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บทคัดย่อ
วิกฤตของวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยตัง้ เค้าจากการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี การส่งสัญญาณ
ออกอากาศในลักษณะของการแพร่คลื่นความถี่ เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต
เชื่อมต่อออนไลน์ซึ่งมีผลต่อการใช้เครื่องรับวิทยุแบบเดิมในการรับฟัง ในปัจจุบันการรับฟังรายการวิทยุ
สามารถใช้สมาร์ทโฟนซึง่ เป็นอุปกรณ์ทมี่ บี ทบาทกับคนในยุคปัจจุบนั ทีท่ กุ คนต้องมี ใช้ระบบปฏิบตั กิ ารประยุกต์
หรือแอพพลิเคชัน่ เป็นช่องทางทำ�ให้เข้าถึงรายการหรือสถานีวทิ ยุกระจายเสียงได้งา่ ยขึน้ ถึงแม้วทิ ยุกระจายเสียง
ยังคงมีการนำ�เสนอเนือ้ หาในการรับฟังใกล้เคียงรูปแบบเดิม แต่กจ็ ะปรับเปลีย่ นให้มคี วามทันสมัยและตอบรับ
กับสังคมรุ่นใหม่ การรับฟังในยุคดิจิทัลมีความจำ�เป็นที่ต้องเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
หรือผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องปรับตัว เพื่อใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะการทำ�แอพพลิเคชั่นเพื่อยัง
คงดำ�เนินวิถีและเป็นลมหายใจให้กับวิทยุกระจายเสียง
คำ�สำ�คัญ: วิทยุกระจายเสียง; ยุคดิจิทัล
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Abstract
The crisis of radio broadcasting in Thailand had blown from technological changes.
The broadcast signal in the manner of frequency propagation, had changed to use computer
technology and internet connection system online, which effectiveness the use of traditional
radio receivers in listening. Nowadays, the audiences can use a smartphone, which have a
device that has a role with people in today’s era that everyone must have. Use an operating
system or application, easier way to access programs or radio stations. Although radio broadcasts
still present content in listening to the same format, but it will adjust to be modern and
respond to the new society. Listening in the digital age, has necessary to have quick access.
In particular, operators or producers of radio programs must adapt to use technology, especially
making applications to continue to carry out the way and breath for radio broadcasting.
Keywords: Radio Broadcasting; Digital Age
บทนำ�

การปรับตัวเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงซึ่งเดิมจัดเป็นหนึ่งในสื่อหลัก
ของไทย กำ�ลังมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างเดิมทีเ่ คยมีมากว่า 88 ปี เริม่ จากประเทศไทยได้มกี ารส่งการกระจายเสียง
อย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 ในพิธีเปิด “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่ พญาไท”
เป็ น สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง แรกของประเทศไทยในระบบ AM (Amplitude Modulation)
จนมี ก ารเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาการส่ ง การกระจายเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ระบบ คื อ FM (Frequency
Modulation) และยังคงใช้ทั้งสองระบบในการกระจายเสียงออกอากาศกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งล่าสุดวิทยุ
กระจายเสียงกำ�ลังเข้าสู่ยุคการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากการส่งกระจายคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง
เดิมระบบอนาล็อก (analog) ที่เคยมีมาทั้งหมด เปลี่ยนให้เป็นคลื่นวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล (digital)
ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำ�ลังเร่ง
ดำ�เนินการปรับปรุงเนือ้ หาในส่วนของร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียงและการทดลองระบบในปี พ.ศ.2561
จากสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 5,727 สถานี (กสทช., 2559) หากแต่วิทยุ
กระจายเสียงระบบดิจิทัลมีประเด็นของความล่าช้าเมื่อเทียบกับวิทยุโทรทัศน์ได้ดำ�เนินการปรับเปลี่ยน
ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงวิทยุโทรทัศน์เริ่มหลังจากการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง 25 ปี:
24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 แต่เดิมวิทยุกระจายเสียงมีแผนการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกเดิมให้เป็น
ระบบดิจทิ ลั ตามแผนฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2555-2559 แต่จากการทดลองระบบไม่มคี วามคืบหน้า (คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2559)
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ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงหันไปรับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกกัน
อีกชื่อหนึ่งว่า “วิทยุออนไลน์” ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน
และด้วยเหตุนจี้ งึ ส่งผลให้การประกอบกิจการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงเริม่ ประสบกับปัญหาจากการเปลีย่ นแปลง
จากการพัฒนาทางเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงเมื่อวิทยุกระจายเสียงเริ่มเข้าสู่ระบบดิจิทัล
ในวัฒนธรรมของวิทยุกระจายเสียงตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน ยังคงนำ�เสนอเนื้อหา (content) ที่มี
รูปแบบตามที่ผู้ฟังให้ความนิยมรับฟัง ได้แก่ รายการข่าว เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง เพลงสากล สาระ
ความรู้ การศึกษา ข่าวสารจากหน่วยราชการสำ�คัญ ข่าวสารการจราจร รวมไปถึงรายการธรรมะ (อุบลรัตน์
ศิริยุวศักดิ์, 2547, หน้า 424) ซึ่งยังคงรูปแบบและการดำ�เนินการมาจนถึงปัจจุบันทั้งในระบบ AM และ FM
หากแต่ยุคสมัยและการพัฒนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีความจำ�เป็นต้องเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
ของความถีย่ า่ นการกระจายเสียง ซึง่ เหตุผลทีต่ อ้ งมีการปรับเปลีย่ นการกระจายเสียงเข้าสูร่ ะบบดิจทิ ลั เพือ่ จะทำ�
ให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่มีความหลากหลาย เนื่องจากระบบใหม่
จะทำ�ให้มีจำ�นวนช่องรายการที่เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม และเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคม เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในสองส่วนด้วยกัน คือ
1. ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในด้านการจัดสรรคลืน่ ความถี่ โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ดำ�เนินการให้เกิดการจัดสรรคลืน่ สัญญาณวิทยุ
กระจายเสียงจากระบบอนาล็อกเดิม (AM และ FM) เป็นระบบดิจทิ ลั หรือ DAB (Digital Audio Broadcasting)
ทำ�ให้ 1 ช่วงความถีเ่ ดิมสามารถรองรับสถานีหรือช่องรายการได้มากขึน้ ถึง 6-18 ช่องสัญญาณ เหมือนถนนเดิม
แต่สร้างขยายช่องทางเพิ่มขึ้น เช่น ช่วงความถี่ FM 98-99 MHz ซึ่งเดิมสัญญาณในเขตกรุงเทพมหานคร
จะรับฟังความถี่ได้เพียงแค่ 98.0 , 98.5 และ 99.0 หากแต่คลื่นสัญญาณในระบบดิจิทัลสามารถทำ�ให้ความถี่
สามารถกระจายได้เป็น 98.0, 98.05, 98.10, 98.15, 98.20 ....99.0 MHz ซึ่งมีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมสัมพันธ์
กับภาครับที่เป็นระบบดิจิทัล จะทำ�การล็อคสัญญาณที่กำ�หนดไว้ได้ เป็นต้น
นอกจากนี้ในแต่ละช่องสัญญาณยังสามารถดูข้อความหรือภาพบนหน้าจอของวิทยุระบบดิจิทัล
ได้ในลักษณะของมัลติมเี ดีย ซึง่ การเปลีย่ นผ่านจากวิทยุอนาล็อกเป็นวิทยุดจิ ทิ ลั นัน้ ไม่สามารถทำ�ได้ในลักษณะ
เดียวกันกับทีวีดิจิทัลในลักษณะที่ทำ�การปิดให้บริการอนาล็อกแล้วเปิดบริการดิจิทัลได้อย่างทันที จะต้องใช้
ระยะเวลาหนึง่ ในการออกอากาศคูข่ นานระหว่างระบบ AM, FM และ วิทยุดจิ ทิ ลั โดยมีเนือ้ หาในลักษณะเดียวกัน
(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2559) แต่ทั้งนี้ยังอยู่
ในขั้นทดลองการดำ�เนินการและการออกอากาศ
2. ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาช่องทางเพิ่มเติมจากการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อทำ�ให้วิทยุกระจายเสียงสามารถสื่อสารออกไปนอกเหนือขอบเขตของความถี่ที่ครอบคลุมได้ นั่นก็คือ
วิทยุออนไลน์ ซึ่งก็เป็นผลพวงจากการใช้คลื่นความถี่ของวิทยุกระจายเสียงเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต
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ซึ่งสามารถเข้าถึงตามเว็บไซด์ของผู้ผลิตรายการและสามารถเป็นมัลติมีเดีย คือ สามารถรับได้ทั้งภาพ เสียง
หรือตัวอักษร ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน (smartphone) ตอบสนองในลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์
กลับ (interactive) ได้ในทันที ซึง่ ลักษณะนีท้ �ำ ให้ผรู้ บั ฟังรายการวิทยุสามารถรับฟังทีใ่ ดก็ได้นอกรัศมีการแพร่
สัญญาณออกอากาศ เพียงแต่มสี ญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ต ก็สามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิงได้อย่างเปิดกว้าง
มากยิ่งขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์เครื่องรับฟังวิทยุในปัจจุบันก็มีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือแฝงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์อนื่ ๆ โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (cellphone) จนมาถึงสมาร์ทโฟนในปัจจุบนั ทีเ่ ป็นอุปกรณ์สอื่ สาร
ทีท่ กุ คนต้องมีตดิ ตัว ทำ�ให้เกิดความสะดวกสบายในการพกเครือ่ งรับวิทยุเคลือ่ นติดตัวไปได้ทกุ ทีแ่ ละสามารถ
รับฟังข้อมูลข่าวสารได้แบบตรงเวลา (realtime)
“วิทยุดิจิทัล” กับ “วิทยุออนไลน์”
ผูฟ้ งั รายการวิทยุกระจายเสียงส่วนใหญ่ยงั มีความสับสนระหว่าง “วิทยุดจิ ทิ ลั ” กับ “วิทยุออนไลน์”
เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ผู้เขียนจะขอสรุปแบบรวบรัด คือ “วิทยุดิจิทัล” เป็นเรื่องของความถี่ที่ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเพิม่ ขยายให้เกิดช่องสัญญาณทีก่ ว้างขึน้ แต่ยงั เป็นเรือ่ งของสัญญาณความถี่ ลักษณะ
การแพร่คลืน่ และความครอบคลุมพืน้ ทีข่ องกำ�ลังเครือ่ งส่ง ส่วน “วิทยุออนไลน์” คือ การนำ�เอาความถีน่ นั้ มา
อาศัยช่องทางในระบบสารสนเทศหรืออินเทอร์เน็ต ทำ�ให้การรับฟังนัน้ สามารถไปไกลได้ทวั่ โลกโดยใช้ www.
(world wide web) เป็นช่องทางที่ขยายการรับฟังออกไปนอกเหนือจากคลื่นความถี่ที่ส่งออกอากาศปกติ
ดังนั้นถ้าสถานีวิทยุวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลนั้น ออกอากาศโดยใช้คลื่นความถี่อย่างเดียว ผู้ฟังก็สามารถรับ
ฟังได้ในพื้นที่ครอบคลุมการออกอากาศ รับฟังได้จากเครื่องรับวิทยุภายในบ้านหรือเครื่องรับวิทยุรถยนต์
ในระหว่างการเดินทาง แต่ถา้ สถานีนน้ั ได้ท�ำ การเชือ่ มต่อการออกอากาศกับระบบอินเทอร์เน็ตเป็นวิทยุออนไลน์
ผู้ฟังไม่จำ�เป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมการออกอากาศแต่สามารถฟังความถี่วิทยุนี้จากที่ไหนก็ได้ ไม่ว่า
จะอยู่เหนือสุด ใต้สุดของประเทศ หรือต่างประเทศ เพียงแต่การรับฟังนั้นจะใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุนั้นแทน และยิ่งจะเกิดความสะดวกในการเข้าถึงมากขึ้นถ้าผู้ประกอบการสถานี
ได้สร้างแอพพลิเคชั่น (application) ของรายการเพื่อนำ�เสนอทำ�ให้ผู้ฟังเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
วิทยุกระจายเสียงยังเป็นสื่อที่มีความสำ�คัญและมีความสัมพันธ์ต่างจากสื่ออื่น
สื่อใหม่โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ (social media) จะเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบัน แต่วิทยุ
กระจายเสียงยังจัดเป็นสือ่ หลักทีย่ งั มีความสำ�คัญ มีความใกล้ชดิ และเข้าถึงผูฟ้ งั ได้งา่ ยในบทบาทของผูน้ �ำ เสนอสาระ
ในด้านเนื้อหาต่าง ๆ เพราะยังเป็นสื่อที่ยังคงความเป็นสื่อโสตทัศน์ที่เน้นในด้านของการฟังเป็นหลัก จึงทำ�ให้
ผูฟ้ งั รายการสามารถจะเปิดรับฟังเนือ้ หาของรายการโดยสามารถทำ�งาน หรือทำ�สิง่ อืน่ ๆ ควบคูไ่ ปกับการฟังได้
พร้อม ๆ กัน เช่น การฟังเพลง การฟังข่าวพร้อม ๆ กับการทำ�งานหรือการขับรถยนต์ เป็นต้น ในสมัยก่อนความสำ�คัญ
ของวิทยุกระจายเสียงจัดเป็นสือ่ ทีใ่ ช้ในการโฆษณาชวนเชือ่ ทางการเมือง โดยเฉพาะถูกใช้เป็นเครือ่ งมือรณรงค์
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ทางการเมืองระหว่างประเทศคูส่ งคราม แต่ในอีกด้านหนึง่ ก็จดั เป็นสือ่ สารมวลชนยอดนิยม (popular medium)
ที่มีความสำ�คัญเพื่อใช้ในด้านความบันเทิง (Entertain) โดยเฉพาะในประเทศทุนเสรีนิยม แต่ก็มีนักวิชาการ
ด้านการศึกษาพยายามทีจ่ ะกำ�หนดนโยบายทีจ่ ะใช้วทิ ยุกระจายเสียงเพือ่ ประโยชน์ทางการศึกษา หรือแม้แต่
รัฐบาลของสหราชอาณาจักรก็เสนอรูปแบบการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะ (public
service) ซึ่งแต่ละฝ่ายในสังคม มุ่งหวังที่จะให้สื่อวิทยุกระจายเสียงนำ�เสนอสารที่สอดคล้องกับอุดมคติของ
ด้านตนเองให้มากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม สือ่ วิทยุกระจายเสียงจึงเติบโตเป็นสือ่ มวลชนทีใ่ ห้ความบันเทิงและส่งเสริมสิทธิ
ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมถึงการใช้สื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางสังคมมากยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2547, หน้า 386-387)
นอกจากนี้วิทยุกระจายเสียงจัดเป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับผู้ฟังค่อนข้างมาก คุณสายทิพย์ มนตรีกุล
ณ อยุธยา ได้กล่าวถึงข้อดีของวิทยุกระจายเสียง “เป็นสือ่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ระหว่างคนฟังกับผูจ้ ดั รายการ ความสัมพันธ์
ในความใกล้ชดิ จะมีมากกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับสือ่ ประเภทอืน่ เช่น หนังสือไม่สามารถเห็นผูเ้ ขียน ผูช้ มรายการ
โทรทัศน์ก็ไม่สามารถพูดคุยกับผู้จัดรายการได้ ส่วนนักจัดรายวิทยุหรือที่ทั่วไปนิยมเรียกว่า ดีเจ (D.J.) นั้นคือ
ตัวตนจริง ๆ ของคน ๆ นั้น การจัดรายการสดไม่สามารถปรุงแต่งได้ นักจัดรายการวิทยุที่ประสบความสำ�เร็จ
จะมี่ลักษณะเฉพาะตัว (character) ที่ทำ�ให้ผู้ฟังรู้สึกคุ้นเคย มีความสัมพันธ์ที่พอดีระหว่างผู้จัดกับผู้ฟัง
ไม่ใกล้ไปเหมือนคนในครอบครัวทีพ่ ดู อะไรก็ไม่ฟงั ไม่หา่ งไปจนไม่รจู้ กั เป็นคนใจดีทขี่ อเพลงก็เปิดให้ ถามคำ�ถาม
หรือปรึกษาอะไรก็ตอบได้ อยู่ไปอยู่มาเกิดความผูกพันขึ้น” (แบรนด์ อินไซด์ (Brandinside), 2561)
เนื้อหา (content) ยังคงเป็นหัวใจสำ�คัญของวิทยุกระจายเสียง
การรับฟังรายการวิทยุในปัจจุบัน ยังเน้นที่เนื้อหาของรายการบันเทิงประเภทเพลง รายการข่าว
รวมถึงรายการสาระความรู้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความสำ�คัญกับการรับฟังวิทยุกระจายเสียงเป็น
แหล่งสาร รวมไปจนถึงการกระจายเสียงในระดับชุมชน จากการศึกษาเรื่อง ความต้องการรายการวิทยุ
ในอนาคตของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรขี อง กุลกนิษฐ์ ทองเงา เพือ่ ศึกษา
ความต้องการของผู้ฟังต่อรายการในอนาคต พบว่า ควรพัฒนารายการประเภทข่าวให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์
และเพิม่ สาระความรูท้ หี่ ลากหลาย ควรเชิญบุคคลสำ�คัญมาร่วมรายการโดยผูด้ �ำ เนินรายการ และผูร้ ว่ มรายการ
ต้องมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ และรายการบันเทิงควรเพิ่มนักจัดรายการวัยรุ่นด้วยคลื่นจะได้มีสีสัน (กุลกนิษฐ์
ทองเงา, 2558, หน้า 9) ซึ่งจากข้อสรุปนี้เป็นเรื่องของเนื้อหา (content) ของวิทยุกระจายเสียงเป็นหลัก
มากกว่าที่จะเป็นประเด็นในเรื่องของความถี่หรือเทคโนโลยีดิจิทัลในการกระจายเสียงที่จะเกิดเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับความเห็นของคุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ที่ได้กล่าวว่า การฟังวิทยุของคนยุคปัจจุบันนั้น
เปลีย่ นไป พฤติกรรมการฟังของผูบ้ ริโภคก็เปลีย่ นไปเช่นกัน เพราะฉะนัน้ ต้องจัดรายการให้มากกว่าแค่การฟังเพลง
อย่างเดียว
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วิกฤตที่เริ่มก่อตัวของวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา (2556-2560) เกิดการสัน่ สะเทือนของวงการผูผ้ ลิตรายการวิทยุตา่ ง ๆ
ในประเทศ สาเหตุหนึง่ เกิดมาจากการเพิม่ ขึน้ อย่างไม่มกี ารควบคุมของสถานีวทิ ยุชมุ ชนในบ้านเรา ซึง่ ก็ยงั คง
เป็นปัญหาในลักษณะของการคุมคาม (threat) ซึ่งหมายถึงวิกฤตที่ได้สร้างสถานการณ์ที่รุนแรง หรือปัญหา
ที่มากกว่าองค์การหรือหน่วยงานเคยประสบมา (วิภัคฉณัฎฐ์ นิมิตพันธ์ และศิริจันทรา พลกนิษฐ, 2560,
หน้า 47) ซึ่งส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้ เฉพาะสถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ที่สามารถ
ออกอากาศได้ มีจ�ำ นวนกว่า 3,304 ราย (www.broadcast.nbtc.go.th/radio/) และทีย่ งั ไม่เข้ากระบวนการ
ทางกรอบระเบียบของกฎหมายอีกจำ�นวนมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยมีการใช้ระบบ
โซเชียลมีเดียที่มุ่งหวังให้กลุ่มผู้ผลิตผลงานกับกลุ่มผู้ฟังสามารถเชื่อมต่อกันได้ หรือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้ามาชมการแสดงสดของศิลปินได้ผ่านหน้าจอของคอมพิวเตอร์ ทำ�ให้ผู้ผลิตรายการต้องเปลี่ยนแนวทาง
การบริหารโดยใช้เนื้อหาทางสังคม (Social content) และใช้แอพพลิเคชั่นกับ Facebook ให้เกิดปฏิสัมพันธ์
กับคนฟังมากที่สุด การโต้ตอบกับคนฟังที่เปลี่ยนมาเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (2 Way Communication)
การเล่นเกมโชว์ผา่ น Live Facebook ทีใ่ ช้อปุ กรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหม่ลา่ สุด เพือ่ ช่วยในการออกอากาศ
(broadcasts) เพื่อให้ทันกับกลุ่มคนฟังรุ่นใหม่ในปัจจุบัน (เดอะโมเมนตั้ม, 2559) ผู้ประกอบการด้านวิทยุ
โดยเฉพาะรายการเพลงทีเ่ คยประสบความสำ�เร็จ เป็นทีร่ จู้ กั กันดี เช่น SEED 97.5 FM, Hotwave, Click 98.5,
Virgin Hitz, EFM, YES radio ต่างต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในส่วน
เนือ้ หาอืน่ ๆ เช่น ด้านรายการกีฬา รายการรายงานการจราจร รายการข่าวและการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ไม่รุนแรงเท่ากับกลุ่มของรายการเพลง หลายรายการถึงขั้นวิกฤตและยุติ
รายการไป เส้นทางของธุรกิจตลอดจนผูอ้ ยูใ่ นวงการวิทยุกระจายเสียงคงไม่มคี วามมัน่ คงเหมือนอดีตทีผ่ า่ นมา
วิกฤติของวิทยุกระจายเสียงเมื่อเกิดขึ้น ถ้าหยิบยกหลักการเพื่อหาทางออกกับภาวะของปัญหา
ผู้ประกอบการตลอดจนผู้จัดรายการควรมีแผนในการบริหารจัดการสภาวการณ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อ
หาทางออก หาวิธกี าร ตลอดจนควบคุมไม่ให้วกิ ฤตเกิดการบานปลายและหาทางออกไม่ได้ ซึง่ ผูเ้ ขียนได้พจิ ารณา
แนวทางของ Bateman and Snell ที่น่าสนใจและได้เสนอแนวทางออกของภาวะวิกฤตไว้ ดังนี้ (Bateman
& Snell, 2004)
ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปควบคุมสถานการณ์ให้ได้ (get control of the situation) ซึ่งจะต้องสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุด โดยจะต้องบ่งชี้ปัญหาที่แท้จริงให้ชัดเจนด้วยการอาศัยข้อมูลที่เชื่อมั่นได้เป็น
พื้นฐาน จากนั้นต้องกำ�หนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่สามารถวัดประเมินผลได้เพื่อรับมือกับสถานการณ์
ขัน้ ตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลให้มากทีส่ ดุ ทีจ่ ะเป็นไปได้ (gather as much information as possible)
เพือ่ ทำ�ความเข้าใจกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็นจุดเริม่ ต้นในการรับมือกับภาวะวิกฤต โดยการจัดการข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งมาจากหลาย ๆ แหล่ง โดยจำ�เป็นต้องมีผู้รับผิดชอบในการศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งในประเด็นต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 3 จัดตั้งศูนย์รวมการจัดการภาวะวิกฤต (set up a centralized crisis management
center) ซึ่งในขณะที่ดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิกฤตนั้น ผู้บริหารต้องเตรียมการโดยจัดตั้ง
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ศูนย์รวมในการควบคุมและจัดการเกีย่ วกับปัญหาวิกฤต ซึง่ จะเป็นฐานในการสือ่ สารทัง้ หมดในช่วงภาวะวิกฤต
นัน้ นอกจานีอ้ งค์กรควรจัดเตรียมสถานที่ ๆ สะดวกสบายพรัง่ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครือ่ งมือสือ่ สารสำ�หรับ
การทำ�งานด้านการสื่อข่าว เพื่อรับรองสื่อมวลชน
ขั้นตอนที่ 4 สื่อสารด้วยความรวดเร็วและมีความสม่ำ�เสมอ (communication early and often)
โฆษกหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การจำ�เป็นต้องพูดเท่าที่จะสามารถพูดได้ เพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวิกฤตนั้นเกี่ยวข้องกับภาวะคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต้องป้องกันมิให้
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกตื่นตระหนก
ขั้นตอนที่ 5 เข้าใจพันธกิจของสื่อมวลชนในช่วงภาวะวิกฤติ (understand the media’s mission
in crisis) องค์การต้องมีความเข้าใจว่าสื่อมวลชนต้องทำ�งานในบรรยากาศที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งทำ�ให้ผู้สื่อข่าว
ทุกคนต่างก็อยากได้ข้อมูลก่อนใคร สิ่งที่สื่อมวลชนต้องการมากที่สุดคือ การเสนอเรื่องราวที่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 6 สื่อสารโดยตรงกับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ (communication directly
with affected constituents) องค์การจำ�เป็นต้องสือ่ สารกับพนักงาน ลูกจ้าง ฝ่ายขาย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
พนักงานรับโทรศัพท์ และพนักงานต้อนรับ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูล ซึ่งสื่อมวลชนมักเห็นว่า
มีสว่ นสำ�คัญ ในการบอกกล่าวเล่าแง่มมุ ต่าง ๆ เกีย่ วกับวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนีย้ งั มีกลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้องภายนอก
ที่ต้องติดต่อสื่อสารด้วย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ป้อนวัตถุดิบ หน่วยบริการฉุกเฉิน
ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขัน้ ตอนที่ 7 อย่ากลัวทีจ่ ะขอโทษ (don’t fear to apologize) ให้คดิ ว่าเราต้องการได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไร
ถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในหลาย ๆ สถานการณ์อาจจะไม่มีสิ่งใดที่ถูกต้องหรือเหมาะสม แต่ขั้นตอน
ทีส่ �ำ คัญ คือ ขอโทษอย่างจริงใจต้อความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ แม้จะเกิดจากความบกพร่องในองค์การหรือเกิดจาก
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ตาม
ขั้นตอนที่ 8 จำ�ไว้ว่าธุรกิจต้องดำ�เนินต่อไป (remember that business must continue) วิกฤต
จะมีความสำ�คัญอย่างมากสำ�หรับมุมองและความรูข้ องฝ่ายบริหารในช่วงหนึง่ อย่างไรก็ตามสำ�หรับกลุม่ อืน่ ๆ
แล้วจะมองว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นแต่ธุรกิจต้องดำ�เนินต่อไป นอกเหนือจากองค์การต้องหาทางแก้ไขปัญหาแล้ว
ผู้บริหารจะต้องพยายามคาดคะเนผลกระทบของวิกฤตที่มีต่อส่วนงานอื่น ๆ ของธุรกิจด้วย
ขั้นตอนที่ 9 เตรียมแผนในทันที เพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตอื่นอีก (make plans to
avoid another crisis immediately) ภายหลังจากผ่านพ้นวิกฤตแล้วฝ่ายประชาสัมพันธ์ควรร่วมมือกับ
ฝ่ายบริหารในการสร้างความมั่นใจว่า หากมีวิกฤตเกิดขึ้นในอนาคต องค์การจะมีการรับมือและเตรียมการ
แก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยังต้อมีการพัฒนาแผนป้องกัน แผนรับมือแก้ไข และแผนฉุกเฉินในกรณี
ที่แผนแรกที่วางไว้ไม่ประสบความสำ�เร็จ
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วิทยุกระจายเสียงยังไม่ตาย แค่ปรับเปลี่ยนช่องทางไปใช้งานแอพพลิเคชั่น
การขยายตัวของการรับฟังจะทำ�ให้วกิ ฤตของวิทยุแบบคลืน่ ความถีท่ เ่ี ป็นอยู่ อาจทำ�ให้เกิดผลดีมากขึน้
เพราะทำ�ให้ฐานผู้ฟัง ความกว้างไกล รวมถึงผู้โฆษณาได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น และด้วยเหตุผลนี้ สมาร์ทโฟน
จึงเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนมีติดตัวดังนั้นจึงถือเป็นความได้เปรียบของวิทยุในยุคดิจิทัลที่ทำ�ให้ผู้ฟังสามารถรับ
ฟังรายการวิทยุได้ทุกที่ ทุกเวลา และกว้างไกลได้มากยิ่งขึ้น พัชราพร ดีวงษ์ ได้กล่าวถึงผู้รับสารในปัจจุบัน
มีโอกาสที่จะเลือกเนื้อหาและช่องทางที่เหมาะสมตามลักษณะของการดำ�เนินชีวิตของตนเอง นอกจากนี้
พฤติกรรมการสือ่ สารในยุคดิจทิ ลั ทำ�ให้ผรู้ บั สารมีบทบาทเป็นได้ทง้ั ผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สาร สอดคล้องกับผลสำ�รวจ
ของนีลเส็น มีเดียรีเสิร์ช ที่สำ�รวจพฤติกรรมการรับฟังคลื่น คูล ฟาเรนไฮท์ พบว่า มีผู้ฟังรายการผ่านช่องทาง
วิทยุระบบ FM กว่า 1.2 ล้านคน ผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 1.8 แสนคน และฟังผ่านแอพพลิเคชัน่ อีก 8 แสนคน
แสดงให้เห็นว่าผูฟ้ งั นอกจากจะรับฟังรายการวิทยุผา่ นคลืน่ วิทยุแล้ว ยังเลือกช่องทางการรับฟังผ่านคอมพิวเตอร์
และสมาร์ทโฟนเพิ่มมาขึ้น (พัชราพร ดีวงษ์, 2559, หน้า 226) และสอดคล้องกับความเห็นของคุณสายทิพย์
มนตรีกลุ ณ อยุธยา ทีย่ งั คงเน้นว่า “หมดยุคทีผ่ ฟู้ งั จะหาซือ้ หรือใช้เครือ่ งรับวิทยุแล้ว เลยทำ�ให้เกิดความคิดว่า
วิทยุตายแล้ว แต่ในความเป็นจริงวิทยุยังคงดำ�เนินอยู่เพียงแค่เปลี่ยนดีไวซ์หรือการยกเครื่องใหม่ ซึ่งทำ�ให้
การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น การรับฟังนั้นไม่ได้ฟังผ่านวิทยุอย่างเดียว ไม่ต้องถือเครื่องรับวิทยุ สามารถ
รับฟังได้ผ่านอุปกรณ์มือถือ สมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำ�ให้เห็นข้อดีของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งไม่ได้ทำ�ให้วิทยุตาย แต่ทำ�ให้สามารถรับฟังวิทยุได้สะดวกสบายขึ้นมาก ซึ่งตนให้ความสำ�คัญกับเรื่องของ
การออนไลน์มาเป็นระยะเวลานานและสัมผัสกับผู้ฟังรายการวิทยุตลอดเวลา มีการทำ�วิจัยตลอดเวลา
จึงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปที่จะไม่มีผลอะไรเลยถ้าสามารถตั้งรับให้ทัน ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสิ่งที่ทำ�จะ
เกิดประโยชน์มหาศาล” (แบรนด์ อินไซด์ (Brand Inside), 2561) ส่วนในความเห็นของคุณสายทิพย์ ที่เห็น
ขัดแย้งกับผลเรตติ้งของนีลเส็น มีเดียรีเสิร์ช เพราะเรตติ้งวัดกันด้วยตัวเลขของแบรด์สินค้าที่โฆษณาโดยให้
ความเห็นว่า “ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีในขณะที่วิกฤตจากตัวเลขเรตติ้งของนีลเส็นที่ไม่เป็นอย่างใจ
บางทีคิดว่ารายการมีชื่อเสียง แต่ เรตติ้งกลับไม่เป็นอย่างที่คิด ตอนนี้มีเทคโนโลยีออนไลน์มาช่วย ทำ�ให้
สามารถนับจำ�นวนคนฟังได้และรู้ไปถึงข้อมูลของผู้ฟังเหล่านั้นด้วยว่าเป็นใคร อายุเท่าไหร่ ข้อมูลเหล่านั้น
มาช่วยในด้านของการตลาดและลูกค้า พิจารณาตัวเลขจากออนไลน์ไปรวมกับเรตติ้งจากนีลเส็น กลายเป็น
ตัวเลขมหาศาลและสามารถทำ�ให้มั่นใจได้ว่าเป็นตัวเลขของผู้ที่ฟังรายการจริง และมีตัวตนจริง สามารถ
จับต้องได้” สอดคล้องกับความเห็นของ สินธุ์ เกตรารัตน์ กรรมการผู้จัดการธุรกิจ นีลเส็น (ประเทศไทย)
ได้กล่าวว่า เรตติง้ ไม่ใช่ตวั ตัดสิน แต่คนดู คนฟัง หรือประชากรทัง้ หมด คือ ตัวตัดสิน นีลเส็น จะเป็นผูร้ วบรวม
ข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ ขาดูหรือชมผ่านมาแล้น�ำ มาประมวลผลแล้วใช้ระบบของนานาชาติมาวิเคราะห์กรองเอาเนือ้ หา
ที่แท้จริงมารายงาน (สินธุ์ เกตรารัตน์, 2561, หน้า 93)
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สมาร์ทโฟนกับแอพพลิเคชั่น อุปกรณ์รับฟังวิทยุที่ทุกคนมี
การเปลี่ยนผ่านของสถานวิทยุในยุคดิจิทัล ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องเครื่องมือในการผลิตเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งห้องส่งหรือสตูดิโอในการผลิตรายการได้หันมาใช้
คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการควบคุม เช่น RCS, ZAM Broadcaster เป็นต้น ลักษณะของการใช้คอมพิวเตอร์
ก็เพื่อ การตั้งการเล่นข้อมูลหรือเล่นข้อมูลจากการบันทึกรายการอัตโนมัติ การตั้งเวลาการทำ�งานเป็นช่วง
การบันทึกเสียง การตัดต่อเสียง การเชือ่ มต่อช่วงและข้อมูลช่วง การใช้เพือ่ ควบคุมการเปิดสปอตโฆษณาตามสัญญา
และตารางเวลาทีใ่ ห้ไว้กบั ลูกค้า การใช้เพือ่ สืบค้นตามการเก็บดัชนีของข้อมูล การใช้เพือ่ สืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศ
การใช้รว่ มกับระบบออนไลน์ในการจัดรายการวิทยุออนไลน์หรือการถ่ายทอดสดโดยผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต
การใช้ในการสื่อสารผ่าน social media ในลักษณะการสร้างปฏิสัมพันธ์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถเชื่อมโยง
กับการสร้างโปรแกรมประยุกต์ (application) เพือ่ การเข้าถึงรายการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
การเปลี่ยนแปลงการรับฟังวิทยุของประชาชนโดยทั่วไป จะสามารถรับฟังได้จากเครื่องรับวิทยุ
ที่ แฝงตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์โดยใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อฟังวิทยุออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (cellphone)
โดยใช้ฟงั ชัน่ เฉพาะการรับฟังรายการวิทยุทอ่ี ปุ กรณ์จดั ทำ�ไว้ ซึง่ ตัวแปรของการรับฟังรายการวิทยุในลักษณะนี้
คือ อุปกรณ์เล่นเพลงประเภท MP3 ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาจนถึงสมาร์ทโฟนในปัจจุบันที่จัดเป็น
อุปกรณ์ทท่ี กุ คนต้องมีเพือ่ การใช้งานแทบทุกคน มีตวั แปรสำ�คัญทีแ่ ย่งชิงพืน้ ทีก่ ารรับฟังวิทยุคอื แอพพลิเคชัน่ อืน่ ๆ
เช่น MP4 Music box (Joox) เป็นต้น ซึ่งสมาร์ทโฟนที่ใช้กันในปัจจุบันใช้แอพพลิเคชั่นสำ�หรับการเข้าถึง
รายการวิทยุ ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงสถานีเพื่อรับฟังข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย แอพพลิเคชั่น
(application) หรือคนทั่วไปนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “แอพ” จะหมายถึงโปรแกรมประยุกต์ที่อำ�นวยความสะดวก
ทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ ใช้กบั สมาร์ทโฟน (mobile application) หรืออาจจะเป็นอุปกรณ์อน่ื ๆ เช่น แท็บเล็ต (tablet)
หรืออืน่ ๆ ซึง่ มีผพู้ ฒ
ั นาแอพพลิเคชัน่ เพือ่ การใช้งานเป็นระบบปฏิบตั กิ ารทีร่ องรับกับอุปกรณ์ เช่น แอนดรอยด์
หรือ IOS และเพื่อรองรับความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานในเรื่องต่าง ๆ เช่น e-banking ของธนาคารต่าง ๆ
BMA ระบบการจราจรของกรุงเทพมหานคร รูปแบบของแอพพลิเคชัน่ สำ�หรับรายการหรือสถานีวทิ ยุ เป็นต้น
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ภาพ 1 Radio Online และ Thailand Radio
ที่มา. จาก Radio Online (App ฟังวิทยุออนไลน์), โดย ไทยแวร์, 2558, ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก
https://software.thaiware.com/2738-Radio-Online-App.html และThailand Radio, โดย
แอพวิว, 2562, ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก http://www. appview.in.th/thailand-radio/
ทางออกของเวลานี้ทุกคนสามารถก็สร้างสถานีวิทยุออนไลน์ของตัวเองได้จากหลายช่องทาง
มีแอพพลิเคชั่นมากมายที่ให้คนทั่วไปทำ�หน้าที่เหมือนนักจัดรายการวิทยุ (D.J.) รวมถึงมีผู้ให้บริการถ่ายทอด
การจัดรายการเพลงสด (music streaming) ซึ่งทำ�ให้บุคคลทั่วไปสามารถมีรายการวิทยุของตัวเองได้ โดย
ถ้าเปรียบหน้าจอของคอมพิวเตอร์ในช่วงเกือบ 20 ปีทผี่ า่ นมา ได้สร้างไอคอนของโปรแกรมประยุกต์ทใี่ ช้งานต่าง ๆ
เพือ่ การเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ โดยไม่ตอ้ งใช้ค�ำ สัง่ มาก เพียงดับเบิล้ คลิกเพียง 2 ครัง้ เครือ่ งก็จะ
เข้าสูโ่ ปรแกรมการทำ�งานของไอคอนนัน้ ๆ ซึง่ ไอคอนจะหมายถึง ภาพสัญลักษณ์ทมี่ รี ปู ร่างและลักษณะคล้าย
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ใช้แทนคำ�สัง่ ต่าง ๆ เป็นทางลัด (short cut) เข้าสูร่ ะบบปฏิบตั กิ าร ซึง่ เป็นหลักการสร้างลักษณะ
ของแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ทั้งนี้เพื่อการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะ
สถานีวิทยุและรายการวิทยุ จึงต้องมีการปรับตัวจากตัวเลขบนแผงหน้าปัทม์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เอาเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นมาใช้ เพื่อให้รายการวิทยุยังคงมีตัวตน มีชีวิตอยู่ หรือมีลมหายใจต่อยอดออกไป
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เข้าถึงสถานีและรายการวิทยุกระจายเสียงได้อย่างสะดวกสบาย
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ของวิทยุกระจายเสียงในประเทศ ซึง่ มีมากกว่า 15 ราย เช่น KCS Advertising,
RK Media วิไลเซ็นเตอร์ ศิลามาร์เกตติ้ง เอ-ไทม์ มีเดีย หรืออย่าง สกายไฮ เน็ตเวิร์ค นอกเหนือจากเวลา
ทีป่ ระมูลสัมปทานเวลาของสถานีมาแล้ว การปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือ อุปกรณ์ ระบบการออกอากาศในยุคดิจทิ ลั นี้
คงเป็นภาระสำ�คัญที่ต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ เพราะนอกเหนือเรื่องของการ
เปลีย่ นแปลงด้านคลืน่ ความถีด่ จิ ทิ ลั ทีจ่ ะทำ�ให้มจี �ำ นวนผูแ้ ข่งขันในการประกอบการมากยิง่ ขึน้ การแข่งขันของ
รายการและสถานีในแต่ละพืน้ ทีม่ สี งู แต่การกำ�หนดกลุม่ เป้าหมายของผูฟ้ งั ต้องเป็นเรือ่ งของผูป้ ระกอบการเอง
ว่าจะมีแผนหรือกลยุทธ์อย่างไรในการดำ�เนินการ ยิง่ มีผปู้ ระกอบการมากแต่ไม่สามารถกำ�หนดกลุม่ เป้าหมาย
ของการรับฟังได้อย่างชัดเจน ก็จะส่งผลกลับไปที่ผลการดำ�เนินการประกอบการ เรตติ้ง ผู้สนับสนุนสถานี
หรือรายการ สิง่ ทีค่ วรดำ�เนินการในภาวการณ์เช่นนีค้ อื การลงทุนในการเชือ่ มต่อภาคการออกอากาศกับระบบ
ออนไลน์เพือ่ ทำ�ให้ชอ่ งทางการรับสารนัน้ เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง พร้อมกับใช้เทคโนโลยีการสร้างระบบปฏิบตั กิ าร
ประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นรายการหรือสถานีเพื่อเข้าถึงได้อย่างง่าย โดยเน้นการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
กับกลุ่มผู้ฟังเพื่อสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

ภาพ 2 ภาพหน้าจอของแอพพลิเคชั่น COOL 93 Fahrenheit
ทีม่ า. จาก Play store ในระบบ Android, ค้นเมือ่ 20 มีนาคม 2562, จาก http://www. appview.in.th/thailand-radio/
นอกจากนี้ผู้ประกอบการอาจใช้วิธีการสื่อสารแบบมัลติมีเดียหรือถ่ายทอดสดรายการ (Live
stream) บนสือ่ โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ทีส่ ามารถสือ่ สารได้ทงั้ ภาพ เสียง และตัวอักษรแบบมีปฏิสมั พันธ์
(Interactive) ตัวอย่างเช่นรายการ Peak memories 94 FM. ของคุณพิสมัย-ปอลี แก้วปลั่ง จังหวัดสุรินทร์
รายการ Smooth Plus 97.5 โดยคุณจันทิมา ประสมแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
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ภาพ 3 ภาพถ่ายทอดสดใน Facebook ของ จันทิมา ประสมแก้ว
ที่มา. จาก Facebook-pisamail mai kaewplang, ค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2562, จาก Facebook-pisamail
mai kaewplang
บทสรุป

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีของระบบอนาล็อกให้เลือนหายไป หากแต่ในช่วง
ยุคเปลีย่ นผ่านทำ�ให้คนส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจว่า “วิทยุตายแล้ว” ซึง่ ในความเป็นจริงสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ มาแล้ว
ก็ยงั คงปรากฏร่องรอยทีม่ แี ละเป็นไปตามวัฎจักรของโลกทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นการผ่านยุคผ่านสมัยให้เกิดความลงตัว
การหลอมรวมของสื่อในยุคปัจจุบัน (media convergence) ทำ�ให้ผู้ฟังรายการวิทยุมีโอกาสและทางเลือก
เพิ่มมากขึ้น ทิศทางของการแพร่คลื่นวิทยุกระจายเสียงที่เป็นสัญญาณหลักก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นการ
แพร่สัญญาณคลื่นแบบดิจิทัลทำ�ให้มีจำ�นวนช่องสถานี ความคมชัด และรายการเพิ่มมากขึ้น ส่วนของการ
เชื่อมต่อที่จะผ่านไปยังผู้ฟังก็จะมีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่น โดยเน้นให้เกิดความเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะการใช้
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ซึ่งจะถือว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องรับวิทยุพกพาที่ติดตัวผู้คนมากที่สุด เสมือนเป็น
ออกซิเจนช่วยต่อลมหายใจให้ชวี ติ กับสือ่ หลักอย่างวิทยุกระจายเสียงได้คงอยูต่ อ่ ไป ประเด็นอยูท่ ผี่ บู้ ริหารและ
ประกอบการด้านวิทยุกระจายเสียงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิง ข่าวสารข้อมูล หรือด้านการศึกษา
จะหาทางออกผ่าวิกฤติความก้าวกระโดดทางการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้อย่างไร ซึ่งต้องไม่ลืมว่า “เนื้อหา”
(content) ยังคงมีการสื่อสารในลักษณะรูปแบบเดิม ๆ เพียงแต่การรับสารนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนให้มีเกิด
การปฏิสัมพันธ์ (interactive) มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามก็ต้องไม่ลืมแนวทางการประชาสัมพันธ์หรือวิธีการ
แจ้งให้ผู้ฟังหรือผู้รับสารได้รับทราบว่า รายการหรือสถานีได้มีการยกระดับ (upgrade) วิธีการทางเทคโนโลยี
เพื่อสอดรับกับการใช้ชีวิตของคนในยุคใหม่
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