมาอธิบายกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยพบว่า
ปรากฏอยูใ่นสถานีวิทยุกระจายเสียงภาครัฐซ่ึงมุ่งเนน้ท่ีประโยชน์สาธารณะ ส่วนในเร่ืองความเป็น
เจา้ของพบวา่รัฐมีการจดัการให้เกิดคณะกรรมการท่ีเขา้มาบริหารสถานีรัฐ รัฐจึงเป็นผูส่้งสาร เป็นผู ้
ก  าหนดเน้ือหาต่างๆ ท่ีตอ้งการจะส่งออกไปยงัผูฟั้ง ในส่วนของสารจะไดแ้ก่ สาระความรู้ ข่าวสาร
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ส าหรับช่องทางในการแพร่กระจายไปยงัผูฟั้งนั้นใช้
คล่ืนวทิยท่ีุสามารถครอบคลุมเขา้ถึงผูฟั้งไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่ คล่ืนในระบบ AM และ FM ส่วน
ผูรั้บสารในส่ือของรัฐจะได้แก่ คนโดยทัว่ไป (General Audience) ท่ีอยู่ในสังคม การสนบัสนุน
กิจการของสถานีวทิยปุระเภทน้ี ไดแ้ก่ งบประมาณจากรัฐ ส าหรับรูปแบบการบริหารจดัการนั้นจะมี
ลกัษณะแบบบนลงล่าง (Top - Down) และการบริหารแบบรวมศูนย ์(Centralization) ไม่วา่จะเป็น
การก าหนดนโยบายหรือการด าเนินการ ดงัค าให้สัมภาษณ์ของคุณองอาจ คลา้มไพบูลย ์รัฐมนตรี
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่  

“ส่ือภาครัฐหรือส่ือท่ีเน้นประโยชน์สาธารณะควรต้องมุ่งเน้นท่ีประโยชน์สาธารณะเป็น
ส าคัญ ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและท าให้สังคม
พัฒนาก้าวหน้าไปได้” (องอาจ คลา้มไพบูลย,์ สัมภาษณ์, 16 กุมภาพนัธ์ 2554) 
 ตวัอยา่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเภทกิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ
ของไทย ไดแ้ก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพนัธ์ท่ีท าหนา้ท่ีในการเป็นส่ือกลางระหวา่ง
รัฐบาลกบัประชาชนในการถ่ายทอดและท าความเขา้ใจนโยบายในดา้นเศรษฐกิจและสังคม สถานี
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภาท่ีเนน้การสร้างความรู้ความเขา้ใจในระบบการเมืองแบบรัฐสภา อาทิ การ
ท างานของรัฐสภา อ านาจหนา้ท่ีของรัฐสภา รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท างานของ
รัฐสภา สถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาฯ ท่ีท าหน้าท่ีน าเสนอสาระประโยชน์ทางด้านวิชาการและ
การศึกษารวมไปถึงการเสนอเน้ือหาเพื่อการพฒันาและส่งเสริมวฒันธรรม เป็นตน้ 

ซ่ึงอาจสรุปแนวทางในการจดัระบบส่ือภาครัฐ/สาธารณะของไทยในดา้นต่างๆ ดงัตาราง 
 

ตารางที ่3.2 แสดงสรุปแนวทางการจัดระบบกจิการวทิยุกระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ 
การบริหารจดัการ วทิยุกระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ 
ท่ีมาของสถานี จดัสรรจากคล่ืนความถ่ีท่ีมีอยูข่องกรมประชาสมัพนัธ์ 

ภารกิจ เพ่ือน าเสนอขอ้มูลข่าวสารอยา่งเป็นกลาง การศึกษา วฒันธรรม พฒันาประชาธิปไตย 
และประโยชน์สาธารณะอ่ืน 
 
 

การบริหารจดัการ วทิยุกระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ 
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การก ากบัดูแล มีคณะกรรมการ ซ่ึงมีคุณสมบติัตามก าหนด เช่น เป็นผูท่ี้มีผลงานหรือมีประสบการณ์
ในกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุและโทรทศัน์ การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม โดย
จะตอ้งมาจากหลากหลายกลุ่ม เช่น นกัวชิาการ ผูแ้ทนสมาคมวชิาชีพ ผูแ้ทนองคก์ร 
เอกชนอิสระท่ีไม่แสวงผลก าไร รวมถึงตวัแทนจากภาคประชาชน ส าหรับกลไกใน
การคดัเลือกผูท่ี้จะมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการใช้หลักการเดียวกับการสรรหา 
กสทช. 

การผลิตรายการ ผลิตรายการดว้ยตนเอง 

 เน้ือหารายการ  มีเน้ือหาท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัรสนิยมและความสนใจของทุกคน 
 น าเสนอรายการอยา่งเป็นกลาง โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 
 ใหค้วามส าคญักบักลุ่มคนท่ีถูกละเลยจากส่ือเชิงพาณิชย)์ เช่น กลุ่มเด็ก  

ผูสู้งอาย ุผูมี้รายไดน้อ้ย เป็นตน้ 
 มีบทบาทในการพฒันาประชาธิปไตย 
 มุ่งผลิตรายการท่ีมีคุณภาพเป็นส าคญัมากกวา่ความตอ้งการจ านวนผูช้ม 

กลไกการตรวจสอบ 
 
 

ก าหนดระบบการตรวจสอบและประเมินผล โดยการจดัตั้งหน่วยงานภายในองค์กร
เพ่ือรับผิดชอบโดยเฉพาะ และก าหนดให้มีหน่วยงานภายนอกท าหนา้ท่ีในการส ารวจ 
ทศันคติผูช้มอยา่งทัว่ถึงและเป็นกลาง เพ่ือตรวจสอบวา่สถานีไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์
วางไวห้รือไม่ และตอ้งปรับปรุงแกไ้ขส่ิงใด 

แหล่งท่ีมาของ 
งบประมาณ 

แปลงสมัปทานท่ีส่ือเชิงพาณิชย ์โดยเฉพาะโทรทศัน์เชิงพาณิชย ์มาเป็นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตแทน ซ่ึง กสทช. อาจจดัสรรรายไดจ้ากส่วนน้ีเพ่ือมาสนบัสนุนการท างาน
ของวทิยแุละโทรทศัน์สาธารณะต่อไป 

ท่ีมา : ฐิตินนัท ์พงษสุ์ทธิรักษแ์ละวรีะยทุธ กาญจน์ชูฉตัร. (2546). รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง ส่ือสาธารณะ 
(โครงการ “การปฏิรูปส่ือ : การพฒันาบุคลากร และส่ือสาธารณะ”). น. 89 - 90 
 

ในการประกอบกิจการวิทยุกระจาย เ สียงได้ มีกฎระ เ บียบในการก่อตั้ งสถา นี
วิทยุกระจายเสียงก าหนดไว ้โดยกิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ ก่อตั้งในรูปแบบของ
คณะกรรมการท่ีมาจากการแต่งตั้ งให้มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบบริหารจัดการสถานีวิทยุโดย
ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการสถานี และฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายเน้ือหา ฝ่ายควบคุมรายการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่าย
จัดรายการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายงบประมาณ ซ่ึงแต่ละฝ่ายจะมีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงาน
วิทยุกระจายเสียงให้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามประเด็นท่ีรัฐก าหนด ซ่ึงส่วนใหญ่จะท าตาม
โครงสร้างอ านาจหน้าท่ีท่ีลดหลัน่กนัมา มีการสั่งการในระบบราชการท่ีเน้นการควบคุมดูแลจาก
ผูรั้บและนโยบายของสถานีเป็นหลกั ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อการก าหนดเน้ือหาหรือประเด็น  

ส าหรับการก าหนดเน้ือหาหรือประเด็นในภาครัฐ/สาธารณะนั้นพบวา่ มีการก าหนดข้ึนจาก
กรอบการพฒันาทั้งในระดบัโลกและระดบัประเทศ เช่น ประเด็นหรือเป้าหมายหลกัของการพฒันา
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ของประชาคมระหว่างประเทศใน 15 ปีแรกของศตวรรษท่ี 20 ได้แก่ การลดความยากจนลง
คร่ึงหน่ึง เม่ือถึงปี ค.ศ. 2015 ความกา้วหนา้ในเร่ืองความเสมอภาคทางเพศและการท าให้สตรีมีพลงั
และอ านาจในปี ค.ศ. 2006 การวางยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและการยบัย ั้งการ
สูญเสียทรัพยากรด้านส่ิงแวดล้อมภายในปี ค.ศ.2015 นอกจากน้ียงัมุ่งเน้นพฒันาในด้านประชา
สังคม ผูด้อ้ยโอกาส สตรี เด็ก เยาวชน เป็นตน้ (เอกสาร UNESCO 15 ต.ค.- 3 พ.ย. พ.ศ. 2544 
UNESCO ประเทศฝร่ังเศส, 2544) 

ส าหรับประเทศไทยไดด้ าเนินการก าหนดนโยบายการพฒันาดา้นต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบั
ประเด็นหรือเร่ือง/เน้ือหาในการพฒันาระดบันานาชาติ โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ือง
ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของประชาชนในสังคม เพื่อให้เกิดการพฒันาเร่ืองต่างๆ อนัไดแ้ก่
การพฒันาดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองทรัพยากรน ้ า การอนุรักษม์รดกทาง
วฒันธรรม การพฒันาดา้นการศึกษาในหลายประเด็น อาทิ การศึกษาของคนพิการ การเสริมสร้าง
ค่านิยมและการเป็นพลเมืองท่ีดี การขจดัยาเสพติด หรือปัญหาแรงงาน ฯลฯ ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีต่อมา
ไดท้  าให้เกิดกลุ่มหรือชุมชนท่ีมีความสนใจในประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีชดัเจนมากข้ึน โดยจะเห็นได้
จากการจดัตั้งกลุ่มคนพิการ กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มส่ิงแวดล้อม และกลุ่มผูใ้ช้แรงงาน เป็นต้น       
ซ่ึงหากพิจารณาตามหลกัการของวิทยุภาคสาธารณะโดยสากลแลว้ การก าหนดเน้ือหาหรือประเด็น
ของวิทยุภาคสาธารณะ/รัฐ ของไทย ควรมีการก าหนดเน้ือหารายการเพื่อสนองตอบต่อการจดัตั้ง
ของกลุ่มเฉพาะเหล่าน้ีซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 แต่เท่าท่ีเป็นอยูย่งัไม่ชดัเจนครอบคลุมทุกกลุ่มประเด็นยกเวน้
ประเด็นส่ิงแวดลอ้ม 
 

กจิการวทิยุกระจายเสียงภาคเอกชน 
 
 เน่ืองจากกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชนเป็นส่ือในระบบทุนนิยมท่ีมีการลงทุนและมี
เป้าหมายในการคาดหวงัผลก าไรสูงสุดท าให้เกิดการแข่งขนัเชิงการตลาดในการด าเนินกิจการวิทยุ
ประเภทน้ีท าให้การส่ือสารไม่เป็นอิสระจากทุนและในทางกลบักนัทุนจะเป็นตวัก าหนดความ
เป็นไปทั้งหมดของเน้ือหา  เน้ือหาในส่ือของภาคเอกชนจึงตอ้งผลิตข้ึนมาให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคเพื่อให้ธุรกิจส่ืออยูร่อดได ้เน้ือหาท่ีส่ือผลิตข้ึนจึงถูกท าให้กลายเป็นสินคา้ชนิดหน่ึงท่ี
ขายสู่ตลาดเพื่อผลก าไรเป็นหลกั (กาญจนา แกว้เทพ และสมสุข หินวมิาน, 2551) 
 เซอร์จี (Sirgy, 1998) กล่าวถึงการผลิตเน้ือหาของส่ือในระบบทุนนิยมว่าจะตอ้งค านึงถึง
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษทัคือไม่เพียงแต่เนน้ในเร่ืองความคิดสร้างสรรคเ์พื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น แต่ตอ้งบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ไดแ้ก่ จ  านวน
การขายสินคา้จากโฆษณา ส่วนครองตลาด และผลก าไรตามท่ีบริษทัหรือสถานีไดก้ าหนดไว ้โดยมี
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เป้าหมายหลกัในการบริหารเพื่อมุ่งผลประโยชน์เชิงธุรกิจหรือผลก าไร โดยมีเอกชนเป็นเจา้ของใน
ลกัษณะการรับสัมปทานคล่ืนมาจากรัฐ ดงันั้น กลุ่มเอกชนเหล่าน้ีจะเป็นผูก้  าหนดนโยบายในดา้นท่ี
เก่ียวกบัรูปแบบและเน้ือหา รวมทั้งวิธีการท่ีจะส่ง การถ่ายทอดเน้ือหาข้อมูล ความบนัเทิงไปสู่
ประชาชน ซ่ึงเน้ือหาท่ีถูกคดัเลือกจะเป็นเน้ือหาท่ีไดรั้บความนิยมจากกลุ่มผูฟั้งเพื่อผลประโยชน์ใน
เร่ืองก าไรสูงสุด ส าหรับช่องทางในการส่งจะใชท้ั้งคล่ืนในระบบ AM และ FM ท่ีมุ่งหวงัให้เป็น
ช่องทางท่ีเน้นทั้งคุณภาพของการส่ง (ความชดัเจนของเสียง) และปริมาณท่ีเน้นความกวา้งขวาง
ครอบคลุมในการเขา้ถึงพื้นท่ีต่างๆ เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มผูฟั้งเป้าหมาย (Target Audience) ท่ีเจา้ของ
รายการให้ความสนใจและค านึงถึงความพึงพอใจของคนกลุ่มน้ีเป็นพิเศษ ส าหรับการด ารงอยูข่อง
การประกอบกิจการสถานีวิทยุประเภทน้ีจะอยูไ่ดต้อ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากการเป็นสมาชิกหรือ
การโฆษณาสินคา้ ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 23 ท่ีก าหนดระยะเวลาในการโฆษณาไวอ้ยา่งชดัเจน 

ดงันั้น การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของภาคเอกชนจึงมีรูปแบบหรือลกัษณะการ
จดัการในลกัษณะแบบจากบนลงล่าง (Top - Down) ซ่ึงทั้งเน้ือหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอถูก
ก าหนดโดยบริษทั ไม่วา่จะเป็นแนวเพลงหรือประเด็นเน้ือหาข่าวสาร ถึงแมว้า่ในการด าเนินงานของ
บริษทัจะรับฟังความตอ้งการหรือความนิยมของประชาชนผูฟั้งดว้ยในส่วนหน่ึง แต่ก็เป็นเพียง
องค์ประกอบท่ีอาจมีความส าคญัน้อยกว่านโยบายของสถานี ตวัอย่างสถานีประเภทน้ี เช่น สถานี
วิทยุกระจายเสียง จส.100 มีการจดัท ารายการหรือผงัรายการเพื่อเสนอสาระเน้ือหาดา้นการจราจร
โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อก าหนดแนวทางการน าเสนอเน้ือหาและโครงการต่างๆ ท่ี
จะผลกัดนัในแต่ละช่วงเวลา อาทิ รายการบริจาคไต รายการช่วยสัตวจ์รจดั เป็นตน้ (บุศราคมั เอ่ียม
อ าไพ, 2540) หรือสถานีวิทยุคล่ืนเอไทมมี์เดีย ท่ีน าเสนอรายการเพลงเป็นหลกั เช่น Green Wave, 
Hot FM, EFM และChill FM ซ่ึงคณะกรรมการบริหารจะร่วมประชุมในการก าหนดแนวเพลงหรือ
ให้ดีเจเสนอรูปแบบรายการท่ีเป็นแนวเฉพาะในช่วงเวลาของตน เช่น การเล่นเกมให้ผูฟั้งได้มี
โอกาสเขา้มาร่วมสนุกกบัรายการ โดยมีผูค้วบคุมรายการ (Producer) เป็นผูดู้แลการน าเสนอรายการ 
เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้า่รูปแบบโครงสร้างของกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชนจะมีความคลา้ยคลึง
กบักิจการวทิยกุระจายเสียงภาครัฐในแง่การบริหารแบบรวมอ านาจ (Centralization) โดยผูบ้ริหารมี
อ านาจสูงสุดในการก าหนดนโยบายดา้นเน้ือหาเพื่อสนองตอบต่อเป้าหมายของสถานีและกลุ่มผูฟั้ง
และมีการบริหารจดัการโดยมีการแต่งตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการเข้ามาบริหารดูแล ก าหนด
นโยบายและควบคุมการบริหารจดัการซ่ึงมีลกัษณะจากบนลงล่าง (Top - Down)  

หลงัจากกรมประชาสัมพนัธ์เปิดโอกาสให้เอกชนเขา้มาประมูลคล่ืนความถ่ีวิทยุเพื่อเขา้ไป
บริหารจดัการทั้งคล่ืนในปี พ.ศ. 2532 น าไปสู่การแข่งขนัเพื่อเป็นผูเ้ขา้ไปด าเนินกิจการในสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีถือครองโดยรัฐอย่างรุนแรงทั้ งจากกลุ่มทุนมืออาชีพท่ีน าเสนอความคิด
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สร้างสรรค์ในการผลิตรายการและกลุ่มทุนท่ีเช่ือมโยงระบบอุปถมัภ์ในระบบราชการเพื่อเขา้มา
ครอบครองคล่ืนความถ่ี ท าให้ส่ือวิทยุกระจายเสียงท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการ
ประสานความเขา้ใจของคนในสังคมกลบัมีพื้นท่ีนอ้ยลง เน่ืองจากการน าไปให้สัมปทานแก่เอกชน
เพื่อประกอบกิจการในเชิงพาณิชยม์ากข้ึน โดยค านึงเร่ืองผลประโยชน์เม็ดเงินจากการโฆษณาเป็น
ส าคญัจนกลายเป็นอุตสาหกรรมส่ืออยา่งเต็มรูปแบบ (โกศล สงเนียม, 2551) โดยมีเป้าหมายส าคญั
คือ การมุ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ ท าให้ทางสถานีวิทยุมุ่งใช้กลยุทธ์ดา้นการตลาด แบ่งกลุ่มผูฟั้ง
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อใหง่้ายต่อการสนองตอบต่อความสนใจ และความตอ้งการของผูฟั้ง โดยการ
ผลิตเน้ือหา จะใช้การแบ่งประเภทเน้ือหาออกเป็น Segmentation และใช้การตลาดแบบ Niche 
Market ท าให้เน้ือหาในส่ือเอกชนถูกก าหนดเป็นประเด็นชดัเจนมากข้ึน อยา่งเช่น สถานีเพลงและ
ข่าว สถานีข่าวจราจร เป็นตน้ 
  
กจิการวทิยุกระจายเสียงชุมชน 
 
 ส่ือภาคประชาชนเกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 มาตรา 40 
ได้ให้สิทธิด้านการส่ือสารแก่ประชาชน (Communication Rights) โดยให้มีการจดัสรรคล่ืน
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ ซ่ึงถือเป็นสมบติัสาธารณะท่ีทุกภาคส่วนในสังคมมีสิทธิในการ
เป็นเจ้าของและได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางน้ีตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ท าให้
ประชาชนต่ืนตัวและต้องการใช้ส่ือวิทยุกระจายเสียงเพื่อเป็นช่องทาง เป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างสรรค ์พฒันาชุมชน 

หลกัการท่ีเน้นเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูรั้บสาร (Participation) ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในองคป์ระกอบต่างๆ ในการส่ือสารหลายประการโดยเฉพาะในส่วนองคป์ระกอบของส่ือจะเน้น
การสร้างส่ือทางเลือก ซ่ึงพบวา่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการใชส่ื้อหรือช่องทางการส่ือสาร โดยมี
ปรัชญา/แนวคิดของส่ือทางเลือกซ่ึงมีความเช่ือวา่ ระบบการส่ือสารท่ีแทจ้ริงของชุมชนนั้นตอ้งเป็น
การส่ือสารท่ีมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ประการ คือ เป็นการส่ือสาร “โดย” ประชาชน “ของ” 
ประชาชน และ “เพื่อ” ประชาชน และจากบทเรียนดา้นการส่ือสารท่ีผา่นมาพบวา่ ล าดบัขั้นตอนท่ี
ส าคญัของค าทั้ง 3 ค าน้ี จะตอ้งเป็นการส่ือสาร “โดย” ประชาชนเป็นเบ้ืองตน้ แลว้จึงเป็นการส่ือสาร 
“ของ” ประชาชนในล าดบัต่อมา จากนั้นจึงจะจบทา้ยดว้ยการส่ือสาร “เพื่อ” ประชาชน เน่ืองจาก
การส่ือสาร “เพื่อ” ประชาชนนั้นอาจจะเกิดมาจากการท างานของคนอ่ืนได ้แต่ทว่ามีเง่ือนไขท่ีว่า
ประชาชนจะตอ้งด าเนินการส่ือสาร “โดย” ประชาชนเองเท่านั้น ความรู้สึกเป็นเจา้ของจึงจะเกิดข้ึน
ได ้ซ่ึงส่ือทางเลือกท่ีเกิดข้ึนและมีคุณลกัษณะดงักล่าวในปัจจุบนัเรียกวา่ “วิทยุชุมชน”  (กาญจนา 
แกว้เทพ, 2551 น. 7 - 16) ซ่ึงเปรียบเสมือนประชาชนไดมี้โอกาสร่วมกนัในการครอบครองและใช้
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ประโยชน์ทรัพยากรอนัมีค่าท่ีไม่เคยไดมี้โอกาสครอบครองและใช้ประโยชน์มาก่อน ดงัค ากล่าว
ของนกัวชิาการดา้นน้ี  
 “หัวใจส าคัญท่ีสุดของวิทยุชุมชน คือ การท่ีเรามีสมบัติสาธารณะขึน้มาวางไว้กลางชุมชน
และเป็นสาธารณสมบัติท่ีให้สิทธิกับชุมชนได้ไปบริหารจัดการโดยตนเองเป็นช่องทางการส่ือสารท่ี
ก่อให้เกิดความรัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าของส่ิงดีๆ ในบ้านเกิดของเขาเอง ท่ีผ่านมาชาวบ้านขาด
โอกาสในการใช้ส่ือวิทยุกระจายเสียง เน่ืองจากถูกควบคุมโดยรัฐ ประชาชนไม่สามารถน าเสนอ
ข้อมูลให้กับท้องถ่ินตนเองได้เรียนรู้ อันนี้ถือว่า ชุมชนเสียโอกาสทางโครงสร้างและบทบาททาง
สังคม” (เอ้ือจิตต ์วโิรจน์ไตรรัตน์, 2542) 

ส าหรับในมุมมองของชาวบา้นในฐานะผูป้ฏิบติัการเจา้ของวิทยุกระจายเสียงชุมชนไดใ้ห้
ความหมายของส่ือภาคประชาชนหรือวทิยกุระจายเสียงชุมชนวา่ 

“ในความเข้าใจของชาวบ้าน ส่ือส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในมือของรัฐมีแต่โฆษณา สาระน้อย และ
เป็นเร่ืองท่ีชาวบ้านไม่อยากฟัง แต่ส่ือของชาวบ้าน (วิทยุชุมชน) เป็นส่ือท่ีเป็นช่องทางให้ชาวบ้าน 
ส่ือในส่ิงท่ีอยากส่ือออกไป เช่น ความเดือดร้อน ภูมิปัญญา หรือเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเรา
โดยตรง” (สังเวยีน ดวงสุภา สถานีวทิยชุุมชนขนุยวม, สัมภาษณ์, 2554) 

จากกรอบแนวคิดของวิทยุกระจายเสียงชุมชนซ่ึงเป็นส่ือสาธารณะประเภทหน่ึง สรุปไดว้า่
สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน เกิดข้ึนจากความตอ้งการ ความสนใจของประชาชนภายใตห้ลกัการ
โดยชุมชน ของชุมชน และเพื่อชุมชน และเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนเป็นหลัก และเม่ือ
อธิบายในกระบวนการส่ือสารจะเห็นไดว้า่ผูส่้งสาร ไดแ้ก่ ประชาชนเป็นผูส่้งขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นท่ี
ตอ้งการ เป็นท่ีสนใจ และเป็นปัญหาของประชาชนผา่นช่องทาง คือ คล่ืนวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นระบบ FM ผูรั้บสารไดแ้ก่ คนในชุมชน ซ่ึงเป็นลกัษณะกลุ่มเฉพาะ (Specific Audience) 
การด ารงอยูข่องส่ือภาคประชาชนจะอยูไ่ดโ้ดยไดรั้บการสนบัสนุนจากการบริจาค จากกองทุนต่างๆ 
หรือการทอดผา้ป่า เป็นตน้ ส่วนรูปแบบการจดัการโดยทัว่ไปจะมีลกัษณะเป็นการบริหารจดัการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Management) และเป็นการกระจายอ านาจ (Decentralization)          
ท่ีพยายามให้คนในชุมชนทุกคนมีการร่วมคิดร่วมตดัสินใจในการก าหนดรูปแบบเน้ือหา ตลอดจน
เวลาในการออกอากาศ 

จะเห็นได้ว่า กิจการวิทยุกระจาย เ สียงชุมชนมี รูปแบบท่ีแตกต่างไปจากกิจการ
วทิยกุระจายเสียง 2 ประเภทแรก กล่าวคือ การก่อตั้งจะเกิดจากประชาชนซ่ึงเป็นบุคคลในชุมชนท่ีมี
วสิัยทศัน์เป็นผูน้ า มีความสามารถในการประสาน รวบรวมบุคคลในภาคส่วนต่างๆ ของชุมชนเพื่อ
ด าเนินกิจการกระจายเสียง โดยจดัตั้งเป็นคณะกรรมการท่ีมาจากประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลกั การ
บริหารจดัการมีรูปแบบการประสานงานมากกว่าการสั่งการ ความร่วมมือเกิดจากความเล่ือมใส
ศรัทธาในอุดมการณ์และความตั้งใจดีต่อชุมชน 
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นอกจากน้ีกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนนั้นมกัจะเกิดจากปัญหาท่ีกิจการวิทยุกระจายเสียง
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ไม่สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการ ความสนใจท่ีหลากหลายของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน และชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 (มาตรา 35, 40 
และ 41) ซ่ึงเน้นการให้ความส าคญักบัส่ือทางเลือก (Alternative Media) รวมถึงการคดัเลือกและ
ก าหนดกลยทุธ์การสร้างสาร (Message Stratigies) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัคุณลกัษณะของกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยตาม
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 อาจสรุปให้เห็น
องคป์ระกอบของกิจการวทิยฯุ ทั้ง 3 ภาค ไดด้งัน้ี 
 
ภาพที ่3.1 แสดงองค์ประกอบของกจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด นในกิจการภาครัฐ/
สาธารณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ ริบทของ ส่ื อ  กา ร
บริหาร/จัดการวิทยุ
สาธารณะ  อาทิ  คน 
เงิน เทคนิค 

กจิการ
วทิยุกระจายเสียง
ภาครัฐ/สาธารณะ 

 รูปแบบ   -       ข่าว 
-    บทความ 
-    ปกิณกะ 

เน้ือหาเชิงประเด็น 
การเมือง  การครอบง า
ทางความคิดอุดมการณ์ 
เศรษฐกิจ  การกระตุ ้น
เศรษฐกิจระดับประเทศ /
ภูมิภาค 
สังคม  การสืบสาน
ประเพณี วฒันธรรม  

บริบท
สถานการณ์
ทางการเมือง 
 

บทบาทหนา้ท่ีของส่ือ 

นโยบายสาธารณะ 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทัว่ไป 
-เปล่ียนแปลงความรู้ - K 
-เปล่ียนแปลงทศันคติ - A 
-เปล่ียนแปลง พฤติกรรม - P 



 1 

 

 


