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คาํนํา 

 

 ประเทศไทยกําลงัวางแผนการเปลี�ยนผ่านสู่การกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้วางแผนแมบ่ท นโยบาย 

และแผนงานในปี พ.ศ. 2556 ซึ�งได้มีการทดลองส่งสญัญาณโทรทศัน์ดจิิตอลและให้ใบอนญุาตประกอบ

กิจการโทรทศัน์ดจิิตอลประเภทสาธารณะในช่วงกลางปี พ.ศ. 2556 และจะเริ�มประมลูเพื�อให้ใบอนญุาต

ประกอบกิจการโทรทศัน์ดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจในช่วงปลายปี พ.ศ.2556 สําหรับการกระจาย

เสียงวิทยใุนระบบดิจิตอล กสทช. ได้วางแผนไว้วา่จะเริ�มในช่วงปี พ.ศ. 2557 

 สหพนัธ์วิทยชุุมชนแห่งชาติ (สวชช.) เห็นว่ากระบวนการเปลี�ยนผ่านสูก่ารกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอลดงักล่าว จะส่งผลกระทบตอ่แนวการดําเนินงานของวิทยชุุมชน ดงันั 9น สวชช. จึงได้ศกึษาการ

กระจายเสียงวิทยรุะบบดิจิตอลของตา่งประเทศ โดยเน้นศกึษาเกี�ยวกบันโยบายและแผนงานที�องค์กร

กํากบัดแูลมีตอ่วิทยุชมุชน รวมทั 9งผลกระทบตอ่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีงและผู้ รับบริการ ทั 9งนี 9ก็เพื�อ

เผยแพร่งานศกึษาในครั 9งนี 9ต่อสมาชิก สวชช. และผู้ ที�สนใจ อนัจะนําไปสูก่ารพดูคยุแลกเปลี�ยนกนัว่าวิทยุ

ชมุชนจะอยู่ตรงสว่นไหนของภมิูทศัน์สื�อ (Media Landscape) ยคุดิจิตอล 

สหพนัธ์วิทยชุุมชนแห่งชาติขอขอบคณุ มลูนิธิ ไฮน์ริค เบิลล์ (Heinrich Boll Stiftung) สํานกังาน

ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ที�ให้การสนบัสนนุการศกึษาในครั 9งนี 9 

 

สหพนัธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ 

2556 
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เกริ�นนํา 

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้

วางแนวทางการเปลี�ยนผ่านสูก่ารกระจายเสยีงวิทยดุิจิตอลของประเทศไทยไว้ในแผนแมบ่ทกิจการกระจาย

เสียง และกิจการโทรทศัน์ ฉบบัที� 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ�งกําหนดให้มีการเริ�มเปลี�ยนผ่านเข้าสู่การรับสง่

สญัญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ระบบดิจิตอลภายใน 4 ปี และกําหนดให้มีนโยบายและจดัทํา

แผนการเปลี�ยนระบบการรับสง่สญัญาณวิทยโุทรทศัน์เป็นระบบดิจิตอลภายใน 1 ปี ตามตวัชี 9วดัของแผน

แมบ่ทฯ 

 นอกจากนี 9 รายงานการประเมินผลกระทบการเปลี�ยนระบบการรับสง่สญัญาณวิทยโุทรทศัน์เป็น

ระบบดิจิตอล (พ.ศ. 2555) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เสนอวา่จะมีการ

ปรับเปลี�ยน “โครงสร้าง” ของกิจการโทรทศัน์ ที�คาดหวงัให้มีการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรมและ

ออกแบบให้การเปลี�ยนผ่านนี 9สง่ผลกระทบต่อผู้ รับบริการให้น้อยที�สดุ (คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทศัน์, www.nbtc.go.th)  

แตก่ารประเมินผลนี 9ยงัขาดมมุมองด้าน “ความเหลื�อมลํ�าทางดิจิตอล” (Digital Divide) ที�

จําเป็นต้องนําตวัแปรด้านเพศสภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ชาติพนัธุ์ อาย ุ และระดบัการศึกษา มาร่วม

ประเมินด้วย ดงันั 9น การวางนโยบายและจดัทําแผนที�มีเป้าหมายในการพฒันาคณุภาพชีวิตให้กบัคนทกุ

กลุม่ในสงัคมจงึไมบ่รรลผุล เนื�องจากกลุม่ตา่งๆ ที�แยกย่อยไปตามตวัแปรดงักลา่วข้างต้นได้รับผลกระทบ

ในการเปลี�ยนผ่านนี 9แตกตา่งกนั เพราะว่ามีความสามารถในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีนี 9แตกตา่งกนั และ

ที�สาํคญัก็คือการให้คณุคา่ตอ่เทคโนโลยีนี 9แตกต่างกนั (Sophia Huyer and Tatjana Sikoska, 2003: 11) 

 ความเหลื�อมลํ 9าทางดิจิตอลนี 9สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดบั คือ ความเหลื�อมลํ 9าระดบัแรก 

หมายถึง ความเหลื�อมลํ 9าในการเข้าถึงเทคโนโลยีนี 9 และความเหลื�อมลํ 9าระดบัที�สอง หมายถึง ความเหลื�อม

ลํ 9าด้านปริมาณและความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีนี 9 (Ana Gargallo-Castel, Luisa Esteban-

Salvador, Javier Pe’rez-Sanz; 2010: 2-3) สําหรับประเทศไทย ผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการกิจการ

กระจายเสียง ทั 9งวิทยแุละโทรทศัน์ ที�เป็นการบริการชุมชน มีความเหลื�อมลํ 9าทางดิจิตอลทั 9งสองระดบั 

มากกว่าผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการกิจการกระจายเสียงที�เป็นการบริการสาธารณะและธุรกิจ เนื�องจากส่วน
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ใหญ่มีระดบัการศกึษาและฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า และสว่นใหญ่ก็อาศยัอยู่ในเขตชนบท ทําให้โอกาส

ในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี 9น้อยกวา่คนกลุม่อื�นในสงัคม 

 นอกจากนี 9 เทคโนโลยีดิจิตอลหรือเทคโนโลยีการสื�อสารและสารสนเทศ (ICTs) ยงัเป็น “พื�นที�ทาง

การเมืองที�มีการแข่งขนักนั” เนื�องจากเทคโนโลยีนี 9 นอกจากจะเป็นแหลง่อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ

แล้ว ยงัเป็นเครื�องมือที�มีศกัยภาพในการเสริมอํานาจให้กบัประเทศและกลุม่คนชายขอบด้วย (Joyce 

Jacobsen, 2011: 3) แตค่วามเหลื�อมลํ 9าทางดิจิตอลหรือโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิตอลของกลุ่มคนชายขอบที�น้อยกว่าคนกลุ่มอื�นในสงัคม ทําให้กลุม่คนเหลา่นี 9ม ี “พื�นที�ทาง

การเมือง” น้อยกวา่คนกลุม่อื�นในสงัคม 

 บทความชิ 9นนี 9มุง่หมายที�จะรวบรวมข้อมลูเบื 9องต้นเพื�อทําความเข้าใจเกี�ยวกบัการกระจายเสยีงใน

ระบบดิจิตอล ตลอดจนผลกระทบตอ่ผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการ และข้อเสนอตา่งๆ ที�จะทําให้ผู้ให้บริการ

และผู้ รับบริการกิจการกระจายเสยีงที�เป็นการบริการชุมชนสามารถปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี�ยนผา่นเข้าสู่การ

กระจายเสียงในระบบดิจิตอลที�จะเกิดขึ 9นในประเทศไทยภายในทศวรรษนี 9 

 

การกระจายเสียงวิทยุระบบอนาล็อกกับระบบดจิติอล 

 ในยคุเริ�มแรกของการกระจายเสียงวิทยใุช้การรับ-ส่งสญัญาณระบบอนาลอ็ก ที�รู้จกัและคุ้นเคยกนั

เป็นอย่างดี คือ วิทยเุอเอม็ วิทยเุอฟเอ็ม และวิทยุคลื�นสั 9น แต่การสง่สญัญาณวิทยอุนาลอ็กใช้ความกว้าง

แถบคลื�น (Band Width) มาก เมื�อมีความต้องการใช้คลื�นความถี�มากขึ 9นหรือมกีารก่อตั 9งสถานีวิทยุมากขึ 9น 

ก็ก่อให้เกิดปัญหาคลื�นรบกวนกนัระหวา่งสถานีวิทยุ ทําให้ในชว่งทศวรรษ 2520 ได้มีการพฒันาการรับสง่

สญัญาณวิทยแุละโทรทศัน์ระบบดจิิตอล ซึ�งใช้ความกว้างแถบคลื�นน้อยกว่า และมีการบีบอดัสญัญาณ ทํา

ให้การรับสญัญาณมีความคมชดัมากขึ 9น และสถานีวิทยุสามารถสง่ข้อมลูอื�นๆ พร้อมสญัญาณเสียงไปยงั

ผู้ ฟังได้ 

  ความแตกตา่งระหวา่งสญัญาณอนาล็อกและสญัญาณดิจิตอลขั 9นพื 9นฐาน คอื สัญญาณอนาล็อก 

(Analog Signal) เป็นสญัญาณข้อมลูแบบตอ่เนื�อง (Continuous Data) สญัญาณมีขนาดของไมค่งที�และมี

ลกัษณะเป็นเส้นโค้งตอ่เนื�องกนั เนื�องจากมีการเปลี�ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างเช่น สญัญาณเสียง

ในสายโทรศพัท์ เป็นต้น สว่นสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) เป็นสญัญาณข้อมลูแบบไมต่่อเนื�อง 



 

(Discrete Data) สญัญาณมีขนาดแน่นอนและมีระดบั

สญัญาณระดบัตํ�าสดุ ระบบดิจิตอลโดยทั�วไปใช้สญัญาณระบบเลขฐานสอง 

ที�คอมพิวเตอร์ใช้ในการทํางานและติดต่อสื�อสารกนั เป็นต้น

www.iteiei.blogspot.com) (ดภูาพประกอบข้างลา่ง

   

 

 

 

 

 

ก) การกระจายเสียงวิทยุระบบ

การกระจายเสยีงวิทยรุะบบเอเอม็

คลื�นพาห์ ซึ�งสญัญาณเสียงจะบงัคบัให้

เท่าเดิม ช่วงความถี�ของการกระจายเสียงวิทยรุะบบเอเอ็ม

หลกัการทํางานของเครื�องสง่วิทยรุะบบ

สายอากาศ โดยเสียงพูด เสียงดนตรี

คลื�นความถี�วิทยุ ซึ�งเรียกวา่ การผสมสญัญาณ 

สาเหตทุี�ต้องเอาคลื�นที�มีความถี�สงูมา

(Carrier) ที�จะนําพาคลื�นความถี�ตํ�าไปได้ไกลขึ 9น

 การเปลี�ยนผ่านสูก่ารกระจายเสียงวิทยรุะบบดิจิตอลของประเทศไทย

สญัญาณมีขนาดแน่นอนและมีระดบัสญัญาณเพียง 2 คา่ คือ สญัญาณระดบัสงูสดุและ

ระบบดจิิตอลโดยทั�วไปใช้สญัญาณระบบเลขฐานสอง (Binary) อย่าง

ที�คอมพิวเตอร์ใช้ในการทํางานและตดิต่อสื�อสารกนั เป็นต้น (www.laongdao.blogspot.com

ดภูาพประกอบข้างลา่ง) 

ระบบเอเอม็ (Amplitude Modulation: AM)  

การกระจายเสยีงวิทยรุะบบเอเอม็ คือ การสง่สญัญาณที�เกิดจากการผสมคลื�นเสียงเข้ากบั

สญัญาณเสียงจะบงัคบัให้ช่วงกว้างของคลื�นพาห์เปลี�ยนแปลงไปโดยที�คลื�นพาห์ยงัมีความถี�

การกระจายเสียงวิทยรุะบบเอเอ็มนี 9จะอยู่ในช่วงความถี� 530 - 1600

งานของเครื�องสง่วิทยรุะบบเอเอ็ม คือ เครื�องส่งจะเป็นตวัส่งสญัญาณเสียงผ่าน

เสียงดนตรี หรือที�เรียกว่า “คลื�นความถี�เสียง” จะถกูสง่เข้าไปรวมกบัสญัญาณ

การผสมสญัญาณ (Modulation)  

สาเหตทีุ�ต้องเอาคลื�นที�มีความถี�สงูมาผสมสญัญาณเข้าไป เพราะคลื�นความถี�สงูนี 9

ไปได้ไกลขึ 9น 

ระบบดิจิตอลของประเทศไทย 5 

คา่ คือ สญัญาณระดบัสงูสดุและ

อย่างเช่น สญัญาณ

www.laongdao.blogspot.com  และ 

การสง่สญัญาณที�เกิดจากการผสมคลื�นเสียงเข้ากบั

คลื�นพาห์ยงัมีความถี�

600 kHz  

เป็นตวัส่งสญัญาณเสียงผ่าน

รวมกบัสญัญาณ

คลื�นความถี�สงูนี 9จะเป็นพาหะ 
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ข) การกระจายเสียงวิทยุระบบ

การกระจายเสยีงวิทยรุะบบเอฟเอ็ม

กระจายเสียงวิทยรุะบบเอฟเอ็มจะสง่สญัญาณเสียงไปกบัคลื�นพาห์

ผสมสญัญาณเสียงกบัคลื�นพาห์ 

ช่วงกว้างของคลื�นไมเ่ปลี�ยนแปลง การกระจายเสียงวิทยุระบบเอฟเอม็จะ

มาก ( Very High Frequency : VHF ) 

หลกัการทํางานของเครื�องสง่วิทยรุะบบเอฟเอม็

อื�นๆ จะถกูเปลี�ยนเป็นสญัญาณไฟฟ้าเข้าสูภ่าค

ตอ่ไปยงัภาคการผสมสญัญาณ (Modulation

อปุกรณ์ก่อกระแสไฟฟ้าสลบั (Oscillator

การเลือกสร้างคลื�นที�ความถี�ใดความถี�หนึ�งในช่วงความถี�ดงักลา่ว

สญัญาณของวิทยเุอฟเอ็ม คือ ช่วงกว้างของคลื�น

สญัญาณที�ได้จากการผสมสญัญาณ เรียกวา่สญัญาณคลื�นความถี�วิทยุ

ความถี�วิทยุให้แรงขึ 9น เพื�อที�จะให้เพียงพอตอ่การส่งสญัญาณไปในอากาศ

อากาศ 

 

ระบบเอฟเอม็ (Frequency Modulation: FM) 

การกระจายเสยีงวิทยรุะบบเอฟเอ็มจะคล้ายๆ กบัการกระจายเสียงวิทยรุะบบเอเอ็ม

จะสง่สญัญาณเสียงไปกบัคลื�นพาห์ แตจ่ะตา่งกนัตรงที�ระบบ

โดยให้ความถี�ของคลื�นพาห์เปลี�ยนแปลงตามสญัญาณเสียงโดยที�

การกระจายเสียงวิทยุระบบเอฟเอม็จะใช้คลื�นความถี�วิทยยุ่านความถี�สงู

( Very High Frequency : VHF ) อยู่ในย่านความถี�ประมาณ 87.5 - 108 MHz  

ของเครื�องสง่วิทยรุะบบเอฟเอม็ คือ สญัญาณเสียงจากไมโครโฟนหรือแหล่งเสียง

จะถกูเปลี�ยนเป็นสญัญาณไฟฟ้าเข้าสูภ่าคขยายกําลงัของสญัญาณเสียง (Audio Amplifier

Modulation) โดยสญัญาณที�จะนํามาผสมด้วยนั 9น คือ 

Oscillator) ซึ�งจะผลิตความถี�ได้ในช่วงความถี� 87.5 -108 MHz 

การเลือกสร้างคลื�นที�ความถี�ใดความถี�หนึ�งในช่วงความถี�ดงักลา่ว เพื�อใช้เป็นคลื�นนําพา 

ช่วงกว้างของคลื�นนําพาจะคงที� และจะเปลี�ยนแปลงเฉพาะความถี�เท่านั 9น

ผสมสญัญาณ เรียกวา่สญัญาณคลื�นความถี�วิทย ุ (RF) จะถกูนําไปขยายสญัญาณ

เพื�อที�จะให้เพียงพอตอ่การส่งสญัญาณไปในอากาศ จากนั 9นจงึสง่ออกไปทางเสา

การกระจายเสียงวิทยรุะบบเอเอ็ม กลา่วคือการ

แตจ่ะตา่งกนัตรงที�ระบบเอฟเอม็จะ

โดยให้ความถี�ของคลื�นพาห์เปลี�ยนแปลงตามสญัญาณเสียงโดยที�

ใช้คลื�นความถี�วิทยยุ่านความถี�สงู

สญัญาณเสียงจากไมโครโฟนหรือแหล่งเสียง

Audio Amplifier) และสง่

 สญัญาณจาก

108 MHz โดยจะต้องมี

 หลกัการผสม

จะเปลี�ยนแปลงเฉพาะความถี�เท่านั 9น 

ไปขยายสญัญาณ

จากนั 9นจงึสง่ออกไปทางเสา



 

กลา่วโดยสรุป การกระจายเสยีง

จากแหลง่ตา่งๆ ในห้องส่งกระจายเสยีง

กบัคลื�นวิทยุหรือสญัญาณวิทยใุนอปุกรณ์เครื�องส่ง

เครื�องรับ โดยการกระจายเสียงระ

สว่นระบบเอฟเอ็มเป็นการผสมคลื�นเสียงกบัคลื�นวิทยุตามความถี�ของคลื�น

สญัญาณวิทยแุบบนี 9เป็นสญัญาณแบบ

วิทยอุอกมาในรูปคลื�นซายน์ (Sine Wave) 

ของสญัญาณไมค่งที� การเปลี�ยนแปลงของสญัญาณเป็นแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป

การสง่สญัญาณแบบอนาลอ็ก

ต้นเสยีงเดิมแต่การสง่สญัญาณแบบอนาลอ็ก

ให้สญัญาณเกิดการผิดเพี 9ยนได้ สว่นการ

และมคีวามเพี 9ยนของสญัญาณน้อยกวา่ระบบ

การพฒันาระบบการสง่สญัญาณที�มีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม

ในระบบดิจิตอล 

ค) การกระจายเสียงวิทยุระบบ

การกระจายเสยีงวิทยรุะบบดิจิตอล คือ 

ซายน์ (sine wave) มาแปลงเป็นคลื�น

โดยกําหนดให้มีค่าเป็น 0 ขณะไมมี่สญัญาณ

 การเปลี�ยนผ่านสูก่ารกระจายเสียงวิทยรุะบบดิจิตอลของประเทศไทย

 

การกระจายเสยีงวิทยรุะบบเอเอ็มและระบบเอฟเอม็ เป็นการนําเอาสญัญาณเสียง

ในห้องส่งกระจายเสยีง เช่น ไมโครโฟน เทปคาสเสท แผ่นเสยีง หรือแผ่นซีดี 

กบัคลื�นวิทยุหรือสญัญาณวิทยใุนอปุกรณ์เครื�องส่ง เพื�อให้คลื�นวิทยเุป็นตวันําพาไปออกอากาศแพร่ไปยงั

ระบบเอเอ็มเป็นการผสมคลื�นเสียงกบัคลื�นวิทยตุามความกว้างของคลื�น

เป็นการผสมคลื�นเสียงกบัคลื�นวิทยุตามความถี�ของคลื�น การผสมสญัญาณเสียงกบั

สญัญาณแบบอนาลอ็ก (Analog) หมายถึงการส่งสญัญาณเสียงและสญัญาณ

(Sine Wave) ซึ�งมีลกัษณะคล้ายกบัคลื�นนํ 9า มีความต่อเนื�องกนั

การเปลี�ยนแปลงของสญัญาณเป็นแบบค่อยเป็นคอ่ยไป และแปรผนัตามเวลา

อนาลอ็ก อย่างเช่น การกระจายเสยีงวิทยรุะบบเอเอม็ แม้จะให้เสียงตรงตาม

อนาลอ็กอาจถกูรบกวนจากบรรยากาศและอปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ

สว่นการกระจายเสียงวิทยรุะบบเอฟเอ็มนั 9น ถงึแม้จะมีคณุภาพของเสียงดี

และมคีวามเพี 9ยนของสญัญาณน้อยกวา่ระบบเอเอ็ม แตใ่ช้แถบความถี�ในการส่งสญัญาณกว้างมาก

การพฒันาระบบการสง่สญัญาณที�มีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม นั�นก็คือ การสง่สญัญาณวิทยกุระจายเสียง

ระบบดิจติอล 

ดิจิตอล คือ การนําเอาคลื�นสญัญาณอนาลอ็กที�มลีกัษณะเป็นคลื�น

คลื�นสี�เหลี�ยม (Square Wave) ในรูปของตวัเลขฐานสอง (Binary Digits) 

ขณะไม่มสีญัญาณ และมีค่าเป็น 1 ขณะมีสญัญาณ สญัญาณ

ระบบดิจิตอลของประเทศไทย 7 

เอาสญัญาณเสียง

 เป็นต้น มารวม

กอากาศแพร่ไปยงั

เป็นการผสมคลื�นเสียงกบัคลื�นวิทยตุามความกว้างของคลื�น

การผสมสญัญาณเสียงกบั

ญาณเสียงและสญัญาณ

มีความต่อเนื�องกนั แต่มีขนาด

และแปรผนัตามเวลา  

แม้จะให้เสียงตรงตาม

อาจถกูรบกวนจากบรรยากาศและอปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ จนทํา

ถงึแม้จะมีคณุภาพของเสียงดี 

ในการส่งสญัญาณกว้างมาก จงึได้มี

การสง่สญัญาณวิทยกุระจายเสียง

ที�มีลกัษณะเป็นคลื�น

(Binary Digits) 

สญัญาณดิจิตอลจึงไม่



8 สาโรจน์ แววมณี 
 

 

ตอ่เนื�องกนั ขนาดของสญัญาณจะมีคา่คงที�อยูร่ะยะหนึ�งแล้วจึงเปลี�ยนคา่ไป สญัญาณดิจิตอลที�เปลี�ยนไป

นั 9นจะมีลกัษณะเป็นการเหนี�ยวนําทางไฟฟ้าแบบเปิด/ปิด อตัราการเหนี�ยวนําทางไฟฟ้าเพื�อสง่ข้อมลูรูปรหสั

ตวัเลขฐานสองนี 9เรียกวา่ “บิท เรท” (Bit Rate)  

การสง่สญัญาณระบบดิจิตอลนั 9นมีคณุสมบติัที�ดี คือ ความคมชดัของเสียง ปราศจากการรบกวน 

และสามารถส่งได้หลายรายการในแถบความถี�เดียวกนั ในการกระจายเสียงวิทยรุะบบดิจิตอล สถานีวิทยุ

ต้องปรับเปลี�ยนอปุกรณ์ตา่งๆ จากระบบอนาลอ็กเป็นระบบดจิิตอล สว่นด้านเครื�องรับก็ต้องมีการ

ปรับเปลี�ยนเป็นระบบดิจิตอลด้วยเช่นเดียวกนั (www.hq.prd.go.th)  

 การกระจายเสยีงวิทยรุะบบดิจิตอลได้รับการพฒันาในช่วงทศวรรษ 2520 และในทศวรรษต่อมาก็

ได้มีการเริ�มทดลองกระจายเสียงวิทยรุะบบดิจิตอล ปัจจบุนัหลายประเทศทั�วโลกได้มีการกระจายเสียงวิทยุ

ระบบดิจิตอลคูข่นานไปกบัการกระจายเสียงวิทยรุะบบอนาลอ็ก โดยการส่งสญัญาณดจิิตอลสามารถส่ง

ข้อมลูไปยงัเครื�องรับวิทย ุ เช่น ชื�อสถานี ความถี� ชื�อรายการ ชื�อเพลง และชื�อนกัร้อง เป็นต้น นอกจากนี 9ยงั

สามารถประยกุต์ใช้ในรูปแบบอื�นได้อีก อย่างเช่น การสง่สญัญาณเตอืนภยัพิบตั ิ โดยระบบเตือนภยัจะทํา

การควบคมุด้วยการตดัรายการวิทยเุข้าสูร่ายการเตือนภยั อย่างไรก็ตามการพฒันาระบบการกระจายเสียง

วิทยรุะบบดิจิตอลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ดงันี 9 คือ 

1) DRM (Digital Radio Mondiate, Eureka 147) กลุ่มประเทศยุโรปออกแบบมาใช้กบัการ

กระจายเสียงที�จะทดแทนการกระจายเสยีงแบบอนาล็อกของวิทยเุอเอม็ (AM) และวิทยคุลื�น

สั 9น (SW) โดยการนําคลื�นความถี�ที�ใช้งานอยู่เดิมมาเปลี�ยนระบบการกระจายเสยีงให้เป็นระบบ

ดิจิตอล ดงันั 9นหากต้องกระจายเสยีงวิทยใุนระบบ DRM ก็ต้องยติุการกระจายเสียงวิทยเุอเอ็ม

ในระบบอนาลอ็ก 

2) DAB (Digital Audio Broadcasting) กลุม่ประเทศยโุรปออกแบบมาใช้ทดแทนการกระจาย

เสียงวิทยเุอฟเอม็ระบบอนาลอ็ก โดย DAB จะสง่สญัญาณในย่านความถี� VHF Band III (ช่วง

ความถี� 174-240 MHz) ถ้าต้องการกระจายเสียงวิทยุระบบ DAB การสง่สญัญาณโทรทศัน์

ต้องเปลี�ยนการใช้ย่านความถี�จากยา่นความถี� VHF Band III ไปเป็นยา่นความถี� UHF 

นอกจากนี 9การกระจายเสียงวิทยรุะบบ DAB มีการพฒันาเป็นระบบ DAB+ ในปี พ.ศ. 2550 

3) HD Radio (High Definition Audio) หรือ IBOC (In Band on Channel) พฒันาระบบโดย

บริษัท iBiquity Digital ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งมีแนวคิดที�จะกระจายเสยีงระบบดิจิตอลไป



 

พร้อมกบัการกระจายเสียงวิ

เดียวกนั (วีระศกัดิ� เชิงเชาว์

ระบบการกระจายเสียงวิทยุดิจิตอล โดยเฉพาะระบบ 

บริการจะถกูเข้ารหสัแยกกนัตา่งหาก 

ช่องสญัญาณ (Channel Coder) จะมีการเพิ�มจํานวนบิต ที�เรียกว่า รหสัตรวจสอบ เข้าไปในชุดข้อมลูเพื�อ

แก้ไขข้อมลูบิตที�ผิดพลาดที�เครื�องรับปลายทาง 

เวลาและทางด้านความถี�ของสญัญาณ 

ของข้อมลู หากมสีญัญาณรบกวนเกิดขึ 9นบนช่องสญัญาณ 

จะถกูรวมสญัญาณในอปุกรณ์รวมช่องสญัญาณการบริการหลกั 

ผลลพัธ์ที�ได้ประกอบด้วยสญัญาณข้อมลูการให้บริการ

สญัญาณเพื�อการถา่ยโอนข้อมลู (Transmission Multiplexer) 

สร้างคลื�นพาหนะย่อยด้วยกระบวนการ 

สญัญาณ DAB  และสญัญาณนี 9จะถูกถา่ยโอนไปยงัช่วงความถี�วิทยทุี�เหมาะสม แล้วมีการขยายกําลงัของ

สญัญาณและส่งสญัญาณไปยงัเครื�องรับวิทยุ

แผนผังการกระจายเสียงวิทยุดิจติอล 

 การเปลี�ยนผ่านสูก่ารกระจายเสียงวิทยรุะบบดิจิตอลของประเทศไทย

พร้อมกบัการกระจายเสียงวิทยเุอเอม็และเอฟเอ็มในระบบอนาล็อก ด้วยการใช้ความถี�

วีระศกัดิ� เชิงเชาว์, www.hq.prd.go.th) 

ระบบการกระจายเสียงวิทยุดิจิตอล โดยเฉพาะระบบ DAB นั 9น สญัญาณที�จะให้บริการแตล่ะ

 เช่น บริการเสียง บริการข้อมลูตา่งๆ เป็นต้น และในอปุกรณ์เข้ารหสั

จะมีการเพิ�มจํานวนบิต ที�เรียกว่า รหสัตรวจสอบ เข้าไปในชดุข้อมลูเพื�อ

แก้ไขข้อมลูบิตที�ผิดพลาดที�เครื�องรับปลายทาง (Forward Error Correction) และสลบับิตข้อมลูด้านแกน

เวลาและทางด้านความถี�ของสญัญาณ (Frequency and Time Interleaving) เพื�อป้องกนัความผิดพลาด

าณรบกวนเกิดขึ 9นบนช่องสญัญาณ หลงัจากนั 9นสญัญาณการให้บริการด้านต่างๆ 

จะถกูรวมสญัญาณในอปุกรณ์รวมช่องสญัญาณการบริการหลกั (Main Service Channel Multiplexer) 

ผลลพัธ์ที�ได้ประกอบด้วยสญัญาณข้อมูลการให้บริการหลายสญัญาณ ซึ�งจะเดินทางเข้าสูอ่ปุกรณ์รวม

(Transmission Multiplexer) หลงัจากนั 9นก็จะมีการผสมสญัญาณเพื�อ

สร้างคลื�นพาหนะย่อยด้วยกระบวนการ OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) 

และสญัญาณนี 9จะถกูถา่ยโอนไปยงัช่วงความถี�วิทยทุี�เหมาะสม แล้วมีการขยายกําลงัของ

สญัญาณและสง่สญัญาณไปยงัเครื�องรับวิทย ุ(www.lrr.in.tum.de) (ดแูผนผงัข้างลา่งประกอบ

แผนผังการกระจายเสียงวิทยุดิจติอล DAB 

ระบบดิจิตอลของประเทศไทย 9 

ด้วยการใช้ความถี�

สญัญาณที�จะให้บริการแตล่ะ

และในอปุกรณ์เข้ารหสั

จะมีการเพิ�มจํานวนบิต ที�เรียกว่า รหสัตรวจสอบ เข้าไปในชดุข้อมลูเพื�อ

และสลบับิตข้อมลูด้านแกน

เพื�อป้องกนัความผิดพลาด

สญัญาณการให้บริการด้านต่างๆ 

rvice Channel Multiplexer) 

ซึ�งจะเดินทางเข้าสูอ่ปุกรณ์รวม

หลงัจากนั 9นก็จะมีการผสมสญัญาณเพื�อ

equency Division Multiplex) กลายเป็น

และสญัญาณนี 9จะถกูถา่ยโอนไปยงัช่วงความถี�วิทยทุี�เหมาะสม แล้วมีการขยายกําลงัของ

ดแูผนผงัข้างลา่งประกอบ) 
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ในปี พ.ศ. 2547 - 2548 กรมประชาสมัพนัธ์ทดลองการกระจายเสยีงวิทยดิุจิตอลระบบ DRM ใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื�อเปรียบเทียบกบัการสง่วิทยกุระจายเสียงระบบเอเอม็แบบเดิม ผลปรากฏ

ว่าคณุภาพเสยีงของ DRM ที�รับได้จากเครื�องส่งวิทยุมีคณุภาพเทียบเท่ากบัเครื�องเลน่ซีดี มีความชดัเจนสงู 

และไมมี่เสียงรบกวน  

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2549 – 2550 สํานกัสง่เสริมและพฒันางานเทคนิค กรมประชาสมัพนัธ์ จดัทํา

โครงการทดสอบการกระจายเสียงวิทยดิุจิตอลระบบ HD Radio แต่ปรากฏวา่มปัีญหาในการใช้คลื�น

ความถี�ที�จะใช้ในการทดลอง เนื�องจาก พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลื�นความถี�และกํากบักิจการ

วิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซึ�งกําหนดให้คณะกรรมการกิจการ

วิทยกุระจายเสยีงแห่งชาติ (กสช.) มีหน้าที�พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้คลื�นความถี�เพื�อกิจการ

วิทยกุระจายเสยีงและกิจการวิทยโุทรทศัน์และการกําหนดมาตรฐานและลกัษณะพงึประสงค์ทางเทคนิค

ของอปุกรณ์ที�ใช้ในการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ ยงัจดัตั 9งไม่สําเร็จ ทําให้การ

พิจารณาจดัสรรคลื�นความถี�ไมส่ามารถดําเนินการได้ (www.tv11.thaibell.com)  

ตอ่มา กสทช. ทดลองกระจายเสียงวิทยุดิจิตอลระบบ DAB+ ในวนัที� 2 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื�อ

ทดสอบเทคนิค อปุกรณ์ และขอบเขตการให้บริการที�เหมาะสม ผลการทดสอบดงักล่าวข้างต้นจะนําไปใช้

ในการวางแผนการเปลี�ยนผ่านสูวิ่ทยุดิจิตอลในอนาคต โดย กสทช. วางแผนการเปิดประมลูการให้บริการ

วิทยดิุจิตอลในปี พ.ศ. 2557 หรือหลงัจากประมลูโทรทศัน์ดิจิตอลไปแล้ว 1 ปี นอกจากนี 9 จะไมมี่การยติุการ

กระจายเสียงวิทยรุะบบอนาลอ็กทั 9งหมดเหมือนกิจการโทรทศัน์ และอาจจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ

บางสว่นกระจายเสยีงวิทยรุะบบอนาลอ็กได้ตอ่ไป ขณะเดียวกนั กสทช.กําลงัพิจารณาให้ผู้ประกอบการที�

สนใจเข้ามาทดลองออกอากาศในระบบดิจิตอลหรือให้ใบอนญุาตออกอากาศในระยะเริ�มต้นเพื�อสร้าง

แรงจูงใจ (www.m.posttoday.com,  www.pchanneltv.com, www.thanonline.com)  

 

ประสบการณ์ต่างประเทศ 

 การเปลี�ยนผา่นสูก่ารกระจายเสยีงวิทยุดิจิตอลของประเทศต่างๆ ทั�วโลก เริ�มต้นมากวา่ทศวรรษ

แล้ว แตล่ะประเทศมีแนวทางในการดําเนินการที�แตกตา่งกนั  ทั 9งนี 9ขึ 9นอยู่กบัสภาพภมิูประเทศ เงื�อนไขทาง

เทคโนโลยี ทกัษะความรู้ของบคุคลากร ฐานเศรษฐกิจของผู้ รับฟังวิทย ุ รวมไปถึงเป้าหมายและนโยบาย



 การเปลี�ยนผ่านสูก่ารกระจายเสียงวิทยรุะบบดิจิตอลของประเทศไทย 11 

 

 

ของประเทศ วา่จะพัฒนาด้านการสื�อสารของประเทศไปในทิศทางใด  อย่างไรก็ตาม การกระจายเสียงวิทยุ

ดิจิตอลนี 9 ต้องสมัพนัธ์และพึ�งพาเทคโนโลยีอยา่งหลีกเลี�ยง อีกทั 9งเทคโนโลยีดงักลา่ว ยงัจําเป็นต้องพฒันา

ตอ่ไปอย่างไมห่ยุดยั 9ง การเริ�มต้นเปลี�ยนระบบกระจายเสยีงไปสู่ระบบดิจิตอลของประเทศไทยนั 9น จงึจําเป็น

ที�จะต้องศกึษาและไตร่ตรองประสบการณ์จากประเทศที�ได้ดาํเนินการมาแล้ว เพื�อให้การกระจายเสยีงใน

ระบบดิจิตอลนี 9 เป็นกลไกหลกัในการพฒันากิจการกระจายเสียง พฒันาการใช้เทคโนโลยีให้มปีระสิทธิภาพ 

และเปิดโอกาสให้ชมุชนได้ใช้ประโยชน์จากคลื�นความถี�ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย 

การส่งเสริมและสนับสนุนวิทยุชุมชนให้กระจายเสียงระบบดิจติอล  ในประเทศออสเตรเลยี

ซึ�งเป็นต้นแบบการกระจายเสยีงวิทยดิุจิตอลของประเทศไทย (นที ศกุลรัตน์, http://www.nbtc.go.th/) นั 9น 

รัฐบาลประเทศออสเตรเลียกําหนดนโยบาย และให้สญัญาวา่จะให้ทนุสนบัสนนุโครงสร้างพื 9นฐานด้านการ

กระจายเสียงวิทยรุะบบดิจิตอลแก่วิทยชุุมชนปีละ 3.6 ล้านเหรียญออสเตรเลยี ติดตอ่กนัเป็นเวลา 4 ปี 

(ค.ศ. 2009 - 2012) เพื�อเปลี�ยนผ่านการกระจายเสียงไปสูร่ะบบดิจิตอล  แม้ในทางปฏิบติั รัฐบาลอนมุตัิงบ

ให้เพียงปีละ 2.2 ล้านเหรียญเท่านั 9น  โดยในระยะเริ�มแรก องค์กรกํากบัดแูลของออสเตรเลียอนญุาตให้วิทยุ

ชมุชนกระจายเสียงระบบดิจิตอลในเขตเมืองหลวงของแต่ละรัฐก่อน  ซึ�งมีจํานวนทั 9งหมด 37 สถานีเทา่นั 9น 

แผนการกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอลของออสเตรเลียนั 9น เริ�มกระจายเสียงในเขตเมืองหลวงของ

แตล่ะรัฐ  โดยปัจจบุนักําลงัพิจารณาความเหมาะสมทางเทคโนโลยีการกระจายเสียงระบบดิจิตอลสําหรับ

พื 9นที�นอกเขตเมืองหลวง  อย่างไรก็ตาม การกระจายเสียงวิทยรุะบบดจิิตอลในเขตพื 9นที�นอกเมืองหลวงนั 9น 

ต้องรอให้ยุติการรับ-สง่สญัญาณโทรทศัน์ระบบอนาล็อกกอ่น (www.acma.gov.au) ซึ�งยงัไมท่ราบเวลาที�

ชดัเจน 

การยุติการกระจายเสียงระบบอนาล็อก  ITU ไม่มีนโยบายที�จะเปลี�ยนการกระจายเสียงวิทยุ

จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลทั 9งหมด และแม้ว่าหลายประเทศจะประกาศช่วงเวลาในการยติุการ

กระจายเสียงระบบอนาลอ็กที�แน่นอน  แต่ในทางปฏิบตักิ็มีความจําเป็นต้องใช้เงื�อนไขอื�นๆ ประกอบเหตผุล

ก่อนยุติด้วย  เช่น    

1) จํานวนผูฟั้งระบบดิจิตอล : ในสหราชอาณาจกัรกําหนดเงื�อนไขวา่ ต้องมผีู้ ฟังการกระจายเสียง

ระบบดิจิตอลจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 จึงจะยติุการกระจายเสยีงระบบอนาลอ็ก  

(www.telegraph.co.uk) เช่นเดียวกบัในประเทศนอร์เวย์  ซึ�งกําหนดว่าเมื�อมีผู้ ฟังวิทยุระบบดิจิตอล
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มากกว่าร้อยละ 50 ถงึจะยุติการกระจายเสยีงวิทยรุะบบอนาลอ็ก (Marko Ala-Fossi, 2008: 6)  สําหรับ

ประเด็นนี 9 มีข้อโต้เถียงกนัว่า การยุตริะบบอนาลอ็กนั 9น ไมค่วรใช้เกณฑ์ผู้ ฟังระบบดิจิตอลเท่านั 9น แต่ควรจะ

พิจารณาว่ามีผู้ฟังระบบอนาลอ็กน้อยลงเรื�อยๆ จนเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 มากกว่า เป็นต้น  และ  

2) พื�นที�กระจายเสียงระบบดิจิตอล : นอกจากประเด็นจํานวนผู้ รับฟังระบบดิจิตอลแล้ว สหราช

อาณาจกัรยงัประเมินเงื�อนไขที�จะยตุริะบบอนาลอ็กจากด้านผู้ประกอบการด้วย โดยตั 9งเป้าหมายว่า จะต้อง

ขยายพื 9นที�ให้บริการระบบดิจิตอลได้ครอบคลมุประชากรร้อยละ 90 จงึจะยุติระบบอนาล็อก 

นอกจากนี 9 แม้ว่าสหราชอาณาจกัรจะประกาศให้ยตุิการกระจายเสียงระบบอนาลอ็กสาํหรับการ

กระจายเสียงวิทยรุะดบัชาติ แต่วิทยชุมุชนและวิทยุท้องถิ�นขนาดเล็กก็ยงักระจายเสียงวิทยรุะบบอนาลอ็ก 

(เอฟเอ็ม) ตอ่ไป (www.rogerdarlington.me.uk)  สาํหรับประเทศนอร์เวย์และเดนมาร์ก ก็ได้กําหนดให้การ

กระจายเสียงวิทยทีุ�เป็นบริการสาธารณะและธุรกิจเป็นการกระจายเสียงระบบดิจิตอล สว่นสถานีวิทยขุนาด

เลก็ก็ยงัคงกระจายเสียงระบบอนาลอ็ก (เอฟเอ็ม) ตอ่ไปเช่นเดียวกนั (www.access.cmfe.eu)   

ค่าใช้จ่ายในการกระจายเสียงวิทยุระบบดิจติอล ความเห็นของผู้เชี�ยวชาญการกระจายเสียง

วิทยรุะบบดิจิตอลในกลุ่มประเทศยโุรป ระบวุา่เครื�องสง่กระจายเสียงวิทยุดจิิตอลทั 9งระบบ DAB, DAB+, 

และ DMB นั 9นแพง ไม่คุ้มคา่ทางด้านเศรษฐกิจ และไม่เหมาะสมกบัสถานีวิทยชุุมชนและวิทยธุุรกิจขนาด

เลก็ เนื�องจากเป็นระบบที�ออกแบบสําหรับการกระจายเสียงขนาดใหญ่เท่านั 9น อย่างเช่น การบริการธุรกิจ

และสาธารณะระดบัชาติ (Marko Ala-Fossi, 2008: 8)  

นอกจากนี 9 แม้ว่าการส่งสญัญาณระบบดิจิตอลจะใช้พลงังานน้อยกวา่การส่งสญัญาณระบบ

อนาลอ็ก แตเ่ครื�องรับสญัญาณดิจิตอลใช้พลงังานมากกวา่เครื�องรับสญัญาณอนาลอ็ก  ยกตวัอย่างเช่น ถ้า

รับสญัญาณดิจิตอลผ่านโทรศพัท์มือถือจะใช้พลงังานถึง 8 - 9 เท่า เมื�อเปรียบเทียบกบัการรับสญัญาณ

ระบบอนาล็อก 

หากต้องการส่งสญัญาณดิจิตอลให้ครอบคลมุพื 9นที�เดิมของการส่งสญัญาณอนาลอ็กขนาดใหญ่ 

จําเป็นจะต้องมีสถานีทวนสญัญาณมากขึ 9น ถ้าต้องการให้เครื�องรับสญัญาณสามารถใช้รับสญัญาณ

ภายในบ้านได้ และถ้าเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านการใช้พลงังานแล้ว เครื�องส่งสญัญาณเอฟเอ็มที�

ออกแบบใหมมี่ประสิทธิภาพมากกวา่เครื�องสง่สญัญาณดิจิตอล DAB เนื�องจากเครื�องสง่อนาลอ็กแบบใหม่

ใช้พลงังานไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ 70 เมื�อเทียบกบัเครื�องส่งแบบเดิม  (www.access.cmfe.eu) 



 การเปลี�ยนผ่านสูก่ารกระจายเสียงวิทยรุะบบดิจิตอลของประเทศไทย 13 

 

 

การกระจายเสียงวิทยุระบบดิจติอลระบบ IBOC ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ คลื�นดิจิตอล

จะรบกวนสถานีวิทยกุระจายเสยีงระบบอนาลอ็กขนาดเล็ก และรบกวนคลื�นใกล้เคียง  นอกจากนี 9 เครื�องสง่

เอ.เอ็ม. ระบบ IBOC ไมเ่สถียรในเวลากลางคืน ทําให้ไม่สามารถรับฟังได้ และ IBOC เป็นเทคโนโลยีที�มี

ลิขสิทธิ� ผู้ ให้บริการนอกจากจะต้องซื 9อเครื�องส่งใหมแ่ล้ว ยงัต้องเสยีคา่อนญุาตรายปีอีกด้วย (ประมาณ 

10,000 - 25,000 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ปี) ทําให้สถานีวิทยรุะดบัภูมิภาคและท้องถิ�น ทั 9งวิทยธุุรกิจและวิทยุ

ชมุชน ไมส่ามารถหาเงินมาจ่ายคา่อนญุาตนี 9ได้ (Gustova Gomez Germano, www.derechos.apc.org)  

การเลือกระบบการกระจายเสียงวิทยุดิจติอล ประเทศบราซิลกําลงัพิจารณาระบบการกระจาย

เสียงวิทยดิุจิตอลวา่จะเลือกระบบ HD Radio หรือ DRM+ ทําให้ Community Media Forum Europe 

(CMFE) และ The World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC) เขียนจดหมายไป

ยงักระทรวงการสื�อสารของประเทศบราซิล เนื�องจากเห็นว่าประเทศบราซิลมวิีทยชุุมชนมากกว่า 4,000 

สถานี และการตดัสินใจเลือกระบบสําหรับการกระจายเสียงวิทยขุนาดเล็ก จงึมีความสําคญัและจะสง่ผล

ตอ่การประกอบการวิทยชุุมชนได้   ดงันั 9น CMFE และ AMARC เสนอให้ประเทศบราซิลเลือกระบบ DRM+ 

เพราะวา่วิทยชุุมชนดําเนินการโดยมีเครื�องส่งกระจายเสียงของตนเอง และมีความเป็นไปได้ที�วิทยชุมุชนจะ

สร้างเครื�องส่งที�มีราคาถกูได้ด้วยตนเอง  ทั 9งนี 9เพราะระบบ DRM และ DAB เป็นระบบเปิด ที�ทกุคนสามารถ

พฒันาการประยกุต์ใช้ใหม่ๆ  ได้เอง ในขณะที� HD Radio เป็นระบบปิด ที�ผู้ ใช้ต้องเสียคา่อนญุาตรายปี เป็น

ต้น (www.cmfe.eu) 

  การส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจติอล องค์กรกํากบัดแูลของสหราชอาณาจกัรเชื�อวา่ลกัษณะภูมิ

ประเทศของสกอตแลนด์และเวลส์ ทําให้การกระจายเสียงวิทยดิุจิตอลระบบ DAB มีความยากลําบากและ

คา่ใช้จ่ายสงู เพราะระบบ DAB ไม่สามารถสง่สญัญาณให้ครอบคลมุประชากรที�รับสญัญาณเอฟเอ็มเดิม 

โดยเฉพาะเครื�องรับวิทยทีุ�อยู่ภายในบ้านจะรับสญัญาณ DAB ได้ยาก ทําให้ต้องมีการตั 9งสถานีทวน

สญัญาณมากกวา่สถานีวิทยทีุ�ใช้ระบบอนาลอ็ค (www.digitalradioinsider.blogspot.com)  

ข้อควรคาํนึงในการเปลี�ยนผ่านเข้าสู่การกระจายเสียงวิทยุดจิติอล The Latin American 

and Carribean Office of the world Association of Community Radio Broadcasters (AMARC-ALC) 

และ The Latin American Association for Radio Education เสนอวา่การเปลี�ยนผา่นเข้าสูร่ะบบดิจิตอล

ควรคํานงึถงึประเดน็ตา่งๆ ดงัต่อไปนี 9 
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- วิทยรุะบบดิจิตอลก่อให้เกิดระบบการกระจายเสียงที�มีลกัษณะประชาธิปไตยและกอ่ให้เกิด

ความหลากหลาย 

- การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคจะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถนําไปใช้ได้ 

- มาตรฐานแบบ “เปิด” เป็นหนทางเดียวที�จะก่อให้เกิดความอิสระทางด้านเทคนิค 

- จะต้องไม่มีการยุติการกระจายเสียงวิทยรุะบบอนาลอ็กจนกวา่วิทยชุุมชนและวิทยอิุสระจะ

สามารถซื 9อหาเครื�องส่งมาใช้ได้และไม่มปัีญหาในการใช้เครื�องสง่แบบดจิิตอล และจนกว่าทกุ

ภาคสว่นของสงัคมสามารถเข้าถงึเครื�องรับแบบดิจิตอลได้ (www.cominica.org)  

 

ผลกระทบในการเปลี�ยนแปลงเข้าสู่ระบบดจิิตอล 

 นอกจากประสบการณ์การเปลี�ยนผ่านสูก่ารกระจายเสียงวิทยใุนระบบดิจิตอลในตา่งประเทศ

ดงักลา่วแล้ว ผลกระทบจากการกระจายเสียงระบบดิจิตอลในด้านต่างๆ ที�จะเกิดขึ 9นตามมา ก็เป็นสิ�งที�

ประเทศไทยควรคํานงึถึง และใช้เป็นข้อพึงระวงัในการออกแบบขั 9นตอนและกระบวนการเปลี�ยนผ่านระบบ

กระจายเสียงจากอนาล็อก (เอฟเอ็ม) ไปสูร่ะบบดจิิตอล DAB+ ในอนาคตอนัใกล้นี 9 

การเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็วของเทคโนโลยี เทคโนโลยีการสื�อสารและสารสนเทศมีการพฒันาที�

รวดเร็ว การกําหนดมาตรฐานเครื�องรับ-สง่สญัญาณวิทยแุละโทรทศัน์ต้องคํานงึถงึประเด็นนี 9อย่างสําคญั 

ยกตวัอย่าง สหราชอาณาจกัร ใช้ระบบ DAB เป็นมาตรฐานในการรับสง่สญัญาณวิทยดิุจิตอล ตอ่มามีการ

พฒันาระบบนี 9เป็น DAB+ ซึ�งมีประสิทธิภาพมากกวา่ ทําให้ต้องกําหนดมาตรฐานใหม ่กลา่วคือ ให้มีการ

รับสง่สญัญาณทั 9ง DAB คูข่นานไปกบั DAB+ สําหรับประเทศไทยเริ�มการกระจายเสียงระบบดิจิตอลช้า

กวา่หลายประเทศ ทําให้มีการกําหนดมาตรฐานตามระบบดิจิตอลที�ได้รับการพฒันาลา่สดุ แต่อย่างไรก็

ตาม ในอนาคตเทคโนโลยีนี 9ก็ต้องมีการปรับปรุงให้มปีระสิทธิภาพมากกวา่เดิม คําถามมีอยู่วา่ประเทศไทย 

ซึ�งไมไ่ด้พฒันาระบบนี 9ด้วยตนเอง จะต้อง “นําเขา้” เทคโนโลยีแบบใหม่ลา่สดุเพื�อเปลี�ยนแปลงมาตรฐานใน

การรับสง่สญัญาณดิจิตอลบ่อยครั 9งแคไ่หน 

ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ เทคโนโลยีการสื�อสารและสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที�ประเทศไทยต้อง 

“นําเขา้” เนื�องจากไมส่ามารถผลิตขึ 9นมาใช้เองได้ เทคโนโลยีที�ปรับปรุงขึ 9นมาใหมนี่ 9 มกัมีราคา “แพง” 
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สําหรับผู้ให้บริการกิจการกระจายเสยีงวิทยแุละโทรทศัน์ ที�เป็นการบริการสาธารณะและธุรกิจนั 9น คงไมมี่

ปัญหาในการลงทนุในกิจการกระจายเสยีงระบบดิจิตอล แตผู่้ ให้บริการกิจการกระจายเสยีงวิทยแุละ

โทรทศัน์ที�เป็นการบริการชมุชนคงประสบปัญหาใน “การลงทนุ” เพื�อการกระจายเสียงระบบดจิิตอล 

เนื�องจากไม่มีรายได้จากการโฆษณา นอกจากนี 9 ผู้ รับบริการที�มีฐานะทางเศรษฐกิจก็คงไม่เดือดร้อนในการ

ซื 9อเครื�องรับสญัญาณที�เป็นระบบดิจิตอล แตผู่้ รับบริการที�มีฐานะยากจนคงไม่สามารถซื 9อเครื�องรับ

สญัญาณที�เป็นระบบดิจิตอลได้  

ผลกระทบด้านสังคม แม้วา่ประเทศไทยจะมีผู้ ใช้เทคโนโลยีการสื�อสารและสารสนเทศเพิ�มขึ 9นเป็น

จํานวนมาก (ประมาณร้อยละ 30) แต่ก็มีกลุ่มคนจํานวนหนึ�งที�ไม่สามารถเข้าถึงและไมมี่ความรู้ในการใช้

เทคโนโลยีนี 9 การใช้เทคโนโลยีใหมข่องผู้ที�ไม่คุ้นเคยหรือมีอาชีพที�ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีใหมนี่ 9โดยเฉพาะ 

ผู้สงูอาย ุหญิงชายผู้ เป็นเกษตรกรในชนบท ชนกลุ่มน้อยที�ไมไ่ด้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม ่และคนพิการ 

จําเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือเพื�อเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหมนี่ 9 ดงันั 9น กสทช. ควรประชาสมัพนัธ์ จดัทํา

คูมื่อและการฝึกอบรมที�เหมาะสมกบักลุม่คนเหลา่นี 9ด้วย นอกจากนี 9 ในกลุม่คนยากจนหรือกลุม่คนมีรายได้

ตํ�าไมส่ามารถซื 9อเครื�องรับวิทยดิุจิตอลได้ สิ�งนี 9ก่อให้เกิด “ความเหลื�อมลํ�าทางดิจิตอล” ระหว่างคนรวยกบั

คนยากจน เสริมเพิ�มเติมกบัความเหลื�อมลํ 9าในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทและโทรทศัน์ดิจิตอลที�เกิดขึ 9นแล้วใน

สงัคมไทย   ยิ�งไปกวา่นั 9น หากมีการ “จูงใจให้รีบเปลี�ยนเครื�องรับวิทย”ุ ด้วยวิธีการ “แจกคปูอง” 

เช่นเดียวกบัโทรทศัน์ดิจิตอล องค์กรกํากบัดแูลอย่าง กสทช. จําเป็นต้องเปิดเผยแผนความร่วมมอืในการ

จดัการ “ขยะวิทยอุนาล็อก” ไม่ให้มีผลต่อสิ�งแวดล้อม ชมุชน และสงัคมด้วย 

การกาํกับดูแล ประเทศไทยแบ่งวิทยุออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ วิทยธุุรกิจ วิทยสุาธารณะ และ

วิทยชุุมชน สถานีวิทยทุั 9ง 3 ประเภทมีจํานวนมากจนเกินกว่า กสทช. จะกํากบัดแูลได้อย่างทั�วถึง ข้อมลูจาก 

กสท. ระบวุา่มีสถานีวิทยกุว่า 7,000 สถานี ยื�นขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ และ กสทช. ได้

พิจารณาให้ใบอนญุาตฯ แล้วกวา่ 2,000 สถานี  การเปลี�ยนผ่านเข้าสูร่ะบบดิจิตอล อาจจะสามารถแก้ไข

ปัญหาคลื�นรบกวนและกํากบัดแูลทางด้านเทคนิคให้กบัผู้ประกอบการวิทยไุด้ดีกว่า แตก่ารกํากบัดแูล

ทางด้านเนื 9อหา ก็ยังเป็นประเดน็ที� กสทช. ควรให้ความสําคญั ในแง่ที�วา่ทําอย่างไรที�จะสร้างกลไกการ

กํากบัดแูลกันเองและการกํากบัดแูลร่วมกนัให้สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว การสร้าง

กลไกที�มีลกัษณะรวมศนูย์อํานาจไว้ที�สว่นกลาง คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่างทนัทว่งที 
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และการกระจายอํานาจการกํากบัดแูลไปยงัสว่นภมิูภาค

ก็นา่จะทําให้การกํากบัดแูลแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้รวดเร็วยิ�งขึ 9น

 

บทสรุป 

 ถ้าประเทศไทยเลอืกระบบการกระจายเสียงวิทยุดิจิตอลระบบ 

กระจายเสียงวิทยดุจิิตอลจะเสร็จสมบรูณ์

กระจายเสียงวิทยดุจิิตอลระบบ DAB+ 

ย่านความถี�ที�โทรทศัน์อนาล็อกใช้อยู่ 

อย่างไรก็ตาม ตามนโยบายและแผนงานของ กสทช

ระบบดิจิตอลในต้นปี พ.ศ. 2557 สามารถทําได้โดยใช้ความถี�

หรือ “ย่านความถี�ป้องกนัการรบกวนกนัของคลื�น

โดยในสว่นกลางจะเลือกใช้คลื�นความถี�ของช่อง 

ความถี�ของช่อง 5, 7, และ 91 

                                                             

1
 การส่งสญัญาณโทรทศัน์ระบบอนาล็อกใช้ห

แบบภาคพื 9นดิน (Terrestrial) จะรับสญัญาณจากสถานีแม่ข่ายมาทําการแพร่สญัญาณทั 9งภาพและเสียงซํ 9าใหม่ที�เรียกว่า
สถานีทวนสญัญาณ (Repeater) ซึ�งการแพร่สญัญาณโทรทศัน์ในส่วนกลางจะส่งเพียงช่องเลขคี� เช่น

ะการกระจายอํานาจการกํากบัดแูลไปยงัสว่นภมิูภาค/จงัหวดัและองค์กรตวัแทนของวิทยแุตล่ะประเภท

ก็น่าจะทําให้การกํากบัดแูลแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้รวดเร็วยิ�งขึ 9น 

ถ้าประเทศไทยเลือกระบบการกระจายเสียงวิทยุดิจิตอลระบบ DAB+ การเปลี�ยนผา่นเข้าสูก่าร

เสร็จสมบรูณ์เมื�อยุตกิารรับสง่สญัญาณโทรทศัน์ระบบอนาลอ็ก 

DAB+ ใช้ย่านความถี� VHF Band III (ช่วงความถี� 174 - 240 MHz)

 (ดแูผนผังข้างล่าง) 

อย่างไรก็ตาม ตามนโยบายและแผนงานของ กสทช. ที�จะเริ�มเปลี�ยนผ่านสูก่ารกระจายเสียงวิทยุ

สามารถทําได้โดยใช้ความถี�ที�เรียกวา่ “คลื�นพาห์ย่อย” 

การรบกวนกนัของคลื�น” (Guard Band) ของการสง่สญัญาณโทรทศัน์อนาลอ็

โดยในสว่นกลางจะเลือกใช้คลื�นความถี�ของช่อง 6, 8, และ 10 สว่นในเขตจงัหวดัที�หา่งไกลออกไปใช้คลื�น

ใช้หลกัการการส่งซํ 9าความถี� (Frequency re-use) กล่าวคือ สถานีโทรทศัน์ที�
จะรับสญัญาณจากสถานีแม่ข่ายมาทําการแพร่สญัญาณทั 9งภาพและเสียงซํ 9าใหม่ที�เรียกว่า

การแพร่สญัญาณโทรทศัน์ในส่วนกลางจะส่งเพียงช่องเลขคี� เช่น ช่อง 

จงัหวดัและองค์กรตวัแทนของวิทยแุตล่ะประเภท

เปลี�ยนผา่นเข้าสูก่าร

 เนื�องจากการ

240 MHz) ซึ�งเป็น

 

ที�จะเริ�มเปลี�ยนผ่านสูก่ารกระจายเสียงวิทยุ

” (Sub Carrier) 

ของการสง่สญัญาณโทรทัศน์อนาลอ็ก 

สว่นในเขตจงัหวดัที�หา่งไกลออกไปใช้คลื�น

สถานีโทรทศัน์ที�ส่ง
จะรับสญัญาณจากสถานีแม่ข่ายมาทําการแพร่สญัญาณทั 9งภาพและเสียงซํ 9าใหม่ที�เรียกว่า

อง 3, 5, 7, 9, 11 
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นอกจากนี 9ถ้า กสทช. เลือกใช้หว่งโซ่ของการให้บริการวิทยกุระจายเสยีงในระบบดิจิตอลหรือ

โครงสร้างการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงในระบบดิจิตอลแบบเดียวกบัห่วงโซข่องการให้บริการ

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลหรือการแยกโครงสร้างการประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ซึ�งจะทําให้

สถานีวิทยกุลายเป็น “ผูผ้ลิตรายการวิทย”ุ หรือ “เจ้าของช่องรายการวิทย”ุ และการสง่สญัญาณก็จะต้องใช้

บริการของผู้ ให้บริการโครงข่ายและสิ�งอํานวยความสะดวกแทน สําหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุ

ระดบัชาติ ทั 9งประเภทบริการทางธุรกิจและสาธารณะคงจะสามารถปรับตวัเข้ากบัการเปลี�ยนผ่านนี 9ได้ แตผู่้

ประกอบกิจการกระจายเสยีงวิทย ุ ประเภทบริการชมุชน คงจะเกิดปัญหาขึ 9นมากมายหลายประเดน็ 

ยกตวัอย่างเช่น สถานีวิทยชุมุชนที�ห่างไกลจะสง่รายการวิทยขุองตนไปยงัผู้ให้บริการโครงข่ายอย่างไร? 

วิทยชุุมชนจะมีความสามารถในการหารายได้เพื�อจ่ายคา่บริการให้กบัผู้ให้บริการโครงข่ายและสิ�งอํานวย

ความสะดวกหรือไม?่ และความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารที�จําเป็นต่อการกระจาย

เสียงวิทยใุนระบบดิจิตอลมีเพียงพอหรือไม?่ ฯลฯ2 

ในภาพรวมของกระบวนการเปลี�ยนผา่นเข้าสูก่ารกระจายเสียงวิทยรุะบบดิจิตอลของประเทศไทย 

โดยมี กสทช. เป็นองค์กรกํากบัดแูล และมีการประกาศระเบียบและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ออกมามากมายนั 9น มี

คําถามที�ตามมาหลายคําถาม ยกตวัอยา่งเช่น กระบวนการเปลี�ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิตอลนี 9เป็นเพียงการ

เปลี�ยนผ่านทางเทคโนโลยีเท่านั 9นหรือไม่ นอกจากนี 9 กระบวนการเปลี�ยนผ่านนี 9จะนําไปสูก่ารปฏิรูปสื�อ 

(ความเป็นเจ้าของและเนื 9อหาที�หลากหลาย) เพื�อการพฒันาระบบประชาธิปไตยให้สมบรูณ์ยิ�งขึ 9นหรือไม ่

หรือนําไปสูก่ารรวมศนูย์อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที�เข้มข้นมากขึ 9นกว่าทศวรรษที�ผ่านมา (รัฐและ

กลุม่ธุรกิจเพียงไมกี่�กลุ่มเป็นเจ้าของ และเนื 9อหาไมห่ลากหลายเนื�องจากถูกกําหนดจากกลุม่คนที�มอํีานาจ

ทางการเมืองและเศรษฐกิจกลุม่เดิม) และความเหลื�อมลํ 9าทางดิจิตอลระหว่างคนรวย (เข้าถงึและมีความรู้

                                                                                                                                                                                              

โดยช่องเลขคู่จะถกูส่งแพร่ภาพและเสียงในต่างจงัหวดัไกลออกไปเพื�อป้องกนัการรบกวนซึ�งกนัและกนั (ธีรพงษ์ ประมมุศิริ, 
www.ee.eng.chula.ac.th)  
2 การเปลี�ยนผ่านการกระจายเสียงวิทยจุากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจติอล มกัมีการเปรียบเทียบว่าเป็นการย้ายผู้คนที�เคย
อาศยัอยู่ใน “สลมั” ไปอาศยัอยู่ “คอนโดมีเนียม” ซึ�งสะดวกสบายมากกว่า จากพื 9นที�ขนาดเดียวกนั ที�เคยสร้างบ้านได้ 10 
หลงั จะขยายให้เป็น 100 ห้อง (แต่ละสถานีใช้ความถี�น้อย ทําให้ใช้ความถี�มีประสิทธิภาพมากขึ 9น) แต่สิ�งที�ยงัไมไ่ด้พดูถงึ 
คือ คนที�อาศยัอยู่ในสลมัสามารถย้ายไปอยู่คอนโดมีเนียมได้ทกุคนหรือไม่ เพราะต้องซื 9อห้องในคอนโดมีเนียม (อปุกรณ์
สําหรับผลิตรายการวิทยรุะบบดิจิตอล) และมีค่าใช้จ่ายประจําเดือน เช่น ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ค่าจ้างพนกังาน (ค่าเช่า
โครงข่าย) นอกจากนี 9จะสามารถปรับตวัให้อาศยัอยู่ในคอนโดมีเนียมได้มากน้อยแค่ไหน (ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสารที�จําเป็นต่อการกระจายเสียงวิทยใุนระบบดิจิตอล) 
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ในการใช้เทคโนโลยี) กบัคนจน (ไม่สามารถเข้าถึงและไม่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี) จะยิ�งถ่างกว้างขึ 9นไป

อีกหรือไม ่กลา่วอีกอย่างหนึ�งก็คอืคนรวยใช้ระบบดิจิตอล สว่นคนจนใช้ระบบอนาลอ็กตอ่ไปใช่หรือไม่ 

 นอกจากนี 9 การเปลี�ยนแปลงเข้าสูก่ารกระจายเสียงวิทยรุะบบดิจิตอลของประเทศไทยจะเป็นไปใน

ลกัษณะ “บงัคบั” หรือ “สร้างแรงจูงใจ/สมคัรใจ” กลา่วคือ ลกัษณะบงัคบันั 9น เป็นการกําหนดให้การ

กระจายเสียงวิทยทุกุประเภทต้องเป็นการกระจายเสยีงดิจิตอลทั 9งหมดและกําหนดเวลายติุการกระจาย

เสียงระบบอนาลอ็กโดยไมคํ่านงึถงึความพร้อมของผู้ให้บริการและผู้ รับบริการ สว่นลกัษณะสร้างแรงจงูใจ/

สมคัรใจ เป็นการกําหนดให้วิทยทุี�มีความพร้อม อยา่งเช่นวิทยธุุรกิจขนาดใหญ่และวิทยุสาธารณะ เปลี�ยน

ผ่านเข้าสูร่ะบบดิจิตอลก่อน จากนั 9นเมื�อเทคโนโลยีมีราคาถกูลง สญัญาณดจิิตอลครอบคลมุประชากร

มากกว่าร้อยละ 90 และผู้ รับบริการเปลี�ยนเครื�องรับวิทยุเป็นระบบดิจิตอลมากกว่าร้อยละ 50 แล้ว กสทช. 

จึงจะมีมาตรการที�ทําให้วิทยุชมุชนและวิทยธุุรกิจขนาดเล็กสามารถกระจายเสียงวิทยรุะบบดิจิตอลได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 � การเปลี�ยนผา่นเข้าสูก่ารกระจายเสียงวิทยดิุจิตอล ควรให้สถานีวิทยธุุรกิจขนาดใหญ่และสถานี

วิทยบุริการสาธารณะเริ�มกระจายเสียงในระบบดิจิตอลก่อน เพราะมีความสามารถในการเข้าถงึ (ทนุและ

ความรู้) เทคโนโลยีดิจิตอล นอกจากนี 9 ถ้าใช้ประเทศออสเตรเลียเป็น “ตน้แบบ” ในการเปลี�ยนผ่าน ควรเริ�ม

กระจายเสียงวิทยดิุจิตอลในเขตเมืองใหญ่ที�มีการใช้คลื�นความถี�ที�หนาแน่นก่อน เชน่ กรุงเทพ เชียงใหม่ 

ขอนแก่น และสงขลา เป็นต้น 

 � วิทยธุุรกิจขนาดเลก็ (ท้องถิ�น) และวิทยชุมุชน ควรกระจายเสยีงระบบอนาลอ็ก (เอฟเอ็ม) ไป

ก่อน จนกวา่เครื�องส่งดิจิตอลจะราคาถกูลง และผู้ รับบริการซื 9อเครื�องรับดิจิตอลมาใช้มากกวา่ร้อยละ 50 ถงึ

จะเริ�มสง่เสริมให้วิทยธุุรกิจขนาดเลก็และวิทยชุุมชนเข้าสู่กระบวนการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

 � การกําหนดมาตรฐานเครื�องส่งดิจิตอลควรคํานงึถงึลกัษณะภูมิประเทศของประเทศด้วย ซึ�ง

อาจเลือกใช้ทั 9งระบบ DAB+ และ DRM+ และการกําหนดมาตรฐานเครื�องรับวิทย ุ ควรจะกําหนดให้

สามารถรับคลื�นสญัญาณ ทั 9งอนาลอ็กและดิจิตอล (เอเอ็ม, เอฟเอม็, DAB+, และ DRM+) 
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 � การสง่เสริมให้วิทยชุุมชนทดลองกระจายเสยีงระบบดิจิตอล จําเป็นต้องให้ทนุสนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื 9นฐานแก่สถานีวิทยชุุมชน และเริ�มก่อตั 9งสถานีวิทยชุุมชนดิจิตอลในเขตเมอืงใหญ่

ก่อน เพื�อใช้เป็นพื 9นที�สะสมองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้การกระจายเสียงวิทยุดิจิตอลแก่สถานีวิทยชุุมชน

นอกเขตเมืองใหญ่ในอนาคต 
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