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วิทยุกระจายเสียงจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล 
ส ำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจำยเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

วรำงคณำ จันทรมงคล 

 
 

กิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลถูกพัฒนำขึ้น เพ่ือให้กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงมีประสิทธิภำพ
เพ่ิมขึ้น มีคุณภำพเสียงชัดเจนกว่ำเดิม ลดปัญหำสัญญำณรบกวน แม้ว่ำจะมีข้อดีตำมที่กล่ำวข้ำงต้น แต่กำรน ำระบบ
กำรส่งสัญญำณวิทยุแบบดิจิตอลมำใช้ส ำหรับประเทศไทยนั้น จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรของประชำชนเพ่ือป้องกันกำรเกิดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมด้วย บทควำมนี้มีจุดมุ่งหมำยน ำเสนอ
ข้อมูลเบื้องต้น และข้อเสนอแนะ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจของประชำชนเกี่ยวกับวิทยุกระจำยเสียงระบบ
ดิจิตอล ให้มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรออกอำกำศระบบกระจำยเสียงแอนะล็อกในแบบ AM และ FM  โดยระบบ 
AM ส่งสัญญำณบนย่ำนควำมถี่ 526.5-1606.5 kHz เป็นกำรสื่อสำรโดยกำรส่งสัญญำณจำกกำรผสมคลื่นเสียง
เข้ำกับคลื่นพำห์ โดยสัญญำณเสียงจะท ำให้แอมพลิจูดของคลื่นพำห์เปลี่ยนแปลงไปโดยควำมถี่คลื่นพำห์เท่ำเดิม 
กำรส่งสัญญำณในระบบ AM ส่งสัญญำณได้ในระยะไกลแต่ถูกรบกวนง่ำย ทั้งจำกสถำนีวิทยุกระจำยเสียงข้ำงเคียง 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และกำรรบกวนจำกธรรมชำติ ซึ่งจะท ำให้สัญญำณเสียงที่ออกอำกำศนั้นขำดหำยไป ส่วนระบบ 
FM ส่งสัญญำณบนย่ำนควำมถี่ 87-108 MHz เป็นกำรผสมคลื่นทำงควำมถี่ระหว่ำงคลื่นพำห์กับคลื่นเสียง โดย
ควำมถีจ่ะเปลี่ยนแปลงไปตำมคลื่นเสียง แตแ่อมพลิจูดของคลื่นพำห์ยังคงเดิม กำรส่งสัญญำณระบบ FM ให้คุณภำพ
เสียงดีกว่ำระบบ AM อีกทั้งไม่เกิดสัญญำณรบกวนจำกสภำพอำกำศแปรปรวน แต่ส่งได้ในระยะไม่ไกลมำกนัก จำก
ข้อจ ำกัดของระบบแอนะล็อกเหล่ำนี้จึงเป็นที่มำในกำรพัฒนำระบบส่งสัญญำณวิทยุแบบดิจิตอล ซึ่งจะอธิบำย
ในหัวข้อถัดไป 
 

วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

กำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลในประเทศไทยใช้เทคโนโลยี DAB+ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่ได้รับควำมนิยมแพร่หลำยในต่ำงประเทศ เช่น นอร์เวย์ ออสเตรเลีย เป็นต้น เนื่องจำกโดดเด่นในด้ำนกำร
รับส่งสัญญำณกระจำยเสียง ส่งสัญญำณได้หลำยช่องรำยกำรบนควำมถี่และโครงข่ำยเดียวกัน จึงไม่เกิดกำรรบกวน
กันของสัญญำณ เมื่อเทียบกับวิทยุระบบแอนะล็อก เทคโนโลยี DAB+ ให้คุณภำพเสียงที่ดีขึ้นจำกเทคโนโลยี
ดิจิตอล ทนทำนต่อสัญญำณรบกวน นอกจำกนี้ยังส่งข้อมูลได้ทั้งภำพและข้อควำม ซึ่งเครื่องรับแสดงรำยชื่อ
สถำนี เพลง รำยกำร และอ่ืนๆ ได้ อีกทั้งยังมีบริกำรข้อมูลกำรจรำจร กำรเตือนภัยต่ำงๆ รวมถึงบริกำร 
service following ให้รับฟังรำยกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเครื่องรับจะค้นหำช่องควำมถี่ที่ให้บริกำรในพ้ืนที่
นั้นๆ โดยอัตโนมัติ หรือหำกผู้รับบริกำรเดินทำงผ่ำนพ้ืนที่ที่ไม่มีกำรส่งสัญญำณในระบบ DAB+ บริกำร service 
following จะค้นหำและเชื่อมต่อรำยกำรที่ผู้ฟังเลือกไว้ในระบบ FM โดยที่ไม่ต้องเลื่อนเปลี่ยนช่องควำมถ่ี  

ภำคส่งสัญญำณระบบ DAB+ ใช้กำรบีบอัดสัญญำณเสียงโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่ำ MPEG-4 HE-AAC 
v2 (High Efficiency Advanced Audio Codec version 2) ซึ่งมี Spectral Band Replication (SBR) เป็น
เทคนิคที่ช่วยปรับปรุงคุณภำพสัญญำณเสียงที่มีบิตเรตต่ ำ โดยขยำยแบนด์วิดท์สัญญำณเสียงให้ได้ตำมบิตเรตที่
ก ำหนด และมี parametric stereo (PS) เป็นเทคนิคท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบีบอัดสัญญำณเสียงที่มีบิต
เรตต่ ำ  
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หลักกำรท ำงำนเบื้องต้นของ DAB+ มีล ำดับดังนี้ 

1. บีบอัดสัญญำณเสียงโดยใช้เทคนิค MPEG-4 HE-AAC v2 
2. เข้ำรหัส (Channel Encoding) เพ่ือให้สัญญำณเสียงและข้อมูลทนทำนต่อสัญญำณรบกวน 
3. มัลติเพล็กซ์ (Multiplex) สัญญำณเสียงและข้อมูลแต่ละรำยกำรรวมกันเป็นหนึ่งสตรีม 

(stream) ก่อนป้อนสู่ภำคมอดูเลตสัญญำณ COFDM (Coded Orthogonal Frequency 
Division Multiplex)  

4. แปลงเป็นสัญญำณในย่ำนควำมถ่ีวิทยุ (RF) ขยำยก ำลังส่ง และส่งออกอำกำศ 

เทคโนโลยี DAB+ ท ำงำนบนย่ำนควำมถี่ VHF (Band III) โดยใช้แบนด์วิดท์ 1.536 MHz (ไม่รวม guard 
band) ออกอำกำศได้ทั้งรูปแบบโครงข่ำยควำมถี่เดียว SFN (Single Frequency Network) และโครงข่ำย
หลำยควำมถี่ MFN (Multi Frequency Network)  
 

เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ มีรูปแบบดังนี้ 
 

แบบอยู่กับท่ี (fixed) /แบบพกพำ (portable/handheld) รับได้ท้ัง
ระบบ FM และ DAB+ ในเครื่องเดียวกัน (รำคำ 1,000-3,000 บำท) 

 

 
เครื่องรับวิทยุ DAB/DAB+/FM แบบพกพำ  

(ราคาประมาณ 2,835 บาท) 
ภาพ:  MultiCherry (commons.wikimedia.org) licensed by CC BY-SA 4.0 

แบบ Audio adapter 
รับได้ทั้งระบบ FM DAB และ DAB+ ส ำหรับใช้งำนกับ
เครื่องรับวิทยุตดิรถยนต์ (รำคำ 1,000-3,000 บำท) 

 

 
 

เครื่องรับวิทยุ DAB/DAB+/FM ขนำด 2.5 นิ้ว 
ส ำหรับรถยนต์ (รำคำ 2,030 บำท) 

ภำพ: https://shopee.co.th 
 
 

การรับฟังวิทยุในปัจจุบัน 

กำรเข้ำมำของโลกออนไลน์เช่น ยูทูบ อินสตำแกรม และเฟซบุ๊ก ที่กลำยเป็นช่องทำงเปิดตัวผลงำน
เพลงของศิลปินมำกกว่ำสถำนีวิทยุ รวมถึงผู้ให้บริกำรสตรีมมิงเพลงต่ำงๆ ที่มีกำรเปิดเพลงอย่ำงต่อเนื่อง 
นอกจำกนี้ยังมีพอดแคสต์ รำยกำรที่บันทึกไว้เพ่ือให้รับฟังทำงออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรพูดคุยเรื่องต่ำงๆ กำร
บรรยำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ มีเนื้อหำใหม่ๆ เพ่ือดึงดูดใจส ำหรับผู้ฟังให้เลือกฟังได้เองตำมใจ แต่
ไม่ได้มีจุดขำยเหมือนสถำนีวิทยุที่มีควำมเป็นตัวตนของดีเจ และมีกำรพูดคุยที่เปิดโอกำสให้ผู้ฟังโทรเข้ำมำ
พูดคุยเรื่องรำวต่ำงๆ 

แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อผู้คนในปัจจุบัน จึงส่งผลให้สื่อเดิมต้องปรับตัวตำมไลฟ์สไตล์ผู้คน ด้วย
กำรเพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม ไม่ว่ำจะเป็น วิทยุออนไลน์บนสมำร์ทโฟน ซึ่งให้บริกำร
ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และวิทยุออนไลน์ซึ่งถ่ำยทอดเสียงจำกระบบเอเอ็มและเอฟเอ็มผ่ำนเครือข่ำย
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อินเทอร์เน็ต รวมถึงวิทยุระบบ DAB+ ซึ่งเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งเพ่ือเพ่ิมช่องทำงบริกำรให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้ฟังและสร้ำงรำยได้มำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี สิ่งส ำคัญท่ีสุดไม่ว่ำจะเป็นสื่อรูปแบบไหนก็ตำม คือเรื่องของ
กำรสร้ำงสรรค์รูปแบบรำยกำร เนื้อหำ และกำรน ำเสนอ 
 

ผู้ฟังสนใจวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลหรือไม่ อย่างไร 

ประชำชนส่วนใหญ่ยังขำดควำมเข้ำใจเรื่องวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล จึงไม่เห็นถึงควำมจ ำเป็น 
อีกท้ังผู้รับบริกำรยังต้องซื้อเครื่องรับสัญญำณวิทยุใหม่ หำกเครื่องมีรำคำสูงเกินไป ผู้ที่ไม่พร้อมหรือขำดควำมรู้
ในกำรใช้เทคโนโลยี หรือมีอำชีพที่ไม่ต้องข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอำจไม่เลือกซื้อ ส่งผลให้กำรพัฒนำไม่เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน เกิดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม จึงจ ำเป็นต้องสนับสนุนให้ประชำชนเรียนรู้กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ 
เช่น ภำครัฐจัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเริ่ม
รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลของประเทศไทย จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรตั้งสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลแก่วิทยุชุมชน จัดสรรเครื่องรับสัญญำณวิทยุระบบดิจิตอลรำคำถูกกว่ำ
ท้องตลำดให้แก่ประชำชน เป็นต้น 
 

ข้อควรค านึงในการน าวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลมาใช้ในประเทศไทย 

ก่อนจะน ำวิทยุระบบดิจิตอลมำใช้  ภำครัฐควรค ำนึงถึงกำรควบคุมเนื้อหำรำยกำรที่จะมีควำม
หลำกหลำยมำกขึ้น ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้ฟัง ฐำนเศรษฐกิจของผู้ฟังวิทยุ กำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้รับฟัง
วิทยุมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสนใจกำรใช้วิทยุดิจิตอล นอกจำกนี้ยังควรค ำนึงในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีของประชำชน
ทุกภูมิภำค เปิดโอกำสให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจำกคลื่นควำมถี่ เพ่ือให้ผู้คนมีสิทธิรับฟังวิทยุดิจิตอลอย่ำง
ทั่วถึง สร้ำงโอกำสทำงสังคมอย่ำงเท่ำเทียม และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนไทยให้ดียิ่งขึ้น 
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