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รายงานฉบบันี้เปน็การสรุปสาระสาํคญัของการเขา้ร่วมการประชุม โดยอ้างอิงเนื้อหาจากการประชุมเทา่นัน้ 
ทั้งนี้ รายงานนี้อาจมีการแสดงข้อมูลบางส่วนที่ได้รบัมาจากการประชมุด้วย ดังนั้น ผู้จัดทํารายงานน้ี จึงไม่

สามารถยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาหรือเอกสารข้อมูลของการประชุมได้ และขอสงวนความรบัผิด 
ที่อาจเกิดขึน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดมาจากการนํารายงานน้ีไปใช้ทุกกรณี 
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รายงานผลประชุมกับ  WorldDMB  
ในระหว่างวันที่ 5 – 10 เมษายน 2557  

ณ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสหราชอาณาจักร  
 

1. การประชุม 

 การประชุมกับ World DMB จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 10 เมษายน 2557 ณ ประเทศนอร์เวย์ และ
ประเทศสหราชอาณาจักร โดยได้รับเชิญจาก World DMB WorldDMB Forum เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหา
กําไร (Non-profit Association) เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล 
เป็นฟอร่ัมอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลระดับโลก (Global Industry Forum) มีสํานักงาน
เลขาธิการต้ังอยู่ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีการรับส่ง
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลมาตรฐานตระกูล DAB ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ DAB DAB+ 
และ DMB มีหน่วยงานมากกว่า 85 หน่วยงานเป็นสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังน้ี ผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียง ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องรับ  ผู้ผลิตชิปเซ็ต และผู้ผลิตรถยนต์ รวมไปถึงหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านกิจการกระจายเสียงจากประเทศสหภาพยุโรป เอเชียแปซิฟิค และภูมิภาค 

 การศึกษาดูงานดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ครั้งน้ีมีเป้าหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ๆ ของบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการ
กํากับดูแล การบริหารจัดการคลื่นความถ่ี เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตาม
มาตรฐานยุโรป เพ่ือเป็นข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงาน กสทช. ซึ่งคณะผู้จัดการได้เชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านกระจายเสียงของประเทศนอร์เวย์  และประเทศสหราชอาณาจักร ได้แก่  
Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), British Broadcasting Corporation (BBC) และ Office 
of Communications (Ofcom)  เข้าร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง  

2. ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ผู้แทนจากสํานักงาน กสทช. ที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน Digital Radio ในครั้งน้ีประกอบด้วย 

(1) พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ (หัวหน้าคณะผู้แทน) ประธาน กสท. 

(2) พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสง่า   กสทช. 

(3) นางสาวนงลักษณ์  วัชรเกียรติพงษ์   เลขานุการ ประธาน กสท. 

(4) นายกนิษฐ์ สัญชาตวิรุฬห์    ผู้ปฏิบัติงาน ประจํา ประธาน กสท.  

(5) นางสาว สกลภา ประจวบเหมาะ     ผู้ปฏิบัติงาน ประจํา ประธาน กสท. 

(6) นายวิชิตโชค อินทร์เอียด    ผู้ปฏิบัติงาน ประจํา กสทช.ทวีศักด์ิฯ   

(7) นายปิญชาน พจนปรีชา ผู้ปฏิบัติงาน ประจํา กสทช.ทวีศักด์ิฯ 

(8) นายวรุตม์  ว่องโรจนานันท์  สํานักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

(9) นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย    สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

(10) นายชินประภา ป่ินแก้ว  สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 
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3. รายละเอียดการประชุม 

การศึกษาดูงาน Digital Radio น้ี ได้แบ่งออกเป็นช่วงหัวข้อ (Session) ต่างๆ ที่เก่ียวข้องจํานวน 8 
หัวข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1  การประชุม NRK (Norwegian Broadcasting Corporation) 

 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ดังต่อไปน้ี 

 

ลําดับ รายชื่อ หน่วยงาน 

1.  Jørn Jensen  ที่ปรึกษาอาวุโส, NRK 

2.  Øyvind Christensen  กระทรวงวัฒนธรรม 

3.  Øyvind Vasaasen  NRK 

4.  Ole Jørgen Torvmark  Digital Radio Norway 

5.  Mari Hagerup  Digital Radio Norway 

6.  Jarle Ruud  Digital Radio Norway 

7.  Hans Petter Danielsen  P4 (สถานีวิทยุธุรกิจ) 

 

Jørn Jensen กล่าวต้อนรับและแนะนําผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยพันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน 
กสท. ได้บรรยายสรุปภาพรวมของกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูล
ในเบ้ืองต้น ก่อนเข้าสู่การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 

 

นโยบายของรัฐบาลนอร์เวย์เก่ียวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่วิทยุระบบดิจิตอล 

สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลตามรายงานของรัฐสภา ในปี 2007 ได้กําหนดเป้าหมายในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลไว้ โดยร้อยละ 50 ของผู้ฟังวิทยุในระบบ FM จะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอล
ภายในปี 2026 หรือหลังจากน้ัน แต่เน่ืองจากปัจจัยหลายประการ จึงทําให้ต้องมีการร่นระยะเวลาในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล อาทิเช่น การออกอากาศแบบคู่ขนาน หรือ Simulcast ในนอร์เวย์มีค่าใช้จ่ายที่
สูงมาก นโยบายของภาครัฐที่ให้ความสําคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขันของสถานีวิทยุ ผู้
ให้บริการวิทยุมีจํานวนจํากัดในหลายภูมิภาค จํานวนผู้ฟังวิทยุดิจิตอลตํ่าทําให้ผู้ให้บริการไม่มีแรงจูงใจในการ
ลงทุนด้านการจัดทําเน้ือหารายการของวิทยุดิจิตอล ข้อจํากัดทางด้านพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์และเน้ือหารายการ
ทางวิทยุดิจิตอลมีน้อย ทําให้ผู้ฟังวิทยุไม่มีแรงจูงใจที่จะซื้อเครื่องรับวิทยุดิจิตอล เป็นต้น ซึ่งผู้ให้บริการวิทยุ
หลัก ได้แก่ NRK, MTG และ SBS เห็นด้วยที่จะเข้าร่วมกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่วิทยุดิจิตอลน้ี 

สาระสําคัญของรายงานของรัฐสภาเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านมีดังน้ี 

1. การเลือกของเทคโนโลยีวิทยุดิจิตอล ควรจะกําหนดโดยผู้เล่นในตลาด หรือผู้ให้บริการวิทยุ โดย
รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่าน (switch over) ไปสู่ระบบ
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ดิจิตอล ซึ่งในขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์สาธารณะของ
ประชาชนด้วย 

2. องค์ประกอบหลักของรายงานฯ ประกอบไปด้วย การกําหนดระยะเวลาของการปิด หรือ switch 
off ระบบ FM ซึ่งได้มีการกําหนดไว้ในปี 2017 

3. การกําหนดเป้าหมายที่ต้องการสําหรับการเปลี่ยนผ่าน ได้แก่ พ้ืนที่ให้บริการทางภูมิศาสตร์ 
(geographical coverage) ของ NRK จะต้องเท่ากับพ้ืนที่ให้บริการในระบบ FM วิทยุเชิง
พาณิชย์จะต้องมีพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุมร้อยละ 90 และมูลค่าเพ่ิมของวิทยุดิจิตอล  

4. หากต้องการให้มีการสิ้นสุดการออกอากาศระบบ FM ในปี 2017 จะต้องเกิดกระบวนการต่างๆ 
เหล่าน้ีเกิดขึ้น  

 จํานวนผู้ฟังวิทยุอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของ จะต้องมีการรับฟังวิทยุในรูปแบบดิจิตอล (Digital 
platform) ในชีวิตประจําวัน เช่น เว็บไซต์, ระบบ DAB, โทรทัศน์ระบบดิจิตอล, 
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

 ในปี 2015 จะต้องมีกระบวนการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่น่าพอใจและเหมาะสมสําหรับการ
รับฟังผ่านเครื่องรับวิทยุในรถยนต์ 

หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ทั้ง 2 ประการข้างต้น อาจมีความเป็นไปได้ที่ผู้เล่นในตลาดหรือผู้
ให้บริการวิทยุจะยุติการออกอากาศ FM แต่คาดว่าจะไม่ยุติการออกอากาศก่อนปี 2019 ทั้งน้ี ในส่วนของวิทยุ
ท้องถิ่นน้ัน อาจจะยังคงมีการออกอากาศในระบบ FM ภายหลังปี 2017 ต่อไป  

 ระบบใบอนุญาตในนอร์เวย์น้ัน ผู้ให้บริการโครงข่าย (multiplexes) จะเป็นผู้ถือครองใบอนุญาตการใช้
คลื่นความถ่ีโดยผ่านการประมูลจากภาครัฐ ส่วนผู้ให้บริการ (Broadcaster) น้ัน ไม่จําเป็นจะต้องขอรับ
ใบอนุญาต แต่จะต้องเจรจาตกลงกับผู้ให้บริการโครงข่ายในลักษณะของสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชน โดย
ในปัจจุบันผู้ถือครองใบอนุญาตในระบบ FM คือ P4 และ Radio Norge ซึ่งมีการขยายระยะเวลาอนุญาตจาก
ปี 2014 เป็นปี 2017 (หรือ 2019) 

 

กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่วิทยุระบบดิจิตอลของประเทศนอร์เวย์ 

Digital Radio Norway เป็นองค์กรที่ต้ังขึ้นเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในการเปล่ียนผ่านไปสู่ระบบ
ดิจิตอล โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง NRK (สถานีของรัฐ) และ P4 (สถานีเชิงพาณิชย์) ซึ่งองค์กรน้ีจะทํา
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานและอํานวยความสะดวกทางด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นไป
อย่างราบร่ืน นอกจากน้ี ยังเป็นผู้อํานวยความสะดวกสําหรับการดําเนินงานของผู้ให้บริการเครือข่ายในระบบ 
DAB อีกด้วย และเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายแก่สถานีวิทยุธุรกิจระดับชาติ 1 แห่ง และให้บริการโครงข่ายแก่
สถานีวิทยุระดับท้องถิ่นอีกหลายแห่ง  

Digital Radio Norway จะทําหน้าที่ประสานงานกับผู้เก่ียวข้องต่างๆ ได้แก่ ผู้ให้บริการวิทยุ ทั้ง
ประเภทธุรกิจและสาธารณะ ผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตเคร่ืองรับวิทยุ ธุรกิจอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้งรัฐบาลและ
ผู้บริโภค  

 วิทยุดิจิตอลในนอร์เวย์ มี 3 รูปแบบ (platforms) คือ (1) รับฟังผ่านระบบ DAB หรือ DAB+ (2) รับฟัง
ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ หรือแอพพลิเคช่ัน (Application) (3) รับฟังผ่านโทรทัศน์ดิจิตอล 
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นอร์เวย์ถือเป็นประเทศที่มีการสร้างโครงข่าย DAB ที่ครอบคลุมมากที่สุด ประกอบไปด้วย  

- โครงข่าย DAB ระดับชาติ 2 โครงข่าย แบ่งออกเป็น ระบบ DAB จํานวน 920 transmitters - 
40 ช่องรายการ และระบบ FM จํานวน 3,000 transmitters - 5 ช่องรายการ 

- โครงข่ายสําหรับวิทยุชุมชน 37 โครงข่าย ใน 37 พ้ืนที่ชุมชน โดยมีการดําเนินการอยู่ใน 3 พ้ืนที่ 
และอีกหน่ึงพ้ืนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

 

ความท้าทายของการสร้างโครงข่าย DAB  

 วิทยุดิจิตอลทําให้เกิดช่องรายการที่มากขึ้น โดยมี 22 ช่องรายการระดับชาติ ออกอากาศในระบบ DAB 
และ 15 ช่องรายการที่ออกอากาศในพ้ืนที่กรุงออสโล ซึ่งช่องรายการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิเช่น NRK P1+, 
NRK P13, 6 ROCK ล้วนเป็นช่องรายการที่ออกอากาศในระบบดิจิตอลท้ังสิ้น 

 

 
รูปที่ 1 ช่องรายการวิทยุดิจิตอลระดับชาติ 

 จํานวนผู้ฟังวิทยุในระบบดิจิตอลจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2012 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2014 มีแนวโน้ม
ที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุก platform  
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รูปที่ 2 กราฟแสดงจํานวนผู้ฟังวิทยุในระบบดิจิตอล 

 

 กลุ่มผู้ฟังวิทยุในระบบดิจิตอลท่ีมีสัดส่วนมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นและคนทํางาน ช่วงอายุต้ังแต่ 15  
ถึง 29 ปี  

 

รูปที่ 3 กราฟแสดงร้อยละของอายุผู้ฟังวิทยุในระบบดิจิตอล 

 

  

 



หน้า 6 

รายงานการประชุมกับ World DMB ระหว่างวันท่ี 5 – 10 เมษายน 2557 
 

 

รูปที่ 4 กราฟแสดงจํานวนของผู้ฟังวิทยุในระบบดิจิตอลในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศนอร์เวย์ 

 

 

รูปที่ 5 กราฟแสดงจํานวนครัวเรือนของผู้ฟังวิทยุในระบบดิจิตอล 
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 สําหรับสัดส่วนการรับฟังวิทยุดิจิตอลใน platform อ่ืนๆ มีดังน้ี 

- การฟังวิทยุดิจิตอลในรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 14 

- การฟังวิทยุดิจิตอลผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเฉล่ีย 92 นาทีต่อวัน เท่ากับ 138 เม็กกะไบต์ต่อวัน หรือ 
4.140 ก๊ิกกะไบต์ต่อเดือน 

 

การประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้รับฟังวิทยุ 

Digital Radio Norway จะจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานีวิทยุ รัฐบาลและธุรกิจที่
เก่ียวข้อง โดยมีกําหนดการจัดกิจกรรมดังน้ี 

• ผู้ให้บริการวิทยุ – ทุกสัปดาห์  

• รัฐบาล – ทุก 3 เดือน  

• ธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง – ทุก 3 หรือ 6 เดือน  

นอกจากน้ี Digital Radio Norway จะเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการโฆษณาทางวิทยุและให้
คําแนะนําสําหรับผู้ฟัง จัดทําแผ่นพับ ข้อความประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ช่องทางท่ีสําคัญสําหรับการเผยแพร่ข้อมูล คือ สํานักข่าวทั่วประเทศ โดยจะเร่ิมมีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ นับแต่เริ่มมีการพัฒนาโครงข่าย ซึ่งสื่อวิทยุจะมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับพ้ืนที่ให้บริการใหม่ที่
กําลังจะเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้ spot โฆษณาที่แตกต่างกัน 2 spot มีการแสดงความยินดีกับพ้ืนที่ให้บริการ 
DAB พ้ืนที่ใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังทราบเก่ียวกับระบบ DAB 
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รูปที่ 6 ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับวิทยุดิจิตอล 

 
นอกจากน้ี ยังมีการจัดทํากราฟิกสําหรับประชาสัมพันธ์เก่ียวกับวิทยุดิจิตอลเพ่ือเป็นสัญลักษณ์และ

กระตุ้นการรับรู้ของประชาชนทั่วไป โดยมีการเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบเก่ียวกับวิทยุดิจิตอลด้วย 
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รูปที่ 7 ตัวอย่างกราฟฟิคประชาสัมพันธ์เก่ียวกับวิทยุดิจิตอล 

 

ข้อมูลด้านการตลาดของระบบ DAB ในประเทศนอร์เวย์  

นับต้ังแต่ปี 2009 ที่ DAB เริ่มมีจําหน่ายในท้องตลาด ในระยะแรกน้ัน สินค้าไม่เป็นที่นิยมมากนัก 
เน่ืองจากมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับ DAB ค่อนข้างน้อย แต่ในปี 2014 ในตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ DAB ถือเป็น
ผู้นําของตลาด มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงและมีสินค้าหลากหลาย รวมท้ังมีราคาลดลง โดยยอดการ
จําหน่ายเคร่ืองรับวิทยุ DAB ในปี 2013 มีจํานวนทั้งสิ้น 511,000 เครื่อง (รวมเคร่ืองรับวิทยุภายในรถยนต์) 
ซึ่งมากกว่ายอดจําหน่ายในปี 2012 ถึง 2 เท่า 

 
รูปที่ 8 กราฟแสดงยอดจําหน่ายของเคร่ืองรับวิทยุ DAB ในนอร์เวย์ 
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ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาด ได้แก่ พ้ืนที่การให้บริการ DAB มีการขยาย
ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น เน้ือหารายการที่ออกอากาศในระบบ DAB มีมากขึ้น การปรับปรุงคุณภาพของ
เครื่องรับวิทยุ DAB ทั้งในด้านประสิทธิภาพในการรับฟังและราคา การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองจากผู้
ให้บริการวิทยุ รวมทั้งมีการร่วมมือประชาสัมพันธ์จากทั้งผู้ให้บริการวิทยุและผู้ผลิตสินค้า 

 กลยุทธ์ที่สําคัญ คือ การมุ่งเน้นไปที่ผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาดที่มีความโดดเด่นซึ่งจะส่งผลให้ผู้
ให้บริการรายย่อยอ่ืนๆ ปฏิบัติหรือคล้อยตามได้ง่ายย่ิงขึ้น ในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์น้ัน จะต้องมีการ
วางแผนระยะยาวอย่างต่อเน่ือง ในส่วนของผู้ผลิตและผู้นําเข้าสินค้า จะต้องมีการผลักดันเพ่ือแนะนําให้มีการ
ใช้ระบบ DAB รวมทั้งมีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ DAB ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบด้วย  

 แม้ในปัจจุบันจะมีช่องทางการจําหน่ายสินค้า DAB ในปริมาณมาก แต่เครื่องรับวิทยุ DAB เพียงเคร่ือง
เดียวต่อ 1 ครัวเรือนก็ยังไม่เพียงพอ ดังน้ัน จึงได้มีการวางเป้าหมายไปสู่ช่องทางการจําหน่ายผ่านร้านอาหาร
ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกที่มีเป็นจํานวนมาก ทั้งยังเป็นการเพ่ิมการรับรู้ของประชาชนได้อีกทางหน่ึงด้วย 

 รถยนต์ ถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จของ DAB เน่ืองจากร้อยละ 75% ของประชากรที่ฟังวิทยุ
ทุกวันน้ัน มีถึงร้อยละ 40-50 ที่ส่วนใหญ่เป็นการฟังวิทยุในรถยนต์ ซึ่งวิทยุในรถยนต์โดยท่ัวไปมักจะมีความ
ซับซ้อนในการเปลี่ยนเคร่ืองรับวิทยุ  

ปัญหาคือ รถยนต์ของชาวนอร์เวย์ จะมีอายุการใช้งานเกือบ 20 ปีโดยเฉล่ีย ปัจจุบัน นอร์เวย์มี
จํานวนรถยนต์ส่วนตัว ประมาณ 2.5 ล้านคัน ซึ่งรถยนต์ จํานวน 360,000 คันมีเคร่ืองรับวิทยุ DAB อยู่แล้ว 
ทําให้ยังมีอีกมากกว่า 2 ล้านคันที่จะต้องทําการปรับเปลี่ยนเคร่ืองรับวิทยุใหม่ 

ในส่วนของเสาอากาศ อะแดปเตอร์ (adaptor) ส่วนใหญ่จะมีจูนเนอร์ (tuner) ที่ดี แต่ติดต้ังเสา
อากาศไม่พอเพียงอาจทําให้เกิดปัญหาได้ เน่ืองจากคนทั่วไปมักมีความรู้เก่ียวกับเสาอากาศค่อนข้างจํากัด และ
ช้ันสะท้อนแสงในหน้าต่างรถยนต์สามารถทําลายการรับสัญญาณวิทยุได้ อีกทั้งการใช้เสาอากาศ (FM) เดิม
อาจใช้ไม่ได้เสมอไป 

การแก้ปัญหาวิทยุในรถยนต์ สามารถแก้ไขได้หลายกรณี ดังน้ี 

- การใช้อะแดปเตอร์ (adaptor) แบบ Plug`n Play ซึ่งสามารถต่อเข้ากับเคร่ืองรับวิทยุตัวเดิมได้
ทันที ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและใช้ต้นทุนตํ่า  

- การใช้อะแดปเตอร์ (adaptor) แบบ semi-integrated ซึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่ากรณีแรก 

- การใช้อะแดปเตอร์ (adaptor) แบบ integrated Plug`n Play เต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถแทรกลง
ในระบบเสียงรถยนต์ได้ 

- การเปลี่ยนเคร่ืองรับวิทยุใหม่ทั้งหมด ซึ่งอาจจะไม่สามารถทําได้สําหรับรถทุกคัน อย่างไรก็ดี 
รถยนต์ทุกคันสามารถใช้อะแดปเตอร์ (adaptor) DAB ได้ 
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รูปที่ 9 ย่ีห้อรถยนต์ที่ติดต้ังเครื่องรับวิทยุ DAB 

 

การปรับเปลี่ยนเครื่องรับวิทยุในรถยนต์ 2 ล้านคัน อาจทําได้โดยการเพ่ิมความสามารถในการ
ทดสอบอะแดปเตอร์และเสาอากาศ เพ่ือให้สามารถถ่ายโอนความรู้ให้แก่คู่ค้าอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ 
ผ่านการจัดงานแสดงสินค้า การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลขนต่างๆ นอกจากน้ี 
จะต้องมีการกระตุ้นการรับรู้ของประชาชนทั่วไป โดยจัดแคมเปญ (campaign) ในร้านค้า จัดโปรโมช่ันการ
ขาย รวมท้ังประสานงานกับผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีการเข้าถึงในปี 2014 
ได้แก่ ป๊ัมนํ้ามัน การฝึกอบรม ร้านซ่อมรถยนต์ ร้านยางรถยนต์ ผู้ให้บริการที่จอดรถ 

การสร้างความรู้พ้ืนฐานผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ องค์กรการค้ารถยนต์ การจัดทําโบรชัวร์หรือจดหมาย
ข่าว การจัดสัมมนาหรืองานอีเวนต์ รวมถึงการทําวีดีโอแนะนําวิธีใช้ (How-to-video) โดยในเว็บไซต์ของทาง 
Digital Radio Norway (radio.no) เองนั้น ได้มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับวิทยุดิจิตอลในด้านต่างๆ ไว้ด้วย อาทิ
เช่น ย่ีห้อรถยนต์ที่ติดต้ังเครื่องรับวิทยุ DAB อะแดปเตอร์ DAB วิธีการติดต้ัง เสาอากาศ ผู้จัดจําหน่าย พ้ืนที่
ให้บริการ DAB (บนท้องถนน) เป็นต้น และมีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือประเมินผล
การรับรู้ข่าวสารของประชาชนเป็นระยะอีกด้วย 
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3.2  สหราชอาณาจักร 
การประชุมกับ WorldDMB 

 Mr. Patrick Hannon ประธาน WorldDMB คนใหม่ ได้กล่าวแนะนําตัว และภารกิจของ WorldDMB 
โดย WorldDMB Forum เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหากําไร (Non-profit Association) เกิดจากการรวมตัวของ
กลุ่มอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล เป็นฟอรั่มอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
ระดับโลก (Global Industry Forum) มีภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีการรับส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลมาตรฐานตระกูล DAB ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ DAB DAB+ และ DMB โดยมี
หน่วยงานมากกว่า 85 หน่วยงานเป็นสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี ผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียง ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องรับ  ผู้ผลิตชิปเซ็ต และผู้ผลิตรถยนต์ รวมไปถึงหน่วยงานกํากับดูแลด้านกิจการ
กระจายเสียงจากประเทศสหภาพยุโรป เอเชียแปซิ ฟิค และภูมิภาคอ่ืนๆ  รายงานสภาพกิจการ
วิทยุกระจายเสียงทั่วโลก 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 10 หน่วยงานที่เป็นสมาชิก WorldDMB 
 

ในส่วนของสภาพกิจการกระจายเสียงในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเน่ืองจากการเติบโต 
ของการให้บริการเพลงออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน   ส่งผลให้การรับฟังวิทยุ FM ในกลุ่มผู้ฟังช่วงวัยรุ่น 

 
รูปที่ 11 กราฟการรับฟังวิทยุของกลุ่มผู้ฟังช่วงวัยรุ่นของประเทศต่าง ๆ ในช่วงปี 2006-2010 

  
จากการใช้งานคลื่นความถ่ีสําหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อกในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะย่านความถี่ FM ช่วงความถี่ 174-230 MHz  ซึ่งมีการใช้งานอย่างคับคั่งและส่งสัญญาณรบกวนไป
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ยังคลื่นความถ่ีข้างเคียง รวมถึงความต้องการบริการรูปแบบใหม่ ๆ ส่งผลให้มีการพัฒนาระบบการรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอล ซึ่งการพัฒนาของระบบดิจิตอลครั้งแรกเกิดขึ้นในทวีปยุโรป  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปที่มีการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

ในส่วนของภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ทวีเอเชีย และออสเตรเลีย ได้เริ่มให้บริการ เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 
2009 ในส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในช่วงการทดลองหรือทดสอบการรับส่งสัญญาณ ได้แก่ ไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 13 ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคที่มีการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสยีงใน 
ระบบดิจิตอล 

 
การรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลจะทําให้ลดต้นทุนการลงทุนการสร้างโครงข่าย โดยคิดเป็นร้อยละ 

๑๐ เมื่อเปรียบเทียบกับการออกอากาศหน่ึงรายการในระบบ FM  ในส่วนของด้านเคร่ืองรับปัจจุบันมีการ
จําหน่ายเครื่องรับผ่านร้านค้าปลีก โดยเฉพาะระบบ DAB+ ราคาขั้นตํ่าที่สํารวจจากท้องตลาดอยู่ที่ 29 ดอล
ล่าร์สหรัฐ รวมถึงเคร่ืองรับของระบบดิจิตอลยังใช้พลังงานน้อยกว่าระบบ FM ประมาณร้อยละ 20  
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รูปที่ 14 เปรียบเทียบการสร้างโครงข่ายของทั้งระบบ FM และ DAB+ 
 

สําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์มีบริษัทจํานวนมากที่ได้มีการประกาศการรองรับและติดต้ังเคร่ืองรับ DAB+ โดยมี
รายช่ือบริษัทดังน้ี   
 
 

 

Alfa Romeo www.alfaromeo.com 

 

Audi www.audi.com 

 

BMW www.bmw.com 

 

Chrysler www.chrysler.com 

 

 
Daimler 

www.daimler.com 

 

Fiat www.fiat.com 

 

Rolls-Roycemotorcars www.ford.com 

 

Hino www.hino.com 
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Honda www.world.honda.com 

 

Hyundai www.hyundai.com 

 

Jaguar www.jaguar.com 

 

Land Rover www.landrover.com 

 

Lexus www.lexus.com 

 

Lotus www.lotuscars.com 

Mercedes Benz 
www.mercedes-

benz.com 

 

Mini www.mini.com 

 

Nissan www.nissan-global.com 

 

Opel www.opel.com 

 

Peugeot www.peugeot.com 

 

Renault www.renault.com 

 

Seat www.seat.com 
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Skoda 
www.new.skoda-

auto.com 

 

Toyota www.toyota.com 

 

Vauxhall www.vauxhall.co.uk 

 

Volkswagen www.volkswagen.com 

 

Volvo www.volvo.com 

  
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 จํานวนเปอร์เซนต์ของรถยนต์ที่ให้การรับรอง DAB+ เป็นมาตรฐานหลัก 
 
นอกจากการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลใหม่แล้ว รถยนต์ที่ติดต้ัง

เครื่องรับแอนะล็อกยังสามารถใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า การติดต้ังอุปกรณ์แปลงสัญญาณท่ีเรียกว่า Car Digital 
Radio Adapter กับเคร่ืองรับวิทยุระบบแอนะล็อกเดิมที่มีอยู่แล้วในรถยนต์  

การขับเคลื่อนกิจการสนับสนุนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล จะต้องมีปัจจัยที่
นํามาพิจารณาดังต่อไปน้ี  

1) ด้านนโยบายและการกํากับดูแล  
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2) ด้านการรับสัญญาณ 
3) ด้านรูปแบบเน้ือหารายการใหม่ๆ 
4) ด้านความพร้อมของเคร่ืองรับ 
5) ด้านการจัดต้ังกลุ่มอุตสาหกรรมวิทยุดิจิตอล 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการกําหนดปัจจัยที่กล่าวมาจะต้องมีการกําหนดแผนการเร่มระบบการรับส่ง

สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ดังรูปที่ 16 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 16 ห่วงโซ่ความร่วมมือ 
 
 
การเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ยังไม่มีแนวทาง
ที่ชัดเจน โดยมีเพียงสหราชอาณาจักร นอรเวย์ และ เดนมาร์ก 
 

ประเทศ แนวทางการยุติ 
สหราชอาณาจักร เมื่อมีการให้บริการร้อยละ 94 ในระดับชาติ และพ้ืนที่ถนนสายหลัก 

นอรเวย์ ยุติการรับส่งสัญญาณในปี 2017 
เดนมาร์ก ยุติการรับส่งสัญญาณในปี 2019 
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สถานะการใหบ้ริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของสหราชอาณาจักร 
ปัจจุบันได้การจัดต้ังกลุ่มอุตสาหกรรมของหน่วยงานต่างที่เก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล ภายใต้ช่ือ “Digital Radio UK” ประกอบไปด้วย 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 17 กลุ่มอุตสาหกรรม “Digital Radio UK” 

ภาระหน้าที่หลักของ Digital Radio UK ประกอบไปด้วยภาระกิจหลักดังต่อไปน้ี 
1) สนับสนุนการดําเนินงานแก่ Ofcom  ในการจัดทํา Digital Radio Action Plan 
2) สนับสนุนการดําเนินงานของ Ofcom ในด้านการออกใบอนุญาต 
นอกจากน้ี Digital Radio UK ยังได้มีการสนับสนุนให้มีการรวมกิจการกระจายเสียงในแพลตฟอร์ม

ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ได้แก่ 
วิทยุกระจายเสียงภาคพ้ืนดิน ได้แก่ FM DAB/DAB+ 
วิทยุกระจายเสียงผ่านโครงข่ายไอพี ได้แก่ DAB ผ่านไอพี 
วิทยุออนไลน์ 
วิทยุผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอล 
กิจการวิทยุกระจายเสียงของสหราชอาณาจักรถือว่าเป็นสื่อที่มีอิทพลต่อประชาชน เมื่อพิจารณาจาก

ผู้ฟังที่มีการรับฟังวิทยุจากการเปรียบเทียบกับสื่อต่างๆ ดังรูปที่ 4 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบด้านความ
นิยมกิจการกระจายเสียงมีสัดส่วนที่ลดลง 

เมื่อพิจารณาเฉพาะกิจการกระจายเสียงพบว่าปัจจุบันผู้ฟังกลุ่มวัยรุ่นร้อยละ 10 เลือกรับฟังผ่านวิทยุ
ดิจิตอลหรือ DAB 
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  รูปที่ 18 ระยะเวลาการใช้งานบริการสื่อต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบเป็นนาทีต่อวัน 
 
การกําหนดนโยบายการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสยีงเป็นระบบดิจิตอล โดยมี

เกณฑ์กําหนดในปี 2016 ดังต่อไปน้ี 
1) ด้านการให้บริการ: กําหนดให้มีการให้บริการ DAB ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในสัดส่วน

ใกล้เคียงกับ การให้บริการวิทยุ FM 
2) ด้านการรับฟัง:  ให้มีส่วนแบ่งของผู้ฟังร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ฟัง FM 

นอกจากกําหนดนโยบาย Department for Culture, Media and Sport  ยังได้มีการทํางานร่วมกับ
กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 

1) สนับสนุนงบประมาณจํานวน 7 ล้านปอนด์ให้มีการขยายโครงข่ายสําหรับประเภทบริการ
ท้องถิ่น ให้ครอบคลุมในแต่ละพ้ืนที่ให้บริการร้อยละ 72-90 

2) สนับสนุนโครงการนําร่องในปี 2014-2015 ให้แก่ Ofcom 
3) ขยายอายุใบอนุญาตโครงข่ายจนกระทั้งถึงปี 2030 
4) ออกใบอนุญาตโครงข่ายระดับประเทศให้แก่ D2  
5) สนับสนุนให้ Digital Radio UK ทํางานร่วมกับ UK Motoring Agencies ในด้านการ

ประชาสัมพันธ์ 
พฤติกรรมการรับฟังวิทยุดิจิตอลของผู้ฟังในสหราชอาณาจักพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการรับฟังจากที่พัก

หรือที่บ้าน ในขณะที่การรับฟังในขณะขับรถยนต์มีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังรูปที่ 19 
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รูปที่ 19 ร้อยละของพฤติกรรมการรับฟังวิทยุดิจิตอล 

 
การกําหนดนโยบายการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในช่วง 3 ปีถัดไปจะเป็นการ

กําหนดเพ่ือเป็นเป้าหมายสําหรับการกําหนดวันยุติการรับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อก  
ในด้านความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมในการประชาสัมพันธ์ ได้มีการจัดโครงการณรงค์ เป้าหมาย

เพ่ือให้มีกลุ่มผู้ฟังร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ฟังวิทยุ FM โดยการจัดทําโลโก้และข้อความ
ประชาสัมพันธ์ “if you love radio, go digital” โครงการรณรงค์น้ีประชาสัมพันธ์ผ่าน BBC ทั้งสื่อโทรทัศน์
และวิทยุ รวมถงความร่วมมือจากผู้ประกอบการประเภทธุรกิจ  

 
 

รูปที่ 20 ข้อความประชาสัมพันธ์วิทยุดิจิตอล 
นอกจากน้ียังมีการรณรงค์ร่วมกับร้านค้าปลีกและตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ นอกจากน้ียังมีการนํา

เครื่องหมาย digital radio tick mark                                มาใช้กับเคร่ืองรับวิทยุ DAB ในรถยนต์ โดย
เริ่มใช้อย่าเป็นทางการในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2014 เพ่ือสื่อสารให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าเคร่ืองรับผ่าน การ
ทดสอบและการรับรองข้อกําหนดทางเทคนิค 
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3.3 การเขา้ร่วมงาน  MIPTV ที่เมือง Cannes ประเทศฝร่ังเศส 

 
MIPTV เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 51 และเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในการเสนอเนื้อหาผ่านจอต่างๆ การจัด

งานน้ีประกอบไปด้วยการขายหนังภาพยนตร์ การ์ตูน Animation ตลอดจนการแสดงวิวัฒนาการ และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง โดยภายในงานได้แบ่งออก เป็น การขาย content ตามแต่ละทวีป   ทั้งในส่วนที่มาจาก
สหรัฐอเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และมีการจัดแสดงบู๊ทงาน
กว่า 16,000 บู๊ท   MIPCube Forum จะเป็นการสนทนาเพ่ือจับคู่ทางการค้า และความร่วมมือ ต่อยอดทาง
ธุรกิจ  มีการเสนอเทคโนโลยีช้ันนําในการฉายภาพยนตร์ การสัมมนาเกี่ยวกับทิศทางตลาดภาพยนตร์  
 

ข้อกําหนดทางเทคนคิ คําอธบิาย 

FM, DAB, DAB+ คุณสมบัติเครือ่งรับต้องรองรับ FM DAB แล ะDAB+ 

Channel decoding 

Full Band 3 reception – 5A to 13F 

MPEG layer 2 and MPEG-4 HE AACv2 decoding 

Service label display / Dynamic Labelling แสดงช่ือสถานี / scrolling data 

FM RDS FM data services 

Re-tuning มีปุ่มกดสําหรบั Re-tuning 

Receiver sensitivity เพ่ือให้สามารถรับสัญญาณ DAB  

Adjacent Channel Interference 

Service following  มีการเช่ือมโยงการให้บริการของแต่ละภูมิภาค 

Traffic announcements  Driver requested announcements 
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นอกจากน้ี ก่อนหน้างาน  MIPTV จะมีงาน MIPDOC และ MIPFormat ที่นําเสนอผลงานในรูปแบบใหม่ที่จะ
เป็นเน้ือหาแตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์  
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The MIPTV 4K Ultra-HD programme, created in partnership with Sony Corporation and  
sponsored by SES Astra, represents the world’s first showcase of 4K content covering  
all entertainment genres. The broadcasting and global production community at MIPTV  
will be able to see real 4K footage and experimental transmissions covering live action,  
factual, natural history, music, sports and drama all showcased in a dedicated 4K Theatre  
located in the main exhibition hall.  
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4.  สรุปประเด็นสําคัญจาการประชุม 

 การประชุมกับ World DMB จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 10 เมษายน 2557 ณ ประเทศนอร์เวย์ และ
ประเทศสหราชอาณาจักร ในครั้งนี้สามารถสรุปได้เป็น 3 ภาคส่วนดังนี้  

 1. ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้มีการกําหนดแนวทางการเริ่มรับส่งอย่างชัดเจน (โดยได้แนวทางการยุติ
การรับส่งวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อก) เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม โดยมีการประสานงานกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมทั้งผู้ผลิตและสถานีวิทยุ ทั้งวางแผนรณรงค์การโฆษณา และการสนันสนุนงบประมาณให้กับโครงการ
ต่างๆ ด้านการเริ่มรับส่งวิทยุกระจายเสียงจากระบบระบบดิจิตอล  โดยที่ภาครัฐยังไม่มีการกําหนดวันที่ชัดเจนต่อการ
ยุติการรับส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล เนื่องจากมองว่าควรขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลักในการตัดสินใจ  

 2. ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรม ได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้ง Digital Radio Norway และ 
Digital Radio UK  ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ซึ่งจะประสานงานกับภาครัฐและกํากับดูแล (ได้แก่ Ofcom และ
กระทรวงวัฒนธรรมของนอร์เวย์) โดยมีหน้าที่กําหนดแนวนโยบายการดําเนินการด้านธุรกิจ รวมไปถึงการกําหนด
ทิศทางของกิจการกระจายเสียงของประเทศ โดยอุตสาหกรรมจะเป็นแกนกลางหลักผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ Digital Radio 
Norway (radio.no) และ http://www.getdigitalradio.com/ ทั้งการเปรียบเทียบราคาเครื่องรับและการ
ตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการ 

 3. ด้านกลุ่มผู้บริโภค มีความตื่นตัวต่อการเริ่มรับส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล จากความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งจากภาครัฐและกลุ่มอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังประสงค์ที่จะรับฟังรับ
วิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อก เนื่องจากราคาของเคร่ืองรับในปัจจุบันที่ยังคงสูง (แต่แนวโน้มราคาของเครื่องรับ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง)  

_____________________ 


