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ขอรูป

ค�านิยม

รายงานการศกึษาการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีง

ในระบบดิจิตอล นับเป็นงานวิชาการของส�านักงาน กสทช.  

ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นการให้ข้อมูลกับประชาชน  

และตอบสนองภารกิจของส�านักงาน กสทช. ในฐานะองค์กร

ก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 

กิจการโทรคมนาคม มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อเป้าหมาย

ในการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันรวมทั้งการใช้งาน 

คลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด  

ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อประชาชน 

การเปลีย่นผ่านไปสูว่ทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล 

จะท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานคลื่นความถี่มากขึ้น 

เน่ืองจากที่ขนาดช่องสัญญาณเท่ากันหากเป็นระบบดิจิตอล

จะสามารถรองรับการให้บรกิารช่องรายการวทิยจุ�านวนมากกว่า

ในระบบแอนะล็อก ท�าให้เกิดการแข่งขันน�าเสนอรายการ 

ที่หลากหลายให้กับผู้ฟังได้มากขึ้น และเทคโนโลยีสมัยใหม ่

จะลดการกวนกันของสถานีวิทยุในระบบดิจิตอล ส่งผลให้

สามารถออกอากาศได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้น ท�าให้

เกิดคุณภาพในการรับฟังและสร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อีกทางหนึ่ง

ผูป้ระกอบการกจิการกระจายเสยีง สถาบนัการศกึษา 

หน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนประชาชน 

และผู ้สนใจทั่วไปที่ได ้อ ่านรายงานฉบับนี้  จะทราบถึง 

สภาพกจิการวทิยกุระจายเสยีงของประเทศไทย กฎ ระเบยีบ

และมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง การออกแบบโครงข่าย

และบริการ ตลอดจนกรณศีกึษาการให้บรกิารวทิยกุระจายเสยีง
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ระบบดิจิตอลในทวีปยุโรป เอเชีย-แปซิฟิค และอาเซียน  

พร้อมข้อเสนอแนะส�าหรับประเทศไทย

ผมขอขอบคุณคณะผู ้จัดท�าที่ ได ้ร ่วมกันจัดท�า 

รายงานฉบับน้ีจนประสบผลส�าเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

รายงานฉบับน้ีจะถูกน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน ์

ต่อการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนผ่านกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ของประเทศไทย เป็นระบบดิจิตอลได้อย่างรวดเร็วและ 

มปีระสทิธภิาพต่อไป

 

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์) 
  เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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หนังสือฉบับน้ีจัดท�าขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (ส�านักงาน กสทช.) โดยส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ซึง่เป็นหน่วยงานในการขบัเคลือ่นภารกจิทางด้านการเปลีย่นผ่านไปสู่การรบัส่งสัญญาณวิทยกุระจายเสียง
ในระบบดิจิตอล โดยส�านักงาน กสทช. ได้มีความร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU) เพื่อศึกษาแนวทางก�ากับดูแลส�าหรับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอส�าหรับ
ประเทศไทย ภายใต้โครงการ NBTC/ITU Project on the Development of a Framework  
for Digital Radio Services in Thailand ในการจัดท�าแผนการให้บริการวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอลในประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาส�าคัญเกี่ยวกับ แนวทางและกรอบการก�ากับดูแล 
เทคโนโลยี การออกแบบโครงข่ายส่งสัญญาณ กรณีศึกษาต่างประเทศ คณะผู้เชี่ยวชาญจาก ITU   
Mr. Peter Walop Mr.Jan Doven  Mr.Sharad Shadu Mr. Les Sabel ร่วมกับคณะผู้จัดท�า
รายงานจากส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส�านักงาน กสทช. ในการพัฒนาเนื้อหารายงาน
การศึกษาของหนังสือฉบับนี้  นอกจากนี้คณะผู้จัดท�าได้รวบรวมข้อมูลจากโครงการวิจัยตัวชี้วัดและ
การส�ารวจการเข้าถงึบรกิารโทรทศัน์และบรกิารกระจายเสยีง โครงการทบทวนร่างแผนพฒันากจิการ
กระจายเสียงและร่างรายงานประเมินผลกระทบฯ และข้อมูลจากองค์กรสากลระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง อาทิเช่น  WorldDAB   และ Asia-Pacific Broadcasting (ABU) 
และ European Broadcasting Union (EBU)  

คณะผู้จัดท�าขอขอบคุณผู ้เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 
ภาคประชาชน โดยเฉพาะผูม้ส่ีวนได้เสยีเกีย่วกบัการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล
ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมการประชุมต่างๆ และได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ
กิจการกระจายเสียง รวมทั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
บริษัทที่ปรึกษา เออีซี แอดไวซอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัทที่ปรึกษา ไทม์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด 
ที่มีส่วนสนับสนุนข้อมูลในการจัดท�ารายงานท�าการศึกษานี้ 

ในนามของคณะผู้จัดท�ารายงาน ส�านักงาน กสทช. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป 
ที่มีความสนใจกิจการวิทยุระจายเสียงในระบบดิจิตอล                                        

ค�าน�า

คณะผู้จัดท�า
ส่วนงานกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่

ส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

มีนาคม 2561
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014 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

1. บทน�า

กิจการกระจายเสียงเป็นกิจการที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท้ังในระดับชาติและท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของ
ประชาชนท้ังในด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ด้านเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด เทคโนโลย ี
ที่ใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น เนื่องจากการรับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสียงระบบดิจิตอลน้ันเป็นการใช้งานคล่ืนความถี่วิทยุให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและ
สามารถรับฟังเสียงที่คุณภาพดีให้ชัดเจนกว่าเดิม ลดปัญหาการเกิดสัญญาณรบกวน และสามารถ
ขยายพื้นที่ในการรับสัญญาณให้ครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ อีกทั้งรองรับ 
การรับส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณข้อมูล เช่น ข้อความ ภาพ และสามารถน�าไปประยุกต์ใน 
บริการรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในปัจจุบัน เช่น ระบบสัญญาณ 
เตือนภัยพิบัติ ระบบแสดงผลการจราจร การแสดงภาพเพื่อประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา เป็นต้น

ตามแผนพัฒนาดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2559 – 2563) เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัล
ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 ก�าหนดให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ทีก่�าหนดแนวทางการอนญุาตและก�ากบัดแูลการใช้คลืน่ความถี ่
และการประกอบกิจการ มาตรา 27 และ 49 ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช ้เป ็นแนวทางในการด�าเนินการระยะ 5 ปี โดยแผนแม่บท 
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ 6  
การเปล่ียนผ่านไปสู ่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
โดยมี เป ้าประสงค ์ เพื่อเปลี่ยนผ ่านไปสู ่วิทยุกระจายเสียงภาคพื้นดินระบบดิจิตอลและ 
การให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลเพ่ือใช้งานคลื่นความถี่อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ และเพื่อท�าให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุกระจายเสียงภาคพื้นดินระบบดิจิตอลและ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึง การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิตอลได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพที่ดีขึ้น รูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย รองรับการให้บริการที่ตอบสนองต่อ 
การใช้งานในปัจจุบัน 
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015รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

ประเทศไทยมีการให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อก เอ.เอ็ม. (AM) และ  
เอฟ.เอม็. (FM) ในการรบัส่งสญัญาณโดยยงัประสบปัญหาการรบัฟังวทิยกุระจายเสยีง คอื ประชาชน
ไม่สามารถรบัฟังเสยีงได้ชดัเจน เกดิปัญหาการรบกวนสญัญาณ ประกอบกบัมผีูท้ดลองประกอบกจิการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก (วิทยุชุมชนเดิม) เป็นจ�านวนมากกว่า 5,000 ราย ท�าให้มี 
การใช้งานคลื่นความถี่ในย่าน เอฟ.เอ็ม. (FM) คับค่ัง การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
ด้วยระบบดิจิตอลอาจเป็นส่วนหน่ึงที่สามารถลดปัญหาที่กล่าวมาได้ เนื่องจากการรับส่ง 
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลนั้นเป็นการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุให้มีประสิทธิภาพ 
เพิ่มมากขึ้นและสามารถรับรับฟังเสียงที่คุณภาพดีให้ชัดเจนกว่าเดิม ลดปัญหาการสัญญาณรบกวน  
และสามารถขยายพ้ืนที่ในการรับสัญญาณให้ครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ อีกทั้ง 
รองรับการรับส่งสัญญาณเสียงซึ่งเป็นบริการหลักและสัญญาณข้อมูล เช่น ข้อความ ภาพ  
และสามารถน�าไปประยุกต์ให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบสัญญาณเตือนภัยพิบัติ  
ระบบแสดงผลการจราจร การแสดงภาพเพ่ือประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา เป็นต้น รายงานฉบับนี้
เป็นการสรุปเทคโนโลยีและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล กรณีศึกษาบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของต่างประเทศ รวมถึง 
แนวทางการให้บริการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย การให้บริการวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอลเป็นการใช้งานคลื่นความถี่ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากความก้าวหน้าของ 
เทคโนโลยีและการพัฒนากิจการกระจายเสียงของประเทศไทย
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2. สภาพกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย

2.1 สภาพกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย
กิจการกระจายเสียงนับเป็นกิจการสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งที่ถือเป็นบริการ 

ขั้นพื้นฐานที่ได้รับความนิยมจากประชาชนและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ (Free-to-Air (Service) และเป็นบริการที ่
สามารถกระจายข้อมลูข่าวสารและสือ่เนือ้หาโดยครอบคลมุพืน้ทีใ่นวงกว้างและครอบคลมุประชาชน
หลากหลายกลุ่ม ท�าให้ประชาชนไทยได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เท่าเทียมกัน 
และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ หลากหลาย และรอบด้าน 
กิจการกระจายเสียงจึงได้รับความนิยมจากประชาชน และมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม
ของประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู ่ และด้านเศรษฐกิจสังคม 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น

วิทยุกระจายเสียงยังเป็นส่ือหลักของภาครัฐในการติดต่อสื่อสารกับภาคประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและนโยบายของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งเป ็นสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่บุคคลและชุมชนพึงได ้รับตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤติ เหตุฉุกเฉิน
หรือภัยพิบัติขึ้นในประเทศไทย วิทยุกระจายเสียงสามารถเป็นช่องทางที่หน่วยงานภาครัฐใช้ใน 
การแจ้งเตือนภัย แจ้งเหตุด่วน ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อรายงาน 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงที รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อให ้
การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุด ดังน้ัน กิจการกระจายเสียงจึงเป็นกิจการที่มีความส�าคัญ
ต่อประชาชนไทยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และการส่งเสริม 
การเข้าถึงแหล่งความรู ้และข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานของประชาชน อันเป็นรากฐานที่ส�าคัญ 
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 จากผลการส�ารวจพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงของประชาชนที่มีอาย ุ
ตัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป ในโครงการวจิยัตวัชีว้ดัและการส�ารวจการเข้าถงึบรกิารโทรทศัน์และบรกิารกระจายเสยีง 
ปี พ.ศ. 2559 - 2560 โดยส�านักงาน กสทช. ร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท เออีซี แอดไวซอร่ี 
(ประเทศไทย) จ�ากดั พบว่าประชาชนในประเทศไทยยงัคงรบัฟังวทิยกุระจายเสยีง โดยมคีรวัเรอืนทีม่ี 

รูปที่ 1 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับวิทยุต่อครัวเรือนทั้งหมดของประเทศไทย
ที่มา : ส�านักงาน กสทช.
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เครือ่งรบัวทิยตุ่อครวัเรอืนทัง้หมดของประเทศไทยคดิเป็นร้อยละ 52 ซึง่พฤตกิรรมการใช้บรกิารวทิย ุ
กระจายเสียงของประชาชนส่วนใหญ่จะรับฟังผ่านเครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบในรถยนต์  
และเครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบตั้งโต๊ะในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 36 และร้อยละ 31  
ตามล�าดับ จากข้อมลูดงักล่าวประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงมคีวามต้องการรบัฟังวทิยกุระจายเสยีงในชวีติ
ประจ�าวันอยู ่ แต่ด้วยสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหา 
การรับฟังวิทยุกระจายเสียงที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากการรบกวนคลื่นความถี่ระหว่างสถานีวิทยุด้วยกัน 
ซึ่งเป ็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของผู ้ประกอบกิจการกระจายเสียงเป ็นจ�านวนมาก ท�าให ้ 
จ�านวนคลื่นความถี่มีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน

2.2 การประกอบกิจการกระจายเสียงในปัจจุบัน
ปัจจุบันประเทศไทยแบ่งรูปแบบการประกอบกิจการกระจายเสียงออกเป็น 

2 ประเภทหลัก คือ
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก หรือผู้ประกอบกิจการรายเดิม เป็นผู้ประกอบ

กิจการท่ีด�าเนินการก่อนพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2551 บังคับใช้ ปัจจุบันกิจการกระจายเสียง 
ในประเทศไทยเป็นบริการกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกทั้งหมด สามารถแบ่งตามประเภท 
ย่านความถี่ได้ 2 ประเภท คือ
 1) ช่วงคลื่นความถี่สูงมากแบนด์สอง (VHF Band II) ตั้งแต่ 87 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
ถึง 108 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ด้วยความกว้างของช่องสัญญาณที่ 0.25 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ต่อ 
ช่องสัญญาณ ส�าหรับใช้รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) 
 2) ช ่วงคล่ืนความถี่ ในย ่านความถี่กลาง (Medium Frequency: MF)  
ตั้งแต่ 526.5 กิโลเฮิรตซ์ (KHz) ถึง 1,606.5 กิโลเฮิรตซ์ (KHz) ด้วยความกว้างของช่องสัญญาณ 
ท่ี 9 กโิลเฮริตซ์ (KHz) ต่อช่องสญัญาณ ส�าหรบัใช้รบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบ เอ.เอม็. (AM) 
 สถานวีทิยกุระจายเสยีงคลืน่หลกัในประเทศไทยทีม่กีารใช้งานจรงิในปัจจบุนั (ปี 2560) 
มีจ�านวนทั้งสิ้น 506 สถานี แบ่งเป็น 
 1) สถานีวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) จ�านวน 313 สถานี มีหน่วยงานหลัก 
ที่เป็นเจ้าของสถานี ดังน้ี กองทัพไทยเป็นเจ้าของสถานีจ�านวน 89 สถานี กรมประชาสัมพันธ์
เป็นเจ้าของสถานีจ�านวน 88 สถานี บริษัท อสมท จ�ากัด เป็นเจ้าของสถานีจ�านวน 60 สถานี 
กรมต�ารวจเป็นเจ้าของสถานีจ�านวน 37 สถานี และอีก 39 สถานีที่อยู่ภายใต้หน่วยงานอื่นๆ  
ซึ่งท้ัง 3 หน่วยงานแรก (กองทัพไทย กรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท อสมท จ�ากัด) ถือเป็น 
หน่วยงานหลักที่มีสถานีวิทยุคลื่นหลักในครอบครองรวมกันมากกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวน 
สถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) คลื่นหลักทั้งหมด 
 2) สถานีวิทยุระบบ เอ.เอ็ม. (AM) จ�านวน 193 สถานี มีหน่วยงานหลักที่เป็น
เจ้าของสถานีดังนี้ กองทัพไทยเป็นเจ้าของสถานี 112 สถานี กรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าของสถานี 
57 สถานี และหน่วยงานอ่ืนอีก 24 สถานี ดังแสดงตามตารางที่ 1 โดยหน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกจิเป็นผู้ถอืครองคลื่นความถี่ ทั้งรูปแบบบริหารจดัการสถานเีองและแบ่งใหบุ้คคลภายนอก
เช่าช่วงเวลาหรอืร่วมผลติรายการ ภาพรวมคลืน่ความถีท่ีจ่ดัสรรให้สถานวีทิยกุระจายเสยีงคลืน่หลกั  
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที ่1 หน่วยงานทีถ่อืครองคลืน่ความถีร่ะบบ เอ.เอม็. (AM) และ เอฟ.เอม็. (FM)

กลุ่มหน่วยงาน หน่วยงาน AM FM

กลุ่มหน่วยงานสังกัด
ส�านักนายกรัฐมนตรี

1 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 2 60

2 กรมประชาสัมพันธ์ 57 88

กลุ่มหน่วยงานเพื่อความมั่นคง 3 กองทัพบก 78 49

4 กองทัพอากาศ 18 18

5 กองทัพเรือ 7 14

6 กองบัญชาการกองทัพไทย 7 7

7 กรมการพลังงานทหาร 2 1

8 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 7 37

กลุ่มหน่วยงานที่ไม่สังกัด
ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง อาทิ สภานิติบัญญัติ 
องค์กรอิสระ และหน่วยงาน
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

9 ส�านักงาน กสทช. 3 5

10 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1 15

11 ส�านักพระราชวัง 1 1

12 กรุงเทพมหานคร 1 -

กลุ่มหน่วยงานระดับกระทรวง 
ทบวง กรม ที่มีภารกิจ
เป็นการเฉพาะด้าน

13 กรมเจ้าท่า - 1

14 กรมส่งเสริมการเกษตร 1 -

15 กรมอุตุนิยมวิทยา 1 5

16 กรมประมง - 3

17 กระทรวงการต่างประเทศ 1 -

กลุ่มหน่วยงานเพื่อการศึกษา 18 กระทรวงศึกษาธิการ 1 1

19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - 1

20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 1

21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 -

22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 -

23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 1

24 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 2

25 มหาวิทยาลัยนเรศวร - 1

26 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1

27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 1

รวม 193 313

ที่มา : ส�านักงาน กสทช. (2560)
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ที่มา : กสทช.

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  23 

 
รูปท่ี 2 ต าแหนง่สถานีหลักส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM)   

ท่ีมา : กสทช. 

ต าแหน่งสถานีหลักส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) 

รูปที่ 2 ต�าแหน่งสถานีหลักส�าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM)

สัญลักษณ์แสดงข้อมูล
สถานีวิทยุระบบ FM
หน่วยงาน

กรมประชาสัมพันธ์

กองทัพไทย

อสมท

อื่นๆ

ขอบเขตจังหวัด

ต�าแหน่งสถานีหลัก
ส�าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในระบบ เอฟ.เอ็ม (FM)
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รูปที่ 3 จ�านวนสถานีวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) คลื่นหลักที่ใช้ในแต่ละความถี่

ที่มา : กสทช.
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จากรูปท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงการใช้งานคล่ืนความถี่ของสถานีวิทยุคลื่นหลักจะเห็นได้ว่า 

บางความถี่มีการใช ้ถึง 12 ครั้ ง แต ่บางความถี่มีการใช ้ เพียงครั้ งเดียว ซึ่ งการบริหาร 
การใช้งานคลื่นความถี่ที่เหมาะสมจะช่วยลดสัญญาณรบกวนซ่ึงกันและกันของคลื่นความถี่ได้  
แถบคลื่นความถี่ส�าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) ของประเทศไทยมีขนาด
กว้าง 20.25 MHz (ตั้งแต่ 87.50 ถึง 107.75 MHz) และมีช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ 0.25 MHz 
ท�าให้มีช่องสัญญาณส�าหรับกิจการกระจายเสียงจ�านวน 82 ช่อง เมื่อใช้ frequency reuse factor  
เท่ากับ 15 กับการจัดช่วงความถี่ข้างต้นสามารถใช้งานคลื่นความถี่ซ�้าได้ 5 ถึง 6 ครั้ง (82 ÷ 15  
ได้ค่าระหว่าง 5 ถึง 6) หรืออีกนัยหน่ึงคือแต่ละสถานีวิทยุกระจายเสียงสามารถใช้คลื่นความถี่ได้  
5 หรือ 6 ช่องสัญญาณ
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รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  25 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต าแหน่งสถานีหลักส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอ.เอ็ม. (AM) ต าแหน่งสถานีหลักส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอ.เอ็ม. (AM) 
ต�าแหน่งสถานีหลัก
ส�าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในระบบ เอ.เอ็ม (AM)

สัญลักษณ์แสดงข้อมูล
เสาส่งสัญญาณวิทยุระบบ AM

สถานีกรุงเทพ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อสมท 
กระทรวงการต่างประเทศ
กสทช.
กรมประชาสัมพันธ์
รัฐสภา
กองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรมอุตุนิยมวิทยา
ขอบเขตจังหวัด

ที่มา : กสทช.

รปูที ่4 ต�าแหน่งสถานหีลกัส�าหรบักจิการวทิยกุระจายเสยีงในระบบ เอ.เอม็. (AM)
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จากรูปสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. (AM) คลื่นหลักซึ่งการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอ.เอ็ม. (AM) จะครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ท�าให้การลงทุน
โครงข่ายมีความคุ้มค่ามากกว่าการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM)  
ท่ีเป็นการให้บริการในระดับท้องถิ่นที่มีความส�าคัญในเขตพ้ืนที่ชนบท จากข้อสังเกตพบว่าใน 
เขตพื้นที่จังหวัดใหญ่การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) มีการใช้งาน 
คลื่นความถี่คับคั่งส่งผลให้คุณภาพในการรับฟังเสียงลดลง 

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. (AM) ยังคงมีความส�าคัญ 
ในการพัฒนาด้านวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย ในขณะที่เทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียง 
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลซึ่งใช้ย่านความถี่สูงมาก (Very High Frequenzy: VHF) ช่วยให้ผู้ฟัง 
ได้รับฟังเสียงท่ีมีคุณภาพเสียงดีขึ้น มีการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ ช่วยลดต้นทุนในการส่งสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียง และเป็นการขยายความครอบคลุมของพ้ืนที่รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
ให้กว้างขึ้น ลดพื้นที่อับสัญญาณ

2. ผู ้ทดลองประกอบกิจการหรือสถานีวิทยุชุมชนเดิมเป็นสถานีวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. 
(FM) ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู ้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงที่สามารถออกอากาศได้ 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 มีจ�านวนทั้งสิ้น 
4,191 สถานีทั่วประเทศไทย สามารถแบ่งผู้ประกอบกิจการวิทยุออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท
ทางธุรกจิ 3,258 สถาน ีประเภทบรกิารสาธารณะ 738 สถาน ีและประเภทบรกิารชมุชน 195 สถาน ี1

1 อ้างอิงข้อมูลจาก https://broadcast.nbtc.go.th/radio/ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
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รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  27 

 
รูปท่ี 5 ต าแหน่งสถานีวิทยุกระจายเสียงประเภททดลองประกอบกิจการ  

ท่ีมา : กสทช. 

รูปที่ 5 ต�าแหน่งสถานีวิทยุกระจายเสียงประเภททดลองประกอบกิจการ 

ที่มา : กสทช.

สถานวีทิยกุระจายเสยีง
ประเภททดลอง
ประกอบกจิการของประเทศไทย

สัญลักษณ์แสดงข้อมูล

สถานีวทิยกุระจายเสยีง

ประเภททดลองประกอบกจิการ

ขอบเขตจังหวัด
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2.3 สภาพตลาดและการเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียง
จากผลส�ารวจการเข ้าถึงการบริการวิทยุกระจายเสียงของประชากรไทย 

โดยส�านักงาน กสทช. ในปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีจ�านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณวิทยุ 
คิดเป็นร้อยละ 52 ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย จะเห็นได้ว่ากิจการวิทยุกระจายเสียง 
ยังคงเป็นหนึ่งในบริการสื่อสารมวลชนที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก และมีมูลค่า 
โฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) คลื่นหลักในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
จ�านวน 41 สถานีซึ่งเป็นมูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM)  
รวมตลอดทั้งปีของ พ.ศ. 2558 ที่มูลค่า 5,675 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2559 ที่มูลค่า 5,262 ล้านบาท  
ทัง้นีม้ลูค่าโฆษณาในตลาดวทิยกุระจายเสยีงได้ลดลงจากปีก่อนเลก็น้อยและมแีนวโน้มลดลงต่อเนือ่ง

จากรปูที ่6 แสดงอตัราส่วนการเข้าถงึบรกิารวทิยขุองประชากร (ตัง้แต่อาย ุ12 ขึน้ไป) 
ของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปี ค.ศ. 2011 พบว่าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
มีแนวโน้มการรับฟังวิทยุลดลงอย่างต่อเนื่อง

จากรูปที่ 7 แสดงร้อยละของสถานที่ที่มีการรับฟังวิทยุกระจายเสียงเปรียบเทียบจาก 
การฟังของประชาชนทัง้หมด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในทกุประเทศนยิมรบัฟังวทิยกุระจายเสยีงทีบ้่าน  
รองลงมาพบว่าประชาชนนิยมรับฟังวิทยุกระจายเสียงในรถยนต์และที่ท�างานตามล�าดับ

รูปที่ 6 การเข้าถึงบริการวิทยุของประชากร (ตั้งแต่อายุ 12 ขึ้นไป) 
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค
ที่มา : AC Nielsen
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จากรปูที ่8 แสดงจ�านวนชัว่โมงทีป่ระชาชนรบัฟังวทิยตุ่อสปัดาห์ของประเทศต่างๆ ในภมูภิาค
เอเชยี-แปซฟิิก พบว่าประเทศส่วนใหญ่ประชาชนรบัฟังวทิยกุระจายเสยีง 15 - 20 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  
โดยระยะเวลาการฟังวทิยขุองประชาชนประเทศไทยในปีระหว่างปี ค.ศ. 2008 – 2011 มแีนวโน้มคงที่

รูปที่ 7 สถานที่ที่มีการรับฟัง (% จากการรับฟังทั้งหมด) 

ที่มา : AC Nielsen
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รูปที่ 8 ระยะเวลาที่ใช้ในการรับฟังวิทยุต่อสัปดาห์ (ชั่วโมง) ของประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ที่มา : AC Nielsen
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2 โครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส�ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง ปี พ.ศ. 2559 
 โดย ส�านักงาน กสทช. ร่วมกับบริษัทบริษัท เออีซี แอดไวซอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

จากผลการส�ารวจเมื่อปี 2558 ในรูปที่ 9 มีอัตราการเข้าถึงการรับฟังวิทยุจากทุกช่องทาง 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นร้อยละ 19 ของประชากรทั่วประเทศลดลงจากปีก่อนหน้า 
ทีอ่ยูท่ีร้่อยละ 24.46 ทัง้น้ี ผลการส�ารวจพบว่าประชากรไทยเข้าถงึการรบัฟังวทิยนุ้อยลงเรือ่ยๆ ในแต่ละปี

จากผลการส�ารวจพฤตกิรรมการใช้บรกิารวทิยกุระจายเสยีง ตามประเภทของเครือ่งรบัวทิยุ 
ของประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป2 แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
แบบในรถยนต์ และเคร่ืองรับสญัญาณวทิยแุบบต้ังโต๊ะในสดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกนั ดงัแสดงในรปูที ่10 และ 11

รปูที ่9 อตัราการเข้าถงึการรบัฟังวทิยจุากทกุช่องทางในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล
ในปี 2555-2558 

ที่มา : AC Nielsen
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พฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงด้านความถี่ในการรับฟังวิทยุของประชาชน 
ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป พบว่ามีจ�านวนประชาชนที่ฟังวิทยุร้อยละ 46.27 และประชาชนที่ไม่รับฟัง
วิทยุในสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 53.72 และเมื่อพิจารณาเฉพาะประชาชนที่รับฟังวิทยุจ�าแนก
ตามความถีใ่นการรบัฟังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รบัฟังวทิย ุ1-3 ครัง้ต่อเดอืนมากทีส่ดุทีร้่อยละ 31.4 
รองมาคือการรับฟังวิทยุ 1-2 วันต่อสัปดาห์ที่ร้อยละ 19.3

ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส่วนจ�านวนผู้รับฟังจ�าแนกตามสถานที่ พบว่า ผู้คนส่วนใหญ่นิยม 
รับฟังวิทยุที่บ้านร้อยละ 50.91 ตามมาด้วยการรับฟังวิทยุในรถร้อยละ 35.22 รับฟังวิทยุ 
ในที่ท�างานร้อยละ 11.62 และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.25 ของผู้ฟังวิทยุทั้งหมด นอกจากนี้ ยังพบว่า

รปูที ่11 ร้อยละของจ�านวนเครือ่งรบัวทิยตุ่อครวัเรอืน

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

รูปที่ 10 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับวิทยุต่อครัวเรือนทั้งหมดของประเทศไทย 

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

วิทยุประเภทใดประเภทหนึ่ง

เครื่องรับวิทยุแบบตั้งโต๊ะ

เครื่องรับวิทยุตั้งโต๊ะที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้

เครื่องรับวิทยุในรถยนต์

วิทยุประเภทใดประเภทหนึ่ง

เครื่องรับวิทยุแบบตั้งโต๊ะ

เครื่องรับวิทยุตั้งโต๊ะที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้

เครื่องรับวิทยุในรถยนต์

11.1 MiL HHs
52%

16.4 MiL units
0.77

6.5 MiL HHs
31%

7.5 MiL units
0.35

0.6 MiL HHs
3%

7.5 MiL units
0.03

7.7 MiL HHs
36%

8.3 MiL units
0.39
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ประชาชนส่วนใหญ่นิยมรับฟังวิทยุผ่านทางเครื่องรับวิทยุร้อยละ 70.59 ของผู้ฟังวิทยุทั้งหมด  
รองลงมาพบว่าประชาชนนิยมรับฟังวิทยุผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 28.52 และรับฟังวิทยุ
ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ร้อยละ 0.89 ของผู้ฟังวิทยุทั้งหมดตามล�าดับ

จากผลการส�ารวจจ�านวนผู ้รับฟังวิทยุในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพบว่าการรับฟัง 
คล่ืนวิทยุคล่ืนหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. (FM) จ�านวน 41 สถานีวิทยุ (87.5 MHz – 107.0 MHz) 
จากทกุช่องทาง (เช่น เครือ่งรบัวทิย ุโทรศพัท์เคลือ่นที ่แทบ็เลต็ และคอมพวิเตอร์) ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพฯ 
และปริมณฑล พบว่า ในเดือนธันวาคม 2560 มีประชากรไทยอายุต้ังแต่ 12 ปีข้ึนไป รับฟังวิทย ุ
ประมาณ 10,277,000 คน ซึ่งเป็นจ�านวนลดต�า่ลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ที่มีประชากร
รับฟังวิทยุประมาณ 10,970,000 คน 

บริการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยมีรายได้จากการสนับสนุนโดยภาครัฐและรายได้ 
จากการโฆษณา สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบดังนี้

1. หน่วยงานภาครัฐที่ถือครองใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียง หารายได้จาก
การขายช่วงเวลาให้โฆษณาให้แก่บริษัทโฆษณา และ/หรือ 

2. แบ่งให้หน่วยงานภายนอกเช่าช่วงเวลาหรือร่วมผลิตรายการในเชิงพาณิชย์ 

เครื่องรับวิทยุ
70.59%

โทรศัพท์เคลื่อนที่
28.52%

คอมพิวเตอร์
0.89%

ที่บ้าน
50.91%

ในรถ
35.22%

ที่ท�างาน
11.62%

อื่นๆ
2.25%

แยกตามอุปกรณ์ แยกตามสถานที่

รูปที่ 12 ร้อยละผูร้บัฟังวทิยกุระจายเสยีงจ�าแนกตามอปุกรณ์และแยกตามสถานที่ 

ที่มา : AC Nielsen

จากข้อมูลตัวเลขเม็ดเงินสื่อโฆษณาของบริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) จ�ากัด  
ในปี 2560 มูลค่ารวมของตลาดโฆษณาอยู่ที่ 91,195 ล้านบาท  โดยคาดว่าในปี 2561 มูลค่าของ
ตลาดโฆษณาเพิ่มขึ้น ประมาณการตัวเลขรวมอยู่ที่ 101,115 บาท จากทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค รูปที่ 133 แสดงมูลค่าคาดการณ์การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  

3 http://www.bltbangkok.com/News/
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แนวโน้มการลดลงของมูลค ่าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง ประเภทธรุกจิ เนือ่งจากรายได้หลกัของ 
ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทธุรกิจกว่าร้อยละ 98 ของรายได้ทั้งหมดเป็นรายได้ 
จากการโฆษณา ซึ่งรายได้จากการโฆษณาส่วนใหญ่อยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับความนิยม 
ล�าดบัต้นๆ เท่านัน้ เนือ่งจากรปูแบบการซือ้โฆษณาของเอเจนซีโ่ฆษณารายใหญ่ส่วนมากจะซือ้เวลาโฆษณา
กบัสถานวิีทยกุระจายเสยีงทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุ 10 อนัดบัแรกเป็นหลกั สถานวีทิยกุระจายเสยีง
ที่ได้รับความนิยมน้อยกว่าจะได้ส่วนแบ่งไม่มากจากมูลค่าโฆษณาทั้งหมดในตลาด ดังนั้น การลดลง
ของมูลค่าโฆษณาจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทธุรกิจ  
ซึ่งผู้ประกอบกิจการ อาจจะต้องหาแนวทางในการลดต้นทุน อาทิ งดการออกอากาศในช่วงเวลา 
ทีม่ผีูฟั้งน้อย ผลติหรอืจดัรายการทีใ่ช้ต้นทนุต�า่ลง รวมทัง้หาแนวทางในการให้บรกิารในรปูแบบใหม่

รูปที่ 13 การโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ ในปี 2561 เปรยีบเทยีบกบัปี 2560

ที่มา : bltbangkok

15,475
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7,650
3,250

1,440

51,580

11,780 11,160
8,925

3,000 3,150 3,150 1,600

หมื่น
ล้านบาท

สื่อ

โทรทัศน์ ดิจิตอล เอาต์ดอร์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ นิตยสาร

12.9%

58,000
ปี 2561

ปี 2560

ในปี 2561 เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 โดยมลูค่าโฆษณาผ่านสือ่โทรทศัน์ในปี 2560 เท่ากบั 51,580 ล้านบาท 
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 56.6 ของมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อทั้งหมด หรือเท่ากับ 
58,000 ล้านบาท ในขณะทีม่ลูค่าการโฆษณาผ่านสือ่วทิยคุงทีท่ีร้่อยละ 3.1 ของมลูค่าโฆษณาผ่านสือ่
ทั้งหมด หรือเท่ากับ 3,150 ล้านบาท
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จากข้อมูลการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบ เอฟ. เอ็ม. (FM)  
ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล จ�านวน 36 สถาน ี(88.0 – 91.5, 93.0 – 103.5 และ 104.5 – 107.0 MHz) 
ในเดือนธันวาคม 2560 มีมูลค่าโฆษณารวมประมาณ 406 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรียบเทียบการโฆษณา
ผ่านสถานวีทิยกุระจายเสยีงกบัเดอืนธนัวาคมปีก่อนหน้า พบว่า มมีลูค่าลดลงประมาณ 83 ล้านบาท 
โดยในเดือนธันวาคม 2559 นั้น มีมูลค่าโฆษณารวมประมาณ 489 ล้านบาท

ในปัจจุบันมูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงจากข้อมูลการโฆษณาผ่านสถาน ี
วิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�านวน 36 สถานี 
(88.0 – 91.5, 93.0 – 103.5 และ 104.5 – 107.0 MHz) พบว่า ในเดือนธันวาคม 2560 มีมูลค่า
โฆษณารวมประมาณ 406,636,000 บาท ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนหน้าประมาณ 33 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 7 

การประกอบกิจการกระจายเสียงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนแบ่งรายได้ 
จากโฆษณาส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ประกอบรายหลัก ได้แก่ อสมท เอไทม์ บีอีซีเทโร อินดิเพนเดนท์ 
และอาร์เอส คดิเป็นร้อยละ 40 ของรายได้ทัง้หมด โดยการด�าเนนิการของผูป้ระกอบกจิการทัง้ 5 ราย 
ด�าเนินการโดยบริหารจัดการเอง ให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงเวลาและร่วมผลิตรายการ
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2560

รูปที่ 14 มูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ปี 2560

ที่มา : AC Nielsen
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จ�านวนของผู้ฟังวิทยุ เอฟ.เอ็ม. (FM) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปี 
ขึ้นไป มีสัดส ่วนที่ลดลงเช ่นเดียวกับประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม จากการส�ารวจข้อมูล 
ในประเทศอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าบริการวิทยุยังคงได้รับความนิยม แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการรับฟัง

รายได้ค่าโฆษณาของสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. (FM) ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีสัดส่วนลดลง และมีส่วนต่างรายได้โฆษณาเพิ่มมากขึ้นอันเนื่อง 
มาจากการแข่งขนักนัระหว่างสถานวีทิยดุ้วยกนัและการแข่งขนักบัแพลตฟอร์มและบรกิารอืน่ๆ ด้วย

รูปที่ 15 ส่วนแบ่งการตลาดวิทยุกระจายเสียงโดยรายบริษัทในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ปี 2559
ที่มา : AC Nielson, Time Consulting

MCOT
13.03%

A-Time
10.46%
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3.64%
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6.70%

BEC Tero
6.04%

อื่นๆ
60.14%

รปูที ่16 รายได้การโฆษณาสถานีวทิยุ เอฟ.เอม็. ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล (ล้านบาท)

ที่มา : ส�านักงาน กสทช., AC Nielson
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มูลค่าโฆษณาวิทยุสถานี FM 
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ล้านบาท)
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วิทยุผ่านแพลตฟอร์มทางเลือกอ่ืนๆ โดยมีแนวโน้มในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นท�าให้สัดส่วนของผู้ฟังวิทย ุ
ผ่านระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) มีสัดส่วนที่ลดลง

จากผลการส�ารวจปัญหาที่ประชาชนพบในการรับฟังวิทยุกระจายเสียงผ่านระบบ 
ภาคพื้นดินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องมีคลื่นสัญญาณรบกวน คลื่นสัญญาณแทรก 
ร้อยละ 54.1 และคุณภาพเสียงวิทยุไม่ชัดเจนร้อยละ 45 ตามล�าดับ ดังแสดงในรูปที่ 18

รูปที่ 17 จ�านวนผู้ฟังของสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. (FM) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ที่มา : ส�านักงาน กสทช., AC Nielson
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110,000

105,000

114,917

119,639

130,011
126,566

ปี 2014 ปี 2015 ปี 2016 ปี 2017

รูปที่ 18 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุผ่านระบบวิทยุกระจายเสียง
จ�าแนกตามปัญหา (ปี 2559)
ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

0.0 20.0
ร้อยละของประชากร (ร้อยละ)

40.010.0 30.0 50.0 60.0

1. มีคลื่นสัญญาณรบกวน

2. คุณภาพเสียงไม่ชัดเจน

3. รายการไม่น่าสนใจ

54.1

45.0

10.8

ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาในการรับฟังวิทยุ

จ�านวนผู้ฟังของสถานีวิทยุ FM ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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วัตถุประสงค ์ ในการรับฟ ังวิทยุกระจายเสียงจากการส�ารวจพฤติกรรมการใช ้ 
วทิยกุระจายเสยีงพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับฟังวทิยเุพ่ือความเพลดิเพลนิ โดยประชาชนส่วนใหญ่รบัฟัง
รายการวิทยุประเภทรายการเพลง และรองมาประชาชนรับฟังวิทยุเพื่อรับทราบข่าวสารประจ�าวัน
และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ รายการวิทยุที่ได้รับความนิยมรองมาจึงป็นรายการข่าวสารตามล�าดับ 
เป็นพฤติกรรมที่เหมือนกันทุกช่วงอายุ ดังแสดงในรูปที่ 19

รูปที่ 19 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุ จ�าแนกตามประเภทรายการ
ที่ประชาชนรับฟัง (ปี 2559)
ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

10

ร้อยละของประชาชน (ร้อยละ)

205 15 25 300 35

1. รายการเพลง

2. รายการข่าวสาร

3. รายงานการจราจร

4. รายการสัมภาษณ์

5. รายการถ่ายทอดสดกีฬา

6. รายการธรรมะ

7. รายการทอล์คโชว์

8. รายการตอบปัญหา

29.5

24.3
5.7

3.5

2.8

2.7

1.9

1.3

ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุประเภทรายการต่างๆ
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3. การส�ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมของการรับฟังวิทยุกระจายเสียง
 

ส�านักงาน กสทช. โดยส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ได้ด�าเนินโครงการ  
“วิจัยตัวชี้วัดและการส�ารวจการเข ้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง” ร ่วมกับ  
บริษัท เออีซี แอดไวซอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อด�าเนินการส�ารวจ 
การเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงของประชาชน รวมถึงศึกษาวิจัยพฤติกรรม
ของประชาชนในการรับบริการดังกล่าว โดยมีการส�ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมของการรับฟัง
วิทยุกระจายเสียงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ ในบทน้ีจะสรุปข้อมูลการศึกษาที่ได้จากโครงการวิจัย 
ตวัช้ีวัดและการส�ารวจการเข้าถงึบรกิารโทรทศัน์และบรกิารกระจายเสยีงในส่วนของวทิยกุระจายเสยีง

โครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส�ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงได้ 
ส�ารวจข้อมูลการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
โดยการสุม่แบบแบ่งพวกหรอืแบบตามรายชัน้ภมู ิ(Stratified Random Sampling) โดยการก�าหนด
ขนาดตัวอย่างในขั้นแรกจะค�านวณหาขนาดตัวอย่างรวมทั้งหมด จากนั้นจึงท�าการกระจายขนาด
ตัวอย่างรวมลงในแต่ละจังหวัดด้วยวิธี Proportional allocation กล่าวคือ จังหวัดที่มีจ�านวน 
ครัวเรือนมากจะมีจ�านวนตัวอย่างมากด้วยเช่นกัน การส�ารวจจัดท�าขึ้น 2 ครั้ง ประกอบด้วย  
การส�ารวจครัง้ที ่1 การทดสอบการส�ารวจ (Pre-test) และการส�ารวจครัง้ที ่2 การส�ารวจจรงิ (Survey)

การส�ารวจครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบการส�ารวจ (Pre- test survey) ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
จาก 20 จังหวัด จังหวัดละ 20 ตัวอย่าง รวม 400 ตัวอย่าง เมื่อท�าการส�ารวจครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในแต่ละข้อจะถูกตรวจสอบหาความเชื่อมั่นหรือเที่ยงตรง (reliability) 
ของข้อค�าถามในแบบสอบถาม และจัดให้มีการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ส�าหรับ 
ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือร่วมแสดง 
ความคิดเห็นต่อแบบสอบถาม และน�าผลที่ได ้รับจากการประชุมเฉพาะกลุ ่มไปปรับปรุง
แบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีความเชื่อมั่นหรือเที่ยงตรงยิ่งขึ้นก่อน 
น�าไปใช้ในการส�ารวจครั้งที่ 2 ในการส�ารวจครั้งที่ 2 เป็นการส�ารวจจริง (Survey) ลงพ้ืนที่ 
เก็บข้อมูลตามจังหวัดต่างๆ รวม 44 จังหวัด รวมท�าแบบสอบถามทั้งสิ้นจ�านวน 6,434 ตัวอย่าง 
โดยท�าการส�ารวจในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2559
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ตารางที่ 2 ภาคและจังหวัดที่ส�ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมของการรับฟัง 
วิทยุกระจายเสียง

ภาคและจังหวัดที่ส�ารวจ

1. ชลบุรี
2. สมุทรปราการ
3. ปทุมธานี
4. นครปฐม
5. กาญจนบุรี
6. ราชบุรี
7. สุพรรณบุรี
8. ฉะเชิงเทรา
9. สมุทรสาคร

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

10. ประจวบคีรีขันธ์
11. จันทบุรี
12. เพชรบุรี
13. ปราจีนบุรี
14. ตราด
15. อ่างทอง
16. สิงห์บุรี
17. สมุทรสงคราม

ภาคเหนือ

1. เชียงใหม่
2. นครสวรรค์
3. พิษณุโลก
4. ก�าแพงเพชร
5. ตาก

6. พะเยา
7. ล�าพูน
8. น่าน
9. แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. นครราชสีมา
2. อุบลราชธานี
3. บุรีรัมย์
4. ชัยภูมิ
5. ร้อยเอ็ด

  6. กาฬสินธุ์
  7. นครพนม
  8. หนองคาย
  9. หนองบัวล�าภู
10. อ�านาจเจริญ

ภาคใต้

1. นครศรีธรรมราช
2. สุราษฎร์ธานี
3. ชุมพร
4. นราธิวาส

5. ปัตตานี
6. ยะลา
7. สตูล
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ตวัชีว้ัด แนวทางการจัดเก็บ อ้างอิงจากหน่วยงาน

1. จ�านวนครัวเรือนที่ม ี
 เครื่องรับสัญญาณวิทยุ 
 Number of Households with Radio

จากการส�ารวจ Ofcom ACMA

2. จ�านวนเครื่องรับสัญญาณวิทย ุ
 ต่อครัวเรือน 
 Number of Radios per Household

จากการส�ารวจ Ofcom 
Dept. Comms & Arts

3. ร้อยละของครัวเรอืนทีม่ ี
 เครือ่งรับสญัญาณวทิยุ 
 % of Households with Radio

จากการส�ารวจ UN Ofcom ACMA

4. จ�านวนครัวเรือนที่ม ี
 เครื่องรับสัญญาณวิทยุแอนะล็อก 
 Number of Households with  
 Analogue Radio

จัดเก็บหลังจากเริ่ม 
รับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสยีงในระบบ
ดจิติอล

Ofcom ACMA

ประเทศไทยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
แสดงการเข้าถึงการใช้บริการโทรทัศน์ของประชาชน ได้แก่ จ�านวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ จ�านวน 
ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ระบบเคเบิล และจ�านวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ระบบดาวเทียม ท�าการ 
เก็บข้อมูลทุก 10 ปี ส่วนอัตราการชมโทรทัศน์ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปจ�าแนกตามกลุ่มอายุ 
และอัตราการฟังวิทยุของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�าแนกตามกลุ่มอายุ จัดเก็บทุก 5 ปี นอกจากนี้ 
ยังมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติของสากล โดยหน่วยงานหลักที่มีการเก็บข้อมูลและจัดท�าตัวช้ีวัด  
ได้แก่ ตัวชี้วัดของสหประชาชาติ (UN: United Nations) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU: International Telecommunication Union) ตวัชีว้ดัของหน่วยงานก�ากบัดแูลกจิการโทรทศัน์ 
กิจการกระจายเสียง ได้แก่ Federal Communications Commission (FCC) ของสหรัฐอเมริกา 
Independent Regulator and Competition Authority (Ofcom) ของสหราชอาณาจักร และ  
Australian Communications and Media Authority (ACMA) ของออสเตรเลีย 

ในโครงการน้ีได้มีการแนะน�าตัวชี้วัดที่ควรจัดเก็บส�าหรับบริการวิทยุกระจายเสียง
จ�านวน 32 ตัวชี้วัด และได้มีการส�ารวจและจัดเก็บตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียง 
จ�านวน 3 ตัวชี้วัด และ 7 ตัวช้ีวัดแนะน�าให้ท�าการส�ารวจและจัดเก็บเม่ือมีการให้บริการรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ในส่วนของตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุ
กระจายเสียงมีการเก็บข้อมูลจ�านวน 9 ตัวชี้วัด และ 4 ตัวชี้วัดที่แนะน�าให้ท�าการส�ารวจและจัดเก็บ 
เมื่อมีการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล รวมทั้งตัวชี้วัดอื่นที่ม ี
ความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงจ�านวน 9 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 รายการตวัชีว้ดัด้านการเข้าถึงบรกิารวทิยกุระจายเสยีงจ�านวน 10 ตวัชีว้ดั
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ตวัชีว้ัด แนวทางการจัดเก็บ อ้างอิงจากหน่วยงาน

5. จ�านวนครัวเรือนที่ม ี
 เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล 
 Number of Households with DAB Radio

จัดเก็บหลังจากเริ่ม 
รับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสยีงในระบบ
ดจิติอล

Ofcom ACMA

6. จ�านวนเครื่องรับสัญญาณวิทย ุ
 แอนะล็อกต่อครัวเรือน
 Number of Analogue Radios per  
 Household

จัดเก็บหลังจากเริ่ม 
รับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสยีงในระบบ
ดจิติอล

Ofcom

7. จ�านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล  
 ต่อครัวเรือน
 Number of Digital Radios per  
 Household

จัดเก็บหลังจากเริ่ม 
รับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสยีงในระบบ
ดจิติอล

Ofcom

8. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณ  
 วิทยุแอนะล็อก
 % of Households with Analogue Radio

จัดเก็บหลังจากเริ่ม 
รับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสยีงในระบบ
ดจิติอล

Ofcom ACMA

9. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับ  
 สัญญาณวิทยุดิจิตอล
 % of Households with Digital Radio

จัดเก็บหลังจากเริ่ม 
รับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสยีงในระบบ
ดจิติอล

Ofcom CRA
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038 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ตัวชี้วัด แนวทางการจัดเก็บ อ้างองิจากหน่วยงาน

11. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป 
ที่ฟังวิทยุ 

จากการส�ารวจ สสช.

12. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป 
ที่ฟังวิทยุทุกสัปดาห์  
% of population aged 6+ who listen 
to radio weekly

จากการส�ารวจ Ofcom ACMA

13. จ�านวนนาทีของการรับฟังวิทย ุ
โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จ�าแนก 
ตามประเภทอุปกรณ์ 
Average Time Spent Listening to 
Radio by Device

โดยหน่วยงานท่ีท�าวิจยั 
อัตราความนิยม (Rating)

Ofcom ACMA

14. จ�านวนนาทโีดยเฉลีย่ต่อสปัดาห์ของการรบัฟัง
วทิยกุระจายเสยีงในแต่ละช่วงเวลา 
Average Time Spent Listening to 
Radio by day part

โดยหน่วยงานท่ีท�าวิจยั 
อัตราความนิยม (Rating)

Ofcom ACMA

15. จ�านวนนาทโีดยเฉลีย่ของการรบัฟัง 
วทิยกุระจายเสยีงผ่านระบบ  
เอฟ.เอ็ม. (FM) และระบบ เอ.เอ็ม. 
(AM)Average Time Spent Listening to 
Analogue (FM/AM) Radio

โดยหน่วยงานท่ีท�าวิจยั 
อัตราความนิยม (Rating)

Ofcom  
Dept. Comms & Arts

16. จ�านวนนาทโีดยเฉลีย่ของการรบัฟัง 
วทิยกุระจายเสยีงผ่านระบบออนไลน์ 
Average Time Spent Listening to 
Online Radio

โดยหน่วยงานท่ีท�าวิจยั 
อัตราความนิยม (Rating)

Ofcom 
Dept. Comms & Arts

17. ร้อยละของการรับฟังวทิยุ  
จ�าแนกตามช่องทาง (แพลตฟอร์ม) 
% of Radio Listening by Platform

โดยหน่วยงานท่ีท�าวิจยั 
อัตราความนิยม (Rating)

Ofcom 
Dept. Comms & Arts

18. ร้อยละของการรับฟังวทิยุ  
จ�าแนกตามสถานที่รับฟัง  
% of Radio Listening by Place

โดยหน่วยงานท่ีท�าวิจยั 
อัตราความนิยม (Rating)

Ofcom 
Dept. Comms & Arts

ตารางที่ 4 รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง 
จ�านวน 13 ตวัชีว้ดั
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039รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

ตัวชี้วัด แนวทางการจัดเก็บ อ้างองิจากหน่วยงาน

19. ร้อยละของการรับฟังวทิย ุจ�าแนก 
ตามประเภทบรกิาร (สาธารณะ ธรุกจิ  
และชุมชน)  
% of Radio Listening by type  
of broadcasters

โดยหน่วยงานท่ีท�าวิจยั 
อัตราความนิยม (Rating)

Ofcom

20. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป 
ที่ฟังวิทยุระบบแอนะล็อกทุกสัปดาห์ 
% of population aged 6+ who listen 
to Analogue Radio weekly

ให้จัดเก็บหลังจาก 
เริม่รบัส่งสญัญาณ 
วทิยกุระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

Ofcom ACMA

21. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป 
ที่ฟังวิทยุระบบดิจิตอลทุกสัปดาห์ 
% of population aged 6+ who listen 
to Digital Radio weekly

ให้จัดเก็บหลังจาก 
เริม่รบัส่งสญัญาณ 
วทิยกุระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

Ofcom ACMA

22. จ�านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห ์
ของการรับฟังวิทยุกระจายเสียง 
ผ่านระบบดิจิตอล 
Average Time Spent Listening to 
Digital Radio in a week

ให้จัดเก็บหลังจาก 
เริม่รบัส่งสญัญาณ 
วทิยกุระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

Ofcom 
Dept. Comms & Arts

23. ร้อยละของการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล 
จ�าแนกตามช่องทาง (แพลตฟอร์ม*) 
% of Digital Radio Listening  
by Platform

ให้จัดเก็บหลังจาก 
เริม่รบัส่งสญัญาณ 
วทิยกุระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

Ofcom 
Dept. Comms & Arts

หมายเหตุ : *จ�านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน
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040 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ตัวชี้วัด แนวทางการจดัเกบ็ อ้างอิงหน่วยงาน

24. อัตราการครอบคลุมครัวเรือนของสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงระบบ  
เอฟ.เอม็. (FM) และระบบ เอ.เอม็. (AM) 
% of Households covered by  
Analogue (FM/AM) Radio Network

โดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  
(เจ้าของข้อมูล)

Ofcom

25. อัตราการครอบคลุมพื้นที่ถนน 
ของสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ  
เอฟ.เอม็. (FM) และระบบ เอ.เอม็. (AM) 
% of Road covered by Analogue (FM/
AM) Radio Network

โดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  
(เจ้าของข้อมูล)

Ofcom

26. อัตราการครอบคลุมครัวเรือนของสญัญาณ
วทิยกุระจายเสยีงระบบดิจิตอล 
% of Households covered by Digital 
Radio Network

ให้จัดเก็บหลังจาก 
เริ่มรับส่งสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

Ofcom CRA

27. อัตราการครอบคลมุพืน้ท่ีถนนของสญัญาณ 
วทิยกุระจายเสยีงระบบดิจิตอล 
% of Road covered by Digital Radio 
Network

ให้จัดเก็บหลังจาก 
เริ่มรับส่งสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

Ofcom ACMA

28. จ�านวนและสดัส่วนของสถานวีทิย ุจ�าแนกตาม
ระบบกระจายเสยีง 
Number/Proportion of Radio Stations 
by Broadcasting Technology 

ให้จัดเก็บหลังจาก 
เริ่มรับส่งสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

Ofcom ACMA

29. จ�านวนและสดัส่วนของรายการทีก่ระจายเสยีง
ทั้งในระบบแอนะล็อกและดจิติอล 
Number/Proportion of Simulcast 
Radio Stations

ให้จัดเก็บหลังจาก 
เริ่มรับส่งสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

Ofcom 
Dept. Comms & Arts

30. จ�านวนและสดัส่วนของรายการทีก่ระจายเสยีง
ในระบบดจิติอลเท่านัน้ 
Number/Proportion of Digital-only 
Radio Stations

ให้จัดเก็บหลังจาก 
เริ่มรับส่งสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

Ofcom 
Dept. Comms & Arts

ตารางที่ 5 รายการตัวชี้วัดการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
จ�านวน 9 ตัวชี้วัด
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041รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

ตารางที่ 5 รายการตัวชี้วัดการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
จ�านวน 9 ตัวชี้วัด

จากผลการส�ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมของการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในปี 2559 
สามารถจดัท�าเป็นตวัชีว้ดัด้านการเข้าถงึบรกิารวทิยกุระจายเสยีง (Radio Broadcasting KPI) ได้ดงันี้

ตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียง
ครัวเรือนในประเทศไทยที่มีวิทยุกระจายเสียงแบบตั้งโต๊ะเท่ากับ 11,087,024 ครัวเรือน 

หรือร ้อยละ 52 ของครัวเรือนทั่วประเทศ โดยมีจ�านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุ เฉลี่ย 
ครัวเรือนละ 0.75 เครื่อง

ตัวชี้วัด แนวทางการจดัเกบ็ อ้างอิงหน่วยงาน

31. ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่า 
มีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
เป็นระบบดิจิตอล 
% of People Awareness of DSO

ให้จัดเก็บหลังจาก 
เริ่มรับส่งสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

Ofcom CRA

32. ร้อยละของรถยนต์ผลิตใหม่ที่มี 
เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลติดตั้ง 
เป็นมาตรฐาน 
% of New Cars with Digital Radio as 
standard

ให้จัดเก็บหลังจาก 
เริ่มรับส่งสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

Ofcom CRA

ตารางที่ 6 ตวัชีว้ดัด้านการเข้าถงึบรกิารวทิยกุระจายเสยีง (ปี 2559)

ตัวชี้วัด ผลจากการส�ารวจ

1. จ�านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณวิทย ุ
 (Number of Households with Radio)

11,087,024

2. จ�านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุต่อครัวเรือน 
 (Number of Radios per Household)

0.75

3. ร้อยละของครัวเรือนทีม่เีคร่ืองรับสญัญาณวทิย ุ
 (% of Households with Radio)

52.0

4. จ�านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุต่อครัวเรือน 
 (Number of Radios per Household)

0.75
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042 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง
พฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงของประชากรไทยมีประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป 

ที่รับฟังวิทยุร้อยละ 46.27 ของประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่มีคนรับฟังวิทยุทุกสัปดาห์ 
ร้อยละ 31.74 ของประชากรทั้งประเทศ โดยประชากรที่ฟังวิทยุไม่น้อยกว่า 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 
มีการฟังวิทยุโดยเฉล่ียสัปดาห์ละ 669 นาที ส่วนช่วงเวลาที่คนนิยมฟังวิทยุมากที่สุดคือ 
ช่วง 06.01 - 09.00 น. โดยมีการฟังเฉลี่ย 594 นาที/สัปดาห์ รองลงมาคือช่วง 15.01 - 19.00 น. 
มีการฟังวิทยุเฉลี่ย 654 นาที/สัปดาห์ ตามมาด้วยช่วงเวลา 09.01 - 15.00 น. เท่ากับ 773 นาที 
/สัปดาห์ และ 19.01 - 00.00 น. เท่ากับ 634 นาที/สัปดาห์ ช่วงเวลาที่มีการฟังวิทยุน้อยที่สุดคือ 
ช่วง 00.01 - 06.00 น. มีการฟังวิทยุเฉลี่ย 682 นาที/สัปดาห์ (เฉลี่ยชั่วโมงละ 114 นาที/
สัปดาห์) ส่วนสถานที่ในการฟังวิทยุส�าหรับประชากรที่ฟังวิทยุไม่น้อยกว่า 1-2 ครั้ง/สัปดาห์นั้น  
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ฟังวิทยุในที่อยู ่อาศัยร้อยละ 78.9 รองลงมาคือรับฟังในรถยนต์ 
ส่วนบุคคลร้อยละ 52.9 รับฟังในที่ท�างานร้อยละ 25.9 ส่วนการรับฟังในรถสาธารณะ/ขนส่งมวลชน 
และสถานที่อื่นๆ ร้อยละ 6.6 และ 3.5 ตามล�าดับ

หมายเหตุ : *จ�านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน

ตัวชี้วัด ผลจากการส�ารวจ

1. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ฟังวิทยุ 46.27

2. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ฟังวิทยุทุกสัปดาห์  
 (% of population aged 6+ who listen to radio weekly)

31.74

3. จ�านวนนาทีของการรับฟังวิทยุโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์*  
 (Average Time Spent Listening to Radio)

669

4. จ�านวนนาทโีดยเฉลีย่ต่อสปัดาห์ของการรับฟัง 
 วทิยกุระจายเสยีงในแต่ละช่วงเวลา*  
 (Average Time Spent Listening to Radio by day part)

06.01 - 09.00 น. = 594 
09.01 - 15.00 น. = 773 
15.01 - 19.00 น. = 654 
19.01 - 00.00 น. = 634 
00.01 - 06.00 น. = 682

5. ร้อยละของการรบัฟังวทิย ุจ�าแนกตามสถานที่รับฟัง* 
 (% of Radio Listening by Place)

1. ที่อยู่อาศัย = 78.9 
2. รถยนต์ส่วนบุคคล = 52.9 
3. รถสาธารณะ/ขนส่งมวลชน  
 = 6.6 
4. ที่ท�างาน = 25.9 
5. สถานที่อื่นๆ = 3.5

ตารางที่ 7 ตวัชีว้ดัด้านพฤตกิรรมการใช้บรกิารวทิยกุระจายเสยีง (ปี 2559)
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043รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

จากตารางที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 3 4 5 (*) คือรายการตัวชี้วัดที่แนะน�าให้มีการจัดเก็บแต่ต้องอาศัย 
การจัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานที่ท�าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) โดยอาจมีบางรายการที่
สามารถเก็บข้อมูลจากการส�ารวจ ตัวชี้วัดที่ 3 ที่แนะน�าให้มีการจัดเก็บข้อมูลคือ “จ�านวนนาทีของ 
การรับฟังวิทยุโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์จ�าแนกตามประเภทอุปกรณ์” ซึ่งจากการเก็บข้อมูลโดยการส�ารวจ 
ของโครงการฯ สามารถจัดเก็บได้เพียงจ�านวนนาทีของการรับฟังวิทยุโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์

ผลการส�ารวจแสดงให ้ เห็นว ่า มีประชากรไทยที่ฟ ังวิทยุผ ่านระบบภาคพื้นดิน  
(การรับสัญญาณโดยใช้สายอากาศซึ่งอาจฟังจากเครื่องรับวิทยุต้ังโต๊ะ วิทยุติดรถยนต์ หรือ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่) ประมาณ 17,606,295 คน หรือร้อยละ 29.4 โดยประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
รับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพ้ืนดินมากที่สุดร้อยละ 49.3 และปัญหาที่ผู้ฟังวิทยุภาคพื้นดินประสบ 
ได้แก่ การมีคลื่นสัญญาณรบกวนร้อยละ 54.1 และคุณภาพเสียงไม่ชัดเจนร้อยละ 45.0

นอกจากนี้ ได้ท�าการส�ารวจทัศนคติของประชาชนต่อความสนใจในคุณลักษณะและ 
บริการเสริมของวิทยุดิจิตอลที่อาจมีการให้บริการในอนาคต พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้คะแนน 
ความสนใจในความสามารถรองรับระบบเตือนภัยพิภัยฉุกเฉินได้ทันที และคุณลักษณะของ 
คณุภาพเสยีงท่ีชดัเจนมากทีสุ่ด ซ่ึงมคีะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.43 คะแนน (ค่อนข้างสนใจ) และ 3.39 คะแนน 
(สนใจปานกลาง) ตามล�าดับ รองลงมาคือให้ความสนใจกับบริการเสริมที่มีช่องรายการและเนื้อหา 
ท่ีเพิ่มขึ้น มีคะแนนเท่ากับ 3.34 (สนใจปานกลาง) ส�าหรับคุณลักษณะหรือบริการเสริมที่วิทยุ 
สามารถแสดงภาพน่ิงหรือภาพสไสด์บนหน้าจอระหว่างการฟังวิทยุ มีคะแนนความสนใจเท่ากับ  
2.98 คะแนน (สนใจปานกลาง) โดยพบว่าหากมีการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอลจะมีครัวเรือนที่ยินดีซื้ออุปกรณ์/เครื่องรับสัญญาณวิทยุใหม ่เพื่อรับฟ ัง 
วิทยุระบบดิจิตอลร้อยละ 39 ของครัวเรือนทั้งประเทศ ส�าหรับราคาของเคร่ืองรับสัญญาณ 
วิทยุระบบดิจิตอลที่ประชาชนยินดีจ่ายแบ่งตามประเภทของเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล
ได้ดังนี้

1) แบบมีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไป ยินดีจ่ายที่ราคา 1,119 บาทต่อเครื่อง 
2) แบบมหีน้าจอสแีละแสดงรปูภาพได้ (หน้าจอเลก็) ยนิดจ่ีายทีร่าคา 2,580 บาทต่อเครือ่ง 
3) แบบมีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (จอขนาดใหญ่และรองรับบริการมัลติมีเดีย)  

ยินดีจ่ายที่ราคา 5,577 บาทต่อเครื่อง 
4) อปุกรณ์แปลงสญัญาณฯ ส�าหรบัตดิตัง้ในรถยนต์ (Digital Radio Adaptor) ยนิดจ่ีายที่ 

ราคา 2,692 บาทต่อเครื่อง 
5)  เครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ที่สามารถแสดงข้อความได้ ยินดีจ่ายที่ราคา 

4,552 บาทต่อเครื่อง 
6) วิทยุดิจิตอลในรถยนต์ (จอขนาดใหญ่และรองรับบริการมัลติมีเดีย) ยินดีจ่ายที่ราคา  

11,885 บาทต่อเครื่อง
จากผลการส�ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมของการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในโครงการนี้  

ได้ข้อมูลจากการท�าแบบสอบถามและน�ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง 
กล่าวคือเป็นการใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวอย่างมาอธิบายคุณลักษณะของ
ประชากรในประเทศไทย โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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044 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ประเภทของเครื่องรับวิทยุ
ค่าเฉลี่ย  

(เครื่องต่อครัวเรือน)
จ�านวนรวม 
 (เครื่อง)

1. เครื่องรับวิทยุ 0.35 7,500,567

2. เครื่องรับวิทยุที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ 0.03 607,064

3. เครื่องรับวิทยุในรถยนต์ 0.39 8,322,536

4. รวมเครื่องรับวิทยุทั้ง 3 ประเภท 0.77 16,430,167

1) การเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการวิทยุกระจายเสียง
 การมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงภายในครัวเรือน
 ผลการส�ารวจในส่วนของจ�านวนการมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงของครัวเรือน 

ในประเทศไทยท้ังหมด จ�าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เครือ่งรบัวทิย ุเครือ่งรบัวทิยแุบบต่ออนิเทอร์เนต็ 
และเครื่องรับวิทยุในรถยนต์ จากการส�ารวจพบว่าครัวเรือนในประเทศไทยมีเครื่องรับวิทยุ 
รวมกันประมาณ 16,430,167 เคร่ือง ค่าเฉล่ียต่อครัวเรือนประมาณ 0.77 เครื่องต่อครัวเรือน 
โดยที่เครื่องรับวิทยุในรถยนต์มีจ�านวนมากที่สุดประมาณ 8,322,536 เครื่อง หรือร้อยละ 50.7 
ของจ�านวนเครือ่งรับวทิยทุัง้หมด รองมาคอืเคร่ืองรับวทิยแุบบปกตมิจี�านวนประมาณ 7,500,567 เครือ่ง 
หรือร้อยละ 45.7 ของจ�านวนเครื่องรับวิทยุทั้งหมด การประมาณค่าการครอบครองเครื่องรับวิทยุ
ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 8 และ 9

หมายเหตุ : จ�านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน

หมายเหตุ : จ�านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน

ประเภทของเครื่องรับวิทยุ
จ�านวนครัวเรือน  

(ครัวเรือน)
ร้อยละของครัวเรือน 

(%)

1. เครื่องรับวิทยุ 6,526,210 30.6

2. เครื่องรับวิทยุที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ 594,236 2.8

3. เครื่องรับวิทยุในรถยนต์ 7,736,446 36.3

ตารางที่ 8 ค่าร้อยละและจ�านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับวิทยุ จ�าแนกตามประเภท
ของเครื่องรับวิทยุ

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและจ�านวนรวมเครื่องรับวิทยุ จ�าแนกตามประเภท
ของเครื่องรับวิทยุ
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045รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

รูปที่ 20 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับวิทยุ จ�าแนกตามประเภท
ของเครื่องรับวิทยุ
ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

10
ร้อยละครัวเรือน (ร้อยละ)

205 15 25 30 350 40

3. เครื่องรับวิทยุในรถยนต์

1. เครื่องรับวิทยุ

2. เครื่องรับวิทยุที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้

36.3

30.6

2.8

ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับวิทยุ

รูปที่ 21 ค่าเฉลี่ยจ�านวนเครื่องรับวิทยุต่อครัวเรือน จ�าแนกตามประเภท
ของเครื่องรับวิทยุ

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

0.2

ค่าเฉลี่ยเครื่องรับวิทยุต่อครัวเรือน (เครื่องต่อครัวเรือน)

0.40.1 0.3 0.5 0.6 0.7 0.80 0.9

4. รวมเครื่องรับวิทยุทั้ง 3 ประเภท

3. เครื่องรับวิทยุในรถยนต์

1. เครื่องรับวิทยุ

2. เครื่องรับวิทยุที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้

0.77

0.39

0.35

0.03

ค่าเฉลี่ยการมีเครื่องรับวิทยุต่อครัวเรือน
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046 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ความถี่ในการรับฟังวิทยุ
จ�านวนประชากร 

(คน)
ร้อยละของประชากร 

(%)

1. รับฟังวิทยุ 27,669,724 46.27

1.1 รับฟังวิทยุทุกวัน 4,945,046 17.87

1.2 รับฟังวิทยุ 4-6 วันต่อสัปดาห์ 4,139,397 14.96

1.3 รับฟังวิทยุ 3-4 วันต่อสัปดาห์ 4,567,144 16.51

1.4 รับฟังวิทยุ 1-2 วันต่อสัปดาห์ 5,329,830 19.26

1.5 รับฟังวิทยุ 1-3 ครั้งต่อเดือน 8,688,307 31.40

2. ไม่รับฟังวิทยุ 32,120,487 53.72

ผลรวมทั้งหมด 59,790,211 100.00

2) พฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง
 ความถี่ในการรับฟังวิทยุของประชาชน 
 การส�ารวจพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง ด้านของความถี่ในการรับฟังวิทยุ 

ของประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีจ�านวนเท่ากับ 59,790,211 คน พบว่ามีประชาชน 
ทีฟั่งวิทยท้ัุงหมดประมาณ 27,669,724 คน หรอืร้อยละ 46.27 และมปีระชาชนทีไ่ม่รบัฟังวทิยทุัง้หมด 
ประมาณ 32,120,487 คน หรือร้อยละ 53.72 เม่ือพิจารณาเฉพาะประชาชนที่รับฟังวิทย ุ
จ�าแนกตามความถ่ีในการรับฟังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับฟังวิทยุ 1-3 ครั้งต่อเดือนมากที่สุด 
เป็นจ�านวนเท่ากับ 8,688,307 คน หรือร้อยละ 31.40 ของประชาชนที่รับฟังวิทยุทั้งหมด รองมาคือ
การรับฟังวิทยุในช่วง 1-2 วันต่อสัปดาห์หรือร้อยละ 19.26 ของประชาชนที่รับฟังวิทยุทั้งหมด 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 10

หมายเหตุ : จ�านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน

ตารางที่ 10 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุ จ�าแนกตามความถี ่
ในการรับฟังวิทยุ
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047รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

ช่องทางในการรับฟังวิทยุ
การส�ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ด้านช่องทาง 

การรบัฟังวิทยขุองประชาชนทีม่อีายตุัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป พบว่าประชาชนทีร่บัฟังวทิยอุย่างน้อย 1-2 วนั 
ต่อสัปดาห์ขึ้นไป มีจ�านวน 18,981,417 คน ประชาชนส่วนใหญ่รับฟังผ่านเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
แบบตั้งโต๊ะและเครื่องรับฟังสัญญาณวิทยุในรถยนต์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 50.28 และ 
48.41 ตามล�าดับ รายละเอียดสรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 11

รูปที่ 22 ร้อยละของประชาชนทีร่บัฟังวทิย ุจ�าแนกตามความถีใ่นการรบัชม

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

ร้อยละของประชาชน (ร้อยละ)

0.0 10.0 20.0 30.05.0 15.0 25.0 35.0

5. รับฟังวิทยุ 1-3 ครั้งต่อเดือน

4. รับฟังวิทยุ 1-2 วันต่อสัปดาห์

1. รับฟังวิทยุทุกวัน

3. รับฟังวิทยุ 3-4 วันต่อสัปดาห์

2. รับฟังวิทยุ 4-6 วันต่อสัปดาห์

31.4

19.3

17.9

16.5

15.0

ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุ จ�าแนกตามความถี่ในการรับฟัง
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048 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ช่องทางการรับฟังวิทยุ
จ�านวนประชากร 

(คน)
ร้อยละของประชากร 

(%)

1. เครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบตั้งโต๊ะ 9,543,336 50.28

2. เครื่องรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์ 9,188,258 48.41

3. โทรศัพท์มือถือ (รับฟังผ่านสายอากาศ) 3,406,585 17.95

4. โทรศัพท์มือถือ (รับฟังผ่านอินเทอร์เน็ต) 5,939,222 31.29

5. สมาร์ตทีวี (รับฟังผ่านอินเทอร์เน็ต) 1,090,417 5.74

6. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก/แท็บเล็ต 2,668,101 14.06

7. อื่นๆ 122,343 0.64

หมายเหตุ : จ�านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเท่ากับ  
 18,981,417 คน

รูปที่ 23 ร้อยละของประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุ 
จ�าแนกตามช่องทางการรับฟังวิทยุ

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

ร้อยละของประชากร (ร้อยละ)

10 20 30 40 500 60

1. เครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบตั้งโต๊ะ

2. เครื่องรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์

4. โทรศัพท์มือถือ (รับฟังผ่านอินเทอร์เน็ต)

3. โทรศัพท์มือถือ (รับฟังฝ่านสายอากาศ)

6. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก/แท็บเล็ต

5. สมาร์ตทีวี (รับฟังผ่านอินเทอร์เน็ต)

7. อื่นๆ

50.28
48.41

31.29
17.95

14.06
5.74

0.64

ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุผ่านช่องเครื่องรับสัญญาณประเภทต่างๆ

ตารางที่ 11 สรุปผลร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุ 
จ�าแนกตามช่องทางการรับฟังวิทยุ
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ภูมิภาค
จ�านวนประชากร 

(คน)
ร้อยละของประชากร 

(%)

กรุงเทพมหานคร 654,866 23.03

ภาคกลาง 2,636,649 56.08

ภาคเหนือ 2,045,001 62.49

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,800,332 62.55

ภาคใต้ 406,487 19.46

รวมทั้งประเทศ 9,543,336 50.28

เมื่อพิจารณาเฉพาะการรับฟังวิทยุผ่านวิทยุต้ังโต๊ะจ�าแนกตามภูมิภาคพบว่า ประชาชน 
ในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง นิยมรับฟังผ่านเครื่องรับสัญญาณ 
แบบวิทยุตั้งโต๊ะมากที่สุด โดยมีค่าในช่วงร้อยละ 56.08-62.55 โดยประชาชนในกรุงเทพมหานคร
และพืน้ทีภ่าคใต้มร้ีอยละการรบัฟังผ่านเครือ่งรบัสญัญาณแบบวทิยตุัง้โต๊ะน้อยทีร้่อยละ 23.03 และ
ร้อยละ 19.46 ตามล�าดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 12

หมายเหตุ : จ�านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไปที่ รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์รวมทั้งหมด 
 จ�านวน 18,981,417 คน กรุงเทพมหานครจ�านวน 2,843,497 คน ภาคกลางจ�านวน 4,701,604 คน 
  ภาคเหนือจ�านวน 3,272,572 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�านวน 6,075,207 คน และภาคใต้ 
 จ�านวน 2,088,535 คน

เมื่อพิจารณาเฉพาะการรับฟังวิทยุผ่านเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์พบว่า ประชาชน
ในพื้นท่ีภาคใต้และกรุงเทพมหานครนิยมรับฟังผ่านเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์มากที่สุด 
ท่ีร้อยละ 75.12 และร้อยละ 70.30 ตามล�าดับ ส�าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชาชน 
นิยมรับฟังวิทยุผ่านเครื่องรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์น้อยที่สุดที่ร้อยละ 22.38 รายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 13

ตารางที่ 12 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุผ่านช่องทาง
เครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบตั้งโต๊ะ จ�าแนกตามภูมิภาค
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หมายเหตุ : จ�านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไปที่ รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์รวมทั้งหมด 
 จ�านวน 18,981,417 คน กรุงเทพมหานครจ�านวน 2,843,497 คน ภาคกลางจ�านวน 4,701,604 คน 
 ภาคเหนือจ�านวน 3,272,572 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�านวน 6,075,207 คน และภาคใต้ 
 จ�านวน 2,088,535 คน

ตารางที่ 13 ร้อยละของประชากรอาย ุ6 ปีขึน้ไปทีร่บัฟังวทิย ุผ่านช่องทางเครือ่งรบั 
สัญญาณวิทยุในรถยนต์ จ�าแนกตามภูมิภาค

การรับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพื้นดินและปัญหาในการรับฟัง 
การส�ารวจพฤตกิรรมการใช้บรกิารโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสยีง ด้านของการประสบปัญหา

ในการรับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพ้ืนดินพบว่าประเทศไทยมีประชาชนประมาณ 17,606,295 คน  
ที่รับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพื้นดินที่ร้อยละ 29.4 โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครรับฟังวิทย ุ
ผ่านระบบดังกล่าวมากที่สุดที่ร้อยละ 49.3 รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 14

ภูมิภาค
จ�านวนประชากร 

(คน)
ร้อยละของประชากร 

(%)

กรุงเทพมหานคร 1,999,065 70.30
ภาคกลาง 2,749,850 58.49
ภาคเหนือ 1,510,656 46.16
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,359,709 22.38
ภาคใต้ 1,568,978 75.12
รวมทั้งประเทศ 9,188,258 48.41
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ตารางที่ 14 ร้อยละของประชาชนทีร่บัฟังวทิยุผ่านระบบภาคพืน้ดนิ จ�าแนกตามภมูภิาค

หมายเหตุ : จ�านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดจ�านวน 59,790,211 คน กรุงเทพมหานคร 
 จ�านวน 5,204,462 คน ภาคกลางจ�านวน 15,232,631 คน ภาคเหนือจ�านวน 10,825,144 คน  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�านวน 20,174,830 คน และภาคใต้จ�านวน 8,353,144 คน

ภูมิภาค
จ�านวนประชากร 

(คน)
ร้อยละประชากร  

(%)

กรุงเทพมหานคร 2,567,764 49.3

ภาคกลาง 4,534,849 29.8

ภาคเหนือ 3,068,204 28.3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,595,528 27.7

ภาคใต้ 1,839,949 22.0

รวมทั้งประเทศ 17,606,295 29.4

รปูที ่24 ร้อยละของประชาชนทีร่บัฟังวทิยผุ่านระบบภาคพืน้ดนิ จ�าแนกตามภมูภิาค 

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

ร้อยละของประชากร (ร้อยละ)

10 20 30 40 500 60

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

รวมทั้งประเทศ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

49.3
29.8
29.4
28.3
27.7

22

ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพื้นดินโดยใช้สายอากาศ
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ตารางที ่15 ร้อยละของประชาชนทีป่ระสบปัญหาในการรบัฟังวทิยผุ่านระบบภาคพืน้ดนิ 
จ�าแนกลักษณะของปัญหา

หมายเหตุ : จ�านวนประชาชนที่รับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพื้นที่ดินรวมทั้งหมด 17,606,295 คน

เมือ่พจิารณาปัญหาทีป่ระชาชนพบในการรบัฟังวทิยผุ่านระบบภาคพืน้ดนิพบว่าส่วนใหญ่จะ 
ประสบปัญหาเรือ่งการมคีลืน่สญัญาณรบกวนและคณุภาพเสยีงไม่ชดัเจนร้อยละ 54.1 และร้อยละ 45.0  
ตามล�าดบั รายละเอยีดแสดงในตารางที ่15

ลักษณะของปัญหา
จ�านวนประชากร 

(คน)
ร้อยละประชากร 

(%)

1. มีคลื่นสัญญาณรบกวน 9,521,303 54.1

2. คุณภาพเสียงไม่ชัดเจน 7,920,661 45.0

3. รายการไม่น่าสนใจ 1,893,778 10.8

รูปที่ 25 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพื้นดิน 
จ�าแนกตามลักษณะปัญหาที่พบ

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

ร้อยละของประชากร (ร้อยละ)
10 20 30 40 500 60

1. มีคลื่นสัญญาณรบกวน

2. คุณภาพเสียงไม่ชัดเจน

3. รายการไม่น่าสนใจ

54.1

45.0

10.8

ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาในการรับฟังวิทยุ
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การรับฟังวิทยุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและปัญหาในการรับฟัง 
การส�ารวจพฤตกิรรมการใช้บรกิารโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสยีง ด้านของการประสบปัญหา 

ในการรับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพ้ืนดินพบว่าประเทศไทยมีประชาชนประมาณ 6,713,629 คน  
ที่รับฟังวิทยุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตร้อยละ 11.2 โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครรับฟังวิทยุ 
ผ่านระบบดังกล่าวมากที่สุดร้อยละ 36.1 และเมื่อพิจารณาปัญหาที่ประชาชนพบในการรับฟังวิทยุ
ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็พบว่าส่วนใหญ่จะประสบปัญหาด้านอนิเทอร์เนต็ไม่เสถยีรหรอืช้าทีร้่อยละ 51.7 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 16 - 17

ภูมิภาค
จ�านวนประชากร 

(คน)
ร้อยละประชากร (%)

กรุงเทพมหานคร 1,878,432 36.1

ภาคกลาง 743,418 4.9

ภาคเหนือ 896,694 8.3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,179,163 10.8

ภาคใต้ 1,015,923 12.2

รวมทั้งประเทศ 6,713,629 11.2

หมายเหตุ : จ�านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดจ�านวน 59,790,211 คน กรุงเทพมหานคร 
 จ�านวน 5,204,462 คน ภาคกลางจ�านวน 15,232,631 คน ภาคเหนือจ�านวน 10,825,144 คน  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�านวน 20,174,830 คน และภาคใต้จ�านวน 8,353,144 คน

ตารางที่ 16 ร้อยละของประชาชนทีป่ระสบปัญหาในการรบัฟังวิทยุผ่านระบบอินเทอร์เนต็
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หมายเหตุ : จ�านวนประชาชนที่รับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพื้นที่ดินรวมทั้งหมด 6,713,629 คน

ลักษณะของปัญหา จ�านวนประชากร (คน) ร้อยละประชากร (%)

1. อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร/ช้า 3,468,632 51.7

2. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแพง 2,013,656 30.0

3. รายการไม่น่าสนใจ 790,740 11.8

รูปที่ 26 ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาในการรับฟังวิทยุ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

ร้อยละของประชาชน (ร้อยละ)

5 10 15 20 25 30 350 40

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

รวมทั้งประเทศ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

36.1
12.2
11.2
10.8

8.3
4.9

ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาในการรับฟังวิทยุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ตารางที ่17 ร้อยละของประชาชนทีป่ระสบปัญหาในการรบัฟังวทิยผุ่านระบบอนิเทอร์เนต็  
จ�าแนกลกัษณะของปัญหา
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สถานที่ในการรับฟังวิทยุ จ�านวนประชากร (คน) ร้อยละประชากร (%)

1. ที่อยู่อาศัย 14,936,542 78.9

2. รถยนต์ส่วนบุคคล 10,042,252 52.9

3. รถสาธารณะ/ ขนส่งมวลชน 1,251,502 6.6

4. ที่ท�างาน 4,891,874 25.9

5. สถานที่อื่นๆ 660,502 3.5

สถานที่ในการรับฟังวิทยุ
การส�ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ด้านการรับฟังวิทย ุ

ของประชาชน จ�าแนกตามสถานทีใ่นการรบัฟังวทิยพุบว่าประชาชนส่วนใหญ่รบัฟังวทิยใุนทีอ่ยูอ่าศยั
ประมาณ 14,936,542 คน หรือร้อยละ 78.9 รองมาคือรับฟังในรถยนต์ส่วนบุคคลที่ร้อยละ 52.9 
รายละเอียดสรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 18

ตารางที่ 18 ร้อยละของประชาชนทีร่บัฟังวทิยจุ�าแนกตามสถานทีร่บัฟังวทิยุ

หมายเหตุ : จ�านวนประชากรอายุ 6 ป ีขึ้นไปที่ รับฟ ังวิทยุอย ่างน ้อย 1-2 วันต ่อสัปดาห ์ รวมทั้ งหมด 
 จ�านวน 18,981,417 คน

รูปที่ 27 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
จ�าแนกตามลักษณะของปัญหาที่พบ

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

ร้อยละของประชากร (ร้อยละ)
10 20 30 40 500 60

1. อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร/ช้า

2. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแพง

3. รายการไม่น่าสนใจ

57.1

30.0

11.8

ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาในการรับฟังวิทยุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
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056 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

วตัถปุระสงค์ในการรบัฟังวทิยุ 
การส�ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ด้านการรับฟังวิทยุของ

ประชาชน เพือ่วตัถปุระสงค์ด้านต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่รบัฟังวทิยเุพือ่ความเพลดิเพลนิ ประมาณ 
18,416,850 คน หรือร้อยละ 97.2 รองมาคือ รับฟังเพื่อรับทราบข่าวสารประจ�าวันและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ร้อยละ 86.4 รายละเอียดสรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 19

รูปที่ 28 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุ จ�าแนกตามสถานที่ในการรับฟังวิทยุ

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

ร้อยละของประชากร (ร้อยละ)

20 40 6010 30 50 70 800 90

1. ที่อยู่อาศัย

2. รถยนต์ส่วนบุคคล

4. ที่ท�างาน

3. รถสาธารณะ/ขนส่งมวลชน

5. สถานที่อื่นๆ

78.9

52.9

25.9

6.6

3.5

ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุในสถานที่ต่างๆ
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057รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

วัตถุประสงค์ในการรับฟังวิทยุ
จ�านวนประชากร 

(คน)
ร้อยละของประชากร 

(%)

1. เพื่อความเพลิดเพลิน 18,416,850 97.2

2. เพื่อรับทราบข่าวสารประจ�าวันและ  
 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

16,359,595 86.4

3. เพื่อรับทราบข่าวสารภายในชุมชน 9,809,591 51.8

4. เพื่อใช้เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 4,008,205 21.1

5. เพื่อใช้เป็นช่องทางแลกเปลี่ยน 
 ความคิดเห็น

3,226,479 17.0

6. เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ไม่มี 
 ความเชี่ยวชาญ

2,957,087 15.6

7. เพื่อใช้เป็นสื่อในการช่วยเหลือผู้อื่น 1,703,925 9.0

หมายเหตุ : จ�านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน

รูปที่ 29 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุ จ�าแนกตามประเภทของวัตถุประสงค์

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

ร้อยละของประชาชน (ร้อยละ)

20 40 60 80 100 1200

1. เพื่อความเพลิดเพลิน

2. เพื่อรับทราบข่าวสารประจ�าวันและข้อมูลที่เป็นประโยชน์

3. เพื่อรับทราบข่าวสารภายในชุมชน

4. เพื่อใช้เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

5. เพื่อใช้เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

6. เพื่่อรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ

7. เพื่อใช้เป็นสื่อในการช่วยเหลือผู้อื่น

97.2
86.4

51.8
21.1
17
15.6
9

ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ

ตารางที่ 19 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ จ�าแนกตาม 
วัตถุประสงค์ในการรับฟัง
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058 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ประเภทรายการวิทยุ จ�านวนประชากร (คน)
ร้อยละของประชากร 

(%)

1. รายการเพลง 17,661,339 93.2

2. รายการข่าวสาร 14,503,775 76.6

3. รายงานการจราจร 3,426,243 18.1

4. รายการสัมภาษณ์ 2,099,828 11.1

5. รายการถ่ายทอดสดกีฬา 1,656,267 8.8

6. รายการทอล์คโชว์ 1,160,394 6.1

7. รายการตอบปัญหา 795,644 4.2

8. รายการธรรมะ 1,589,731 8.4

การรบัฟังประเภทรายการวทิย ุ
การส�ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ด้านการรับฟังวิทยุตาม

ประเภทรายการทีป่ระชาชนเลอืกรบัฟังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รบัฟังวทิยใุนประเภทรายการเพลง
ประมาณ 17,661,339 คน หรอืร้อยละ 93.2 รองมาคอืรบัฟังรายการข่าวสารร้อยละ 76.6 รายละเอยีด 
สรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 20

ตารางที่ 20 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ จ�าแนกตาม 
วัตถุประสงค์ในการรับฟัง

หมายเหตุ : จ�านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเท่ากับ  
 18,981,417 คน
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059รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงที่ประชาชนนิยมรับฟัง
การส�ารวจพฤติกรรมการรับฟังวิทยุของประชากร ด้านความนิยมในการรับฟังจ�าแนกตาม

ความถี่วิทยุกระจายเสียง กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครนิยมรับฟังวิทยุในช่องคลื่นกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) ใน 10 อันดับแรก ได้แก่ คลื่น 95.00 MHz 93.00 MHz 97.50 MHz 94.00 
MHz 89.00 MHz 94.25 MHz 100.00 MHz 90.00 MHz 95.50 MHz และ 98.00 MHz 

และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ นิยมรับฟังวิทยุในช่องคลื่นกระจายเสียงระบบ  
เอฟ.เอ็ม. (FM) ใน 10 อันดับแรก ได้แก่ 95.00 MHz 97.50 MHz 94.00 MHz 93.00 MHz  
89.00 MHz 96.00 MHz 98.00 MHz 95.50 MHz 94.25 MHz และ 90.00 MHz ตามล�าดับ 
โดยกระจายไปแต่ละจังหวัด (ท้องถิ่น)

การรับฟังวิทยุในช่วงเวลาใด และแต่ละช่วงเป็นระยะเวลานานเท่าไร
การส�ารวจพฤติกรรมการรับฟังวิทยุของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ด้านการรับฟัง 

วิทยุในช่วงเวลาใด และแต่ละช่วงเป็นระยะเวลานานเท่าไรพบว่าประชากรส่วนใหญ่จะรับฟังวิทยุ 
ในวันธรรมดา ในช่วงเวลา 15.01 - 19.00 น. มากที่สุดร้อยละ 52.4 มีระยะเวลาในการรับฟังเฉลี่ย 

รูปที่ 30 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุ จ�าแนกตามประเภทรายการ
ที่ประชาชนเลือกรับฟัง
ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

ร้อยละของประชาชน (ร้อยละ)

5 10 15 20 25 30 350

1. รายการเพลง

2. รายการข่าวสาร

3. รายงานการจราจร

4. รายการสัมภาษณ์

5. รายการถ่ายทอดสดกีฬา

8. รายการธรรมะ

6. รายการทอล์คโชว์

7. รายการตอบปัญหา

29.5
24.3

5.7
3.5
2.8
2.7
1.9
1.3

ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุประเภทรายการต่างๆ
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060 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ตารางที่ 21 ร้อยละของประชาชนทีร่บัฟังวทิย ุจ�าแนกตามช่วงเวลาและลักษณะการรบัฟัง

หมายเหตุ : จ�านวนประชากรอาย ุ6 ปีขึน้ไปทีร่บัฟังวทิยอุย่างน้อย 1-2 วนัต่อสัปดาห์ รวมท้ังหมด 18,981,417 คน

หมายเหต ุ: จ�านวนประชากรอาย ุ6 ปีขึน้ไปทีร่บัฟังวทิยอุย่างน้อย 1-2 วนัต่อสัปดาห์ รวมท้ังหมด 18,981,417 คน

1 ชั่วโมง 29 นาที รองมาคือการรับฟังในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในช่วงเวลา 
15.01 - 19.00 น. โดยเป็นร้อยละ 49.3 มีระยะเวลาในการรับฟังเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 38 นาที  
รายละเอียดสรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 21-22 และรูปที่ 31

ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการรับฟังวิทยุ จ�าแนกตามช่วงเวลาในการรับฟัง 
และวันในการรับฟัง

ช่วงเวลา
ร้อยละประชากรที่รับฟังวิทยุ

วันธรรมดา  
(จันทร์ – ศุกร์)

วันเสาร์ – อาทิตย์ และ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์

06.01 - 09.00 น. 45.4 28.2

09.01 - 15.00 น. 47.0 42.9

15.01 - 19.00 น. 52.4 49.3

19.01 - 00.00 น. 34.8 37.0

00.01 - 06.00 น. 9.7 9.6

ช่วงเวลา
ระยะเวลา/วันที่รับฟัง

วันธรรมดา 
 (จันทร์ – ศุกร์)

วันเสาร์ – อาทิตย์ และ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์

06.01 - 09.00 น. 1 ชั่วโมง 21 นาที 1 ชั่วโมง 31 นาที

09.01 - 15.00 น. 1 ชั่วโมง 49 นาที 1 ชั่วโมง 52 นาที

15.01 - 19.00 น. 1 ชั่วโมง 29 นาที 1 ชั่วโมง 38 นาที

19.01 - 00.00 น. 1 ชั่วโมง 26 นาที 1 ชั่วโมง 35 นาที

00.01 - 06.00 น. 1 ชั่วโมง 37 นาที 1 ชั่วโมง 38 นาที

00.01-06.00 น.

19.01-00.00 น.

15.01-19.00 น.

09.01-15.00 น.

06.01-09.00 น.
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061รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

รปูที ่31 ร้อยละของประชาชนทีร่บัฟังวทิย ุจ�าแนกตามวัน ช่วงเวลา และลักษณะการรบัฟัง

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

3) ทัศนคติต่อการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
ทัศนคติของประชาชนต่อความสนใจในคุณลักษณะและบริการเสริมของวิทยุดิจิตอล

การประเมินทัศนคติต่อการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของครัวเรือนครั้งนี้  
ใช้เครื่องมือการวัดด้วยค�าถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) เป็นระบบตัวเลข (มาตร)  
ที่นิยมใช้กันมากในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยให้ประชาชนให้คะแนนตามระดับความสนใจ 
ในคุณลักษณะและบริการเสริมของวิทยุดิจิตอลในด้านต่างๆ 8 ด้าน อันประกอบด้วย คุณภาพ
เสียงท่ีชัดเจน ช่องรายการและเน้ือหาที่เพ่ิมขึ้น มีช่องรายการวิทยุที่สามารถรับฟังได้ทั่วประเทศ  
มีช่องรายการวิทยุที่สามารถรับฟังได้ในรัศมีพ้ืนที่ไกลกว่าเดิม สามารถแสดงข้อความตัวหนังสือ
บนหน้าจอระหว่างการฟังวิทยุ สามารถแสดงภาพน่ิงหรือภาพสไสด์บนหน้าจอระหว่างการฟังวิทยุ 
สามารถรองรับระบบเตือนภัยพิภัยฉุกเฉินได้ทันทีและความสะดวกในการเลือกรายการจากภาพ 
โดยมีเกณฑ์การประเมินผลค่าเฉลี่ยของคะแนนแสดงตารางด้านล่าง

34.8

52.4

9.7

47

37

49.3

9.6

42.9

45.4
28.2

ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุในช่วงเวลาต่างๆ

ร้อยละของประชากร (ร้อยละ)

0 10 20 30 40 50 60

00.01-06.00 น.
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1. วันธรรมดา 2. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ระดับคะแนน ความหมาย

4.21 – 5.00 สนใจมาก

3.41 – 4.20 ค่อนข้างสนใจ

2.61 – 3.40 สนใจปานกลาง

1.81 – 2.60 สนใจเล็กน้อย

1.00 – 1.80 ไม่สนใจ

คุณลักษณะและบริการเสริม ค่าเฉลี่ยคะแนน ระดับความสนใจ

1. คุณภาพเสียงที่ชัดเจน 3.39 สนใจปานกลาง

2. ช่องรายการและเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น 3.34 สนใจปานกลาง

3. มีช่องรายการวิทยุที่สามารถ 
 รับฟังได้ทั่วประเทศ 

3.24 สนใจปานกลาง

4. มีช่องรายการวิทยุที่สามารถ 
 รับฟังได้ในรัศมีพื้นที่ไกลกว่าเดิม 

3.10 สนใจปานกลาง

5. สามารถแสดงข้อความตัวหนังสือ  
 บนหน้าจอระหว่างการฟัง 

3.05 สนใจปานกลาง

ตารางที่ 23 ระดับคะแนนความสนใจต่อคณุลกัษณะและบรกิารเสรมิของวทิยดุจิติอล

ตารางที่ 24 สรุปความคิดเห็นของครัวเรือนต่อคุณลักษณะและบริการเสริมของ 
วทิยดุจิติอลในด้านต่างๆ และการให้ความส�าคญัต่อคณุลกัษณะและบรกิารเสรมิของ
วิทยุดิจิตอล

การประเมินทัศนคติของประชาชนต่อความสนใจในคุณลักษณะและบริการเสริมของวิทยุ
ดิจิตอลทั้ง 8 ด้าน โดยให้คะแนนอยู่ในช่วง 1-5 คะแนน ตามระดับความสนใจพบว่าประชาชน
ส่วนใหญ่ให้คะแนนความสนใจในด้านวิทยุสามารถรองรับระบบเตือนภัยพิภัยฉุกเฉินทันทีและ
คุณลักษณะของคุณภาพเสียงที่ชัดเจนมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 คะแนน (ค่อนข้าง
สนใจ) และ 3.39 คะแนน (สนใจปานกลาง) ตามล�าดับ รองลงมาคือให้ความสนใจกับบริการเสริม
ท่ีมีช่องรายการและเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น มีคะแนนเท่ากับ 3.34 (สนใจปานกลาง) ส�าหรับคุณลักษณะ
หรือบริการเสริมคือวิทยุสามารถแสดงภาพนิ่งหรือภาพสไสด์บนหน้าจอระหว่างการฟังวิทยุได้  
มีคะแนนความสนใจเท่ากับ 2.98 คะแนน (สนใจปานกลาง) ดังแสดงในตารางที่ 24
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คุณลักษณะและบริการเสริม ค่าเฉลี่ยคะแนน ระดับความสนใจ

6. สามารถแสดงภาพนิ่งหรือภาพสไสด์บน  
 หน้าจอระหว่างการฟัง

2.98 สนใจปานกลาง

7. สามารถรองรับระบบเตือนภัยพิภัย 
 ฉุกเฉินได้ทันที 

3.43 ค่อนข้างสนใจ

8. ความสะดวกในการเลือกรายการ  
 จากภาพ 

3.24 สนใจปานกลาง

ความยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลของประชาชน 
การส�ารวจข้อมูลความยินดีของประชาชนที่จะซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุ

ดิจิตอลเมื่อมีการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล พบว่าครัวเรือน 
ทัง้ประเทศมคีวามยนิดีทีจ่ะซือ้อุปกรณ์และเคร่ืองรับสญัญาณวทิยดุจิติอลประมาณ 8,269,980 ครวัเรอืน  

รปูที ่32 คะแนนเฉลีย่ต่อการให้ความส�าคญัต่อคณุลักษณะและบรกิารเสรมิของวิทยุดิจติอล

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

7.สามารถรองรับระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินได้ทันที

1.คุณภาพเสียงที่ชัดเจน

2.ช่องรายการและเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น

8.ความสะดวกในการเลือกรายการจากภาพ

3.มีช่องรายการวิทยุที่สามารถรับฟังได้ทั่วประเทศ

4.มีช่องรายการวิทยุที่สามารถรับฟังได้ในพื้นที่ไกล

5.สามารถแสดงข้อความตัวหนังสือบนหน้าจอระหว่างการ..

6.สามารถแสดงภาพนิ่งหรือภาพสไลด์บนหน้าจอระหว่าง..

3.43
3.39
3.34

3.24
3.24

3.1
3.05
2.98

คะแนนเฉลี่ยการให้ความส�าคัญต่อคุณลักษณะและบริการเสริมวิทยุดิจิตอล

2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4

ระดับคะแนน
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ภูมิภาค/เขตการปกครอง
จ�านวนครัวเรือน  

(ครัวเรือน)
ร้อยละครัวเรือน  

(%)

กรุงเทพมหานคร 1,283,287 44.0

ภาคกลาง 2,395,399 37.7

 ในเขตเทศบาล 1,192,169 38.7

 นอกเขตเทศบาล 1,203,229 36.8

ภาคเหนือ 1,042,494 27.4

 ในเขตเทศบาล 291,207 20.4

 นอกเขตเทศบาล 751,287 31.6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,174,815 39.3

 ในเขตเทศบาล 518,846 30.3

 นอกเขตเทศบาล 1,655,969 43.4

ภาคใต้ 1,373,985 50.4

 ในเขตเทศบาล 541,025 54.9

 นอกเขตเทศบาล 832,960 47.9

รวมทั้งประเทศ 8,269,980 38.8

ตารางที่ 25 ร้อยละและจ�านวนครัวเรือนที่มีความยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับ 
สญัญาณวทิยุดิจติอล

หมายเหต ุ: จ�านวนครวัเรอืนรวมทัง้หมดเท่ากบั 21,325,999 ครวัเรอืน 

หรือร้อยละ 38.8 เมื่อพิจารณาตามภูมิภาคพบว่าทุกภูมิภาคมีสัดส่วนความยินดีในการซื้ออุปกรณ์ 
และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลที่ใกล้เคียงกันอยู่ในช่วงร้อยละ 37.7-50.4 มีเพียงครัวเรือน 
ในพื้นที่ภาคเหนือที่ยินดีในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลน้อยที่สุดเท่ากับ 27.4 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 25 และรูปที่ 33

ภาคใต้

กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมทั้งประเทศ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ
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รูปที่ 33 ร้อยละของครัวเรือนที่มีความยินดีท่ีจะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ 
วิทยุดิจิตอล

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

เมื่อพิจารณาความยินดีของประชาชนที่จะซ้ืออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล
จ�าแนกตามประเภทของอุปกรณ์ 6 ประเภท ได้แก่ 1) วิทยุดิจิตอลแบบมีหน้าจอแสดงตัวเลขและ 
ตวัอกัษรทัว่ไป 2) วทิยดุจิติอลแบบทีม่หีน้าจอสแีละแสดงรปูภาพได้ (หน้าจอเลก็) 3) วทิยดุจิติอลแบบ 
ทีม่หีน้าจอสีและแสดงรปูภาพได้ (จอขนาดใหญ่ และรองรบับรกิารมลัตมิเีดยี) 4) เครือ่งรบัวทิยดุจิติอล 
ส�าหรับติดตั้งในรถยนต์ (Digital Radio Adaptor) 5) เครื่องรับวิทยุดิจิตอลในรถยนต์ที่สามารถ 
แสดงข้อความได้ และ 6) วิทยุดิจิตอลในรถยนต์ (จอขนาดใหญ่และรองรับบริการมัลติมีเดีย) พบว่า 
ครัวเรือนในประเทศไทยยินดีที่จะซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลทั้ง 6 ประเภท  
ใกล้เคยีงกนั โดยมค่ีาอยูใ่นช่วงร้อยละ 37.4-38.6 ของครวัเรอืนทัง้หมด รายละเอยีดร้อยละครวัเรอืน 
และจ�านวนของครัวเรือนที่ยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลทั้ง 6 ประเภท 
จ�าแนกตามภูมิภาคและเขตการปกครองแสดงในตารางและภาพด้านล่าง

ภาคใต้

กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมทั้งประเทศ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ร้อยละของครัวเรือน (ร้อยละ)

50.4

44
39.3

38.8
37.7

27.4

ร้อยละครัวเรือนที่ความยินดีในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

0 10 20 30 40 50 60
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อุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล
จ�านวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน)
ร้อยละของ 

ครัวเรือน (%)

1. แบบมีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไป 8,233,366 38.6

2. แบบที่มีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้  
 (หน้าจอเล็ก)

8,051,054 37.8

3. แบบที่มีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้  
 (จอขนาดใหญ่ และรองรับบริการมัลติมีเดีย)

7,974,552 37.4

4. เครื่องรับวิทยุดิจิตอลส�าหรับติดตั้งในรถยนต์ 8,127,267 38.1

5. เครื่องรับวิทยุดิจิตอลในรถยนต์ที่สามารถ  
 แสดงข้อความได้

8,118,214 38.1

6. วิทยุดิจิตอลในรถยนต์ (จอขนาดใหญ่และ 
 รองรับบริการมัลติมีเดีย)

8,108,847 38.0

ตารางที่ 26 ร้อยละและจ�านวนครัวเรือนที่ความยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับ 
สญัญาณวทิยุดิจติอลแบบต่างๆ

หมายเหต ุ: จ�านวนครวัเรอืนรวมทัง้หมดเท่ากบั 21,325,999 ครวัเรอืน 

รูปที่ 34 ร้อยละของครัวเรือนที่มีความยินดีท่ีจะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ 
วิทยุดิจิตอล

ที่มา : ส�านักงาน กสทช.

35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40

1. แบบมีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไป

5. เครื่องรับวิทยุดิจิตอลในรถยนต์ที่แสดงข้อความได้

4. เครื่องรับวิทยุดิจิตอลส�าหรับติดตั้งรถยนต์

6.วิทยุดิจิตัลในรถยนต์ (จอขนาดใหญ่และรองรับบริการ

มัลติมีเดีย)

2. แบบที่มีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (หน้าจอเล็ก)

3. แบบที่มีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (หน้าจอใหญ่ 

และรองรับมัลติมิเดีย) 37.4

37.8

38
38.1

38.1

38.6

ร้อยละครัวเรือนที่ความยินดีในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลแบบต่างๆ

ร้อยละของครัวเรือน (ร้อยละ)
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ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ยราคาที่ประชาชนยินดีจ่ายในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับ 
สัญญาณวิทยุดิจิตอลแบบมีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไป จ�าแนกตาม
ภูมิภาคและเขตการปกครอง

ความยินดีในการจ่ายเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลของ
ประชาชน

เมื่อพิจารณาถึงราคาที่ครัวเรือนยินดีจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอุปกรณ์และเครื่องรับวิทยุดิจิตอล 
พบว่าราคาทีย่นิดจ่ีายในแต่ละประเภทอยูใ่นช่วงราคากลางทีม่จี�าหน่ายในต่างประเทศทัง้หมด กล่าวคอื 
1) วิทยุดิจิตอลแบบมีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไปมีราคากลางอยู่ที่ 800-2,500 บาท 
ต่อเครื่อง ประชาชนยินดีจ่ายที่ราคา 1,119 บาทต่อเครื่อง 2) วิทยุดิจิตอลแบบที่มีหน้าจอสี 
และแสดงรูปภาพได้ (หน้าจอเล็ก) มีราคากลางอยู่ที่ 2,000-4,000 บาทต่อเครื่อง ประชาชน 
ยินดีจ่ายที่ราคา 2,580 บาทต่อเครื่อง 3) วิทยุดิจิตอลแบบที่มีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้  
(จอขนาดใหญ่ และรองรับบริการมัลติมีเดีย) มีราคากลางอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเคร่ืองขึ้นไป  
ประชาชนยินดีจ ่ายที่ราคา 5,577 บาทต่อเคร่ือง 4) เครื่องรับวิทยุดิจิตอลส�าหรับติดตั้ง 
ในรถยนต์ (Digital Radio Adaptor) มีราคากลางอยู่ที่ 2,000- 4,000 บาทต่อเครื่อง ประชาชนยินด ี
จ่ายท่ีราคา 2,692 บาทต่อเครื่อง 5) เคร่ืองรับวิทยุดิจิตอลในรถยนต์ที่สามารถแสดงข้อความได้ 
มีราคากลางอยู่ที่ 4,000 บาทต่อเคร่ืองขึ้นไป ประชาชนยินดีจ่ายที่ราคา 4,552 บาทต่อเครื่อง  
และ 6) วิทยุดิจิตอลในรถยนต์ (จอขนาดใหญ่และรองรับบริการมัลติมีเดีย) มีราคากลางอยู่ที่  
10,000 บาทต่อเครื่องขึ้นไป ประชาชนยินดีจ่ายที่ราคา 11,885 บาทต่อเครื่อง รายละเอียด 
ค่าเฉล่ียของจ�านวนเงินที่ประชาชนยินดีจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล 
ทั้ง 6 ประเภท จ�าแนกตามภูมิภาคแสดงในตารางที่ 27

อปุกรณ์และเครือ่งรบัสญัญาณวทิยดุจิติอล
ราคาที่จ�าหน่าย 
ในต่างประเทศ
(บาทต่อเครื่อง)

ค่าเฉลี่ยที่ประชาชน
ยินดีจ่าย

(บาทต่อเครื่อง)

1. แบบมีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไป

800-2,500 1,119

 
2. แบบทีม่หีน้าจอสแีละแสดงรปูภาพได้ (หน้าจอเลก็) 

2,000-4,000 2,580
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อปุกรณ์และเครือ่งรบัสญัญาณวทิยดุจิติอล
ราคาที่จ�าหน่าย 
ในต่างประเทศ
(บาทต่อเครื่อง)

ค่าเฉลี่ยที่ประชาชน
ยินดีจ่าย

(บาทต่อเครื่อง)

3. แบบที่มีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้   
 (จอขนาดใหญ่ และรองรับบริการมัลติมีเดีย)

5,000 บาทขึ้นไป 5,577

4. เคร่ืองรบัวทิยดุจิิตอลส�าหรบัติดต้ังในรถยนต์  
 (Digital Radio Adaptor) 

2,000-4,000 บาทขึ้นไป 2,692

5. เครื่องรับวิทยุดิจิตอลในรถยนต์ที่สามารถ  
 แสดงข้อความได้ 

4,000 บาทขึ้นไป 4,552

6. วิทยุดิจิตอลในรถยนต์ (จอขนาดใหญ่และ  
 รองรับบริการมัลติมีเดีย) 
 10,000 บาทขึ้นไป 11,885
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4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 และมาตรา 49 ก�าหนดให้ กสทช.  
มีอ�านาจหน้าที่ ในการจัดท�าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ส�าหรับ  
พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งในแผนดังกล่าว กสทช. ได้ก�าหนดพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ส�าหรับ
กิจการโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Television Broadcasting : DTTB) และ
กจิการวทิยดุจิติอลภาคพืน้ดนิ (Digital Sound Broadcasting :DSB) ทัง้นี ้กจิการวทิยกุระจายเสยีง
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลยังถูกก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้ในแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2559-2563) โดยยทุธศาสตร์ที ่1 ของแผน ก�าหนดให้เริม่มกีารวางโครงสร้าง
พื้นฐานส�าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้พร้อมภายใน 3 ปี นอกจากนี้ 
ยังมีพระราชบัญญัติ กฎหมาย แผนงาน และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยได้รวบรวมไว้ ดังนี้

1. รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 (มาตรา 60) มาตรา 60 รฐัต้องรกัษา 
ไว้ซึง่คล่ืนความถ่ีและสทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีมอนัเป็นสมบตัขิองชาต ิเพือ่ใช้ให้เกดิประโยชน์
แก่ประเทศชาติและประชาชน

 การจดัให้มกีารใช้ประโยชน์จากคลืน่ความถีต่ามวรรคหนึง่ ไม่ว่าจะใช้เพือ่ส่งวทิยกุระจาย
เสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมหรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้
ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบและ
ก�ากับการด�าเนินการเก่ียวกับคล่ืนความถ่ีให้เป็นไปตามวรรคสอง ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้อง 
จัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระ
แก่ผู้บริโภคเกินความจ�าเป็น ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระท�า 
ที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตาม 
ความเป็นจริงของประชาชน และป้องกันมิให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
โดยไม่ค�านึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการก�าหนดสัดส่วนขั้นต�่าที่ผู้ใช้ประโยชน ์
จากคลื่นความถี่จะต้องด�าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

2. โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย Thailand 4.0 กระบวนทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” ในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยจะเป็น 
การขับเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล ในรูปแบบ 
ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูป 
การศึกษาไปพร้อมๆ กัน และผนึกก�าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกก�าลังกับ 
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก

3. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (เป้าหมายที่ 9)  
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ มั่นคงปลอดภัย ยั่งยืน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

��������_������������_��������_29���61.indd   69 29/3/2561   17:12:51



070 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยมุ่งเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมและในราคา
ที่เหมาะสม

4. กรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 (ยทุธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั) เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถพฒันาไปสูก่ารเป็นประเทศพฒันาแล้ว 
โดยการเพิม่ขดีความสามารถทางการค้าและการเป็นผูป้ระกอบการ รวมทัง้การพฒันาฐานเศรษฐกจิ
แห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ 
และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

5. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (ยทุธศาสตร์ที ่8) โดยการพฒันา 
เน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิม
ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ 
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

6. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2559 - 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้มีการก�าหนดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ คือ การมีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัล
ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นการมีโครงข่ายดิจิทัลทีวีครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 1 ปี และ 
การมีระบบวิทยุดิจิทัลให้บริการภายใน 3 ปี

7. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (มาตรา 41-44 และมาตรา 49-52) 
เพื่อเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

มาตรา 41 ผู้ใดประสงค์จะใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ์
ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

การยื่นค�าขออนุญาต และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ กสทช. ประกาศก�าหนด เว้นแต่การประกอบกิจการทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในวรรคหก

ให้ถือว่าการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง เป็นการยื่นค�าขอ 
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย และเมื่อ กสทช. อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้วให้ถือว่า 
อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ 
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในค�าขออนุญาต

การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องค�านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ในด้านการศึกษา
วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั และประโยชน์สาธารณะอืน่ รวมทัง้การแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม 

��������_������������_��������_29���61.indd   70 29/3/2561   17:12:51



071รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

และต้องด�าเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่างๆ 
ให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม
หรือรายการส�าหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. ก�าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาต 
ต้องจัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย

ในกรณีท่ีเป็นการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
ซึง่เป็นการประกอบกิจการทางธรุกิจตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์ ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับท้องถ่ิน โดยให้แยกกันประมูลในแต่ละระดับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา 
และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก�าหนด

การก�าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคหก ให้ค�านึงถึง
ประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า การป้องกัน
การผูกขาดการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
ภาระของผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับ 
ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น

มาตรา 42 ให้ กสทช. มีอ�านาจก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 41 
โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการซึ่งต้องช�าระเมื่อได้รับใบอนุญาตและต้องช�าระเป็นรายปีในอัตราที่เหมาะสมกับประเภท
ของใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เว้นแต่ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้ถือว่าเงินที่ได้จาก 
การประมูลตามมาตรา 41 วรรคหก เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งต้องช�าระ 
เมื่อได้รับใบอนุญาตและให้น�าส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 52

มาตรา 43 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้

ผู้ได้รบัใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีเ่พือ่กจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ต้องประกอบ
กิจการด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่น 
เป็นผู้มีอ�านาจประกอบกิจการแทนมิได้ แต่การให้บุคคลอื่นเช่าเวลาด�าเนินรายการบางช่วงเวลา 
อาจกระท�าได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ก�าหนด

มาตรา 44 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ผู้ใดมิได้ประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กสทช. ก�าหนดหรือน�าคลื่นความถี่
ไปใช้ในกิจการนอกวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ 
หรือกระท�าการอันมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดในมาตรา 27 (11) และ (17) หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 43 ให้ กสทช. ด�าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

มาตรา 49 ในการก�ากับดูแลการประกอบกิจการ ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
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ในการด�าเนินการระยะห้าปี โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร 
คล่ืนความถี่และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
ระหว่างผู้ประกอบกิจการแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการอนุญาตให้ประกอบกิจการ  
โดยในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงหาก�าไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ

มาตรา 50 เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ 
เพือ่สงัคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. ก�าหนดแผนการจดัให้มบีรกิาร
โทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพือ่สงัคม โดยในแผนอย่างน้อยจะต้องก�าหนดพืน้ทีแ่ละกลุม่ 
เป้าหมาย ระยะเวลาในการด�าเนนิการ พร้อมทัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกิดข้ึนจากการด�าเนนิการดังกล่าว

มาตรา 51 เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ตามสัดส่วนที่ก�าหนดไว้ใน
มาตรา 49 วรรคหนึ่ง ให้ กสทช. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม
ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ประเภทบริการชุมชน การหารายได้ และการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ  
ทั้งนี้ โดยให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

รายได้ของผูป้ระกอบกจิการบรกิารชมุชนต้องเป็นรายได้จากการบรจิาค การอดุหนนุสถานี
หรือรายได้ทางอื่นซึ่งมิใช่การโฆษณาหรือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

มาตรา 52 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในส�านักงาน กสทช. เรียกว่า “กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ”  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) ด�าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กจิการโทรคมนาคม อย่างทัว่ถงึ ตลอดจนส่งเสรมิชมุชนและสนบัสนนุผูป้ระกอบกจิการบรกิารชมุชน 
ตามมาตรา 51

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทัน 
สือ่เทคโนโลยด้ีานการใช้คลืน่ความถี ่เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบั
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
กจิการโทรคมนาคม และเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนการด�าเนนิการขององค์กรซึง่ท�าหน้าทีจ่ดัท�า 
มาตรฐานทางจรยิธรรมของการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

(4) สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม

(5) สนบัสนนุการด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์
โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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8. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 (มาตรา 24-31) 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา 24 ให้ยกเลิกความในวรรคส่ีของมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องค�านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของประชาชนในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาคและระดบัท้องถิน่ ในด้านการศกึษา วฒันธรรม 
ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและต้อง 
ด�าเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่างๆ โดยเฉพาะ 
ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้คลื่นความถี่เหมาะสมแก่การเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช ้
ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน”

มาตรา 25 ให้ยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  
ให้ใช้วิธีคัดเลือกทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยให้แยกกันในแต่ละระดับ ทั้งนี้  
ตามหลกัเกณฑ์วธิกีาร ระยะเวลาและเงือ่นไขที ่ กสทช. ประกาศก�าหนด แต่ในกรณีทีเ่ป็นการประกอบ 
กจิการทางธรุกจิตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  
การคัดเลือกให้ท�าโดยวิธีการประมูล โดย กสทช. ต้องก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา 
และเงือ่นไขก่อนการประมลูซึง่ต้องค�านงึถงึประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคจะได้รบัด้วย”

มาตรา 26 ให้ยกเลกิความในวรรคแปดของมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรร 
คลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม  
พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ก่อให้เกิดหรือ
อาจเกิดการรบกวนหรือทับซ้อนกับคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้วจะกระท�ามิได้ ในกรณ ี
ที่ปรากฏว่าเกิดการรบกวนหรอืทับซ้อนของคลื่นความถี่ใด ๆ  อนัเป็นผลจากการละเมดิกฎหมาย กสทช.  
ต้องด�าเนินการระงับการรบกวนหรือทับซ้อนนั้นโดยเร็ว”

มาตรา 27 ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นวรรคเก้าและวรรคสบิของมาตรา 41 แห่ง พระราชบญัญตัิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

“คลื่นความถ่ีที่ กสทช. อนุญาตให้ผู ้รับใบอนุญาตใช้ตามวรรคหนึ่ง กสทช. อาจก�าหนด 
เป็นเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าในใบอนุญาตว่า กสทช. อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่
หรือช่องความถี่จากคลื่นความถ่ีที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้ แต่การอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวน
การใช้ประโยชน์หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ประกาศ 
ให้ทราบทั่วกันไว้เป็นอย่างอื่นในการคัดเลือกหรือในการอนุญาต
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เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ผู้ใดใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์แล้วให้
แจ้งไปยังคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ”

มาตรา 28 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่80/2557  
เรือ่ง การแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 42 ให้ กสทช. มีอ�านาจก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 41 
โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการซ่ึงต้องช�าระเมื่อได้รับใบอนุญาตและต้องช�าระเป็นรายปีในอัตราที่เหมาะสมกับประเภท
ของใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เว้นแต่ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้ถือว่าเงินที่ได้จาก 
การประมูลตามมาตรา 41 วรรคหกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งต้องช�าระ 
เมื่อได้รับใบอนุญาต และภายใต้บังคับมาตรา 53 (8/1) เงินที่ได้จากการประมูลดังกล่าวเมื่อหักค่าใช้
จ่ายในการประมูล และเงินที่ต้องน�าส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน”

มาตรา 29 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 45 ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงต้องด�าเนินการโดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถี่ เว้นแต ่
ในกรณีเป็นคลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือน�าไปใช้ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อแสวงหาก�าไร ตามลักษณะและประเภทที่ กสทช. ประกาศก�าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า  
จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีอื่นก็ได้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช. 
ประกาศก�าหนด โดยให้น�าความในมาตรา 41 วรรคสี่ วรรคเจ็ด วรรคเก้า และวรรคสิบมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม และภายใต้บังคับมาตรา 53 (8/1) เงินที่ได ้จากการคัดเลือกเมื่อหักค่าใช ้จ ่าย 
ในการคัดเลือก และเงินที่ต้องน�าส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน”

มาตรา 30 ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นวรรคห้าของมาตรา 50 แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรร
คลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553

“ในการด�าเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ 
เพื่อสังคมตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. มีอ�านาจมอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติด�าเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนแทนได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ กสทช. โอนเงิน 
ที่เรียกเก็บได้ตามวรรคสามและที่ก�าหนดไว้ตามวรรคสี่ให้แก่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมเพื่อด�าเนินการต่อไป”
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มาตรา 31 ให้ยกเลิกความใน (6) ของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 80/2557  
เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 
 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(6) สนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนการเรียกคืน 
คลื่นความถี่ที่มีผู ้ได้รับอนุญาตไป เพื่อน�ามาจัดสรรใหม่และสนับสนุนการทดแทน ชดใช้ หรือ 
จ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คลื่นความถี่”

9. พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 
ข้อก�าหนดการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ รายการของกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ การส่งเสรมิ 
และควบคุมจริยธรรมแห่งวิชาชีพและการคุ ้มครองผู ้ เสียหาย การสร้างโครงข่ายพื้นฐาน 
การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การส่งเสริม
และการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การก�ากับดูแลและบทก�าหนดโทษของ 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

10. พระราชบญัญัตกิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 
ข้อก�าหนดการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
การส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวิชาชีพและการคุ้มครองผู้เสียหาย การสร้างโครงข่ายพื้นฐาน  
การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การส่งเสริม
และการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การก�ากับดูแลและบทก�าหนดโทษของ 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

11. แผนแม่บทการบริหารคลืน่ความถี ่(พ.ศ. 2555) (ยทุธศาสตร์ที ่6) การจัดให้ภาค
ประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
ได้ใช้คล่ืนความถี่ที่ก�าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีแนวทาง  
คือ ให้มีประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ภาคประชาชนใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ภายใน 4 ปีนับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ใช้บังคับ

12. แผนแม่บทบรหิารคลืน่ความถี ่ ฉบบัที ่ 2 (พ.ศ. 2558) เพื่อให้การบริหารคลื่น
ความถี่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ค.ศ. 2012 (Radio Regulations Edition of 2012) 
และสอดรับกับนโยบายการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ

13. แผนแม่บทบรหิารคลืน่ความถี ่ ฉบบัที ่ 3 (พ.ศ. 2560) เพื่อให้การบริหารคลื่น
ความถี่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ค.ศ. 2016 (Radio Regulations Edition of 2016) 
และสอดรับกับนโยบายการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ
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14. แผนแม่บทกจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน์ ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6) การเปล่ียนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอล ได้ก�าหนดตัวช้ีวัดด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ส�าคัญ คือ ให้มีนโยบายและ 
แผนการเปล่ียนระบบการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงเป็นระบบดจิติอล

15. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออก 
ใบอนุญาตตามประเภทที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 ก�าหนดและรักษาระดับคุณภาพของการรับฟังวิทยุกระจายเสียงของประชาชน 
ทั้งในแง่ของคุณภาพทางเทคนิค คุณภาพของเน้ือหารายการ โอกาสการเข้าถึงสื่อของประชาชน 
ให้มีความเป็นธรรมและยังประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสังคม โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะอื่นรวมทั้ง 
การมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการสือ่มวลชนของภาครฐั ภาคธรุกจิ และภาคประชาชน

16. ประกาศ กสทช. เรือ่ง ก�าหนดลกัษณะและประเภทของกจิการกระจายเสยีงและ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อก�าหนดลักษณะและประเภทการให้บริการแบบประยุกต์อย่างสอดคล้องกับ 
สภาพความเป็นจรงิของกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์

17. ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารอนญุาตการให้บรกิารกระจายเสยีง 
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง หรือกิจการโทรทัศน์ส�าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
เรื่อง ก�าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และเพ่ือให้ 
ผู ้ประสงค์จะประกอบกิจการได้ทราบล่วงหน้าเก่ียวกับคุณสมบัติ ของผู ้ขอรับใบอนุญาต  
วิธีการขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ�าเป็น 
ต้องใช้ในการอนุญาต วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต
และขอบเขตการอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าว รวมทั้งเงื่อนไขอื่นที่จ�าเป็นส�าหรับ 
การประกอบกจิการให้บรกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์

18. ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารอนญุาตการให้บรกิารกระจายเสยีง 
หรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพ่ือประโยชน์ในการอนุญาตและก�ากับดูแลการใช้ 
คล่ืนความถ่ีเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สอง  
เพือ่ความมัน่คงของรฐัหรอืความปลอดภยัสาธารณะ

19. ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารอนญุาตการให้บรกิารกระจายเสยีง 
หรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) เพ่ือให้การก�าหนดระยะเวลาในการจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ 
ให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียงไปแล้ว ส�าหรับรายการกิจการโทรทัศน์และรายการกิจการ
กระจายเสียงมีความเหมาะสมและเพื่อให้การก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
กจิการโทรทัศน์เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

��������_������������_��������_29���61.indd   76 29/3/2561   17:12:51



077รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

20. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ส�าหรับการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
และเพื่อให้ผู ้ประสงค์จะประกอบกิจการได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู ้ขอรับ 
ใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต เอกสารหลักฐานหรือข้อมูล 
ท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการอนญุาต วธิกีารพจิารณาในการออกใบอนญุาต ระยะเวลา การพจิารณาอนญุาต
และขอบเขตการอนญุาตให้ประกอบกจิการดงักล่าว รวมทัง้เงือ่นไขอืน่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการประกอบ
กจิการให้บรกิารโครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์

21. ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารอนญุาตให้บรกิารสิง่อ�านวยความ
สะดวกด้านกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารอนญุาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ส�าหรับการให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และเพื่อให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติของผู ้ขอรับใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต 
เอกสารหลักฐานหรือข ้อมูลที่จ�าเป ็นต ้องใช ้ในการอนุญาต วิธีการพิจารณาในการออก 
ใบอนุญาต ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและขอบเขตการอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าว  
รวมท้ังเงื่อนไขอื่นที่จ�าเป ็นส�าหรับการประกอบกิจการให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

22. ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลการทดลองประกอบกจิการวทิยุ
กระจายเสยีง พ.ศ. 2556 เพือ่ก�ากบัดแูลการทดลองประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง และถือเป็น 
สิทธิเฉพาะตัวจะโอนแก่กันมิได้ โดยการแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด�าเนินรายการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
และวิธีการทีค่ณะกรรมการก�าหนด

23. ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลการทดลองประกอบกจิการวทิยุ
กระจายเสยีง (ฉบบัที ่ 2) เพือ่ให้การต่ออายกุารทดลองประกอบกจิการเกดิความสะดวก รวดเรว็ 
ลดขัน้ตอนในการด�าเนนิการของผูท้ดลองประกอบกจิการ และสอดคล้องกบัขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างเป็นธรรมและเกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกจิและสงัคม 
มากยิง่ข้ึน รวมถึงให้การใช้คลืน่ความถีเ่ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ปราศจากการรบกวนการใช้คลืน่ความถี่ 
ในกจิการวิทยกุารบนิ และเกดิความปลอดภยัในชวีติ ร่างกาย และทรพัย์สนิของประชาชน ตลอดจน  
เกดิความมัน่คงของรัฐและความปลอดภยัสาธารณะ

24. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส�าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน และ 
เครือ่งส่งวทิยกุระจายเสยีงดงักล่าว มมีาตรฐานทางเทคนคิตามทีค่ณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตกิ�าหนด
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25. ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีใ่นกจิการกระจายเสยีง 
และกจิการโทรทศัน์ เพือ่การทดลองหรอืทดสอบเป็นการชัว่คราว เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ 
การพฒันา ทรพัยากรคลืน่ความถีแ่ละกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์

26. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท�าผังรายการส�าหรับการให้
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 เพื่อให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการได้ทราบ 
ล่วงหน้าเกี่ยวกับลักษณะรายการ สัดส่วนรายการ และกระบวนการพิจารณาผังรายการ รวมถึง
เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ�าเป็นต้องใช้ในการพิจารณาผังรายการ ระยะเวลาการพิจารณา 
ผังรายการ เพือ่ใช้ในการให้บรกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์

27. ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์การวดัการแพร่แปลกปลอมของสถานทีดลอง
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง เพือ่ให้การใช้คลืน่ความถีเ่ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ปราศจาก
การรบกวน การใช้คล่ืนความถี่กับกิจการวิทยุน�าทางทางการบินและกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
ในเส้นทางบนิพาณชิย์ ตามตารางก�าหนดคล่ืนความถ่ีแห่งชาต ิตลอดจนเพือ่ให้เกดิความปลอดภยัในชวีติ 
ร่างกาย และทรพัย์สนิ ของประชาชน ตลอดจนเกดิความมัน่คงของรฐัและความปลอดภยัสาธารณะ

28. ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์การวดัการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) เพื่อให้สถานะทางกฎหมายของผู้ทดสอบ 
การแพร่แปลกปลอมของสถานีเป็นไป ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และให้กระบวนการก�ากบัดแูลการวดั
การแพร่แปลกปลอมของสถานี เกิดความชัดเจนและมลี�าดบัขัน้ตอนทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้

29. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.  
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และป้องกันการรบกวน 
การใช้คลืน่ความถีท่ีอ่าจจะเกิดขึน้ได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคและอตุสาหกรรมวทิยกุระจายเสยีง
ในภาพรวม

30. ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ  
เอฟ.เอ็ม. เพื่อให้มีความเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ทางเทคโนโลยี ป้องกัน 
การรบกวนการใช้คลื่นความถี่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเพื่อให้มาตรฐานทางเทคนิคของประเทศ 
มีความสอดคล้องกับข้อก�าหนดของสากลมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรม 
วิทยกุระจายเสียงในภาพรวม

31. ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารน�าส่งเงนิรายปีเข้ากองทนุวจิยัและ
พฒันากจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์สาธารณะ 
ของผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อเป็นข้อก�าหนด
ส�าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการทางธุรกิจ  
ต้องน�าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์สาธารณะ ตามอตัรา หลกัเกณฑ์ และวธิกีารทีค่ณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตกิ�าหนด

32. ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์ป้องกนัการรบกวนการใช้คลืน่ความถีใ่นกจิการ
วิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่
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เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของประชาชนตลอดจนความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ

33. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ 
ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. 2556  
เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้สอดคล้องตามที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส�าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และเพื่อให้ผู้ประสงค์จะ 
ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทบริการทางธรุกจิ
ได้ทราบล่วงหน้าเกีย่วกบัคลืน่ความถีท่ีจ่ะอนญุาตให้ใช้หลกัเกณฑ์และวธิกีารคดัเลอืกให้ใช้คลื่นความถี่
ตลอดจนเงื่อนไขอื่นที่จ�าเป็น

34. ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรอืกจิการโทรทศัน์ ฉบบัที ่1 เพ่ือให้การช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

35. ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรอืกจิการโทรทศัน์ ฉบบัท่ี 2 เพือ่ให้อตัราค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีง 
หรือกิจการโทรทัศน์มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการก�ากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบันและมิให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ใช้บริการ
โดยไม่สมเหตุผล

36. ประกาศ กสทช. เรือ่ง การยืน่ค�าขอรบัการสนบัสนนุผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง 
บรกิารชมุชนทีม่คีณุภาพ เพือ่ก�าหนดวนัยืน่ค�าขอรบัการสนบัสนนุผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง 
บรกิารชมุชนทีม่คีณุภาพ ตามประกาศฯ โดยก�าหนดระยะเวลาให้ผูป้ระกอบกจิการสามารถยืน่แบบ
ค�าขอรับการสนับสนุนได้ภายใน 30 วัน

37. ค�าสั่ง คสช. ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ข้อ 7)  
เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
ให้เกดิประสทิธภิาพและสร้างความมัน่คงให้แก่ระบบเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ

ข้อ 7 ให ้ กสทช. หรือส�านักงาน กสทช. ด�าเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อ 
น�าไปจดัสรรใหม่หรอืปรบัปรงุการใช้คลืน่ความถีต่ามแผนแม่บทการบรหิารคลืน่ความถี ่(พ.ศ. 2555) 
เมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วันครบก�าหนดแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ดังกล่าว  
ทัง้นี ้ ให้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัทีป่ระกอบกจิการกระจายเสยีงตามพระราชบญัญตัิ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และได้รับความเห็นชอบ 
ให้ถอืครองคลืน่ความถีต่ามพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ยังคงมีสิทธิในการประกอบ 
กจิการวิทยกุระจายเสยีงและการถอืครองคลืน่ความถีด่งักล่าวได้ตามขอบเขตและสทิธเิดมิ 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดกฏหมายที่เกี่ยวข้องได้จากเว็ปไซต์ส�านักงาน กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ https://broadcast.nbtc.go.th/home/
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5. มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

5.1 มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลที่รับรองโดย
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ระบบ ชื่อมาตรฐาน ชื่อทางการค้า คิดค้นโดย
ปีที่เริ่ม 

ให้บริการ

A Eureka 147 (T-DMB, 
DAB+)

DAB (digital audio  
broadcasting)

ยุโรป (ETSI) 2007

C IBOC DSB HD-Radio สหรัฐฯ 2002

F ISDB-TSB The Integrated Services 
Digital Broadcasting 

ญี่ปุ่น 2001

G DRM, DRM+ Digital Radio Mondiale ยุโรป 2011

ตารางที่ 28 มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่ได้รับ 
การรับรอง ITU

ที่มา : สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

 มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่ได้รับการรับรอง
ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU-R BS.1114 และข้อก�าหนด 
ด้านเทคนิคส�าหรับการวางแผนการเร่ิมบริการวิทยุกระจายเสียงภาคพื้นดินระบบดิจิตอลสามารถ
จ�าแนกได้ดังนี้

4 https://www.worlddab.org/

1. ระบบ A (หรอืเรยีกว่าระบบ Eureka 147 Digital Audio Broadcasting : DAB/DAB+ 
/T-DMB) พัฒนาเพ่ือรองรับการรับสัญญาณกับอุปกรณ์เครื่องรับแบบประจ�าที่ แบบพกพา และ 
แบบติดตั้งในรถยนต์ พัฒนาขึ้นมาโดยสหภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งยุโรป  
(European Broadcasting Union: EBU) ภายใต้โครงการ Eureka Project 147 ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1980  
ได ้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศมีความโดดเด่นในด้านระบบ 
การรับส่งสัญญาณกระจายเสียง รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ และเป็นระบบที่มีความจุ 
ของช่องสัญญาณขนาดใหญ่ สามารถส่งสัญญาณได้หลายโปรแกรม จุดเด่นของระบบ DAB  
คือ ให้คุณภาพเสียงดีเทียบเท่ากับการฟังจากเครื่องเล่นซีด4ี
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DAB ถกูคดิค้นเพือ่ใช้ทดแทนการกระจายเสยีงวทิยรุะบบ เอฟ.เอม็. (FM) ส่งสญัญาณ 
ในย่านความถี่ VHF Band III (ช่วงความถี่ 174-240 MHz) ขนาดแบนด์วิดธ์ของช่องสัญญาณ  
1.536 MHz ใช้เทคนิคการรวมสัญญาณแบบ Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
(OFDM) ด้านคุณภาพเสียง DAB ใช้เทคนิคการบีบอัดสัญญาณ MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC 
11172-3) ส�าหรบั 48 kHz sampling frequency และ MPEG-2 Audio Layer II (ISO/IEC 13818-3) 
ส�าหรบั 24 kHz sampling frequency สามารถกระจายสญัญาณได้ถงึ 12 รายการต่อมลัตเิพลก็ซ์ขึน้อยู่ 
กับคุณภาพของเสียงและบริการด้านมัลติมีเดียที่ใช้งาน โดยทั่วไปเทคโนโลยี DAB สามารถให้ 
คุณภาพเสียงที่ดีเทียบเท่าการฟังจากเครื่องเล่นซีดี แต่เนื่องจากมีขนาดของสัญญาณใหญ่  
อาจท�าให้มปัีญหาในการจดัสรรคลืน่ความถีไ่ด้ เทคโนโลย ีDAB ถกูใช้ในการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจาย
เสียงสัญญาณในระบบดิจิตอลครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1995 โดยสถานี NRK (Norwegian  
Broadcasting Corporation) ให้คุณภาพเสียงเทียบเท่าเสียงจากแผ่นซีดี

DAB+ พัฒนาต่อมาจากระบบ DAB ในปี ค.ศ. 2007 โดยเพิ่มเทคโนโลยี AAC  
(Advanced Audio Codec) เข้ามาในระบบ DAB ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ DAB+ 
โดย AAC คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการบีบอัด (Compression) ต่อมาได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
ให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่า mp3 โดยมีการเปลี่ยนมาใช้การบีบอัดไฟล์แบบใหม่ที่เรียกว่า MPEG-4  
HE-AACv2 (High Efficiency Advanced Audio Codec version 2) ซึ่งมีคุณภาพการบีบอัด 
สัญญาณเพิ่มขึ้นและสามารถจัดการกับเสียงที่ความถี่สูงได้ดี ใช้งานบิตเรตต�่า เทคโนโลยี DAB+ 
สามารถรองรบัจ�านวนรายการได้จ�านวนมาก ทัง้นีก้ารรวมสญัญาณขึน้อยูก่บัรปูแบบบรกิารคณุภาพ
ของเสียงและมัลติมีเดียที่ต้องการใช้งาน
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รูปที่ 36 ตัวอย่างเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลส�าหรับรถยนต์รองรับ
ระบบ DAB

T-DMB (Terrestrial – Digital Multimedia Broadcasting) เป็นมาตรฐานการรบัส่ง 
สัญญาณวิทยุที่ประเทศเกาหลีใต้พัฒนาจาก DAB เพ่ือรองรับการใช้งานทางด้านวิดีโอและ
มัลติมีเดียส�าหรับโทรทัศน์มือถือหรือวิทยุที่แสดงภาพเป็นหลัก นอกจากนี้ระบบ T-DMB  
ได้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับอุปกรณ์พกพาและเคลื่อนที่ได้ เช่น อุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานพาหนะ 
ตามมาตรฐาน ESTI TS 102 427 และ TS 102 428 304 โดยใช้ MPEG-4 H.264 ส�าหรับวิดีโอ 
และ MPEG-4 HEAACv2 ส�าหรับเสียง และได้พัฒนาในเรื่องการแก้ไขความถูกต้องของการรับส่ง

รูปที่ 35 ตวัอย่างเครือ่งรบัวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอลทีร่องรบัระบบ DAB
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รูปที่ 37 เครือ่งรบัวทิยใุนระบบดจิติอลรองรบัระบบ T-DMB

ข้อมูลด้วยเทคนิค Forward Error Correction (FEC) ช่วยให้สามารถมอดูเลตสัญญาณ DOPSK  
กับคลื่น OFDM ระบบ T-DMB ใช้ในย่านความถี่ VHF Band III (174-230MHz) ส�าหรับโทรทัศน์
มือถือสามารถรองรับการส่งสัญญาณได้ 2-3 รายการต่อมัลติเพล็กซ์ สามารถรองรับการส่งสัญญาณ
ได้ 6-9 รายการหรือโปรแกรมใกล้เคียงกับระบบ DAB

2. ระบบ C (หรือที่เรียกว่าระบบ IBOC : In-band on-channel หรือ HD Radio  
: High Definition Audio) คิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท ไอบิควิตี้ (iBiquity) ซึ่งเกิดจากการรวมกัน 
ระหว่างผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุ และผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ระบบ IBOC ได้รับการพัฒนาโดยมีแนวคิดที่จะให้รองรับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอลควบคู่ไปกับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก หรือการส่ง
สญัญาณวทิยกุระจายเสยีงแบบคูข่นาน (Simulcast) คอืทัง้ระบบ เอ.เอม็. (AM) และ เอฟ.เอม็. (FM) 
โดยใช้ความถี่เดียวกัน เพ่ือให้ผู ้ฟ ังที่มีเคร่ืองรับวิทยุในระบบแอนะล็อกสามารถรับฟังได้ 
นอกจากนี้ IBOC สามารถส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบ 

จุดเด่นของระบบ IBOC คือ รองรับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
แอนะล็อกเดิมควบคู่ไปกับการรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอลใหม่ โดยใช้ย่านความถี่ที่ใช้งาน
ในปัจจุบัน (เอ.เอ็ม. (AM) และ เอฟ.เอ็ม. (FM)) โดยผู้ประกอบการสามารถใช้ร่วมเครื่องส่งวิทยุ
ในระบบแอนะล็อก เอ.เอ็ม. (AM) และ เอฟ.เอ็ม. (FM) ที่ใช้งานอยู่เดิมได้ และผู้ฟังรายการวิทย ุ
สามารถใช้เครือ่งรบัวทิยใุนระบบแอนะลอ็ก เอ.เอม็. (AM) และ เอฟ.เอม็. (FM) ทีม่อียู ่ เพือ่รบัฟัง 
รายการวิทยไุด้เหมอืนเดมิ IBOC มเีทคนิคการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล 2 ระบบ คอื

1) IBOC-AM หรือ AM HD Radio พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอลแทนการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก เอ.เอ็ม. (AM)  
ในปัจจบุนั ทีใ่ช้ความถี ่MW ย่าน 530 kHz – 1700 kHz ด้วยช่องสญัญาณของแต่ละสถานวีทิยขุนาด  

��������_������������_��������_29���61.indd   83 29/3/2561   17:12:52



084 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

(2) All Digital Mode เป็น Full Digital Mode รองรับการสัญญาณวิทยุ
กระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยสามารถส่งข้อมูลสัญญาณดิจิตอลได้ถึง 60 kbps แต่ไม่รองรับ 
การส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบแอนะลอ็ก เอ.เอ็ม. (AM) ท�าให้สญัญาณมคีณุภาพเสยีงทีด่ขีึน้ 
รองรับการส่งรายการวิทยุได้ถึง 2 ช่องสัญญาณเสียง

9 kHz AM HD Radio มหีลักการสร้างสัญญาณวทิยุดิจติอลเหมอืนกบั FM HD Radio คอืใช้ ระบบ OFDM 
โดยสร้าง Subcarriers ที่บริเวณ Sidebands ทั้งสองข้างของสัญญาณในระบบแอนะล็อก  
และระบบ เอ.เอ็ม. (AM) นอกจากน้ี IBOC-AM Digital มีคุณภาพความคมชัดของเสียงที่รับฟัง 
จากเครื่องรับวิทยุเทียบเท่ากับคุณภาพความคมชัดของเสียงที่รับฟังในระบบแอนะล็อก เอฟ.เอ็ม. 
(FM) IBOC-AM Digital แบ่งรูปแบบการใช้งานแถบความถี่เป็น 2 รูปแบบ 

(1) Hybrid Mode เป็นการส่งสัญญาณวิทยุทั้งสัญญาณแอนะล็อกระบบ 
เอ.เอ็ม. (AM) เดิม และสัญญาณดิจิตอลระบบ IBOC-AM ไปพร้อมกัน ผู้ฟังสามารถเลือกรับ 
ฟังรายการเป็นแบบ แอนะล็อกระบบ เอ.เอ็ม. (AM) เดิม หรือเลือกรับแบบดิจิตอลระบบ IBOC-AM 

รูปที่ 38 แสดง AM Hybrid waveform spectrum
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รูปที่ 39 แสดง AM All Digital waveform spectrum

 2) IBOC-FM ออกอากาศแทนระบบเอฟ.เอ็ม. ในปัจจุบัน ใช้ความถี่ VHF บนย่าน
ความถี่ 87.5 - 108 MHz รองรับความถี่เสียงสูงสุดส�าหรับวิทยุแอนะล็อกระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) 
IBOC-FM ส่งสัญญาณแบบ OFDM ให้คุณภาพเสียงที่รับฟังจากเคร่ืองรับวิทยุเทียบเท่ากับ 
การรับฟังจากเคร่ืองเล่นซีดี สัญญาณเสียงมีความคมชัด และความสม�่าเสมอ ไม่มีเสียงรบกวน  
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ 

(1) Hybrid Mode เป็นการส่งข้อมูลดิจิตอลแบบ OFDM บน sideband  
ของสัญญาณเอฟ.เอ็ม. (FM) เดิม subcarriers สามารถส่งข้อมูลได้ถึง 109 kbps แบ่งเป็น 
การส่งสัญญาณเสียง 96 kbps และ 14.11 kbps ใช้ส�าหรับส่วนควบคุมการส่งสัญญาณ  
หรือเรียกว่า PAD (Program Associated Device) สามารถรองรับการส่งสัญญาณวิทยุดิจิตอล 
ได้ถึง 3 ช่องสัญญาณเสียง การออกอากาศรายการวิทยุด้วยระบบ Hybrid Mod เป็นการ 
ส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก เอฟ.เอ็ม. (FM) และส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล FM IBOC ไปพร้อมกัน ดังนั้น ผู้รับสัญญาณสามารถเลือกรับฟังรายการได ้
ทั้งระบบแอนะล็อก เอฟ.เอ็ม. (FM) หรือระบบดิจิตอล FM IBOC
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รูปที่ 40 แสดง FM Hybrid waveform spectrum

รูปที่ 41 แสดง FM Extended hybrid waveform spectrum

(2) Extended Hybrid Mode สามารถส่งข้อมูลได้ถึง 151 kbps มากกว่า
ระบบ Hybrid Mode ท�าให้สามารถส่งข้อมลูในระบบดจิติอลได้มากขึน้ และสามารถส่งรายการวทิยุ 
ในระบบดิจิตอลได้ถึง 3 ช่องสัญญาณเสียง
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(3) All Digital Mode สามารถส่งข้อมูลสัญญาณดิจิตอลได้ถึง 300 kbps  
ส่งสัญญาณเฉพาะสญัญาณวทิยดุจิติอล ท�าให้สามารถส่งรายการวทิย ุได้เพิม่ขึน้ถงึ 8 ช่องสญัญาณเสยีง 
โดยการเปล่ียนแถบความถี่ของสัญญาณวิทยุ เอฟ.เอ็ม. (FM) เดิมให้เป็นการส่งสัญญาณวิทยุ
ในระบบดิจิตอลทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้น และรองรับการส่งสัญญาณเสียง 
ในรูปแบบใหม่ได้ เช่น ระบบ 5.1 ระบบเสียงรอบทิศทาง (Surround Sound)

รูปที่ 42 แสดง FM All-Digital waveform spectrum

รูปที่ 43 ตวัอย่างเครือ่งรบัวทิยใุนระบบดจิติอลรองรบัเทคโนโลย ีIBOC หรอื HD Radio
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3. ระบบ F (หรือที่เรียกว่าระบบ ISDB - Tsb) พัฒนาโดยประเทศญี่ปุ ่นเพื่อใช ้
รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมถึงโทรทัศน์เคล่ือนที่  
โดยประเทศญี่ปุ่นเพ่ือใช้แทนการรับส่งสัญญาณแอนะล็อก ระบบ ISDB ประกอบด้วยมาตรฐาน
ต่างๆตามแพลตฟอร์มดังนี้ ISDB-S (Satellite Television) เป็นมาตรฐานส�าหรับกิจการโทรทัศน ์
ผ่านดาวเทยีม ISDB-C (Cable) เป็นมาตรฐานส�าหรบักจิการโทรทศัน์ผ่านเคเบิล้ ภาคพืน้ดนิ ISDB-T 
(Terrestrial) เป็นมาตรฐานส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ISDB-Tsb (Terrestrial Sound  
Broadcasting) เป็นมาตรฐานส�าหรับกิจการกระจายเสียงภาคพื้นดิน และโทรทัศน์เคลื่อนที่ ISDB-
Tmm (Terrestrial Mobile Multimedia Broadcasting) เป็นมาตรฐานส�าหรบักจิการโทรทศัน์เคลือ่นที่ 

1) ISDB-T เร่ิมใช้ส�าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ญี่ปุ่น 
ในเดือนธันวาคม ปี 2003 ใช้การรวมสัญญาณแบบ COFDM ภายหลังได้มีการพัฒนาต่อมา 
เป็นระบบ ISDB-Tsb และ ISDB-Tmm 

2) ISDB-Tsb (Terrestrial Sound Broadcasting) ออกแบบมาเพื่อใช้ส�าหรับ 
การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ส�าหรับรับฟังรายการวิทยุ 
ในยานพาหนะ อปุกรณ์รบัสญัญาณแบบเคลือ่นทีไ่ด้ และแบบไม่เคล่ือนท่ี ตาม ITU-R BS. 1114-6  
ได้ก�าหนดให้เป็นระบบ F โดยใช้การรวมสัญญาณแบบ OFDM ให้บริการสัญญาณเสียงคุณภาพสูง 
ด้วยระบบ MPEG-2AAC ให้บริการมัลติมีเดียด้วยระบบ MPEG-2 และให้บริการวิดีโอด้วย 
ระบบ MPEG-4 H.264 AVC การรับส่งสัญญาณของเทคโนโลยี ISDB-Tsb ใช้วิธี Band-segmented 
OFDM หรอืเรยีกอกีอย่างว่า Connected transmission (Synchronize transmission with no 
guard-band)

3) ISDB-Tmm (Terrestrial Mobile Multimedia Broadcasting) ออกแบบมาเพือ่ใช้ 
ส�าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง ส�าหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งใช้งานหลังจาก 
การยุติการการรับส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก ในเดือน กรกฎาคม ปี 2011 โดยได้เริ่มท�า 
การรับส่งสัญญาณ ในเดือน เม.ย. ปี 2012 เทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาจาก ISDB-T ส่งสัญญาณ
ความถี่ในย่าน VHF (207.5 – 222 MHz) กระจายเสียงและสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่น
ด้วยโครงข่าย SFN (Single Frequency Network) 

ISDB-Tmm ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน อุปกรณ ์
พวกแท็บเล็ต หรือ PNDs (Personal Navigation Device) เพื่อรองรับบริการจัดเก็บข้อมูล  
และบริการเรียลไทม์คุณภาพสูง
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4. ระบบ G (หรือที่เรียกว่า DRM (Digital Radio Mondiale)) ได้รับการพัฒนาโดย EBU 
(European Broadcasting Union) ร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุ เครื่องส่งวิทยุและ  
Chipset ร่วมกันก่อต้ัง DRM Consortium ซ่ึงเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก�าไร ร่วมกันคิดค้นและ 
พัฒนาระบบการส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DRM เพ่ือใช้ทดแทนการส่งสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก เอ.เอ็ม. (AM) และ เอฟ.เอ็ม. (FM)

รูปที่ 44 ตวัอย่างเครือ่งรบัวทิยใุนระบบดจิติอลส�าหรบัรถยนต์รองรบัเทคโนโลย ีISDB-Tsb

รูปที่ 45 แสดงการกระจายสญัญาณของเทคโนโลย ีDRM30 และ DRM+
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รูปที่ 46 ตวัอย่างเครือ่งรบัวทิยใุนระบบดจิติอลทีร่องรบัระบบ DRM30

DRM พัฒนามาจากแนวคิดที่จะน�าคลื่นความถี่ที่ ใช ้งานอยู ่ เดิมมาใช้ส ่งสัญญาณ 
ในระบบดิจิตอล ระบบ DRM ใช้เทคนิคการรวมสัญญาณแบบ OFDM และได้มีการพัฒนาต่อมา
เป็น DRM30 กระจายสัญญาณในย่านความถี่ไม่เกิน 30 MHz และ DRM+ กระจายสัญญาณ 
ในย่านความถี่สูงกว่า 30 MHz

DRM30 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
เท่านั้น กล่าวคือ ถ้าใช้เครื่องส่งวิทยุในระบบ เอ.เอ็ม. (AM) เพื่อส่งสัญญาณดิจิตอลแล้ว  
เครื่องส่งวิทยุนี้ก็จะต้องยุติการส่งสัญญาณแอนะล็อกในระบบ เอ.เอ็ม. (AM) การส่งสัญญาณ 
แบบคู่ขนาน (Simulcast) สามารถท�าได้โดยการส่งสัญญาณเสียงผ่านเครื่องส่งวิทยุ 2 เครื่อง  
โดยมีเครื่องหนึ่งส�าหรับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อก และอีกเครื่องส�าหรับส่งสัญญาณ 
ในระบบดิจิตอล โดยเครื่องส่งวิทยุทั้งสองเครื่องจะต้องส่งสัญญาณบนย่านความถี่ที่ติดกัน DRM30 

DRM+ พัฒนาเพื่อใช้ทดแทนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. 
(FM) ส่งสัญญาณในย่านความถี่สูงกว่า 30 MHz คือ ย่านความถี่ VHF Band II เทคโนโลยีนี้รองรับ 
การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงแบบคู่ขนาน (Simulcast) เครื่องส่งทั้ง 2 เครื่องจะต้องส่ง
สัญญาณโดยเว้นระยะห่างระหว่างสัญญาณ (Channel Space) ประมาณ 150 KHz อีกทั้งไม่จ�าเป็น
ต้องส่งสัญญาณที่สถานีส่งสัญญาณเดียวกัน สามารถอยู่ห่างกันได้แต่ออกอากาศรายการเดียวกัน 
เครื่องรับวิทยุจะมีปุ่มสวิตซ์ให้เครื่องสามารถเลือกสถานีได้เองอัตโนมัติ (Alternative frequency 
switching) ส่งสัญญาณ 4 รายการดจิติอลในระบบโมโนทีบ่ติเรตระหว่าง 37 – 186 kbit/s
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โดยสรุปมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลได้ ดังนี้ มาตรฐาน 
การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล มาตรฐาน DAB DAB+ และ T-DMB พัฒนา
ข้ึนเพือ่รองรบัการรบัสญัญาณกบัอปุกรณ์เครือ่งรบัแบบประจ�าที ่แบบพกพาใช้งานบนโทรศพัท์มอืถอื 
และแบบติดตั้งในรถยนต์ ให้คุณภาพเสียงดีเทียบเท่ากับการฟังจากเคร่ืองเล่นซีดี มาตรฐาน  
DAB ส่งสัญญาณในย่านความถี่ VHF Band III (ช่วงความถี่ 174-240 MHz) และได้รับการ
พัฒนาต่อมาเป็น DAB+ รองรับคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น คุณภาพดีกว่าเสียง mp3 ใช้การบีบอัดไฟล์
แบบ MPEG-4 HE-AACv2 (High Efficiency Advanced Audio Codec version 2) ในขณะที่
ประเทศเกาหลีใต้ได้พัฒนามาตรฐาน DAB ต่อให้เป็นมาตรฐาน T-DMB ซึ่งออกแบบให้เหมาะกับ 
การใช้งานบนอุปกรณ์พกพาและเคลื่อนที่ได้และเพ่ือการแสดงผลแบบรูปภาพเป็นหลัก ในขณะที่ 
มาตรฐาน IBOC ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลและระบบแอนะล็อกแบบคู่ขนาน (Simulcast) พร้อมกับระบบ เอ.เอ็ม. (AM) และระบบ  
เอฟ.เอม็. (FM) บนความถี ่MW ย่านความถี ่530 kHz – 1700 kHz และความถี ่VHF บนย่านความถี่  
87.5 - 108 MHz ที่ใช้งานอยู่เดิมในปัจจุบัน ให้คุณภาพเสียงเทียบเท่ากับเสียงจากเคร่ืองเล่นซีดี 
ทางฝั ่งประเทศญี่ปุ ่นได้พัฒนามาตรฐาน ISDB-Tsb (Terrestrial Sound Broadcasting) 
ส�าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน วิทยุในยานพาหนะ 
อุปกรณ์รับสัญญาณแบบเคลื่อนที่และแบบไม่เคลื่อนที่ และประเทศญ่ีปุ่นได้พัฒนามาตรฐาน 
ISDB-Tmm (Terrestrial Mobile Multimedia Broadcasting) ขึ้นเพื่อใช้ส�าหรับการรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์พวกแท็บเล็ต หรือ PNDs 
(Personal Navigation Device) เพื่อการใช้งานแบบเรียลไทม์ด้วยคุณภาพสูง นอกจากนี้ EBU 
ร่วมกับกลุ่มผู ้ผลิตเครื่องรับเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและผู้ผลิตชิปเซต ร่วมกันพัฒนามาตรฐาน 
DRM ขึ้นเพื่อใช้ทดแทนการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกเดิม และได้พัฒนา
เป็นมาตรฐาน DRM30 และมาตรฐาน DRM+ ที่รับส่งสัญญาณบนย่านความถี่ไม่เกิน 30 MHz  
และย่านความถ่ีสูงกว่า 30 MHz ตามล�าดับ สามารถใช้งานบนอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ได้และ 
เคลื่อนที่ไม่ได้ และใช้งานบนยานพาหนะได้ ดังตารางที่ 29
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5.2 การพิจารณามาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
การให้บริการวิทยุดิจิตอลสามารถรองรับนวัตกรรมการรับฟังใหม่ๆ เช่น การให้

บริการข้อมูลข่าวสาร บริการเตือนภัยพิบัติ (Emergency Warning System: EWS) บริการแบบ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้การรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลประสบความส�าเร็จคือ การก�าหนดมาตรฐานการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและภาคอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นมาตรฐานในการรับส่งสัญญาณและผลิตอุปกรณ์เครื่องรับ โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยด้านเทคนิค เช่น ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่ จ�านวนช่องรายการที่สามารถให้บริการได้ 
ความทนทานต่อสัญญาณรบกวน และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ราคาอุปกรณ์เครื่องรับ-เครื่องส่ง 
สัญญาณ นอกจากน้ันมาตรฐานของเคร่ืองรับควรก�าหนดให้เป็นระบบเปิด (Open Standard)  
มีผู้ผลิตอุปกรณ์ที่หลากหลาย ไม่ผูกขาด ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ การลงทุนในโครงข่าย 
วิทยุในระบบดิจิตอลของประเทศและผลกระทบต่อประชาชน

เทคโนโลยี/มาตรฐาน วิทยุ วิดีโอ/
รูปภาพ

วิทยุ 
บนยานพาหนะ

วิทยุ 
บนมือถือ

ย่านความถี่
สัญญาณ

DMB 
(DAB, DAB+) 

รองรับได้ รองรับได้ รองรับได้ รองรับได้ VHF III

DRM 
(DRM30, DRM+) 

รองรับได้ รองรับได้ รองรับได้ รองรับได้ LF, MF,  
Shortwave, 
FM, VHF

T-DMB รองรับได้ รองรับได้ รองรับได้ รองรับได้ VHF III

ISDB-T
SB

รองรับได้ - รองรับได้ รองรับได้ TV bands

ISDB-T
MM 

รองรับได้ Yes รองรับได้ รองรับได้ VHF III, etc.

HD-Radio (IBOC) รองรับได้ - รองรับได้ - MF, FM

ที่มา : Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial Radio Service in Thailand 
 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ตารางที่ 29 คุณสมบัติของมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
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ตามที่ก�าหนดในแผนแม่บทบริหารคล่ืนความถี่ และตารางก�าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  
โดยพจิารณาจากย่านความถีท่ีว่่างเป็นอนัดบัแรก ซึง่พบว่าย่านความถีท่ีเ่หมาะสมส�าหรบัประเทศไทย 
คือ ย่านความถ่ีสูงมากแบนด์สาม (VHF III : 174-230 MHz) แต่ทั้งนี้ปัจจุบันการใช้งานในย่าน 
ดังกล่าวยังคงใช้ในการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อก หากมีการยุต ิ
การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบแอนะล็อกจะท�าให้มคีลื่นความถี่ว่างลงและเพียงพอ 
ที่จะจัดสรรให้กับกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล นอกจากนี้จากการพิจารณา
ประเทศที่ประกาศรับรองให้มีการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลมาตรฐานระบบ 
DAB+ ก็ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลประสบ
ความส�าเร็จพบว่ามาตรฐานระบบ DAB+ ถูกเลือกใช้เป็นมาตรฐานหลักส�าหรับการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง และอินโดนีเซีย รวมถึงภูมิภาคยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์  
สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน ในส่วนของมาตรฐานอื่นๆ จากการส�ารวจ
และรายงานผลการศึกษาแผนการเร่ิมระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  
(Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand) ของ 
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พบว่ายงัไม่มกีารให้บรกิารในเชงิพาณชิย์ ยกเว้นมาตรฐาน IBOC  
ที่ประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ประกาศเลือกระบบ 
IBOC เป็นมาตรฐานหลักในการการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

5.3 ข้อดีของการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
1) ให ้คุณภาพของเสียงที่ดีกว ่าการรับส ่งสัญญาณวิทยุในระบบแอนะล็อก  

และคุณภาพเสียงมีความคมชัดของสูง
2) สามารถรองรับจ�านวนสถานีและช่องรายการได้เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูป สามารถใช้ 

ความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล ยกตัวอย่าง จ�านวนรายการวิทยุ 18 รายการ ขนาด
พื้นท่ีให้บริการเท่ากัน การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกใช้ 18 ความถี่  
ในขณะที่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลใช้เพียงความถี่เดียวเท่านั้น
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094 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  98 

 
รูปท่ี 47 การส่งสัญญาณวทิยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกหนึ่งความถี่ รองรับเพียงรายการวิทยุเดียว 

และการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลหนึ่งความถี่รองรับรายการวิทยุได้หลายรายการ 
ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 48 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระหว่างระบบแอนะล็อก 
และระบบดิจิตอลและระบบดิจิตอล 
ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 

 3)   ใช้โครงข่ายและความถี่วิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การส่งรายการผ่านสถานีสัญญาณ
วิทยุระบบแอนะล็อกนั้น แต่ละความถี่ของแต่ละสถานีรองรับเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น ดังนั้น จึงเกิด
ปัญหาความถี่และสถานีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ในขณะที่การส่งรายการผ่านโครงข่ายสัญญาณ
วิทยุระบบดิจิตอลสามารถรองรับการส่งหลายๆ รายการบนความถี่และโครงข่ายเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น 
การให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 1 โครงข่ายด้วย 1 คล่ืนความถี่แบนวิดท์ขนาด 1.532 MHz 
สามารถรองรับการให้บริการวิทยุในระบบดิจิตอลได้ 18 รายการ ท่ีขนาดแต่ละช่องสัญญาณขนาด 64 

Analog (FM) Digital (DAB+) 

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  98 

 
รูปท่ี 47 การส่งสัญญาณวทิยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกหนึ่งความถี่ รองรับเพียงรายการวิทยุเดียว 

และการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลหนึ่งความถี่รองรับรายการวิทยุได้หลายรายการ 
ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 48 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระหว่างระบบแอนะล็อก 
และระบบดิจิตอลและระบบดิจิตอล 
ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 

 3)   ใช้โครงข่ายและความถี่วิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การส่งรายการผ่านสถานีสัญญาณ
วิทยุระบบแอนะล็อกนั้น แต่ละความถี่ของแต่ละสถานีรองรับเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น ดังนั้น จึงเกิด
ปัญหาความถี่และสถานีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ในขณะที่การส่งรายการผ่านโครงข่ายสัญญาณ
วิทยุระบบดิจิตอลสามารถรองรับการส่งหลายๆ รายการบนความถี่และโครงข่ายเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น 
การให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 1 โครงข่ายด้วย 1 คล่ืนความถี่แบนวิดท์ขนาด 1.532 MHz 
สามารถรองรับการให้บริการวิทยุในระบบดิจิตอลได้ 18 รายการ ท่ีขนาดแต่ละช่องสัญญาณขนาด 64 

Analog (FM) Digital (DAB+) 
รูปที่ 47 การส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกหนึ่งความถี่ รองรับ 
เพียงรายการวิทยุเดียวและการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลหนึ่ง
ความถี่รองรับรายการวิทยุได้หลายรายการ

ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

รูปที่ 48 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงระหว่าง
ระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล

ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

18x FM Transmitter

18x Frequencies

18x Frequency License fee

18x Studio - Transmitter Link (STL)

18x RDS encoder/Data

18x Large antenna

1x DAB+ Transmitter

1x Frequency

1x Frequency License fee

1x Studio - Transmitter Link (STL)

1x DAB+ Play-out

1x Medium antenna system

Tx 1 carries 18 programsTx 1,2,3 16,17,18.......

NOTE: Antenna system aperture for DAB+

around 200MHz is approximately 1/2 that of FM 

and DRM+ around 100MHz for the same gain.

Radio 1

Radio 2

Radio 3

Radio 4

Many Service in one frequency block Digital 
Broadcasting

Digital (DAB+)Analog (FM)

1 service per frequency
Analog Broadcasting
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Traffic Info.
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095รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  99 

kbps ด้วยเทคนิค DQPSK และ FEC = 0.5 แต่ก็สามารถรองรับการให้บริการวิทยุในระบบดิจิตอล 24 
รายการได้ด้วยการใช้ช่องสัญญาณขนาด 48 kbps 

 
รูปท่ี 49 การส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก โดยแต่ละโครงข่ายและความถี ่ 

รองรับรายการวิทยุได้เพียงหนึ่งรายการ 
ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 

 

 
รูปท่ี 50 การส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงแบบดิจิตอล แต่ละโครงข่ายและความถี่  

รองรับรายการวิทยุได้มากกว่าหน่ึงรายการ 
ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 

 4)   ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการวิทยุกระจายเสียงมากขึ้นจากประสิทธิภาพการวางแผนแบบ
โครงข่ายความถี่เดียว (Single Frequency Network: SFN) ท าให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการ

3) ใช้โครงข่ายและความถ่ีวิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การส่งรายการผ่าน
สถานีสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อกนั้น แต่ละความถี่ของแต่ละสถานีรองรับเพียงหนึ่งรายการ
เท่านั้น ดังนั้น จึงเกิดปัญหาความถี่และสถานีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ในขณะที่การส่ง
รายการผ่านโครงข่ายสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลสามารถรองรับการส่งหลายๆ รายการบนความถี่
และโครงข่ายเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 1 โครงข่าย 
ด้วย 1 คลืน่ความถีแ่บนด์วดิธ์ขนาด 1.532 MHz สามารถรองรบัการให้บรกิารวทิยใุนระบบดจิติอลได้ 
18 รายการ ที่ขนาดแต่ละช่องสัญญาณขนาด 64 kbps ด้วยเทคนิค DQPSK และ FEC = 0.5 แต่ก็
สามารถรองรบัการให้บริการวทิยใุนระบบดจิติอล 24 รายการได้ด้วยการใช้ช่องสญัญาณขนาด 48 kbps

รูปที่ 49 การส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก โดยแต่ละโครงข่าย
และความถี่รองรับรายการวิทยุได้เพียงหนึ่งรายการ

ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

FM - ONE COMPLETE NETWORK PER PROGRAM !
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096 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

4) ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการวิทยุกระจายเสียงมากขึ้นจากประสิทธิภาพการวางแผน
แบบโครงข่ายความถี่เดียว (Single Frequency Network: SFN) ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถ
ประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ และระดับภูมิภาคได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  
โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกประกอบกิจการตามศักยภาพและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  100 

ทางธุรกิจระดับชาติ และระดับภูมิภาคได้ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถ
เลือกประกอบกจิการตามศักยภาพและความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี 

 
รูปท่ี 5152 โครงข่ายความถี่เดียว (SINGLE FREQUENCY NETWORK: SFN)  

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 

5)   สามารถแสดงรายการสถานี (Station List) และสัญลักษณ์สถานีโดยอัตโนมัติ ท าให้ค้นหา
สถานีได้ง่าย โดยไม่ต้องจดจ าความถี่ของสถานีนั้นๆ  

 
รูปท่ี 5253 แสดงรายการสถานี ภาพสัญลักษณ์และช่ือรายการ 

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 
 6)   สามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบ เช่น PAD (Program Associated Data) ภาพสไลด์ 
(Slide show: SLS) ข้อความวิ่ง (Scrolling Text) และส่วนแสดงผลไดนามิก (Dynamic Label 
Segment: DLS) 

 

รูปที่ 51 โครงข่ายความถ่ีเดยีว (SINGLE FREQUENCY NETWORK: SFN) 

ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  99 

kbps ด้วยเทคนิค DQPSK และ FEC = 0.5 แต่ก็สามารถรองรับการให้บริการวิทยุในระบบดิจิตอล 24 
รายการได้ด้วยการใช้ช่องสัญญาณขนาด 48 kbps 

 
รูปท่ี 49 การส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก โดยแต่ละโครงข่ายและความถี ่ 

รองรับรายการวิทยุได้เพียงหนึ่งรายการ 
ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 

 

 
รูปท่ี 50 การส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงแบบดิจิตอล แต่ละโครงข่ายและความถี่  

รองรับรายการวิทยุได้มากกว่าหน่ึงรายการ 
ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 

 4)   ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการวิทยุกระจายเสียงมากข้ึนจากประสิทธิภาพการวางแผนแบบ
โครงข่ายความถี่เดียว (Single Frequency Network: SFN) ท าให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการ

รูปที่ 50 การส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงแบบดิจิตอล แต่ละโครงข่ายและความถี่
รองรับรายการวิทยุได้มากกว่าหนึ่งรายการ

ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

DAB+ ONE NETWORK FOR MANY RADIO PROGRAMS
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097รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

5) สามารถแสดงรายการสถาน ี(Station List) และสญัลกัษณ์สถานโีดยอตัโนมตั ิท�าให้
ค้นหาสถานีได้ง่าย โดยไม่ต้องจดจ�าความถี่ของสถานีนั้นๆ

รูปที่ 52 แสดงรายการสถานี ภาพสัญลักษณ์และชื่อรายการ

ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

6)  สามารถแสดงผลได้หลายรปูแบบ เช่น PAD (Program Associated Data) ภาพสไลด์ 
(Slide show: SLS) ข้อความวิ่ง (Scrolling Text) และส่วนแสดงผลไดนามิก (Dynamic Label 
Segment: DLS)

รูปที่ 53 แสดงภาพข้อความวิ่ง (SCROLLING TEXT)

ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  100 

ทางธุรกิจระดับชาติ และระดับภูมิภาคได้ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถ
เลือกประกอบกจิการตามศักยภาพและความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี 

 
รูปท่ี 5152 โครงข่ายความถี่เดียว (SINGLE FREQUENCY NETWORK: SFN)  

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 

5)   สามารถแสดงรายการสถานี (Station List) และสัญลักษณ์สถานีโดยอัตโนมัติ ท าให้ค้นหา
สถานีได้ง่าย โดยไม่ต้องจดจ าความถี่ของสถานีนั้นๆ  

 
รูปท่ี 5253 แสดงรายการสถานี ภาพสัญลักษณ์และช่ือรายการ 

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 
 6)   สามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบ เช่น PAD (Program Associated Data) ภาพสไลด์ 
(Slide show: SLS) ข้อความวิ่ง (Scrolling Text) และส่วนแสดงผลไดนามิก (Dynamic Label 
Segment: DLS) 
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098 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

7) สามารถให้บริการเสริมที่เป็นข้อมูลข่าวสาร โดยส่งสัญญาณข้อมูลไปพร้อมกับ
สัญญาณเสียง เช่น ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลการจราจร 

รูปที่ 54 วิทยุระบบดิจิตอลแสดงสภาพการจราจร

ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)
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099รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

8) ลดปัญหาการรบกวนกันของสัญญาณจากสถานวีทิยทุีใ่กล้กนั ดงัแสดงในรปูด้านล่าง 
ในรูปที่ 55 ด้านซ้ายแสดงการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก รายการวิทยุแต่ละ
รายการจะถูกส่งออกไปบนแต่ละความถี่ของแต่ละสถานีส่ง ดังนั้น จ�านวนสถานีส่งสัญญาณวิทยุ
ท่ีใช้งานมีจ�านวนมากอาจท�าให้เกิดปัญหาการรบกวนกันของสัญญาณ รูปด้านขวาแสดงการรับส่ง 
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล รายการวิทยุหลายๆ รายการสามารถออกอากาศโดยใช้ 
ความถี่และโครงข่ายร่วมกัน ดังนั้น จ�านวนสถานีวิทยุที่ใช้งานลดลงส่งผลให้ลดการรบกวนกัน 
ของสัญญาณและมีทัศนียภาพที่ดี

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  102 

 
รูปท่ี 55 แสดงโครงข่ายเสาสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล 

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 

9)   ให้คุณภาพของสัญญาณและเสียงท่ีดีขึ้นส าหนับการรับฟังวิทยุในยานพาหนะเคล่ีอนท่ี และ
สามารถรองรับการฟังวิทยุได้อย่างต่อเนื่องในต่างพ้ืนท่ีบริการ 

 
รูปท่ี 56 แสดงการรับสัญญาณวิทยไุด้ต่อเนื่องในต่างพ้ืนท่ีบริการ 

ท่ีมา : WorldDAB ปี 2017 

 
 10) สามารถแสดง Electronic Program Guide (EPG) เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด และแนะน า
รายการของสถานีนั้นๆ  

 
รูปท่ี 57 ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE (EPG) แนะน ารายการของสถานี 

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 11) สามารถฝังล้ิงค์ URL (Embedded Link) ในข้อมูลหรือรูปภาพท่ีส่งมาเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
เพ่ือรองรับการแสดงผลข้อมูลเสริม ถ้าหากเครื่องรับสัญญาณวิทยุเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต 

ANALOG (FM) DIGITAL     
(DAB+) 

รูปที่ 55 แสดงโครงข่ายเสาสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล

ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
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รูปท่ี 55 แสดงโครงข่ายเสาสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล 

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 

9)   ให้คุณภาพของสัญญาณและเสียงท่ีดีขึ้นส าหนับการรับฟังวิทยุในยานพาหนะเคล่ีอนท่ี และ
สามารถรองรับการฟังวิทยุได้อย่างต่อเนื่องในต่างพ้ืนท่ีบริการ 

 
รูปท่ี 56 แสดงการรับสัญญาณวิทยไุด้ต่อเนื่องในต่างพ้ืนท่ีบริการ 

ท่ีมา : WorldDAB ปี 2017 

 
 10) สามารถแสดง Electronic Program Guide (EPG) เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด และแนะน า
รายการของสถานีนั้นๆ  

 
รูปท่ี 57 ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE (EPG) แนะน ารายการของสถานี 

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 11) สามารถฝังล้ิงค์ URL (Embedded Link) ในข้อมูลหรือรูปภาพท่ีส่งมาเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
เพ่ือรองรับการแสดงผลข้อมูลเสริม ถ้าหากเครื่องรับสัญญาณวิทยุเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต 

ANALOG (FM) DIGITAL     
(DAB+) 

9) ให้คุณภาพของสัญญาณและเสียงที่ดีขึ้นส�าหรับการรับฟังวิทยุในยานพาหนะ 
เคลี่อนที่ และสามารถรองรับการฟังวทิยไุด้อย่างต่อเน่ืองในต่างพืน้ทีบ่รกิาร

รูปที่ 56 แสดงการรับสัญญาณวิทยุได้ต่อเนื่องในต่างพื้นที่บริการ

ที่มา : WorldDAB (ปี 2017)

Area 2
Ensemble 8B

Service = MyFavourite

ice areas

Area 1
Ensemble 9C

Service = MyFavourite

In-car listenning can
continue on the same
service in different
transmission and
licence areas
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100 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

10) สามารถแสดง Electronic Program Guide (EPG) เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด 
และแนะน�ารายการของสถานีนั้นๆ 

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
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รูปท่ี 58 แสดงการฝังลิ้งค์ในข้อมูลสภาพอากาศเช่ือมต่อกับหน้าเว็ปไซต์พยากรณ์อากาศ 

ท่ีมา : WorldDAB ปี 2017 
 

12) ใช้ก าลังส่งสัญญาณน้อยกว่าในการส่งสัญญาณครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการขนาดเท่าเดิมและมี
ต้นทุนของเครื่องส่งสัญญาณต่ ากว่า รูปด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบก าลังส่งของเครื่องส่ง ราคาเครื่องส่ง 
และการเปรียบเทียบต้นทุนเครื่องส่งส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุระหว่างสัญญาณแอนะล็อกและ
สัญญาณดิจิตอลท่ีจ านวนรายการวิทยุ 18 รายการท่ีขนาดพื้นท่ีให้บริการเท่ากัน ซ่ึงการลงทุนเครื่องส่ง
สัญญาณให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลมีต้นทุนต่ ากว่าถึง 11 เท่าเมื่อเทียบกับการให้บริการ
วิทยุกระจายเสียงระบะแอนะล็อก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 59 การเปรียบเทียบก าลังส่ง ราคา และต้นทุนเครื่องส่งส าหรับระบบแอนะล็อกและดิจิตอล 
ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 

 

11) สามารถฝังลิงก์ URL (Embedded Link) ในข้อมูลหรือรูปภาพที่ส่งมา 
เครื่องรับสัญญาณวิทยุเพ่ือรองรับการแสดงผลข้อมูลเสริม ถ้าหากเครื่องรับสัญญาณวิทย ุ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

รูปที่ 57 ELECTRONIC PROGRAM GUIDE (EPG) แนะน�ารายการของสถานี

ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
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รูปท่ี 55 แสดงโครงข่ายเสาสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล 

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 

9)   ให้คุณภาพของสัญญาณและเสียงท่ีดีขึ้นส าหนับการรับฟังวิทยุในยานพาหนะเคล่ีอนท่ี และ
สามารถรองรับการฟังวิทยุได้อย่างต่อเนื่องในต่างพ้ืนท่ีบริการ 

 
รูปท่ี 56 แสดงการรับสัญญาณวิทยไุด้ต่อเนื่องในต่างพ้ืนท่ีบริการ 

ท่ีมา : WorldDAB ปี 2017 

 
 10) สามารถแสดง Electronic Program Guide (EPG) เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด และแนะน า
รายการของสถานีนั้นๆ  

 
รูปท่ี 57 ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE (EPG) แนะน ารายการของสถานี 

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 11) สามารถฝังล้ิงค์ URL (Embedded Link) ในข้อมูลหรือรูปภาพท่ีส่งมาเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
เพ่ือรองรับการแสดงผลข้อมูลเสริม ถ้าหากเครื่องรับสัญญาณวิทยุเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต 

ANALOG (FM) DIGITAL     
(DAB+) 

รูปที่ 58 แสดงการฝังลงิก์ในข้อมลูสภาพอากาศเชือ่มต่อกบัหน้าเวบ็ไซต์พยากรณ์อากาศ

ที่มา : WorldDAB (ปี 2017)

Accessing a website 
from a URL delivered
associated with the
information provided

SYDNEY’S WEATHER

Click thru
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12) ใช้ก�าลังส่งสัญญาณน้อยกว่าในการส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 
ขนาดเท่าเดมิและมต้ีนทนุของเครือ่งส่งสญัญาณต�่ากว่า รปูด้านล่างแสดงการเปรยีบเทยีบก�าลังส่งของ 
เครื่องส่ง ราคาเครื่องส่ง และการเปรียบเทียบต้นทุนเคร่ืองส่งส�าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุ
ระหว่างสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิตอลที่จ�านวนรายการวิทยุ 18 รายการที่ขนาดพื้นที่
ให้บริการเท่ากัน ซึ่งการลงทุนเครื่องส่งสัญญาณให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลมีต้นทุน 
ต�่ากว่าถึง 11 เท่าเมื่อเทียบกับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อก

รูปที่ 59 การเปรยีบเทยีบก�าลงัส่ง ราคา และต้นทนุเครือ่งส่งส�าหรบัระบบแอนะลอ็ก
และดิจิตอล

ที่มา : WorldDAB (ปี 2017)

Transmitter FM DAB+

Power 10 kW peak 2.5 kW rms

Price per Transmitter 50,000 USD 80,000 USD

Transmitter 18 1

Price all Transmitter 900,000 USD 80,000 USD

13) สามารถลดจ�านวนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง รูปด้านล่างแสดง 
การเปรียบเทียบจ�านวนเคร่ืองส่งสัญญาณวิทยุระหว่างการรับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกและ
การรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลที่จ�านวนรายการวิทยุ 18 รายการ ที่ขนาดพื้นที่ให้บริการเท่ากัน 

รปูที ่60 จ�านวนเครือ่งส่งสญัญาณวทิยรุะหว่างการรบัส่งสญัญาณในระบบแอนะลอ็ก
และดิจิตอล
ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
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 12) สามารถลดจ านวนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง รูปด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบ
จ านวนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระหว่างการรับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกและการรับส่งสัญญาณใน
ระบบดิจิตอลท่ีจ านวนรายการวิทยุ 18 รายการ ท่ีขนาดพื้นท่ีให้บริการเท่ากัน  

 

 
รูปท่ี 60 จ านวนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระหว่างการรับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกและดิจิตอล 

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 

 13) สามารถลดขนาดพื้นท่ีส าหรับใช้วางอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง รูปท่ี 61 
แสดงการเปรียบเทียบพื้นท่ีท่ีใช้ส าหรับวางเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระหว่างการรับส่งสัญญาณในระบบแอ
นะล็อกและการรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลท่ีจ านวนรายการวิทยุ 18 รายการ ท่ีขนาดพื้นท่ีให้บริการ
เท่ากัน เครื่องส่งสัญญาณส าหรับให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลใช้ขนาดพื้นท่ีน้อยกว่าเครื่องส่ง
ส าหรับให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบะแอนะล็อก 18 เท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 61 ขนาดพื้นท่ีใช้วางเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระหว่างการรับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกและดิจิตอล 

1x DAB+ Transmitter

18 x FM Transmitter
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102 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

14) สามารถลดขนาดพ้ืนทีส่�าหรบัใช้วางอปุกรณ์เครือ่งส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีง 
รูปที่ 61 แสดงการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ส�าหรับวางเคร่ืองส่งสัญญาณวิทยุระหว่างการรับส่ง 
สัญญาณในระบบแอนะล็อกและการรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลที่จ�านวนรายการวิทยุ  
18 รายการ ที่ขนาดพ้ืนที่ให้บริการเท่ากัน เคร่ืองส่งสัญญาณส�าหรับให้บริการวิทยุกระจายเสียง
ระบบดจิติอลใช้ขนาดพ้ืนทีน้่อยกว่าเคร่ืองส่งส�าหรับให้บริการวทิยกุระจายเสยีงระบะแอนะลอ็ก 18 เท่า

15) ลดการใช้พลังงานของเครื่องส่งสัญญาณ ตารางด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบ
การใช้พลังงานของเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระหว่างเคร่ืองส่งในระบบแอนะล็อกและเคร่ืองส่ง 
ในระบบดิจิตอลที่จ�านวนรายการวิทยุ 18 รายการ และขนาดพื้นที่ให้บริการที่เท่ากัน ซึ่งเครื่องส่ง
สัญญาณในการให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลใช้พลังงานต�า่กว่าถึง 41 เท่าเมื่อเทียบกับ 
การให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบะแอนะล็อก โดยประมาณค่าไฟฟ้าให้ 0.15 USD / kWh

รูปที่ 61 ขนาดพ้ืนทีใ่ช้วางเครือ่งส่งสญัญาณวทิยรุะหว่างการรบัส่งสญัญาณในระบบ 
แอนะล็อกและดิจิตอล
ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)
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 12) สามารถลดจ านวนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง รูปด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบ
จ านวนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระหว่างการรับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกและการรับส่งสัญญาณใน
ระบบดิจิตอลท่ีจ านวนรายการวิทยุ 18 รายการ ท่ีขนาดพื้นท่ีให้บริการเท่ากัน  

 

 
รูปท่ี 60 จ านวนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระหว่างการรับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกและดิจิตอล 

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 

 13) สามารถลดขนาดพื้นท่ีส าหรับใช้วางอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง รูปท่ี 61 
แสดงการเปรียบเทียบพื้นท่ีท่ีใช้ส าหรับวางเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระหว่างการรับส่งสัญญาณในระบบแอ
นะล็อกและการรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลท่ีจ านวนรายการวิทยุ 18 รายการ ท่ีขนาดพื้นท่ีให้บริการ
เท่ากัน เครื่องส่งสัญญาณส าหรับให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลใช้ขนาดพื้นท่ีน้อยกว่าเครื่องส่ง
ส าหรับให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบะแอนะล็อก 18 เท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 61 ขนาดพื้นท่ีใช้วางเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระหว่างการรับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกและดิจิตอล 

0,6 m2

1x DAB+ Transmitter

FM DAB+

Occupied floor 
space 
1 program

0.6 m2 0.6 m2

Occupied floor 
space 
18 program

14.4m2 0.6 m2
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16) ลดก�าลังไฟฟ้าสูญเสียขณะที่เครื่องส่งสัญญาณท�างานอยู ่ เช่น ความร้อน  
ดงัรปูที ่63  แสดงการเปรยีบเทยีบก�าลงัไฟฟ้าสญูเสยีจากเครือ่งส่งสญัญาณวทิยขุณะทีเ่ครือ่งท�างาน 
ระหว่างเครื่องส่งในระบบแอนะล็อกและเครื่องส่งในระบบดิจิตอลที่จ�านวนรายการวิทยุ 18 
รายการ และขนาดพื้นที่ให้บริการที่เท่ากัน ซึ่งเครื่องส่งสัญญาณในการให้บริการวิทยุกระจายเสียง 
ระบบดิจิตอลมีปริมาณก�าลังไฟฟ้าสูญเสียต�่ากว ่าถึง 18 เท่าเมื่อเทียบกับการให้บริการ 
วิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อก โดยประมาณค่าไฟฟ้าให้ 0.15 USD /kWh

รูปที่ 62 การใช้พลังงานของเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระหว่างเครื่องส่งในระบบ 
แอนะล็อกและดิจิตอล
ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

Transmitter FM DAB+

Power 10 kW 2.5 kW rms

Efficiency 72% 40%

Energy consumption per 
Transmiitter

13.9 kW 6.25 KW

Transmiitter 18 1

Energy all Transmitter 250 KW 6.25 KW

Annual cost of energy 328,500 USD 8,000 USD

รูปที่ 63 ก�าลังไฟฟ้าสูญเสียของเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระหว่างเครื่องส่งในระบบ 
แอนะล็อกและดิจิตอล
ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

Transmitter FM DAB+

Power 10 kW 2.5 kW rms

Power
consumption (rms)

13.9 kW 6.25 KW

Dissipated Power 3.9 kW 3.75 KW

Transmiitter for 18 
Radio programs

18 1

Dissipted power for 18 programs 70.2 kW 3.75 kW

Cost per annum 92,250 USD 5,000 USD
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รูปท่ี 6364 ก าลังไฟฟ้าสูญเสียของเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระหว่างเครื่องส่งในระบบแอนะล็อกและดิจิตอล 

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 15) สามารถฝังล้ิงค์ URL ในข้อมูลหรือรูปภาพท่ีส่งมาเครื่องรับสัญญาณวิทยุเพื่อรองรับการ
แสดงผลข้อมูลเสริม ถ้าหากเครื่องรับสัญญาณวิทยุเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต 

 
รูปท่ี 6465 แสดงการฝังล้ิงค์ในข้อมูลสภาพอากาศเชื่อมต่อกับหน้าเว็ปไซต์พยากรณ์อากาศ 

ท่ีมา : WorldDAB ปี 2017 
 
5.4 การประยุกต์ใช้การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 1) สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังเครื่องรับวิทยุ เช่น ชื่อสถานี ความถี่ ชื่อรายการ ชื่อเพลง ชื่อ
นักร้อง และหน้าปกซีดี  

 
รูปท่ี 65 แสดงชื่อสถานี ชื่อเพลง ชื่อและหน้าปกอัลบั้ม 

 

2) สามารถแสดงโฆษณา, สภาพการจราจร ตารางเท่ียวบิน และการพยากรณ์อากาศในระหว่าง
การเล่นเพลงของสถานี แสดงโปรโมชั่นกิจกรรมสถานี ข้อมูลผลกีฬาและตลาดหุ้น 

5.4 การประยุกต์ใช้การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
1)  สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังเครื่องรับวิทยุ เช่น ชื่อสถานี ความถี่ ชื่อรายการ  

ชื่อเพลง ชื่อนักร้อง และหน้าปกซีดี

รูปที่ 65 แสดงชื่อสถานี ชื่อเพลง ชื่อและหน้าปกอัลบั้ม

17)  สามารถฝังลิงก์ URL ในข้อมูลหรือรูปภาพที่ส่งมาเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุ 
เพื่อรองรับการแสดงผลข้อมูลเสริม ถ้าหากเครื่องรับสัญญาณวิทยุเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
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รูปท่ี 6364 ก าลังไฟฟ้าสูญเสียของเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระหว่างเครื่องส่งในระบบแอนะล็อกและดิจิตอล 

ท่ีมา : Harris Broadcast ปี 2014 
 15) สามารถฝังล้ิงค์ URL ในข้อมูลหรือรูปภาพท่ีส่งมาเครื่องรับสัญญาณวิทยุเพื่อรองรับการ
แสดงผลข้อมูลเสริม ถ้าหากเครื่องรับสัญญาณวิทยุเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต 

 
รูปท่ี 6465 แสดงการฝังล้ิงค์ในข้อมูลสภาพอากาศเชื่อมต่อกับหน้าเว็ปไซต์พยากรณ์อากาศ 

ท่ีมา : WorldDAB ปี 2017 
 
5.4 การประยุกต์ใช้การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 1) สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังเครื่องรับวิทยุ เช่น ชื่อสถานี ความถี่ ชื่อรายการ ชื่อเพลง ชื่อ
นักร้อง และหน้าปกซีดี  

 
รูปท่ี 65 แสดงชื่อสถานี ชื่อเพลง ชื่อและหน้าปกอัลบั้ม 

 

2) สามารถแสดงโฆษณา, สภาพการจราจร ตารางเท่ียวบิน และการพยากรณ์อากาศในระหว่าง
การเล่นเพลงของสถานี แสดงโปรโมชั่นกิจกรรมสถานี ข้อมูลผลกีฬาและตลาดหุ้น 

รูปที่ 64 แสดงการฝังลิงก์ในข้อมลูสภาพอากาศเชือ่มต่อกบัหน้าเวบ็ไซต์พยากรณ์อากาศ

ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

SYDNEY’S WEATHER

Click thru

Accessing a website 
from a URL delivered
associated with the
information provided
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รูปท่ี 66 รายการวิทยุ ผลการแข่งขันรายการกีฬา รายงานสภาพอากาศ และตารางเท่ียวบิน 

 3) สามารถใช้ในรูปแบบการเตือนภัยพิบัติ โดยระบบเตือนภัยจะท าการควบคุมด้วยการตัด
รายการวิทยุปกติเข้าสู่รายการเตือนภัยทันทีถึงแม้เครื่องรับวิทยุจะอยู่ในโหมดเตรียมพร้อม โดยสามารถ
แสดงในรูปแบบสัญลักษณ ์ภาพสไลด์ และสัญญาณเตือน 

 

 
รูปท่ี 67 แสดงการส่งสัญญาณเตือนภัยพิบัต ิTORNADO 

2)  สามารถแสดงโฆษณา, สภาพการจราจร ตารางเทีย่วบนิ และการพยากรณ์อากาศ
ในระหว่างการเล่นเพลงของสถานี แสดงโปรโมชันกิจกรรมสถานี ข้อมูลผลกีฬาและตลาดหุ้น

รูปที่ 66 รายการวิทยุ ผลการแข่งขันรายการกีฬา รายงานสภาพอากาศ และ 
ตารางเที่ยวบิน

3)  สามารถใช้ในรูปแบบการเตือนภัยพิบัติ โดยระบบเตือนภัยจะท�าการควบคุมด้วย
การตัดรายการวิทยุปกติเข้าสู่รายการเตือนภัยทันทีถึงแม้เครื่องรับวิทยุจะอยู่ในโหมดเตรียมพร้อม 
โดยสามารถแสดงในรูปแบบสัญลักษณ์ ภาพสไลด์ และสัญญาณเตือน
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รูปท่ี 66 รายการวิทยุ ผลการแข่งขันรายการกีฬา รายงานสภาพอากาศ และตารางเท่ียวบิน 

 3) สามารถใช้ในรูปแบบการเตือนภัยพิบัติ โดยระบบเตือนภัยจะท าการควบคุมด้วยการตัด
รายการวิทยุปกติเข้าสู่รายการเตือนภัยทันทีถึงแม้เครื่องรับวิทยุจะอยู่ในโหมดเตรียมพร้อม โดยสามารถ
แสดงในรูปแบบสัญลักษณ ์ภาพสไลด์ และสัญญาณเตือน 

 

 
รูปท่ี 67 แสดงการส่งสัญญาณเตือนภัยพิบัต ิTORNADO 

รูปที่ 67 แสดงการส่งสญัญาณเตอืนภัยพิบตั ิTORNADO
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6. การออกแบบโครงข่ายและบริการวิทยุกระจายเสียง

6.1 การออกแบบโครงข่าย
การวางแผนโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ สามารถให้บริการ 

ได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการใช้งาน เช่น
1) บรกิารเสยีงคณุภาพสงูควบคูไ่ปกบัให้บรกิารข้อมลูในรปูแบบอืน่ๆ อาท ิProgram 

Associated Data (PAD) และ Non-Program Associated Data (Non-PAD)
2) บริการผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (EPG) 
3) บริการแจ้งเตือนภัยหรือเหตุฉุกเฉิน (EWS)
4) บริการเสียงคุณภาพสูงควบคู่ไปกับบริการข้อมูลในรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ ข้อมูล 

การจราจร วิดีโอกราฟิก ซึ่งอาจจะน�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับการโฆษณาได้

6.2 รูปแบบบริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล DAB+
โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล DAB+ สามารถรองรับรูปแบบบริการ 

ที่หลากหลาย ดังนี้
1) บริการหลักในรูปแบบเสียง บริการเสียงระดับคุณภาพดี (Good quality audio)  

คือ คุณภาพเสียงดีเทียบเท่าเสียงที่รับฟังจากวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) หรือดีกว่าเสียงคุณภาพสูง 
(High quality audio) คุณภาพเสียงดีเทียบเท่าเสียงท่ีรับฟังได้จากเครื่องเล่นซีดี คุณภาพเสียง
แบบหลายช่องสัญญาณเสียงรอบทิศทาง (Surround-sound audio) คือ คุณภาพเสียงในลักษณะ 
ที่ผู้ฟังรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์น้ันจริงๆ เช่นเดียวกับที่รับฟังได้จากระบบเสียงแบบ 5.1 
(5.1 surround system) เทียบเท่าเสียงดนตรีคุณภาพสูงจากวงดนตรี วงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิก 
รายการกีฬา และเหตุการณ์อื่นๆ บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ก�าลังออกอากาศ (PAD) คือ 
บริการข้อมูลแบบ PAD จะส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายการเสียงที่ก�าลังออกอากาศอยู่ในขณะนั้น 
ได้แก่ ชื่อเพลงที่ก�าลังเปิดอยู่ ชื่ออัลบั้ม ชื่อศิลปิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชื่อสถานีและ
ความถี่ที่ก�าลังรับฟังอยู่ 
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2) บริการเสริม บริการข้อมูลแบบ Non-PAD เป็นบริการเสริมนอกจากบริการเสียง 
มีได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับบิตเรตการส่งข้อมูล ได้แก่

• บริการไลฟ์สไตล์ เช่น ข้อมูลของเมือง ต�าแหน่งโรงละคร ร้านอาหาร กิจกรรม 
ตารางเวลาเดินรถ รถไฟ เครื่องบิน

• บริการข้อมูลจราจร
• บริการข้อมูลทางการเงิน
• บริการข้อมูลสภาพอากาศ
• โฆษณาโดยใช้รูปภาพและรูปแบบอื่น
• บริการผังรายการอิเล็กทรอนิกส์
• บริการแจ้งเตือนภัยหรือเหตุฉุกเฉิน
• บริการส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
• บริการนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
• บริการข้อมูลในรูปแบบของสไลด์หรือภาพรูปแบบอื่นๆ
• บริการไฟล์ภาพ: JPEG, PNG / Animation 

3) บริการเฉพาะกลุ่มและบริการแบบป๊อป-อัพ ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลอาจจัดท�ารายการตามเทศกาลหรือจัดท�ารายการเพื่อให้บริการแก่บุคคล
เฉพาะกลุ่ม อาทิ รายการช่วงเทศกาลคริสมาสต์หรือเทศกาลส�าคัญอื่นๆ ในประเทศไทย ซึ่งต้อง
มีการก�าหนดบิตเรตที่เหมาะสมและเพียงพอให้แก่บริการลักษณะดังกล่าวในช่วงเวลานั้น และจะ
ยกเลิกเมื่อส้ินสุดเทศกาล ในลักษณะเดียวกัน บริการแบบป๊อป-อัพ จะให้บริการแก่คนกลุ่มเล็กๆ 
เฉพาะกลุ่ม เฉพาะช่วงเทศกาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายการให้บริการ ได้แก่ กลุ่มห้างสรรพสินค้า  
กลุ่มโรงภาพยนตร์ กลุ่มชุมชน หรือตามเทศกาลเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ทั้งนี้ความจุของช่องบริการ 
จะต้องมีเพียงพอส�าหรับบริการแบบนี้
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หมายเลข บริการ ค�าอธิบาย

บริการหลักในรูปแบบเสียง

1 บริการเสียงคุณภาพดี เทียบเท่าเสียงที่รับฟังจากวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) หรือ
ดีกว่า (ใช้โพรไฟล์เครื่องรับ DAB+  
แบบที่ 1 หรือสูงกว่า)

2 บริการเสียงคุณภาพสูง เทียบเท่าเสียงที่รับฟังได้จากเครื่องเล่นคอมแพ็กดสิก์  
(ใช้โพรไฟล์เคร่ืองรับ DAB+ แบบท่ี 1 หรือสูงกว่า)

3 บริการเสียงแบบหลายช่อง
สัญญาณรอบทิศทาง

เสียงมีคุณภาพและลักษณะคล้ายกับระบบเสียงแบบ 5.1 
ช่องสัญญาณ (ใช้โพรไฟล์เครื่องรับ DAB+ แบบที่ 1  
หรือสูงกว่า)

4 บริการข้อมูลแบบ PAD เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการเสียงที่ก�าลังออกอากาศ 
อยู่ในขณะนั้น (ใช้โพรไฟล์เครื่องรับ DAB+ แบบที่ 1  
หรือสูงกว่า)

บริการข้อมูลแบบ Non-PAD

5 บริการไลฟ์สไตล์ บริการข้อมูลของเมือง ต�าแหน่งโรงละคร ร้านอาหาร 
กิจกรรม ตารางเวลาเดินรถ รถไฟ เครื่องบนิ  
(ใช้โพรไฟล์เคร่ืองรับ DAB+ แบบท่ี 1 หรือสูงกว่า)

6 บริการข้อมูลจราจร บริการข้อมูลจราจรในลักษณะข้อความเลื่อน 
บนเครื่องรับวิทยุ (ใช้โพรไฟล์เครื่องรับ DAB+  
แบบที่ 1 หรือสูงกว่า)

7 บริการข้อมูลทางการเงิน บริการข้อมูลทางการเงินในลักษณะข้อความเลื่อน 
บนเครื่องรับวิทยุ (ใช้โพรไฟล์เครื่องรับ DAB+  
แบบที่ 1 หรือสูงกว่า)

8 บริการข้อมูลสภาพอากาศ บริการข้อมูลสภาพอากาศในลักษณะข้อความเลื่อน 
บนเครื่องรับวิทยุ (ใช้โพรไฟล์เครื่องรับ DAB+  
แบบที่ 1 หรือสูงกว่า)

ตารางที่ 30 สรุปชนดิและคณุลกัษณะของบรกิารแบบต่างๆ
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หมายเลข บริการ ค�าอธิบาย

9 บริการโฆษณาโดยใช้รูปภาพ
และรูปแบบอื่น

แสดงรูปโฆษณา รูปข้อมูลจราจร ข้อมูลทางการเงิน  
ข้อมูลสภาพอากาศและอื่นๆ บนเครื่องรับวิทยุ  
(ใช้โพรไฟล์เครื่องรับ DAB+ แบบที่ 2 หรือ 3)

10 บริการผังรายการ
อิเล็กทรอนิกส์

แสดงข้อมูลกลุ่มบริการที่มี รายการปัจจุบัน และผังรายการ 
(ใช้โพรไฟล์เครื่องรับ DAB+ แบบที่ 1 หรือสงูกว่า  
และอาจเลอืกรับรายการผ่านทางบริการนีไ้ด้เลย)

11 บริการแจ้งเตือนภัยหรือ 
เหตุฉุกเฉิน

สามารถเลือกแสดงข้อมูลเตือนภัยหรือเหตุฉุกเฉิน 
ตามที่ต้องการแจ้งแก่บางภูมิภาคได้ (ขึ้นอยู่กับ
สถาปัตยกรรมโครงข่าย ใช้โพรไฟล์เครื่องรับ DAB+  
แบบที่ 1 หรือสูงกว่า)

12 บริการส�าหรับผู้คนพิการ 
และผู้สูงอายุ

สามารถเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะกลุ่มตามต้องการ  
(ใช้โพรไฟล์เครื่องรับ DAB+ แบบที่ 1 หรือสูงกว่า)

13 บริการนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ แสดงข้อมูลในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

14 บริการข้อมูลในรูปแบบ 
ของสไลด์

แสดงข้อมูลภาพสไลด์โดยมีการเปลี่ยนภาพ 
เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ (เครื่องรับต้องมีจอแสดงภาพ  
ใช้โพรไฟล์เครื่องรับ DAB+ แบบที่ 2 หรือ 3)

15 บริการข้อมูลภาพรูปแบบอื่นๆ แสดงข้อมูลภาพนิ่งหรือกราฟิก (เครื่องรับต้องมี 
จอแสดงภาพ ใช้โพรไฟล์เครื่องรับ DAB+  
แบบที่ 2 หรือ 3)

บริการรายการเฉพาะกลุ่ม

16 บริการเฉพาะกลุ่ม บริการนี้มีไว้เพื่อรองรับรายการตามเทศกาล 
และรายการเพื่อคนเฉพาะกลุ่ม

บริการแบบป๊อป-อัพ

17  บริการแบบป๊อป-อัพ บริการแบบป๊อป-อัพ (บริการแบบเสียง 1 ช่อง)  
ให้บริการตามเทศกาลหรือให้บริการเพียงครั้งเดียว สถานี
วิทยุแบบนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ฟังรายเดียว 
หรือชุมชนเดียว

ที่มา : รายงานการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการเร่ิมให้บริการและมาตรฐานวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
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การเข้ารหัสสัญญาณเสียงในระบบ DAB+ ใช้การเข้ารหสัระบบ HE-AAC v2 ทีร่วบรวมหลายๆ 
เทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและใช้เทคนิคการบีบอัดสัญญาณพื่อให้ได้อัตราบิต 
ที่ต�่า เป็นการเพิ่มความสามารถของโครงข่าย

ล�าดับที่ บริการ / คุณภาพ 
ที่ต้องการ

บิตเรต 
ที่รองรับ

ค่าที่ใช้งานจริง ค่าที่แนะน�า

1 สเตอริโอคุณภาพสูง 
แบบ 2 ช่องสัญญาณเสียง

64-96 kbps 88kbps 64 kbps

2 สเตอริโอคุณภาพดี 
แบบ 2 ช่องสัญญาณเสียง

48/56/64/72 
kbps

56-64 kbps 40-48 kbps

3 สเตอริโอคุณภาพพอใช้แบบ 
2 ช่องสัญญาณเสียง

32-48 kbps - -

4 เสียงรอบทิศทางแบบ 5.1 
ช่องสัญญาณเสียง

64-128 kbps 
ขึน้อยูกั่บเนือ้หา

- 64-128 kbps 
ขึน้อยูก่บัเนือ้หา

5 บริการข้อมูลแบบ PAD 10% ของ 
บิตเรตที่ใช้กับ
สัญญาณเสียง

- 10% ของ 
บิตเรตที่ใช้กับ
สัญญาณเสียง

6 Loudness control  
metadata

รวมอยู่ใน 
data rate  

ของสัญญาณ
เสียงแล้ว

- รวมอยู่ใน 
data rate  

ของสัญญาณ
เสียงแล้ว

7 Speech enhancement5 ไม่มีก�าหนด 
ใน DAB+

- ไม่มีก�าหนด 
ใน DAB+

5 การเพิ่มประสิทธิภาพเสียงพูด (speech enhancement) ของบริการวิทยุดิจิตอลบางประเภทโดยเฉพาะ 

 อย่างย่ิงบริการเสียงที่มีการรับส่งสัญญาณควบคู่ไปกับโทรทัศน์ดิจิตอลนั้น จะมีฟังก์ชั่นนี้เพื่อเน้นค�าพูดให้เด่นขึ้น 

 โดยแยกเสียงพูดออกจากเสียงรอบข้างและสัญญาณรบกวน แต่จนถึงขณะนี้ ฟังก์ชันดังกล่าวก็ยังไม่ถูกระบุใน 

 มาตรฐาน DAB+ 

ตารางที่ 31 อัตราบิตที่เหมาะสมส�าหรับการให้บริการหลักและบริการเสริมผ่าน 
ระบบ DAB+
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ล�าดับที่ บริการ / คุณภาพ 
ที่ต้องการ

บิตเรต 
ที่รองรับ

ค่าที่ใช้งานจริง ค่าที่แนะน�า

8 บริการแจ้งเตือนภัยหรือเหตุ
ฉุกเฉิน6

20 kbps 16 kbps (เฉพาะ
เวลาใช้งาน)

16 kbps

9 ตัวอย่างภาพวิดีโอ  
(ฉายเป็นสไลด์)7

16-100 kbps ตั้งแต่ 16 kbps 50-100 kbps

10 ตัวอย่างวิดีโอเล็กๆ 
แบบ slow scan8

50-100 kbps - 50-100 kbps

11 บริการแบบ non-PAD 
(แต่ละบริการ)

16-64 kbps 64 kbps on a 
dedicated  
service.  

Minimum 16 
kbps

16-64 kbps

12 บริการข้อความ 2bps – 1 
kbps

- -

13 บริการนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์

โดยทั่วไปใช้ 
1-2 kbps

ยืดหยุ่นได้ -

14 Filecasting 16-128 kbps ขึ้นอยู่กับความจ ุ
ที่เหลืออยู่

-

15 บริการไลฟ์สไตล์ 
แบบข้อความและข้อมูล  
(Life-style text services) 

โดยทั่วไปใช้ 
8-16 kbps 

8 และ 16 
kbps

8 และ 16 
kbps

16 บริการ เช่น บริการข้อมูล
สภาพอากาศ  
กิจกรรมต่างๆ ตารางเวลา  
บริการข้อมูลทางการเงิน  
(แต่ละบริการ)

8 และ 16 
kbps

8 และ 16 
kbps

8 และ 16 
kbps

6 บริการเตือนภัยภิบัติ (ถ้ามี) จะใช้ช่องสัญญาณเสียงแบบ mono ด้วยบิตเรตประมาณ 20 kbps
7 วิดีโอกราฟิก: ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะส่งและความถี่ในการเปลี่ยนภาพ
8 Slow scan video (วิดีโอขนาดเล็ก): ขึ้นอยู่กับความละเอียดของวิดีโอ
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บริการ บิตเรตที่รองรับ
(kbps)

จ�านวนบริการ 
ใน 1 มัลติเพล็กซ์

บิตเรตรวม
(kbps)

เสียงระบบสเตอริโอคุณภาพสูงแบบ 
2 ช่องสัญญาณเสียง

64 6 384

เสียงระบบสเตอริโอคุณภาพดี 
แบบ 2 ช่องสัญญาณเสียง

48 5 240

เสียงระบบสเตอริโอคุณภาพพอใช้
แบบ 2 ช่องสัญญาณเสียง

32 6 192

บริการเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ
รอบทิศทางแบบ 5.1 ช่องสัญญาณ
เสียง

128 0 0

ล�าดับที่ บริการ / คุณภาพ 
ที่ต้องการ

บิตเรต 
ที่รองรับ

ค่าที่ใช้งานจริง ค่าที่แนะน�า

17 TPEG ข้อมูลการจราจรเพื่อ
ระบบน�าทาง 

8-32 kbps - -

18 บริการแนะน�ารายการวิทยุ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(แล้วแต่ขนาดของข้อมูล
ทั้งหมด)

2-8 kbps - -

การก�าหนดรปูแบบบรกิารเสรมิขึน้อยูก่บัหลายปัจจยัทีจ่ะต้องพจิารณา อาท ิ ความจสุงูสดุ 
ของช่องสัญญาณที่สามารถรองรับผู ้ประกอบกิจการหรือจ�านวนบริการ คุณภาพของบริการ 
ที่จะให้บริการในแต่ละช่องสัญญาณ จ�านวนความจุบิตเรตส�าหรับการให้บริการตามคุณภาพ 
ที่ต้องการ ความพร้อมของผู้ประกอบกิจการที่จะให้บริการเสริม ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่
จะน�าบริการเสริมจากผู้ผลิตรายอื่นมาให้บริการคู่กับบริการหลักของตนเอง ความต้องการของ
ตลาด/การหารายได้จากบริการเสริมที่เป็นธรรม โดยผู้ประกอบการสามารถก�าหนดรูปแบบบริการ 
คณุภาพเสยีงและจ�านวนบรกิารและบรกิารเสรมิได้ ดงัตวัอย่างการก�าหนดรปูแบบบรกิารของระบบ 
DAB+ ตามตัวอย่างการก�าหนดรูปแบบบริการส�าหรับโครงข่าย เพื่อให้บริการเสียงระดับคุณภาพสูง 
ระดับดี และระดับพอใช้ รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ

ตารางที่ 32 ตวัอย่างบติเรตทีร่องรบัของบรกิารแบบต่างๆ
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บริการ บิตเรตที่รองรับ
(kbps)

จ�านวนบริการ 
ใน 1 มัลติเพล็กซ์

บิตเรตรวม
(kbps)

บริการข้อมูลแบบ PAD 10%  
ของบริการเสียง

88

บริการปรับความดังของ 
เสียงอัตโนมัติ

0 0

Speech enhancement 0 0

บริการเตือนภัยภิบัตฉุกเฉิน (EWS) 0 0

บริการข้อมูลในรูปแบบของสไลด์
(Slide Show)

50 1 50

บริการข้อมูลแบบ PAD  
(แต่ละบริการ)

16 0 0

ข้อความข่าว 2 6 12

Filecasting 0

บริการเสริมอื่นๆ เช่น  
ข้อมูลสภาพอากาศ กิจกรรม ตาราง
การเงิน (แต่ละบริการ)

8 12 96

บิตเรตรวม (kbps) 1062

ทางเลือกรองรับการให้บริการ
• ช่องสัญญาณขนาด 128 kbps (รองรับการให้บริการ 2 บริการเสียงที่ 64 kbps  

 หรือ 48 kbps + บริการข้อมูล/บริการอื่น)
• ช่องสัญญาณขนาด 96 kbps (รองรับการให้บริการ 1 บริการเสียงที่ 64 kbps  

 หรือ 48 kbps + บริการข้อมูล/บริการอื่น)
• ช่องสัญญาณขนาด 64 kbps (รองรับการให้บริการ 1 บริการเสียง หรือ 48 kbps  

 + บริการข้อมูล/บริการอื่น)

ที่มา : รายงานการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการเร่ิมให้บริการและมาตรฐานวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  
 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
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7. สรุปรายงานและข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
 และองค์กรสากลที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง

7.1 Market Insights Digital Radio 2017 จัดท�าโดย EBU
การศกึษา Market Insight Digital Radio 2017 จดัท�าโดย องค์กระจายเสยีงสหภาพยโุรป 

(European Broadcasting Union: EBU, 2017) คอื เก็บข้อมลูและตดิตามการให้บรกิารวทิยกุระจายเสยีง 
ในระบบดิจิตอลของประเทศในสหภาพยุโรปที่ประสบความส�าเร็จในการเปลี่ยนผ่าน และวิเคราะห์
ถึงปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ประเทศนั้นๆ ประสบความส�าเร็จในช่วงปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งศึกษา 
แนวโน้มและอุปสรรคของการให้บริการ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลแก่ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป
ให้มีการวางแผนและกลยุทธ์การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลอย่างเหมาะสม  
และจากการศึกษาการด�าเนินงานของประเทศตัวอย่างมีประเด็นส�าคัญดังนี้

สถานการณ์ปัจจุบันในกิจการกระจายเสียงในยุโรป
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในทวีปยุโรป คือ ผู้บริโภคใช้เวลาการฟังวิทย ุ

ดิจิตอลผ่านระบบ DAB และ DAB+ สูงกว่าการฟังวิทยุบนอินเทอร์เน็ตอย่างเห็นได้ชัด โดย
เฉพาะในสหราชอาณาจักรที่มีการฟังผ่าน DAB และ DAB+ สูงกว่าการฟังวิทยุบนอินเทอร์เน็ตถึง  
4 เท่า (ผ่าน DAB+ ร้อยละ 36.3 และ Online/App ร้อยละ 8.5) ซึ่งรองลงมาเป็นประเทศเดนมาร์ก
และประเทศนอร์เวย์ ที่มีการฟังผ่าน DAB และ DAB+ (โดยนอร์เวย์ผ่าน DAB+ ร้อยละ 51 และ 
Online/App ร้อยละ 21 ขณะที่เดนมาร์ก ผ่าน DAB+ ร้อยละ 55 และ Online/App ร้อยละ 30)  
สงูกว่าการฟังวทิยบุนอินเทอร์เน็ตประมาณ 2 เท่าเช่นเดยีวกบัประเทศอืน่ๆ ในยโุรป ซึง่แสดงให้เหน็ว่า 
การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลควรให้บริการด้วยเทคโนโลยี DAB+ ซึ่งเป็นที่นิยม 
และยอมรบัเป็นวงกว้างในปัจจบุนั นอกจากนัน้สถานส่ีงสญัญาณทีม่ส่ีวนแบ่งตลาดมากทีส่ดุในยโุรป
ยังเป็นสถานีส่งสัญญาณวิทยุดิจิตอลด้วยเทคโนโลยี DAB และ DAB+ เช่นกัน
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รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

 

  116 

 
 

รูปท่ี 68 สถานการณ์ปัจจุบันในกิจการกระจายเสียงในยุโรป 
 

การเริ่มให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลแบบค่อยเป็นค่อยไป 
การให้บริการและการขยายโครงข่ายส่งสัญญาณและความครอบคลุมของวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอลอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการขยายโครงข่ายของประเทศในทวีปยุโรปนั้นเป็นการขยาย
โครงข่ายตามอุปสงค์หรือความต้องการของผู้ใช้งานท่ีเพ่ิมขึ้น ดังเช่น ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

นอกจากนี้ในประเทศเยอรมนอยู่ในช่วงท่ีมีการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลอย่าง
แพร่หลายมีการขยายโครงข่ายเพิ่มเติมเนื่องจากมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น คือ ประเทศเยอรมนีมีแผนการขยาย
โครงข่ายระยะท่ีสองในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการให้สามารถรองรับ
ผู้ใช้งานท่ีเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558  ถึง 1.8 ล้านครัวเรือน ท าให้มีผู้ใช้บริการท่ี 8.2 ล้านครัวเรือนในกลาง
ปี พ.ศ. 2559 รวมท้ังการใช้งานท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 21 ของรถยนต์ท่ีมีการเริ่มใช้งานในปี พ.ศ. 
2560 มีวิทยุท่ีรองรับการให้บริการในระบบดิจิตอล 

การมีช่องรายการที่หลากหลายของวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
หนึ่งในปัจจัยท่ีท าให้การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในทวีปยุโรปประสบ

ความส าเร็จ คือ การอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการสามารถออกอากาศคู่ขนานได้ และการมีช่องรายการใน
ระบบวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลท่ีหลากหลายมากกว่าระบบแอนะล็อก เช่น ในประเทศนอร์เวย์ท่ีมี
ช่องรายการในระบบดิจิตอลมากกว่าแอนะล็อกถึง 2 เท่า ท าให้จูงใจผู้บริโภคได้และก่อให้เกิดการขยายตัว

รูปที่ 68 สถานการณ์ปัจจบุนัในกจิการกระจายเสยีงในยโุรป

การเริ่มให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลแบบค่อยเป็นค่อยไป
การให้บริการและการขยายโครงข่ายส่งสัญญาณและความครอบคลุมของ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการขยายโครงข่ายของประเทศ 
ในทวีปยุโรปนั้นเป็นการขยายโครงข่ายตามอุปสงค์หรือความต้องการของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น ดังเช่น  
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นอกจากน้ีในประเทศเยอรมนีอยู่ในช่วงที่มีการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดจิติอลอย่างแพร่หลายมกีารขยายโครงข่ายเพิม่เตมิเนือ่งจากมผีูใ้ช้งานเพิม่ขึน้ คอื ประเทศเยอรมนี 
มแีผนการขยายโครงข่ายระยะทีส่องในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 เพือ่เพิม่ความสามารถในการให้บรกิาร
ให้สามารถรองรับผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ถึง 1.8 ล้านครัวเรือน ท�าให้มีผู้ใช้บริการที่  
8.2 ล้านครัวเรือนในกลางปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 21  
ของรถยนต์ที่มีการเริ่มใช้งานในปี พ.ศ. 2560 มีวิทยุที่รองรับการให้บริการในระบบดิจิตอล

การมีช่องรายการที่หลากหลายของวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
หน่ึงในปัจจัยที่ท�าให้การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในทวีปยุโรป 

ประสบความส�าเร็จ คือ การอนุญาตให้ผู ้ประกอบกิจการสามารถออกอากาศคู ่ขนานได้  
และการมีช่องรายการในระบบวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่หลากหลายมากกว่าระบบ 
แอนะล็อก เช่น ในประเทศนอร์เวย์ที่มีช่องรายการในระบบดิจิตอลมากกว่าแอนะล็อกถึง 2 เท่า 

สถานการณ์ปัจจุบันในกิจการกระจายเสียงยุโรป

ระยะเวลาการฟังวทิยแุบ่งตามประเภทโครงข่ายในทวปียโุรป ผู้น�าตลาดสถานีส่งสัญญาณวิทยุดิจิตอลในยุโรป
(เรียงตามขนาดและส่วนแบ่งตลาด)

• ผู้บริโภคใช้เวลาการฟังวิทยุดิจิตอลบนเทคโนโลยี DAB และ DAB +สูงกว่าการฟังวิทยุบนอินเทอร์เน็ต 
 อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร ท่ีสูงกว่าถึง 4 เท่า รองลงมาเป็นประเทศเดนมาร์และ 
 นอร์เวย์ที่ประมาณ 2 เท่าเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป
• นอกจากนั้นสถานีส่งสัญญาณที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในยุโรปยังเป็นสถานีส่งสัญญาณวิทย ุ  
 ดิจิตอลด้วยเทคโนโลยี DAB และ DAB+

ทีม่า: RAJAR, TNS Gallup,Mediapulse

5th (4.3%,2015)

4th (6.5%,2016)

3rd (6.5%,2015)
(German-speaking regain7th(3.5%,2015)

(Italian-speaking regain

7th(2.9%,2015)
(French-speaking regain

(2.1%,Q3 2016)
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ท�าใหจู้งใจผู้บริโภคได้และก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดการให้บริการจาก 5 สถานี (ช่องรายการ)  
ในระบบแอนะล็อกในปี พ.ศ. 2546 เป็น 26 สถานี (ช่องรายการ) ในระบบดิจิตอล ในปี พ.ศ. 2560 
อย่างไรก็ตามปัจจัยความส�าเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนส่วนมาก 
ในนอร์เวย์ที่มีการฟังวิทยุอยู่เป็นประจ�าด้วยเช่นกัน

การสนับสนุนจากภาครัฐ 
การได้รบัการสนบัสนนุภาครฐันัน้เป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคญัของการประสบความส�าเรจ็ 

ในการให้บรกิารวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอลเนือ่งจากผูป้ระกอบกจิการสามารถลดต้นทนุได้มาก 
โดยเฉพาะในช่วงแรกทีม่กีารออกอากาศแบบคูข่นาน (Simulcast) ทีผู่ป้ระกอบกจิการต้องรบัภาระ 
ต้นทุนจากการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก และระบบดิจิตอล ตัวอย่างเช่น  
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ผู้ประกอบกิจการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานก�ากับ
ดแูลทีใ่ห้เงนิสนบัสนนุผ่านการด�าเนนินโยบายสนบัสนนุการเข้าถงึข้อมลู (Information Campaign) 
ท�าให้สามารถประหยัดต้นทุนในการออกอากาศแบบคู่ขนานได้ถึงร้อยละ 80

นอกจากนี้ การสนับสนุนการลงทุนและการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลที่น�าร่องโดยภาครัฐยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เช่น 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงภาคเอกชน และประชาชน ส่งเสริมให้ตลาดพัฒนารวดเร็วยิ่งขึ้น

แนวโน้มในอนาคต
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศได้มีการด�าเนินการยุติ 

การให้บริการระบบแอนะล็อก (Switch-off) ประเทศนอร์เวย์ เริ่มต้นยุติในพื้นที่ที่การให้บริการ 
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเป็นที่นิยมและมีการใช้บริการอย่างแพร่หลายก่อน ในขณะที่
ประเทศสมาชิกอื่นๆ มีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวเช่นกัน 

เทคโนโลยีการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลในปัจจุบัน คอื DAB+ ซึง่ประเทศในสหภาพยโุรปได้มกีารเปลีย่นจากการให้บรกิารบนเทคโนโลยี 
DAB เป็น DAB+ อย่างต่อเนื่อง โดยประเทศนอร์เวย์ได้เปลี่ยนไปให้บริการวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอลด้วยเทคโนโลยี DAB+ อย่างสมบูรณ์แล้ว ในเดือนธันวาคม 2560 ในขณะที่ 
ประเทศ เดนมาร์ก และสวติเซอร์แลนด์มแีผนการด�าเนนิการเปลีย่นผ่านอย่างสมบรูณ์ภายในปี 2563

ความท้าทายของการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
 จากการศึกษาและการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศ 

ในทวีปยุโรปนั้น ความท้าทายที่ส�าคัญคือการสร ้างความตระหนักและการรับรู ้  ดังนั้น 
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองจึงมีความส�าคัญต่อการสร้างการรับรู้ซึ่งจะน�าไปสู่การเพิ่มจ�านวน 
ผู้ใช้ เช่น ในประเทศเยอรมนี รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รวมกันประชาสัมพันธ์โดย
ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้บ่อยคร้ังมากขึ้นในช่วงปีที่ผ ่านมา รวมถึงการจัดงาน
ประชาสัมพันธ์ระดับประเทศคร้ังใหญ่ หรือ DAB+ Day ของรัฐบาลเยอรมนี ส่งผลให้มีจ�านวน 
ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านครัวเรือน จากปี 2558 และการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดงาน  
Media Affair ของรัฐบาลประเทศเบลเยียม
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ความเสี่ยงอีกประการหนึ่ง คือ การไม่สร้างแรงจูงใจให้ผู ้บริโภคเปลี่ยนมาใช้
อุปกรณ์และฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลท�าให้ผู ้บริโภคไม่สนใจเปลี่ยนอุปกรณ์  
และอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจหรือการสร้างก�าไรของผู้ประกอบกิจการ 
ซึง่จะท�าให้การขยายโครงข่ายและให้บรกิารล่าช้า เป็นประเดน็ทีล่ะเอยีดอ่อนส�าหรบัผูป้ระกอบกจิการ  
ประเภทธุรกิจ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงมีความจ�าเป็นต้องพิจารณา 
ในประเด็นการจูงใจผู้บริโภคให้เปลี่ยนมาฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

นอกจากความท้าทายในเร่ืองการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคและการสร้างแรงจูงใจ 
ให้ผู้บริโภคเปล่ียนมาใช้งานวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลแล้ว การขาดการเก็บข้อมูลของ 
ตลาดกระจายเสียงเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงของผู้ประกอบการในยุโรป เนื่องจากข้อมูลที่มีอย่างจ�ากัด
อาจท�าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางธรุกจิในระยะสัน้และระยะยาวได้อย่างเหมาะสม

7.2 Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment of Digital Radio โดย EBU
การศึกษา Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment of Digital  

Radio จัดท�าโดยองค์กรกระจายเสียงสหภาพยุโรป (EBU) ในปี พ.ศ. 2557 เป็นการศึกษา 
การด�าเนินงานของประเทศตัวอย่างที่เป็นผู ้น�าในการด�าเนินการให้บริการวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอลและปัจจัยที่ เกี่ยวข ้องต ่างๆ ได ้แก ่ ประเทศนอร์เวย ์ สวิตเซอร ์แลนด์ 
สหราชอาณาจักร เพื่อเป ็นการให ้ข ้อมูลประเทศอื่นๆ ได ้ใช ้ เป ็นแนวทางเบื้องต ้นหรือ 
กรณีศึกษาในการด�าเนินงานจัดให้มีบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และจากการศึกษา 
การด�าเนินงานของประเทศตัวอย่างมีประเด็นส�าคัญดังนี้

ปัจจัยความส�าเร็จส�าคัญของการด�าเนินการให้บริการวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การด�าเนินการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
ประสบความส�าเร็จประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

1. ความครอบคลุม : ความครอบคลุมของการให้บริการวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดจิติอลในระยะยาว ต้องมคีวามครอบคลมุอย่างน้อยเท่ากบัการให้บรกิารวทิยกุระจายเสยีง 
ในระบบแอนะล็อก โดยเฉพาะในถนนสายหลัก เนื่องจากผู้ประกอบกิจการจ�าเป็นต้องรักษา
ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคให้อยู่ในระดับเท่ากับหรือมากกว่าการรับฟังวิทยุกระจายเสียง
ในระบบแอนะล็อก นอกจากน้ีผู้บริโภคย่อมไม่ยอมรับบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
ที่ความครอบคลุมน้อยกว่า

2. เนื้อหารายการ : เน้ือหารายการในระบบวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลนั้น 
ควรมีช่องรายการและเน้ือหารายการที่น่าสนใจ หลากหลาย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้บริโภคได ้
อย่างชัดเจน เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเปล่ียนมาฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล รวมทั้งดึงดูด 
ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ที่ยังไม่เข้าถึงการฟังวิทยุในระบบแอนะล็อก
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3. ต้นทุน : ต้นทุนการให้บริการของผู้ประกอบกิจการจะเพิ่มมากขึ้นจากการให้ 
บรกิารวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอลควบคูก่บัระบบแอนะลอ็กในช่วงทีร่ะบบแอนะลอ็กยงัไม่ยตุิ 
ดังนั้น การช่วยเหลือด้านเงินทุน การวางแผนการเปลี่ยนผ่าน และการขยายโครงข่ายที่เหมาะสม 
จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นในการจะท�าให้ผู้ประกอบกิจการสามารถสร้างก�าไรในระยะยาว

4. ความร่วมมือ : หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องท�างานร่วมกันอย่างสอดคล้อง
และมีทิศทางการท�างานที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภค  
โดยเฉพาะหน่วยงานด้านเทคโนโลยีและด้านการสื่อสาร

5. การประชาสัมพันธ ์  : การประชาสัมพันธ ์ เพื่อสร ้างความตระหนักรู ้ถึง
บริการบนระบบใหม่ของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง  
ซึ่งการประชาสัมพันธ์ต้องท�าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อความที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ต้องมี 
ความสอดคล้องกันเพื่อป้องกันผู้ใช้งานสับสน

เพ่ือขับเคลื่อนการด�าเนินงานทั้ง 5 ด้านให้ประสบความส�าเร็จ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ต้องท�างานร่วมกัน โดยสามารถสรุปหลักในการด�าเนินงานที่จะน�าไปสู่การสร้างให้เกิดปัจจัย 
ความส�าเร็จทั้ง 5 ปัจจัยดังกล่าวได้ 6 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านหลักการท�างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ด้านนโยบายและการก�ากับดูแล 
3) ด้านเนื้อหาและการน�าเสนอ 
4) ด้านเทคโนโลยี 
5) ด้านการด�าเนินการเปลี่ยนผ่าน 
6) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ทั้งหลักการในการน�าไปสู่ปัจจัยความส�าเร็จทั้ง 6 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้

หลักการท�างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนผ่านหรือการด�าเนินการสร้างให้เกิดให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายและส่งผลกระทบต่อทั้งอุตสาหกรรม ดังนั้น การแทรกแซงของภาครัฐ  
โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิผลกบัทกุฝ่ายจ�าเป็นต้องสร้าง Win-Win Situation เพือ่ให้ทกุฝ่าย 
มีแรงจูงใจในการด�าเนินการ ซ่ึงท�าได้โดย 1) ระบุประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับ 2) คาดการณ์ 
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้และประเมนิผลกระทบของทกุฝ่าย และ 3) สร้างโอกาสในการพฒันาต่อยอด
ให้กบัทกุฝ่าย

ในสหราชอาณาจักรและประเทศนอร์เวย์ไม่มีการจ�ากัดการเพิ่มช่องรายการหรือ 
การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของผู้ประกอบกิจการที่มีอ�านาจเหนือตลาด  
ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวในการสามารถสร้างตัวเลือกให้ผู้บริโภคได้มากขึ้น 
หรือการสร้างหน่วยงานกลาง คือ Digital Radio UK ที่รวมตัวแทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อท�างานร่วมกันและสร้างแนวทางการพัฒนาที่เป็นหนึ่งเดี่ยวและ 
ที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
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โดยสรุปของการเปล่ียนผ่านสู่ระบบวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ผู้ให้บริการวิทยุ
กระจายเสยีงในระบบดจิติอลทีเ่ป็นภาครฐัควรจะได้รบัประโยชน์จากการให้บรกิารทีม่คีณุภาพดขีึน้ 
ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น หน่วยงานก�ากับดูแลและภาครัฐ
สามารถสร้างให้เกิดความสอดคล้องของการด�าเนินงานในระบบใหม่หรือระบบดิจิตอล และสุดท้าย 
ผู ้ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์สามารถมีรายได ้ เพิ่มขึ้นและมีโอกาสในการขายสินค ้าหรือ 
บริการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

นโยบายและการก�ากับดูแล
นโยบายและการก�ากับดูแลเป็นเครื่องมือส�าคัญในการผลักดันให้เกิดการให้บริการวิทยุ

กระจายเสียงในระบบดิจิตอล สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบกิจการได้ เช่น หลักเกณฑ์การ
ออกใบอนุญาต อายุของใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตในระบบแอนะล็อก 
และมาตรฐานและข้อก�าหนดเกีย่วกบัการส่งสญัญาณเครือ่งรบั นอกจากนีน้โยบายการสนบัสนนุจาก
ภาครัฐนับเป็นเครื่องมือจูงใจที่ส�าคัญเช่นกัน

ในสหราชอาณาจักร สาเหตุหนึ่งที่ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องการให้บริการวิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิตอล เน่ืองจากผู ้ประกอบกิจการต้องการปกป้องส่วนแบ่งตลาดเดิมของตนเอง 
ในระบบแอนะลอ็ก ดงันัน้หน่วยงานก�ากบัดแูลจงึจ�าเป็นต้องมมีาตรการจงูใจให้กบัผูป้ระกอบกจิการ 
เช่น การผ่อนปรนการก�ากับดูแลที่เกี่ยวกับเนื้อหาการออกอากาศท้องถิ่น รวมทัง้การจดัตัง้กองทนุ
เพือ่ให้การสนบัสนนุด้านการเงนิแก่ผูป้ระกอบกจิการทีข่ยายโครงข่าย DAB+ 

เนื้อหาและการน�าเสนอรายการ
หนึ่งในปัจจัยส�าคัญของการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล คือ การน�าเสนอ

เนื้อหาและรายการที่น่าสนใจ และท�าให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงมูลค่าเพิ่มที่ได้จากการฟังวิทยุ 
ในระบบดจิิตอล การพิจารณาออกอากาศแบบคูข่นานอาจจ�าเป็นส�าหรบัการให้บรกิารวทิยกุระจายเสยีง 
ในระบบดิจิตอล แต่ออกอากาศแบบคู่ขนานเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เหมาะสมระยะยาว ผู้บริโภค
ต้องรับรู้ได้ว่าบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการเลือกใช้

ดังเช่นในประเทศนอร์เวย์ที่มีจ�านวนช่องรายการของวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
มีมากกว่าในระบบแอนะล็อก รวมทั้งระยะเวลาการออกอากาศของแต่ละช่องรายการที่นานกว่า 
และในสหราชอาณาจักร ที่มีจ�านวนช่องการออกอากาศของ BBC ในระบบดิจิตอลโดยเฉพาะ คือ 
Digital-Only BBC รวมทั้งมีช่องรายการในระบบดิจิตอลที่หลากหลาย 

เทคโนโลยี
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล คือ การมีโครงข่าย 

ที่ครอบคลุมและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณที่เหมาะสม 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์  
สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ที่ท�าการศึกษาได้ให้บริการด้วยเทคโนโลยี DAB+ เนื่องจาก 
เป็นทางเลือกที่มีความคุ้มค่ามากกว่า ทั้งในแง่จากต้นทุนการส่งสัญญาณ ต้นทุนการบ�ารุงรักษา 
และต้นทุนในการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่ต�า่กว่า ท�าให้สามารถคืนทุนได้เร็วขึ้น
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การด�าเนินการเปลี่ยนผ่าน
ปัจจบุนัประเทศในยโุรปส่วนใหญ่ก�าหนดเป้าหมายในการยตุกิารให้บรกิารวทิยกุระจายเสยีง

ระบบแอนะล็อก ส่ิงส�าคัญที่ต ้องค�านึงถึงเมื่อต้องการยุติการให้บริการวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบแอนะล็อก คือ การลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการยุติการให้บริการวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบแอนะล็อกให้มากที่สุด ซึ่งสามารถท�าได้โดย 

1. การวางแผนการด�าเนนิการ: การยตุกิารให้บรกิารวทิยกุระจายเสยีงในระบบแอนะลอ็ก 
หรือการด�าเนินการต่างๆ ที่เป็นการเปลี่ยนผ่านเป็นขั้นตอนที่ต ้องใช้เวลานานและยุ ่งยาก  
ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันจึงจ�าเป็น เช่น สหราชอาณาจักร 
ภาครฐัและภาคเอกชนร่วมกนัจดัท�าแผน Digital Radio Action Plan เพือ่จดัท�าแผนระดบัปฏบิตักิาร 
และเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในทุกฝ่าย 

2. การก�าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน: ภาครัฐและหน่วยงานก�ากับดูแลควรมีก�าหนดวัน 
เวลา พื้นที่ในการด�าเนินการต่างๆ ที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู ้เก่ียวข้องทุกหน่วยงานที่จัดเตรียม 
การจัดท�าแผนและปรับตัวได้ทัน อย่างไรก็ตาม การก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการต่างๆนั้น 
ต้องค�านึงถึงความเป็นไปได้ในการสามารถด�าเนินการได้จริง 

3. หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการยุติการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก:  
ต้องก�าหนดเงื่อนไขที่สามารถด�าเนินการได้จริง เป้าหมายความครอบคลุม เป้าหมายจ�านวน
ผู้ใช้ เป้าหมายอัตราการเข้าถึงของประชากร เป็นต้น เช่น ในประเทศนอร์เวย์ ได้ก�าหนด 
ในการชัดเจนว่า จะด�าเนินการยุติการให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อกเมื่อมี 
ความครอบคลมุของการให้บรกิารทีม่ากกว่าหรอืเท่ากบัร้อยละ 90 ของประชากร รวมทัง้ความไปได้ 
ในกรณทีีจ่ะด�าเนนิการยตุกิ�าหนด เช่น เมือ่มอีตัราการฟังวทิยบุนระบบดจิติอลของประชาชนมากกว่า
ร้อยละ 50 ต่อวัน เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์
โดยทั่วไปผู้ฟังวิทยุส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการเข้าถึงช่องรายการที่ตนเองต้องการฟัง  

ดังนั้น การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู ้ให้บริการกระจายเสียงและผู ้มีส่วนได้เสีย 
อืน่ๆ ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ 

1) เพือ่เพิม่ความตระหนกัเรือ่งข้อได้เปรยีบและลกัษณะข้อดีของวิทยกุระจายเสียงในระบบดิจติอล
2) เพื่อชักชวนผู้ฟังให้เปลี่ยนจากการฟังวิทยุในระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล 
การประชาสัมพันธ์จ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนผู ้บริโภคเกิดความคุ ้นชิน  

กลยุทธ ์ ในการประชาสัมพันธ ์สามารถเปลี่ยนแปลงได ้ตามความเหมาะสม เช ่น ท�า 
การประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง (Cross-promotion) ทั้งวิทยุเอฟ.เอ็ม. หรือ โทรทัศน์ เป็นต้น

ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงต้องรู้วิธีในการสร้างเนื้อหาการเผยแพร่ ไม่จ�ากัดเฉพาะ
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ แต่ต้องค�านึงถึงบริการที่น่าสนใจตามความเหมาะสมใน
แต่ละพื้นที่ แต่ละรูปแบบ โดยสิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้ผู้ฟังเปลี่ยนไปฟังวิทยุกระจายเสียงใน 
ระบบดิจิตอล คือ การแสดงให้เห็นว่าวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลมีข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระบบแอนะล็อกอย่างไร เช่น มีเนื้อหาที่ดี และแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจ
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ปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญของการประชาสัมพันธ์ในทั้ง 3 ประเทศตัวอย่าง ได้แก่  
ประเทศนอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร คือ การสื่อสารแบบชัดเจน ข้อความถูกต้อง  
ตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย สามารถเข้าถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องได้ เช่น โดยทัว่ไปสิง่ทีผู่ฟั้งต้องการรบัรูแ้ละให้ความ
ส�าคัญ คือ เนื้อหารายการ จึงควรสื่อสารโดยใช้ประเด็นเนื้อหารายการมาดึงดูดความสนใจมากกว่า 
การประชาสัมพันธ์ถึงคุณภาพที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก

นอกจากน้ันการวางแผนส่งเสริมการตลาดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมอืจากผู้เก่ียวข้องในวงกว้าง เช่น ในสหราชอาณาจกัร มกีารจดัแคมเปญทีป่ระสบความส�าเรจ็ 
คือ Digital Radio UK ที่จัดขึ้นอย่างสม�า่เสมอปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูร้อนและช่วงก่อนคริสต์มาส 
โดยจะมีการแจกของขวัญ แคมเปญนี้ถูกประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ทั้งการโฆษณาผ่าน 
วิทยุและโทรทัศน์ของ BBC ส่งผลให้ยอดขายอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

7.3 WorldDAB Digital Radio Receiver Profiles โดย WorldDAB
การศึกษา Digital Radio Receiver Profiles จัดท�าโดยองค์กรกระจายเสียง 

ระบบดจิติอลโลก WorldDAB ในปี พ.ศ. 2558 คอื การก�าหนดมาตรฐานและการท�างาน (Function)  
ของเครือ่งรบัสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงระบบดจิติอล (Receiver) ขัน้ต�า่ส�าหรบัเครือ่งรบัสญัญาณฯ 
แต่ละรูปแบบบนเทคโนโลยี DAB และ DAB+ 

การก�าหนดมาตรฐานและและการท�างาน (Function) ของเครือ่งรบัสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

การก�าหนดมาตรฐานและการท�างาน (Function) ขั้นต�า่ของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
กระจายเสียงระบบดิจิตอล (Receiver) แต่ละรูปแบบบนเทคโนโลยี DAB และ DAB+ ได้แบ่ง
เป็น ฟังก์ชันการท�างานที่จ�าเป็นต้องมี (Mandatory Features) และฟังก์ชันการท�างานที่ควรมี  
(Recommended Features) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. สร้างความมัน่ใจให้ผูป้ระกอบกจิการว่าผูบ้รโิภคสามารถรบัฟังการส่งสญัญาณวทิยุ
กระจายเสียงระบบดิจิตอลได้ 

2. สร้างความมั่นใจให้ผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณฯ ว่าเครื่องรับสัญญาณที่ผลิตนั้น
สามารถใช้รับสัญญาณจากผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลได้

3. สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคโดยให้ข้อมูลฟังก์ชันที่จ�าเป็นของเครื่องรับสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อให้สามารถรับสัญญาณ รวมทั้งได้รับบริการที่มีคุณภาพ

4. ใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานก�ากับดูแลใช้ประกอบในการจัดท�าแผนนโยบายและ
กลยุทธ์ส�าหรับการบริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล

จากการศึกษามาตรฐานและการท�างาน (Function) ของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
กระจายเสียงระบบดิจิตอล สามารถแบ่งรูปแบบของเคร่ืองรับฯ ตามมาตรฐาน WorldDAB  
ได้ 3 ประเภทดังนี้
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• เครื่องประเภทที่ 1 เครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลแบบ  
Standard Radio Receiver: ต้องสามารถรับย่านความถี่สูงมากแบนด์สาม (VHF Band III) 
ได้สามารถถอดรหัสของเสียงที่ถูกส่งมาด้วยเทคโนโลยี MPEG-4 HE AACv2 ได้ มีหน้าจอแสดง 
ชื่อสถานีวิทยุได้ (Station Name) รวมทั้งหน้าจอต้องสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวของตัวอักษรได้ 
และต้องรองรับการส่งสัญญาณวิทยุบนเทคโนโลยี DAB และ DAB+ ได้ สามารถในการรองรับ 
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกได้นั้นเป็นสิ่งที่ควรมีแต่ไม่ใช่สิ่งที่จ�าเป็นต้องมี

• เครื่องประเภทที่ 2 เครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลแบบ  
Rich Media Radio Receiver: มีการท�างานทุกอย่างที่เครื่องรับสัญญาณแบบที่ 1 สามารถท�าได้ 
รวมทัง้มมีาตรฐานสงูกว่าในเรือ่งจอสแีสดงผลทีต้่องมคีวามละเอยีดขัน้ต�า่เท่ากบั 320 x 240 pixels 
สามารถแสดงผลแบบ Slide Show ได้ แสดงช่ือรายการวทิยไุด้ และแสดงข้อความได้ทีข่นาด 128 bytes

• เครื่องประเภทที่ 3 เครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลแบบ  
Multimedia Receiver: มีการท�างานทุกอย่างที่เครื่องรับสัญญาณแบบที่ 1 และ 2 สามารถท�าได้ 
รวมทั้งสามารถรองรับและแสดงผลการส่งสัญญาณในรูปแบบวิดีโอได้

7.4 Domestic and in-Vehicle Digital Radio Receivers; Minimum Requirements 
and Test Specifications for Technologies and Products และ DAB+ Audio Coding 
จัดท�าโดย European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

มาตรฐานขั้นต�่าของเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล ในประเทศ
และในยานพาหนะ ของ European Telecommunications Standards Institute (ETSI) จัดท�า
ขึ้นในปี พ.ศ. 2560 คือ การจัดท�ามาตรฐานขั้นต�่าของเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ
ดจิติอล (Receiver) และฟังก์ชนัของเครือ่งรบัสญัญาณฯ ทีจ่�าเป็นทีใ่ช้ในประเทศและในยานพาหนะ 
และการทดสอบเคร่ืองเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท�าสัญลักษณ์มาตรฐาน (Certification Mark)  
ท่ีจะแสดงหรือติดบนบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองรับสัญญาณฯ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้และอ�านวยความ
สะดวกในการเลือกเครื่องรับที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับอุตสาหกรรม 
ในภาพรวม จากการศกึษามาตรฐานและฟังก์ชัน่การท�างานของเครือ่งรบัสญัญาณวทิยกุระจายเสยีง
ระบบดิจิตอล (Receiver) ของ ETSI สามารถสรุปประเด็นส�าคัญได้ดังนี้

มาตรฐานขั้นต�่าของเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
มาตรฐานขั้นต�่าของเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในประเทศ 

ได้แก่ 
1. ความสามารถในการรับสัญญาณย่านความถี่สูงมากแบนด์สาม (VHF Band III)  

(174 MHz – 240 MHz) 
2. สามารถถอดรหัสของเสียงที่ถูกส่งมาด้วยเทคโนโลยี MPEG-4 HE AACv2 ได้ 
3. สามารถถอดรหัสการส่งสัญญาณบนเทคโนโลยี DAB และ DAB+ ได้ 
4. มีหน้าจอแสดงข้อความที่แสดงตัวอักษรได้ครบแต่ละตัวได้ครบถ้วน
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มาตรฐานขัน้ต�า่ของเครือ่งรบัสญัญาณวทิยกุระจายเสียงระบบดจิิตอลท่ีตดิตัง้
ในยานพาหนะ 

มาตรฐานขั้นต�่าของเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลที่ติดตั้ง 
ในยานพาหนะ ได้แก่ 

1. ความสามารถในการรับย่านความถี่สูงมากแบนด์สาม (VHF Band III)  
(174 MHz – 240MHz) 

2. สามารถถอดรหัสของเสียงที่ถูกส่งมาด้วยเทคโนโลยี MPEG-4 HE AACv2 ได้ 
3. สามารถถอดรหัสการส่งสัญญาณบนเทคโนโลยี DAB และ DAB+ ได้ 
4. ภาครับสัญญาณมีแรงต้านทานไฟฟ้าได้ที่ 50 โอห์ม ขึ้นไป 
5. มีหน้าจอแสดงข้อความที่แสดงตัวอักษรได้ครบแต่ละตัวได้ครบถ้วน และ 
6. จอภาพสามารถแสดงสัญลักษณ์สัญญาณจราจรและการประกาศที่เกี่ยวข้องกับ

การจราจรได้
 โดยควรมีการทดสอบเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อทดสอบ

และปรับปรุงให้เคร่ืองรับสัญญาณมีความเสถียรและไม่ให้เกิดการรบกวนกันของสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลและแอนะล็อก

7.5 DAB Global Developments จดัท�าโดย International Telecommunication 
Union (ITU)

การศกึษา DAB Global Developments จดัท�าขึน้โดย สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2014 น�าเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบบรับส่งสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียงในระบบ DAB+ สามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อดีของระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง DAB+
เทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงในระบบ DAB+ เป ็นหนึ่งในมาตรฐานระบบ 

รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่ ITU ให้การรับรอง เทคโนโลยี DAB+  
สามารถให้บริการจ�านวนช่องรายการต่อหนึ่งโครงข่ายได้มากถึง 18 ช่องรายการ มากกว่า
เทคโนโลยีระบบแอนะล็อกที่สามารถให้บริการได้เพียง 1 ช่องรายการต่อ 1 โครงข่าย และ
ในระบบดิจิตอลอื่น เช่น ระบบ DRM ที่สามารถให้ได้ประมาณ 3-4 ช่องรายการต่อโครงข่าย  
และในระบบ DAB ทีส่ามารถให้บรกิารได้ประมาณ 7-8 ช่องรายการต่อโครงข่าย นอกจากนี ้เทคโนโลยี 
DAB+ ยงัรองรบัการให้บรกิารประเภทข้อมลูเช่น ข้อความ หรอืภาพนิง่

การเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างเทคโนโลยี FM และ DAB+
เมื่อเทียบกันด้วยจ�านวนช่องรายการที่ 18 ช่องรายการ เทคโนโลยี DAB+  

มีค่าใช้จ่ายลงทุน (CAPEX) ถูกกว่าระบบ FM ถึง 11 เท่า และค่าใช้จ่ายด�าเนินการ (OPEX)  
ท่ีต�่ากว่าเทคโนโลยี FM เป็นอย่างมาก และวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล DAB+ มีต้นทุน 
ค่าประกอบกจิการ (OPEX) ต�า่กว่าวทิยกุระจายเสยีงระบบแอนะลอ็ก FM ประมาณ 5.7 – 12.8 เท่า  
โดยสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล 
ดังแสดงในตารางที่ 33
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ส่วนประกอบ แอนะล็อก FM ดิจิตอล DAB+

จ�านวนโครงข่าย 18 โครงข่าย 1 โครงข่าย

จ�านวนช่องรายการ 18 ช่องรายการ 18 ช่องรายการ

ค่าโครงข่าย (CAPEX) 900,000 USD (28.6 ล้านบาท) 80,000 USD (2.5 ล้านบาท)

              OPEX          

ค่าไฟฟ้า 163,000 USD (5.2 ล้านบาท) 8,000 USD (254,129.6 บาท)

ค่าไฟฟ้าส�าหรับปรับอากาศ 45,000 USD (1.4 ล้านบาท) 5,000 USD (158,831 บาท)

ค่าเช่าพื้นที่ 90,000 – 1,350,000 USD  
(2.86 - 42.9 ล้านบาท)

5,000 – 75,000 USD  
(158,831 - 2.4 ล้านบาท)

ค่าบ�ารุงรักษา 90,000 USD (2.86 ล้านบาท) 50,000 USD (1.6 ล้านบาท)

รวมค่าใช้จ่ายด�าเนินกาทั้งหมด 
(Total OPEX)

385,000 – 1,645,000 USD 
(12.23 - 52.26 ล้านบาท)

68,000 – 128,000 USD 
(2.16 - 4.06 ล้านบาท)

ตารางที่ 33 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อกและ
ระบบดิจิตอล

ที่มา : Harris Broadcast (ปี 2014)

หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD เท่ากับ 31.8 บาท 

��������_������������_��������_29���61.indd   124 29/3/2561   17:12:55



125รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

8. การให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในต่างประเทศ
 
จากการศึกษาตัวอย่างของประเทศต่างๆ ที่ได้เริ่มมีการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง

ระบบดิจิตอล พบว่าความส�าเร็จในการเริ่มกระบวนการรับส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 
นอกจากพิจารณาเรื่องคุณภาพ ความหลากหลาย และบริการใหม่ๆ ของระบบดิจิตอลแล้ว  
ราคาของเครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลถือเป็นปัจจัยส�าคัญมากต่อการตัดสินใจของประชาชน 
ในเลือกการรับฟังวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล โดยมาตรฐานที่เลือกใช้จะต้องไม่ส่งผลให้ราคา
เครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลมีราคาแพงจนเกินไปและจะต้องมีแนวโน้มที่ลดลงในอนาคต เนื่องจาก
จ�านวนปริมาณความต้องการที่เพ่ิมขึ้นของประเทศต่างๆ ที่เลือกใช้มาตรฐานนั้นๆ ส่งผลให้ราคา
ต่อหน่วยของเครื่องรับถูกลงเมื่อมีการผลิตเป็นจ�านวนมาก (Economies of Scale) และจะต้อง 
มีผู้ผลิตเครื่องรับที่หลากหลาย ไม่เกิดการผูกขาดของผู้ผลิต 

ประเทศในภูมิภาคยุโรปที่ประกาศรับรองให้มีการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิตอลมาตรฐานระบบ DAB+ เป็นมาตรฐานหลัก ได้แก่ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์  
สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส ในส่วนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ได้เริ่มการให้บริการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลด้วยมาตรฐาน DAB+ ในเชิงพาณิชย์ครั้งแรก 
เมื่อปี 2009 โดยประเทศออสเตรเลีย ต่อมาฮ่องกงได้ประกาศรับรองให้ DAB+ เป็นระบบ 
รับส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบดิจิตอลและเริ่มให้บริการในเชิงพาณิชย์ในปี 2011 ในส่วนของ
ประเทศสมาชกิอาเซยีนได้เริม่ให้บรกิารโดยเป็นการทดลองทดสอบระบบรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจาย
เสียงในระบบดิจิตอลด้วยมาตรฐาน DAB+ ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ 
นิวซีแลนด์ได้มีการทดลองให้บริการวิทยุดิจิตอล DAB+ เช่นกัน 

ประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็จากการเริม่บรกิารระบบ DAB/DAB+ ส่วนใหญ่ จะมหีน่วยงาน 
ที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. หน่วยงานของภาคอุตสาหกรรมท�าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมการตลาด ด้านเทคนิค 
และด้านนโยบาย 

2. การส�ารวจพฤติกรรมการการรับฟังของประชาชน 
3. การสนับสนุนด้านเครื่องรับวิทยุและห้างค้าปลีก 
4. การสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
5. การตลาด
ในส่วนของมาตรฐานอ่ืนๆ ยังไม่มีการให้บริการในเชิงพาณิชย์ ยกเว้นมาตรฐาน IBOC 

ที่ประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ประกาศเลือก
ระบบ IBOC เป็นมาตรฐานหลักในการการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  
ในส่วนของมาตรฐาน DRM+ เร่ิมมีการทดลองรับส่งในประเทศอินเดีย ดังนั้น มาตรฐาน DAB+ 
ถือเป็นมาตรฐานที่มีการเลือกใช้มากที่สุดในหลายประเทศและเป็นมาตรฐานที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รองรับบริการรูปแบบใหม่ มีความหลากหลายของเครื่องรับวิทยุและมีจ�าหน่าย 
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โดยทั่วไปในตลาด DAB+ ใช้ย่านความถี่สูงมากที่ VHF band III ซึ่งย่านความถี่นี้จะว่างลงหลังจาก 
มีการยุติบริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก สามารถน�าคลื่นความถี่ย่านนี้ใช้ส�าหรับให้บริการ 
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

การขับเคลื่อนให ้ เกิดการเริ่มรับส ่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
ทีป่ระสบความส�าเรจ็นัน้ การตลาดและการประชาสมัพนัธ์ถอืเป็นส่วนส�าคญัของการเริม่บรกิารใหม่ 
ในทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ หากปราศจากการด�าเนินทาง 
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การตอบรับสื่อใหม่เป็นไปอย่างล่าช้า ท�าให้การเปลี่ยนผ่าน 
จะใช้ระยะเวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง การรณรงค์ทางการตลาดต้องมีการสื่อสารข้อความหลักๆ 
ไปยังผู้ฟัง โดยรายละเอียดของการสื่อสารจะต้องมีการเปลี่ยนข้อความไปตามเวลาระยะเวลา  
เช่น ในช่วงเริ่มต้นของการให้บริการระบบ DAB+ จะเน้นการสื่อสารกับผู้ฟังในเรื่องการออกอากาศ
ระบบ DAB+ ที่ผู้ฟังสามารถเข้าถึงและรับฟังวิทยุดิจิตอลได้ รวมถึงข้อดีและประโยชน์ในการรับฟัง
วิทยุระบบ DAB+ และวิธีที่รับสัญญาณวิทยุของผู้ฟัง

ตัวอย่างของข้อความที่ใช้สื่อสารในระยะเริ่มแรก 
1. DAB+ เป็นวิธีรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงอีกรูปแบบหนึ่ง
2. DAB+ สามารถให้บริการเน้ือหารายการที่หลากหลาย และเพิ่มจ�านวนบริการ 

ได้มากถึง 2 หรือ 3 เท่าของระบบแอนะล็อกเดิม 
3. DAB+ ส่งสัญญาณเสียงระบบดิจิตอลที่มีคุณภาพ 
4. ผู ้ฟังต้องซื้อเครื่องรับวิทยุระบบ DAB+ ใหม่ : เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงระบบ  

เอฟ.เอ็ม. (FM) หรือ ระบบ เอ.เอ็ม. (AM) ที่มีจอภาพดิจิตอลไม่สามารถรับสัญญาณ DAB+ได้
เมือ่ผ่านไประยะเวลาหนึง่ การท�าการตลาดควรเปลีย่นจดุเน้นให้มคีวามเฉพาะเจาะจงมากขึน้ 
1. มีการติดตั้งเครื่องรับ DAB+ ในรถใหม่หลายๆ รุ่น : เป็นประเด็นที่ประเทศทางยุโรป 

ส่วนใหญ่และออสเตรเลียเน้นประชาสัมพันธ์
2. DAB+ อยู่ในสมาร์ทโฟนแล้ววันนี้ 
อย่างไรก็ตาม บริการกระจายเสียงระบบดิจิตอลจัดเป็นทางเลือกหนึ่งในการรับฟัง 

หรือบริโภคเนื้อหารายการ (content) ผู ้ฟังหรือผู้บริโภคจะต้องซ้ือเคร่ืองรับวิทยุซ่ึงอาจเป็น 
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการใหม่ๆ เมื่อผู้ฟังต้องจ่ายเงินจึงจะต้องเห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ 
อย่างชัดเจน วิธีการท�าการตลาดบริการ DAB+ สามารถท�าได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 

1. การโฆษณาทางวิทยุ 
2. โฆษณาผ่านขนส่งมวลชน
3. โทรทัศน์
4. ป้ายประกาศ
5. ภาพยนตร์
การท�าการตลาดโดยเครือข่ายวิทยุแต่ละเครือข่าย นิยมประชาสัมพันธ์ข้ามกันระหว่าง

ระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล รวมถึงระหว่างระบบดิจิตอลด้วยกันเอง เช่น บริการระบบ 
แอนะล็อกอาจจะมีบริการในเครือข่ายที่ให้บริการอีกรายการหนึ่ง ตัวอย่าง Sydney มีบริการ 
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tripleM (2MMM) ซ่ึงจะออกอากาศดนตรีร็อคยุคใหม่ตั้งแต่ปี 1990 จนถึงยุคปัจจุบัน บริการ
ในเครือข่ายที่ออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบคือรายการ tripleM Classic Rock  
ซึ่งจะเล่นดนตรีตั้งแต่ยุคปี 1960 ถึง 1990 ทั้งสองรายการท�าการประชาสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
การรณรงค์ในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีความส�าคัญมากขึ้นในช่วง 10 ปีหลัง และมีการรณรงค์ 
หลายครั้งในแต่ละปี การตลาดและประชาสัมพันธ์วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลสัมฤทธิ์ผลได้นั้น  
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงต้องด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ 
เปล่ียนผ่านไปสู่ระบบ DAB+ ด้วยความรวดเรว็และสมบรูณ์ กจิกรรมการรณรงค์ควรจดัใน 2 รปูแบบ 
ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ เช่น 2-4 ครั้งต่อปี ควรท�าการรณรงค์ร่วมกับผู้ผลิต 
 เครื่องรับวิทยุ 

 • ครอบคลุมสื่อต่างๆ โดยทั่วไปจะเน้นสื่อกระจายเสียง
 • ใช้การโฆษณาเพ่ิมเตมิผ่านป้ายโฆษณา สือ่สิง่พมิพ์ และโทรทศัน์ เพือ่เน้นย�า้ถงึ 

  ประโยชน์ของระบบ DAB+ 
2. กล่าวถึงบริการ DAB+ อย่างต่อเนื่องผ่านการประชาสัมพันธ์ข้ามแพลตฟอร์ม 

 • เพ่ือผูฟั้งทราบว่ามกีารออกอากาศบรกิาร DAB+ เตม็รปูแบบแล้วและช่วยส่งเสรมิ 
  ให้ประชาชนเลอืกซ้ือเคร่ืองรับวทิยทุีส่ามารถรบัระบบ DAB+ ได้ 

 • การรณรงค์เหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องมีลักษณะเปิดเผย แต่ควรเป็นการส่งเสริม 
  โดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกร�าคาญกับผู้รับฟัง

8.1 การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระบบ DAB ในทวีปยุโรป

รูปที่ 69 แสดงการให้บรกิารวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอลประเทศต่างๆ ในทวปี
ยุโรป

ที่มา : WorldDAB (ปี 2017)
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ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ DAB+ ด้วยความรวดเร็วและสมบูรณ์ กิจกรรมการรณรงค์
ควรจัดใน 2 รูปแบบ ดังน้ี  

1. จัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น 2-4 ครั้งต่อปี โดยเป็นการรณรงค์ควรท าร่วมกับผู้ผลิต
เครื่องรับวิทยุ  
• ครอบคลุมสื่อต่างๆ โดยท่ัวไปจะเน้นส่ือกระจายเสียง 
• ใช้การโฆษณาเพ่ิมเติมผ่านป้ายโฆษณา ส่ือสิ่งพิมพ์ และโทรทัศน์ เพื่อเน้นย้ าถึงประโยขน์

ของระบบ DAB+  
2. กล่าวถึงบริการ DAB+ อย่างต่อเนื่องผ่านการประชาสัมพันธ์ข้ามแพลตฟอร์ม  

• เพื่อผู้ฟังทราบว่ามีการออกอากาศบริการ DAB+ เต็มรูปแบบแล้ว และช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนเลือกซ้ือเคร่ืองรับวิทยุท่ีสามารถรับระบบ DAB+ ได้  

• การรณรงค์เหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะเปิดเผย แต่ควรเป็นการส่งเสริมผู้ฟังโดยไม่ให้
ท าให้เกิดการรู้สึกร าคาญ  
 

 8.1 การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระบบ DAB ในทวีปยุโรป   

 
รูปท่ี 69 แสดงการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป  

ท่ีมา : WorldDAB 
 

สหภาพยุโรปได้ประกาศให้การรับรองการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
ส าหรับบริการกระจายเสียงในทวีปยุโรป โดยเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลสามารถรับบริการกระจายเสียงได้
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รูปที่ 70 ยอดจ�าหน่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในตลาดยุโรป
ปี 2008 - 2017
ที่มา : WorldDAB

สหภาพยโุรปได้ประกาศให้การรบัรองการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล
ส�าหรบับรกิารกระจายเสยีงในทวปียโุรป โดยเครือ่งรบัสญัญาณดจิติอลสามารถรบับรกิารกระจายเสยีง
ได้ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งน้ีรัฐบาลของสหภาพยุโรปเห็นว่าควรพัฒนาสร้างความเชื่อมโยงให้ประเทศ
ต่างๆ ทั่วยุโรปเพื่อพัฒนามาตรฐานเพื่อให้บริการวิทยุกระจายเสียงในดิจิตอลร่วมกัน WorldDAB 
จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการยุโรปพัฒนาศักยภาพของบริการกระจายเสียงภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอลในการพัฒนาไปสู่ตลาดและบริการดิจิตอล

ยอดจ�าหน่ายเครือ่งรบัวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล (รวมรถยนต์ทีต่ดิตัง้เครือ่งรบัวทิยุ 
DAB/DAB+) ช่วงปี 2008-2017  มียอดจ�าหน่ายเครื่องรับที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศสหราชอาณาจักรมียอดจ�าหน่ายมากสูงที่สุดจ�านวนรวมสะสมมากกว่า  
33 ล้านเครื่อง และประเทศนอร์เวย์มียอดจ�าหน่ายจ�านวนรวมสะสมมากกว่า 4 ล้านเคร่ือง  
เฉพาะในขณะท่ีนอร์เวย์และสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนยอดจ�าหน่ายรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องรับวิทยุ 
DAB/DAB+ ในประเทศนอร์เวย์และสหราชอาณาจักรสูงถึงร้อยละ 98 และร้อยละ 87.5 ตามล�าดับ 
มีสัดส่วนในขณะที่สูงขึ้นจากปี 2014 ที่มีสัดส่วนยอดจ�าหน่ายรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องรับวิทยุ DAB/
DAB+ ในในปี 2014 พบว่าประเทศเยอรมันและสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนยอดจ�าหน่ายมากที่ที่สุด
ร้อยละ 23 และร้อยละ 19 ตามล�าดับ

1) ประเทศนอร์เวย์ 
ประเทศนอร์เวย์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา มีเมืองใหญ่ทั้งหมด 5 เมือง ซึ่งม ี

จ�านวนประชากรโดยรวม 1.7 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด 5.1 ล้านคน โดยส่วนมาก
ประชากรจะกระจุกตัวตามแนวชายฝั่งและตามฟยอร์ด ประเทศนอร์เวย์เป็นหนึ่งในสามประเทศ 
ที่ริเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB แบบเต็มเวลาในปี 1995 พร้อมๆ กับ BBC  
ของสหราชอาณาจักรและ Swedish Radio ของสวีเดน การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในนอร์เวย์
ได้รับความนิยมจากผู้ฟังเป็นอย่างมากและมีประเภทรายการและรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง
บริการสาธารณะ ธุรกิจ และชุมชน
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ผู้ประกอบกิ จการกระจาย เ สียงประ เภทสาธารณะในประเทศนอร์ เ วย์  คือ  Norsk 
Rikskringkasting AS (NRK) ให้บริการวิทยุระบบดิจิตอลจ านวน 14 รายการ ที่เป็นระบบ DAB/DAB+  
ซ่ึง NRK ให้บริการระดับภูมิภาคท้ัง 7 เขตบริการ ท่ัวประเทศนอร์เวย์ 
 

 
รูปท่ี 71 รายการวิทยุ NRK 

 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงทางธุรกิจ (Commercial Broadcaster) 

ประเทศนอร์เวย์มีโครงข่ายและบริการประเภทธุรกิจท้ังหมด 9 รายการ โดยให้บริการหลาย
รายการ ได้แก่ P4 Radio Hele Norge AS (P4) และ P5 โดยครอบคลุมประชากรกว่าร้อยละ 92.8 ซ่ึงมี
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 

Radio Norge เป็นผู้ประกอบกิจการคู่แข่งทางธุรกิจระดับชาติโครงข่ายหลัก บริหารจัดการโดย 
SBS Discovery Media ซ่ึงมีการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในประเทศเดนมาร์ค สวีเดน และฟินแลนด์ 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน (Community Broadcaster) 
 มีบริการระดับท้องถิ่น 37 เขตบริการและมีผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตจ านวน 18 ใบอนุญาตให้บริการ
ระบบ DAB+ โดยผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการระดับท้องถิ่นระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) ยังคง
สามารถออกอากาศต่อไปได้อีก 5 ปีภายหลังปี 2017 

 
สถิติการฟัง 

ข้อมูลจากผลส ารวจบริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล Digital Radio Survey เมื่อกลางปี 
2017 ท่ีจัดท าโดย TNS Gallup ระบุว่าร้อยละ 72 ของประชากรนอร์เวย์เข้าถึงบริการวิทยุดิจิตอลระบบ 
DAB โดยมียอดจ าหน่ายอยู่ท่ี 4,130,000  เครื่อง และมีแนวโน้มการใช้งาน DAB/DAB+ เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตรงข้ามกับบริการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) ท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

  
 
 
 

รูปที่ 71 รายการวทิยุ NRK

ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงสาธารณะ
ผู ้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทสาธารณะในประเทศนอร์เวย์ คือ Norsk  

Rikskringkasting AS (NRK) ให้บรกิารวทิยรุะบบดจิติอลจ�านวน 14 รายการ ทีเ่ป็นระบบ DAB/DAB+ 
ซึ่ง NRK ให้บริการระดับภูมิภาคทั้ง 7 เขตบริการ ทั่วประเทศนอร์เวย์
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงทางธุรกิจ (Commercial Broadcaster)

ประเทศนอร์เวย์มีโครงข่ายและบริการประเภทธุรกิจทั้งหมด 9 รายการ โดยให้บริการ 
หลายรายการ ได้แก่ P4 Radio Hele Norge AS (P4) และ P5 โดยครอบคลุมประชากรกว่า 
ร้อยละ 92.8 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20

Radio Norge เป็นผูป้ระกอบกจิการคูแ่ข่งทางธรุกจิระดบัชาตโิครงข่ายหลกั บรหิารจดัการ 
โดย SBS Discovery Media ซึง่มกีารให้บรกิารวทิยกุระจายเสยีงในประเทศเดนมาร์ก สวเีดน และฟินแลนด์
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน (Community Broadcaster)

มีบริการระดับท้องถ่ิน 37 เขตบริการและมีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจ�านวน 18 ใบอนุญาต
ให้บริการระบบ DAB+ โดยผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการระดับท้องถิ่นระบบ  
เอฟ.เอ็ม. (FM) ยังคงสามารถออกอากาศต่อไปได้อีก 5 ปีภายหลังปี 2017
สถิติการฟัง

ข้อมูลจากผลส�ารวจบริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล Digital Radio Survey  
เมื่อกลางปี 2017 ที่จัดท�าโดย TNS Gallup ระบุว่าร้อยละ 72 ของประชากรนอร์เวย์เข้าถึง 
บรกิารวทิยดุจิติอลระบบ DAB โดยมยีอดจ�าหน่ายอยูท่ี ่4,130,000 เครือ่ง และมแีนวโน้มการใช้งาน 
DAB/DAB+ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองตรงข้ามกับบริการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM)  
ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
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การตลาดและประชาสัมพันธ์
จัดท�าเว็บไซต์ส�าหรับการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล www.radio.no จัดท�าโดย  

Digital Radio Norway AS ซึง่ม ีNRK และ P4 group เป็นร่วมก่อตัง้ โดยให้ข้อมลูต่างๆ ประกอบด้วย 
แผ่นพับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลจะรับสัญญาณ DAB ในรถยนต์ได้อย่างไร ประกาศ
จากหน่วยงานก�ากับดูแลด้านสื่อของรัฐบาลนอร์เวย์วิธีการรับสัญญาณ ชนิดของเครื่องรับวิทยุ 
สัญลักษณ์ของบรกิารกระจายเสยีงระบบดจิติอล และข้อมลูข่าวต่างๆ ภาคอตุสาหกรรมกระจายเสยีง
ของนอร์วย์จะท�างานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์เคร่ืองรับและห้างค้าปลีกในการร่วมรณรงค์กิจกรรม 
ส่งเสริมและท�าตลาด นอกจากน้ียังมีการจัดท�าภาพยนต์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล ผ่านเครือข่าย
กิจการกระจายเสียงของ NRK และบริการโทรทัศน์ประเภททางธุรกิจ หรือรับชมทางเว็บไซต์  
http://radio.no/digitalisering/utvider-radiotilbudet/ (ในภาษานอร์เวย์)

นโยบายยุติการรับส่งสัญญาณ 
ปัจุบันประเทศนอร์เวย ์ประกาศยุติบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

ในปี 2017 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) พื้นที่ครอบคลุม (เงื่อนไขหลักส�าหรับการยุติระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM)) ก่อนปี 2015 

โดยมีผู ้ประกอบกิจการกระจายเสียงสาธารณะคือ NRK ต้องมีพ้ืนที่ครอบคลุมร้อยละ 99.5 
และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทธุรกิจ โครงข่ายระดับชาติ#1 ต้องมีประชากรกว่า 
ร้อยละ 90 เข้าถึงบริการ 

2) เพิ่มมูลค่าให้ผู ้ฟัง (เป็นเงื่อนไขที่ต้องบรรลุส�าหรับการยุติระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM))  
ในการเปลีย่นผ่านจากระบบ FM ไปสูร่ะบบ DAB ต้องมกีารเพิม่มลูค่าให้แก่ผูฟั้งทัง้ในด้านของเนือ้หา
และรูปแบบการให้บริการ 

รูปที่ 72 สัดส่วนการรับฟังวิทยุในประเทศนอร์เวย์
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3) การรับฟังผ่านระบบดิจิตอล (เงื่อนไขเพื่อให้ยุติระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) ในปี 2017  
หากไม่สามารถเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด อาจท�าให้เลื่อนการยุติไปจนถึงปี 2019) ก่อนปี 2015  
จะต้องมีสัดส่วนร้อยละ 50 ของผู้ฟังวิทยุต้องรับฟังผ่านแพลต์ฟอร์มดิจิตอล 

4) ก�าหนดให้จ�านวนเทศบาลมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดในประเทศนอร์เวย์ต้องมี 
การติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณเป็นระบบ DAB ในรถยนต์ 

การสนับสนุนการรับส่งสัญญาณวิทยุดิจิตอล
ข้อมูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะจัดท�าโดย Digitalradio Norway ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ 

ระหว่าง NRK ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทสาธารณะ และ P4 Group ผู้ประกอบ 
กิจการกระจายเสียงประเภทธุรกิจ (อันดับ 1 ของนอร์เวย์) 

เว็บไซต์ Digitalradio Norway น�าเสนอข้อมลูและเอกสารสนบัสนนุต่างๆ ในลกัษณะทีค่ล้าย
กบัเว็บไซต์ digitalradioplus ของ CRA ออสเตรเลยี โดยข้อมลูในส่วนภาษาองักฤษมรีายละเอยีดดงันี้ 

1) ข้อมูลเกี่ยวกับยุติการออกอากาศระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM)
2) ข้อมูลการฟังในรถยนต์
ข้อมูลในเว็บไซต์ที่เป็นภาษานอร์เวย์มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
1) ข้อมูลด้านพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณของระบบ DAB
2) เครื่องรับ
3) ข้อมูลรายละเอียดของผู้ประกอบกิจการ
4) ข่าวสาร
5) ข้อมูลการติดต่อกับ Digitalradio Norway
นอร์เวย ์ได ้ยุติการรับส ่งสัญญาณวิทยุในระบบแอนะล็อกตั้งแต ่เดือนมกราคมถึง 

เดือนธันวาคม ปี 2017 หลังจากยุติมีผู้ฟังวิทยุดิจิตอล 5.4 ล้านคน (81.4%) ในเดือนมกราคม 
ปี 2018 มีผู้ให้บริการวิทยุดิจิตอลจ�านวน 21 ราย มีจ�านวน DAB+ (Transmitter) จ�านวนประมาณ 
1,200 Tx.

2) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
สวิตเซอร์แลนด์มีจ�านวนประชากร 8.1 ล้านคน เริ่มให้บริการระบบ DAB เมื่อปี 1999 

โดยผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทสาธารณะคือ SRG ออกอากาศด้วยระบบ DAB  
ต่อมาเริ่มให้บริการระบบ DAB+ ในปี 2008 มีพ้ืนที่ครอบคลุมสัญญาณประมาณร้อยละ 99.5  
ภายในอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 และภายนอกอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 รวมถึง 
ถนนลอดอุโมงค์ทั้งหมดสามารถรับสัญญาณ DAB ทั้งหมดในปี 2016-2019 มีบริการจ�านวนกว่า 
50 รายการ รองรับบริการภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส จากข้อมูลเดือนมิถุนายน 
ปี 2016 มรีถยนต์ออกใหม่กว่าร้อยละ 66 รองรบั DAB+ ซึง่เป็นมาตรฐานบงัคบัให้ตดิตัง้มากบัรถยนต์ 
โดยมผีูฟั้งวทิยขุณะโดยสารรถยนต์ร้อยละ 72 และมเีครือ่งรบัวทิย ุDAB+ มากกว่า 3,261,000 เครือ่ง
ผลติออกจ�าหน่ายในตลาดกลุม่อตุสาหกรรมและหน่วยงานก�ากบัดแูลร่วมกนับรหิารจดัการตามแผน
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ยุติการรับส่งสัญญาณ จากข้อมูลเดือนสิงหาคม ปี 2017 มีจ�านวนผู้ฟังวิทยุผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอล
กว่าร้อยละ 55 ส่วนใหญ่รับฟังขณะอาศัยที่บ้าน และที่ท�างาน การให้บริการวิทยุกระจายเสียง 
มีหลายประเภท ได้แก่ ประเภทบริการสาธารณะ บริการธุรกิจ และบริการชุมชน
การประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทสาธารณะ 

ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทสาธารณะของสวิส คือ SRG และ SSR ซึ่งมีบริการ
หลักๆ ได้แก่ SRF1 SRF2 SRF3 SRF4 ออกอากาศแบบคู่ขนาน (simulcast) ทั้งบนระบบแอนะล็อก 
และระบบ DAB/DAB+ ชือ่ของบรกิารหลกัและเนือ้หารายการเปลีย่นแปลงไปตามภมูภิาคตามภาษา
ที่ใช้ต่างกัน 

การออกอากาศคู่ขนาน : ผู้ประกอบกิจการรายหลักออกอากาศแบบคู่ขนานทุกรายการ
การออกอากาศระบบดิจิตอล : มีบริการหลายรายการ

การประกอบกิจการกระจายเสียงประเภททางธุรกิจ
สวติเซอร์แลนด์มเีครอืข่ายกระจายเสยีงทางธรุกจิหลากหลาย รวมถงึบรกิารระดบัชาตแิละ

ระดับท้องถิ่นทั้งระบบแอนะล็อกและระบบ DAB/DAB และยังมีบริการระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน

สวติเซอร์แลนด์มบีริการวทิยชุุมชนหลากหลาย โดยทัว่ไปจะเป็นระดบัภมูภิาคและระดบัท้องถิน่ 
ทั้งนี้รวมถึงบริการด้านศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ดนตรีเฉพาะกลุ่ม และบริการท้องถิ่น
บริการกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

สวิตเซอร์แลนด์ออกอากาศระบบดิจิตอลระบบ DAB แบบเต็มเวลาครั้งแรกเมื่อปี 1999  
สวิตเซอร์แลนด์ได้เร่ิมการเปลี่ยนผ่านจากระบบ DAB ไปเป็น DAB+ ในปี 2008 กระบวนการ 
ใกล้จะแล้วเสร็จ ในปัจจุบันสัดส่วนของบริการกว่าร้อยละ 88 ออกอากาศด้วยระบบ DAB+

Simulcast on  
AM / FM

Exclusive on 
digital

Total of  
services

DAB programmes 6 9 15

DAB+ programmes 80 41 121

Total 86 50 136

ตารางที่ 34 บรกิารทีอ่อกอากาศด้วยระบบ DAB
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ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการโครงข่ายระดับชาติ 4 ราย ออกอากาศ 4 ภาษา ระดับภูมิภาค 
3 ราย และระดับท้องถิ่น 2 ราย และโครงข่ายที่ให้บริการเขตในเมือง 2 ราย (ส�าหรับเจนีวาและ 
ซรูคิ) ครอบคลมุพืน้ทีท่ีใ่ช้ภาษาเยอรมนั ฝรัง่เศส และอติาลใีห้บรกิารสาธารณะและบรกิารทางธรุกจิ

สวติเซอร์แลนด์แบ่งเขตการให้บรกิารเป็น 4 ภมูภิาค  โดยบรกิารกระจายเสยีงระบบดจิติอล
ของสวิตเซอร์แลนด์แบ่งตามระดบัชัน้ ภมูภิาค อาศยัหลกัการแบ่งชัน้ พืน้ที ่และชนดิของรายการ ดงันี้

ช้ันที่ 1 ชั้นระดับชาติ ให้บริการการประกอบกิจการระดับชาติ คือ SRG และ SSR  
โดยมีการปรับใช้ภาษาให้เหมาะสม และมีบางรายการที่ออกอากาศด้วยเนื้อหารายการที่แตกต่าง 
จากบริการระดับภูมิภาค มีการจัดช่องสัญญาณ 1 ช่องความถี่ในแต่ละภูมิภาค โดยใช้ช่อง 12 –  
พื้นที่ที่ใช้ภาษาเยอรมันในช่อง 12C พื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในช่อง 12A พื้นที่ที่ใช้ภาษาอิตาเลียน 
ในช่องความถี่ 12A และพื้นที่ที่ใช้ภาษาเกราบุนเดน (Graubunden) ช่อง 12D

ชั้นที่ 2 ชั้นระดับภูมิภาค จะมีการจัดสรรไว้ 2 ช่องความถี่ ต่อภูมิภาค ผู้ประกอบ 
กิจการกระจายเสียงประเภทธุรกิจระดับภูมิภาค ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด จ�าแนกตาม 
กลุ่มภาษาที่ให้บริการ ได้แก่ 

-  ภาษาเยอรมัน คือ Radio 24, Energy Zürich, Argovia, Zürisee, Central, FM1, 
Radio Top, Pilatus Radio 32, Sunshine, Basilisk

- ภาษาฝรั่งเศส: BNJ FM, Rouge FM, Lausanne FM, ne FM, Rhône FM, Lac
- ภาษาอิตาเลียน: 3i, Fiume Ticino
ช้ันที่ 3 ชั้นระดับท้องถิ่น ให้บริการเพิ่มเติมโดยได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับความต้องการ

ของชุมชนท้องถิ่นในแง่ของภาษา กิจกรรม และวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ให้บริการและ 
กลุ่มผู้ฟังเฉพาะเมืองหรือพื้นที่นั้นๆ 
สถิติการฟังและยอดจ�าหน่าย 

สถิติการจ�าหน่ายเครื่องรับวิทยุรวบรวมโดย GfK ดังแสดงในรูปที่ 73 ตั้งแต่ปี 2014-2016
ยอดจ�าหน่ายเครื่องรับวิทยุทั้งหมดประมาณ 2.6 ล้านเครื่อง โดยมีรูปแบบต่างๆ ที่วางจ�าหน่าย 
มากกว่า 500 รุ่น จากผู้ผลิตเครื่องรับ 80 ราย ในขณะรถยนต์ที่มีเครื่องรับวิทยุดิจิตอล DAB 
คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของรถยนต์ทีผ่ลติใหม่
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บรกิารกระจายเสยีงระดบัชาตจิะมกีารแข่งขนัอย่างรนุแรงกบับรกิารกระจายเสยีงประเภทธรุกจิ 
ในระดบัภมูภิาค โดยส่วนแบ่งตลาด 2 ใน 3 เป็นของผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงประเภทสาธารณะ 
และร้อยละ 29 เป็นของผู้ประกอบกิจการระดับภูมิภาค ในส่วนการแข่งขันบริการกระจายเสียง 
จากต่างประเทศไม่ได้ส่งผลอย่างมนียัส�าคญั

ในปี 2017 มีสัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงบริการ DAB ประมาณร้อยละ 53 ของครัวเรือน 
ทั้งหมด เลือกรับฟังวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล โดยมีพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณร้อยละ 99.5 
ของประชากร 

ตัวอย่างกิจกรรมรณรงค์
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนระบบ DAB+ ในประเทศสวิตเซอร ์แลนด ์

เริ่มขึ้นในปี 2006 ภาคอุตสาหกรรมกระจายเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ได้ร่วมกับหน่วยงาน 
ก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง (OFCOM) จัดตั้งคณะท�างาน Digital Migration (DigiMig) 
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 2013 ประกอบด้วย OFCOM ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคม VSP 
ของสถานีวิทยุภาคเอกชนของสวิตเซอร์แลนด์ สมาคม RRR ซึ่งเป็นตัวแทนสถานีวิทยุกระจายเสียง
ภมูภิาคในพืน้ทีท่ีพ่ดูภาษาฝรัง่เศสในสวติเซอร์แลนด์ Unikom ซึง่เป็นสหภาพของสถานวีทิยกุระจายเสยีง
ที่ไม่เป็นทางธุรกิจ SRG กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รูปที่ 73 ยอดจ�าหน่ายเครื่องรับตั้งแต่ปี 2006-2016 ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ที่มา : importers/retailers/GfK
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เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2014 "DigiMig" ได้ตีพิมพ์รายงานการเปล่ียนผ่านจากระบบ  

เอฟ.เอ็ม. (FM) ไปเป็นระบบ DAB+ และส่งผ่านวิสัยทัศน์ไปยัง Doris Leuthard ซ่ึงเป็น

ประธานของ DETEC ตามรายงาน "DigiMig" report ได้ก�าหนดแผนการเปลี่ยนผ่านจากระบบ  

เอฟ.เอ็ม. (FM) ไปยังระบบ DAB+ โดยจัดท�าข้อเสนอแนะ 15 แนวทาง ในมุมมองของคณะท�างาน 

โดยให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงทั่วประเทศออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบภายใน

ปี 2024 เป็นอย่างช้า และค่อยๆ ยุติการให้บริการระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) กระบวนการเปลี่ยนผ่าน 

(switchover) แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ด�าเนินงานจนถึงปี 2019 ได้เสนอแนวทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

เช่น การประชาสัมพันธ์การรับฟังบริการกระจายเสียงระบบดิจิตอลที่บ้านและในรถยนต ์

มีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (RTVA) ฉบับใหม่ ซึ่งช่วย 

ขับเคลื่อนวิทยุระบบดิจิตอลอย่างมาก มีโครงการการวิจัยพฤติกรรมผู้ฟัง 

ระยะที่ 2 เป็นการทยอยยุติบริการระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) ระหว่างปี 2020 ถึง 2024  

โดยร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 

การจัดตั้งกลุ่มศึกษาภายใต้ชื่อ MCDT (Marketing and Consulting for Digital Broad-

cast Technologies) เพื่อให้ค�าแนะน�าด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบกิจการโดย MCDT จะให้บริการ 

ค�าแนะน�าด้านการตลาดและเป็นที่ปรึกษาส�าหรับการเริ่มบริการระบบดิจิตอล โดยเฉพาะ DAB+ 

รวมไปถึง SmartTV/HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) 

ประเทศสวติเซอร์แลนด์ได้เริม่กระบวนการเปลีย่นผ่านไปสูร่ะบบ DAB+ อย่างเตม็รปูแบบ 

โดยใช้การโฆษณาทุกรูปแบบ มุ ่งเน้นสื่อวิทยุ และใช้ส่ือโทรทัศน์ร่วมด้วย มีพ้ืนที่ให้บริการ 

DAB+ ครอบคลุมทั่วประเทศ มีการจ�าหน่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลมากกว่า 

2 ล้านเครื่อง ตั้งแต่เร่ิมการให้บริการ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งสัดส่วนการเข้าถึงบริการ

ระบบ DAB สูงมาก โดยมีบริการที่น่าสนใจ ได้แก่ บริการแบบสตรีมม่ิงจากรายการ my105  

ที่มีการให้บริการแบบปฏิสัมพันธ์พร้อมกันผ่านระบบ DAB+
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รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

 

  139 

 
รูปท่ี 74 รายการ MY105 

 
นโยบายยุติการรับส่งสัญญาณ   

กลุ่มอุตสาหกรรมและหน่วยงานก ากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง ได้ประกาศแผนการยุติการ
รับส่งสัญญาณระหว่างปี 2020 ถึง 2024 โดยจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ และ
แผนการตลาดในการยุติการรับส่งสัญญาณเป็นช่วงระยะเวลา 4 ปี โดยภายในปี 2018/2019 ถนนลอด
อุโมงค์ท้ังหมดสามารถรับสัญญาณ DAB+ 
การสนับสนุนการรับส่งสัญญาณวิทยุดิจิตอล 
Digital Radio – สวิตเซอร์แลนด์ 

DigitalRadio เป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงสถานะของบริการระบบ DAB+ 
เช่น พื้นท่ีครอบคลุมสัญญาณ รายชื่อบริการ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเครื่องรับ เป็นต้น  

 
DigiMig 

คณะท างาน DigiMig มีการจัดตั้งเพื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ากลยุทธ์ร่วมส าหรับผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) ไปสู่ระบบ DAB+ อย่างสมบูรณ์ 
คณะท างานประกอบด้วยตัวแทนของ SRG สมาคมผู้ประกอบกิจการปะเภทธุรกิจแห่งสวิตเซอร์แลนด์ 
(ASPR) สหภาพผู้ประกอบกิจการระดับภูมิภาค (Union Romande des Radios Régionales RRR) 
สหภาพผู้ประกอบกิจการที่ไม่แสวงก าไร (UNIKOM) และ Ofcom โดยผู้แทนจาก Ofcom ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานคณะท างาน 
 
MCDT – Marketing and Consulting for Digital Broadcasting Technologies 

นโยบายยุติการรับส่งสัญญาณ 
กลุม่อตุสาหกรรมและหน่วยงานก�ากบัดแูลด้านกจิการกระจายเสยีง ได้ประกาศแผนการยตุิ  

การรบัส่งสัญญาณระหว่างปี 2020 ถงึ 2024 โดยจะใช้ระยะเวลาในการเตรยีมแผนการประชาสมัพนัธ์ 
และแผนการตลาดในการยุติการรับส่งสัญญาณเป็นช่วงระยะเวลา 4 ปี โดยภายในปี 2018/2019 
ถนนลอดอุโมงค์ทั้งหมดสามารถรับสัญญาณ DAB+
การสนับสนุนการรับส่งสัญญาณวิทยุดิจิตอล
Digital Radio – สวิตเซอร์แลนด์

DigitalRadio เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงสถานะของบริการระบบ 
DAB+ เช่น พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ รายชื่อบริการ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเครื่องรับ เป็นต้น 
DigiMig

คณะท�างาน DigiMig มีการจัดตั้งเพื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ากลยุทธ์ร่วมส�าหรับ
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนผ่านจากระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) ไปสู่ระบบ 
DAB+ อย่างสมบูรณ์ คณะท�างานประกอบด้วยตัวแทนของ SRG สมาคมผู้ประกอบกิจการ 
ประเภทธุรกิจแห ่งสวิตเซอร ์แลนด ์  (ASPR) สหภาพผู ้ประกอบกิจการระดับภูมิภาค  
(Union Romande des Radios Régionales RRR) สหภาพผู้ประกอบกิจการที่ไม่แสวงก�าไร  
(UNIKOM) และ Ofcom โดยผู้แทนจาก Ofcom ท�าหน้าที่เป็นประธานคณะท�างาน

รูปที่ 74 รายการ MY105
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MCDT – Marketing and Consulting for Digital Broadcasting Technologies
MCDT เป็นหน่วยงานเอกชนที่มีบทบาทในการสนับสนุนการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล โดย MCDT ด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ทั้งในระดับธุรกิจสู่ธุรกิจ และธุรกิจสู่ผู้บริโภค ให้การสนับสนุนและอบรมเพื่อให้เกิดการท�างาน
ร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ผู้น�าเข้า และห้างค้าปลีก และให้ค�าปรึกษาทั่วไป นอกจากนี้ยังให้ข้อมูล
ด้านเทคนิค ด�าเนินการรณรงค์ และจัดกิจกรรมรณรงค์นอกสถานที่โดยให้ผู้ผลิตยานยนต์และ 
ผู้จัดจ�าหน่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ MCDT มีจุดเด่นด้านการบริหารการตลาด 
และการประชาสัมพันธ์ 

3) ประเทศสหราชอาณาจักร 
ประเทศสหราชอาณาจักรมีจ�านวนประชากร 64.1 ล้านคน เริ่มให้บริการวิทยุกระจายเสียง 

ระบบ DAB ครั้งแรกโดย BBC เร่ิมให้บริการในเดือนกันยายน 1995 พร้อมๆ กับ NRK  
ของประเทศนอร์เวย์ (วันที่ 1 มิถุนายน 1995) และ Swedish radio (กันยายน 1995) ส่งสัญญาณ
ด้วยช่องความถี่ 10 11 และ 12 โดยมีจ�านวนความถี่ (ensemble) ในระดับชาติและภูมิภาค 
รวม 12 ชุดความถี่ รวมถึงชุดความถี่ระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคที่มีขนาดเล็กบนช่องความถี่อื่น 
ไม่นานมานี้ หน่วยงานก�ากับดูแลของสหราชอาณาจักรหรือ Ofcom อนุญาตให้บริการ DAB+ 
จ�านวน 2 ชุดความถี่ ซ่ึงช่องความถี่ที่ได ้จัดสรรเพิ่มเติมนี้ใช ้ส�าหรับบริการระดับท้องถิ่น  
รวมถงึบรกิารของ BBC ทีเ่ป็นบรกิารทางธรุกจิและบรกิารชมุชน และการทดลองระบบ “Minimux” 
ของ Ofcom ในปัจจุบัน

การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในสหราชอาณาจักรมีความเข้มแข็งมากและมีประเภท
รายการให้บริการและสถานีวิทยุที่หลากหลาย มีครัวเรือนร้อยละ 60 หรือประชากรกว่าร้อยละ 97 
เข้าถึงบริการ DAB นอกจากนี้มีครัวเรือนที่มีเครื่องรับ DAB กว่าร้อยละ 58 โดยมีสัดส่วนการรับฟัง 
DAB จากการรับฟังผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลทั้งหมดกว่าร้อยละ 74 และอินเทอร์เน็ตร้อยละ 16

 ในส่วนของรถยนต์รุ่นใหม่ร้อยละ 87.5 ที่ได้ลงทะเบียนให้ติดตั้งเครื่องรับวิทยุดิจิตอลเป็น
มาตรฐานบังคบั โดยมยีอดจ�าหน่ายรถยนต์มากกว่า 2.3 ล้านคนัทีส่ามารถรบัสญัญาณวทิยดุจิติอลได้ 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ (Public Broadcaster)

ผูป้ระกอบกจิการสาธารณะในสหราชอาณาจกัร British Broadcasting Corporation (BBC) 
มกีารให้บรกิารทัง้ระบบแอนะลอ็กและระบบดจิติอลทีอ่อกอากาศคูข่นาน (simulcast) 6 สถาน ีและ
ให้บริการแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ 4 สถานี

การออกคู่ขนาน: BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC radio 
5 Live, BBC Asian Network

บริการดิจิตอลเต็มรูปแบบ : Radio 1 extra, Radio 4 extra, BBC5 live sports extra, 
BBC 6 music

ทั้งนี้ BBC ยังให้บริการระดับภูมิภาค ได้แก่ สก็อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ และ
บริการระดับท้องถิ่น 40 พื้นที่บริการ
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ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงทางธุรกิจ (Commercial Broadcaster)
สหราชอาณาจักรมีเครือข่ายและบริการทางธุรกิจ ได้แก่ Absolute Radio Capital Radio 

และ Global Radio โดยให้บริการทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ทั้งระบบแบบแอนะล็อกและ DAB 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน (Community Broadcaster)

สหราชอาณาจักรมีบริการกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน โดยทั่วไปจะเป็น 
การให้บรกิารทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัท้องถิน่ ทัง้นีจ้ะมรีายการทีม่เีนือ้หาครอบคลมุด้านศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรม ดนตรีเฉพาะกลุ่ม และบริการท้องถิ่น

การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะในระดับชาติ
ของ BBC ส่งสัญญาณด้วยช่องความถี่ 12B ขณะที่บริการทางธุรกิจระดับชาติของ Digital One  
ส่งสัญญาณด้วยช่องความถี่ 11D ในประเทศอังกฤษ เขตเวลส์และไอร์แลนด์เหนือ ส่วนของ
ช่องสัญญาณ 12A ใช้ในเขตสก็อตแลนด์ โดย Digital One จะเป็นผู้ประกอบกิจการโครงข่าย  
การให้บริการธุรกิจระดับชาติเริ่มให้บริการครั้งแรกในปี 1999 โดย Digital One อยู่ภายใต้ 
การบริหารจัดการของ Arqiva ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายรายที่สอง คือ Digital Two ทั้งนี้ Ofcom 
ได้ให้การรับรองผลการเข้าประมูลของ Sound Digital Consortium ที่จะด�าเนินการบริหารจัดการ 
Digital Two ซึ่งเป็นโครงข่าย DAB ทางธุรกิจระดับชาติก่อตั้งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม (Consortium) 
ประกอบด้วย Bauer Media Group UTV Media และ Arqiva (เป็นผู้บริหารจัดการ Digital One)  
ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายระดับชาติรายที่สองซึ่งใช้ช่องสัญญาณความถี่ถัดจาก Digital One และ
การให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในระดับท้องถิ่น โดย Digital Two มีช่องบริการใหม่
เพิ่มอีก 15-18 รายการซึ่งจะครอบคลุมร้อยละ 30 โครงข่าย DAB+ ซึ่ง Ofcom คาดว่าช่องบริการ
ใหม่เหล่านีจ้ะเริม่ให้บรกิารในช่วงต้นปี 2016 การเริม่บรกิารของ Digital Two จะเพิม่ความต้องการ
ของบริการวิทยุระบบดิจิตอล DAB อย่างมาก

ในส่วนของโครงการ Minimux หรอืการทดลองระบบรบัส่งสญัญาณ DAB โดยการให้บรกิาร
พืน้ท่ีขนาดเล็กซึง่ทดสอบบนย่านความถี ่VHF Band III ตัง้แต่ช่องสญัญาณ 7 จนถงึ 11 จ�ากัดบรเิวณใน
ระดบัพืน้ท่ีท้องถิน่ ในระยะรัศม ี3-5 กิโลเมตร จากสถานีส่งสญัญาณ การตดิตัง้ระบบจะมต้ีนทนุต�า่มากๆ 
โดยมุ่งเน้นที่จะให้บริการในระดับชุมชนท้องถิ่น
สถิติการรับฟัง

สถิติการรับฟังได้ถูกรวบรวมโดยองค์กร Radio Joint Audio Research (Rajar)  
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและผู้ประกอบกิจการโครงข่ายแต่ละรายต้องจ่ายค่าบริการให้  
Rajar เพื่อรับข้อมูลการฟังซ่ึงจะใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของตนเอง  
ตวัอย่างดงัแสดงในรปูด้านล่าง ซึง่แสดงรปูแบบของการฟังโดยรวมของสหราชอาณาจกัรร้อยละ 52.1  
ของการฟังจะเป็นของ BBC และร้อยละ 45.3 เป็นของผูป้ระกอบกจิการทางธรุกจิซึง่รวมถงึระดบัชาต ิ
และระดับท้องถิ่น/ชุมชน
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การตลาดและประชาสัมพันธ์
ในสหราชอาณาจักรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส�าหรับบริการกระจายเสียงดิจิตอลอย่าง

สม�่าเสมอ ส�าหรับประเภทบริการทางธุรกิจ มีการจัดตั้งหน่วยงาน Digital Radio UK ท�าหน้าที่
ประสานงาน โดยการรณรงค์มุ่งเน้นกิจกรรมทางการตลาด (ปี 2015) คือการฟังวิทยุในรถยนต์ 
และการเพิ่มจ�านวนยานพาหนะที่มีการติดตั้งเครื่องรับระบบ DAB+ หรือมีการติดต้ังอุปกรณ์
เสริมส�าหรับรับสัญญาณระบบ DAB+ ในภายหลัง BBC ยังด�าเนินการรณรงค์ทางการตลาด  
โดยประสานงานกับกิจกรรมจากทาง DR UK 

Digital Radio UK เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลการประชาสัมพันธ์การบริการกระจายเสียง
ระบบดิจิตอลในสหราชอาณาจักร ผู้บริโภคและผู้ฟังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการกระจายเสียง
ระบบดิจิตอลได้จากเว็บไซต์ www.getdigitalradio.com

รูปที่ 75 ตัวอย่างข้อมูลสถิติการฟังรายไตรมาสของ RAJAR ปี 2017 (บางส่วน)

ที่มา : RAJAR

DECEMBER  2017 RELEASE 
Survey Period Ending 

7th Dec 2017 (Age 15+)

Survey
Period

Popula-
tion

(000s)

Reach
(000s)

%
Reach

Avg. 
Hours

per head

Avg. 
Hours

per 
listener

Total 
Hours
(000s)

%
Listening 
Share

All Radio Q 54466 48860  90%  19.1  21.3 1038816  100.0%
All BBC Radio Q 54466 35019  64%  10.1  15.7 548937  52.8%
  All BBC Radio 15-44 Q 25335 13938  55%  5.5  9.9 138350  36.5%
  All BBC Radio 45+ Q 29131 21081  72%  14.1  19.5 410588  62.3%
All BBC Network Radio Q 54466 32242  59%  8.7  14.7 472924  45.5%
BBC Local Radio Q 54466 8297  15%  1.4  9.2 76013  7.3%
All Commercial Radio Q 54466 35466  65%  8.4  13.0 459392  44.2%
  All Commercial Radio 15-44 Q 25335 17977  71%  8.9  12.6 225773  59.5%
  All Commercial Radio 45+ Q 29131 17489  60%  8.0  13.4 233620  35.4%
All National Commercial Q 54466 20254  37%  3.3  8.8 177508  17.1%
All Local Commercial (National TSA) Q 54466 26532  49%  5.2  10.6 281885  27.1%
Other Radio Q 54466 3815  7%  0.6  8.0 30486  2.9%
All BBC Network Radio Q 54466 32242  59%  8.7  14.7 472924  45.5%
BBC Radio 1 Q 54466 9839  18%  1.1  6.3 61788  5.9%
BBC Radio 2 Q 54466 15487  28%  3.5  12.3 190063  18.3%
BBC Radio 3 Q 54466 1951  4%  0.2  5.7 11206  1.1%
BBC Radio 4 (including 4 Extra) Q 54466 11667  21%  2.5  11.6 135481  13.0%
BBC Radio 4 Q 54466 11253  21%  2.2  10.9 122154  11.8%
BBC Radio 4 Extra Q 54466 2264  4%  0.2  5.9 13327  1.3%
BBC Radio 5 live (inc. sports extra) Q 54466 5678  10%  0.7  6.7 38048  3.7%
BBC Radio 5 live Q 54466 5453  10%  0.6  6.4 35091  3.4%
BBC Radio 5 live sports extra Q 54466 1065  2%  0.1  2.8 2957  0.3%
BBC 6 Music Q 54466 2343  4%  0.4  9.2 21503  2.1%
1Xtra from the BBC H 54466 1065  2%  0.1  5.3 5629  0.5%
BBC Asian Network UK H 54466 661  1%  0.1  5.1 3355  0.3%
BBC World Service Q 54466 1510  3%  0.1  4.8 7320  0.7%
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รูปท่ี 76 ตัวอย่างการรณรงค์ในปี 2015 

ตัวอย่างกิจกรรมรณรงค ์
1. การรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่วันท่ี 15 มิถุนายน และด าเนินการจนถึง 31 กรกฎาคม 

โดยมีธีมของงานว่าอย่าพลาดโอกาสในฤดูร้อนแห่งเสียงดนตรีและกีฬา และได้รับการ
สนับสนุนด้วยการรณรงค์ด้านการตลาดส าหรับเครื่องรับในรถยนต์ (มีการลดราคาถึงร้อยละ 
20 ส าหรับเครื่องรับในรถยนต์) 

2. BBC จะด าเนินการรณรงค์ผ่านเครื่อข่ายระดับชาติและระดับท้องถิ่นในช่วงเดือนมิถุนายน โดย
มุ่งเน้นไปท่ีดนตรีและกีฬาท่ีประชาชนชื่นชอบ  

3. การรณรงค์โดยอาศัยเครื่องหมาย (tick) ในการรณรงค์บริการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเป็น
ครั้งแรกในสหราชอาณาจักรเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2015 การรณรงค์เกี่ยวกับบริการกระจาย
เสียงประเภททางธุรกิจจะมีลักษณะเด่นที่เนื้อหาข้อความที่ว่า “มองหาเครื่องหมาย (tick)  

4. หากคุณก าลังซ้ือเครื่องรับเครื่องรับในรถยนต์การรณรงค์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดย Digital 
Radio UK ร่วมกับ BBC จัดกิจกรรมภายใต้ค าขวัญ ‘T’was the night before Christmas’ 
โดยการให้ของขวัญเป็นเครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลพร้อมล าโพง และยังมีผู้ประกอบกิจการ
ประเภทธุรกิจร่วมกิจกรรมดังกล่าวผ่านรายการของตัวเองตั้งแต่วันท่ี 4 – 24 ธันวาคม 2017 
และรายการของ BBC ระหว่างวันท่ี 11 – 24 ธันวาคม 2017 

 
นโยบายยุติการรับส่งสัญญาณ  

รัฐบาลได้ก าหนดโครงการ “the future of radio is radio” ภายในปี 2018/2019 พื้นท่ีบริการ
ครอบคลุมถนนลอดอุโมงค์ท้ังหมดสามารถรับสัญญาณ ตั้งเป้าหมายห่วงเวลาในการยุติการรับส่งสัญญาณ
ภายในปี 2020 (คาดการณ์) ท้ังนี้รัฐบาลได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อก าหนดช่วงเวลาในการยุติ
การรับส่งสัญญาณ ซึ่งจะต้องมีเง่ือนไขดังนี้  

1. ผู้ฟังผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลต้องมีสัดส่วนร้อยละ 50 ของสัดส่วนการฟังวิทยุท้ังหมด 

รูปที่ 76 ตวัอย่างการรณรงค์ในปี 2015

ตัวอย่างกิจกรรมรณรงค์
1. การรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนจะเริ่มต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2015 และด�าเนินการจนถึง  

31 กรกฎาคม 2015 โดยมีธีมของงานว่าอย่าพลาดโอกาสในฤดูร้อนแห่งเสียงดนตรีและกีฬา  
และได้รับการสนับสนุนด้วยการรณรงค์ด้านการตลาดส�าหรับเครื่องรับในรถยนต์ (ลดราคาถึง 
ร้อยละ 20 ส�าหรับเครื่องรับในรถยนต์)

2. BBC จะด�าเนนิการรณรงค์ผ่านเครือ่ข่ายระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่ในช่วงเดอืนมถินุายน 
โดยมุ่งเน้นไปที่ดนตรีและกีฬาที่ประชาชนชื่นชอบ 

3. การรณรงค์โดยอาศยัเครือ่งหมาย (tick) ในการรณรงค์บรกิารกระจายเสยีงระบบดจิติอล
เป็นครัง้แรกในสหราชอาณาจกัรเร่ิมข้ึนในเดอืนเมษายน 2015 การรณรงค์เกีย่วกบับรกิารกระจายเสยีง
ประเภททางธุรกิจจะมีลักษณะเด่นที่เนื้อหาข้อความที่ว่า “มองหาเครื่องหมาย (tick)”

4. หากคุณก�าลังซื้อเครื่องรับเครื่องรับในรถยนต์การรณรงค์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส  
โดย Digital Radio UK ร่วมกบั BBC จดักจิกรรมภายใต้ค�าขวญั ‘T’was the night before Christmas’ 
โดยการให้ของขวญัเป็นเครือ่งรบัวทิยรุะบบดจิติอลพร้อมล�าโพง และยงัมีผู้ประกอบกิจการประเภทธุรกิจร่วม
กิจกรรมดังกล่าวผ่านรายการของตัวเองตั้งแต่วันที่ 4 – 24 ธันวาคม 2017 และรายการของ BBC 
ระหว่างวันที่ 11 – 24 ธันวาคม 2017
นโยบายยุติการรับส่งสัญญาณ 

รัฐบาลได้ก�าหนดโครงการ “the future of radio is radio” ภายในปี 2018/2019 
พื้นที่บริการครอบคลุมถนนลอดอุโมงค์ทั้งหมดสามารถรับสัญญาณ ตั้งเป้าหมายห่วงเวลา 
ในการยตุกิารรบัส่งสญัญาณภายในปี 2020 (คาดการณ์) ทัง้นีร้ฐับาลได้ก�าหนดเกณฑ์ในการพจิารณา 
เพื่อก�าหนดช่วงเวลาในการยุติการรับส่งสัญญาณ ซึ่งจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้ 
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1. ผู้ฟังผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลต้องมีสัดส่วนร้อยละ 50 ของสัดส่วนการฟังวิทยุทั้งหมด
2. พืน้ทีค่รอบคลมุสญัญาณของบรกิารวทิยแุพลตฟอร์มดจิติอลระดบัชาตต้ิองใกล้เคยีงกบั

บริการบริการวิทยุระบบเอฟเอ็มและบริการวิทยุ DAB ระดับท้องถิ่นจะต้องครอบคลุมประชากร 
กว่าร้อยละ 90 รวมถึงครอบคลุมถนนสายหลัก

ปัจจุบันแนวโน้มการรับฟังวิทยุผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอล มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60  
โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการติดต้ังสถานีส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นกว่า 200 สถานี โดยเป็นของ BBC 
จ�านวน 162 สถานี นอกจากน้ี BBC ยังขยายพื้นที่บริการระดับชาติให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 95 ของประชากรเป็นร้อยละ 97 ท�าให้ปัจจุบันมีสถานีส่งสัญญาณทั้งบริการระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นกว่า 435 สถานี ครอบคลุมประชากรกว่า 10 ล้านคน และ BBC จะมีผู้รับฟังบริการ
ระดับชาติเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านคน

นอกจากนี้ได้มีการออกแบบเครื่องหมายการตรวจสอบ “future ready” ส�าหรับอุปกรณ์
เครื่องรับที่รองรับ DAB ซึ่งบริหารจัดการโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า Digital Radio UK

จากนโยบายยุติการรับส่งสัญญาณข้างต้นของ Department for Digital, Culture, Media 
& Sport ท�าให้สหราชอาณาจักรบรรลุเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล
และวัฒนธรรมได้แถลงในการประชุม the Drive to Digital: NOW เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2015 
ก�าหนดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ

รูปที่ 77 การฟังวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ของ
  สหราชอาณาจักร
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การสนับสนุนการรับส่งสัญญาณวิทยุดิจิตอล
(1) DigitalRadio UK 

หน่วยงาน DigitalRadio UK อยูภ่ายใต้การด�าเนนิงานโดย DigitalOne ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื 
Arqiva ซึง่เป็นผู้ประกอบกจิการโครงข่าย DAB ระดบัชาต ิDigital Radio UK ท�าหน้าทีด้่านต่างๆ ดงันี้

1. มีจ�านวนบริการทั้งหมด 13 รายการ ผ่านโครงข่ายระดับชาติของ DigitalOne 
2. ตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ – โดยตรวจสอบผ่านการระบุรหัสไปรษณีย์ 
3. ระบุต�าแหน่งสถานีส่งสัญญาณ
4. สถานีส่งสัญญาณที่จะติดตั้งในอนาคต
5. ผลิตภัณฑ์และสถานที่ที่จะซื้อเครื่องรับ
6. ข่าวสารและค�าแนะน�า
DigitalRadio UK จะให้ข้อมูลกับบริการที่ผ่านโครงข่ายระดับชาติ DigitalOne ของ  

Arqiva และบริการระดับชาติของ BBC ซึ่ง Arqiva เป็นผู้ด�าเนินการส่งสัญญาณของ BBC และ 
DigitalRadio UK ได้จดัท�าแผนทีส่�าหรบัให้ผูฟั้งสามารถค้นหาบริการในพ้ืนท่ีของตน แม้ว่าบรกิารนัน้
จะไม่ได้อยูภ่ายใต้การด�าเนนิงานของ Arqiva/DigitalOne นอกจากนี ้ Arqiva ยงัเป็นผูด้�าเนนิการ
โครงข่าย DigitalTwo ซ่ึงให้บริการประเภททางธุรกิจระดับชาติ และอยู่ภายใต้การด�าเนินการ 
ของ DigitalRadioUK เช่นเดียวกัน
(2) Radiocentre

Radiocentre เป็นหน่วยงานภาคอตุสาหกรรมส�าหรบักจิการกระจายเสยีงประเภททางธรุกจิ
เกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียมากกว่า 40 ราย ที่ประกอบกิจการกระจายเสียง 278 สถานี
ทั่วสหราชอาณาจักร มีภารกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ขับเคล่ือนให้ภาคอุตสาหกรรมจัดประชาสัมพันธ์ข ้อดีของบริการกระจายเสียง 
ระบบดิจิตอลให้แก่บริษัทโฆษณาและหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมทางการตลาดแบบผสมผสาน  
(กิจกรรมรณรงค์นอกสถานที่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งไปรษณีย์ตรงถึง 
กลุ่มเป้าหมาย) งานด้านวิจัย และการฝึกอบรมให้ความรู้

2. ให้ข้อมูลกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภททางธุรกิจในประเด็นที่ส่งผลต่อ 
การด�าเนนิงานของผูป้ระกอบกิจการต่อการเร่ิมระบบ DAB+ ท�างานร่วมกบัภาครฐั นกัการเมอืง หน่วยงาน
ก�าหนดนโยบาย และหน่วยงานก�ากับดแูล เพ่ือการพัฒนาบรกิาร DAB+ ส่งผลให้ตลาดเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง

3. ผลักดันให้โฆษณาที่ออกอากาศผ่านบริการประเภททางธุรกิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ด้านเนือ้หา และมาตรฐานทีก่�าหนดในระเบยีบปฏบิตัขิอง BCAP Code of Broadcast Advertising 
และ the Ofcom Broadcasting Code

Radiocentre ด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัผูป้ระกอบกจิการประเภททางธรุกจิทัง้หมด 
โดยมีการจัดตั้งกลุ่มท�างานด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่าน 
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(3) Rajar
 RAJAR ย่อมาจาก Radio Joint Audience Research เป็นหน่วยงานส�ารวจพฤติกรรม

การรับฟังในสหราชอาณาจักร จากความร่วมมือของ BBC และ Radiocentre ปัจจุบันได้มี 
การส�ารวจผู้ประกอบกิจการทั้งหมดประมาณ 310 ราย และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลการส�ารวจ
ทุกไตรมาส โดยได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลด้านต่างๆ และเผยแพร่ผลผลการส�ารวจต่อสาธารณะ
ผ่านสื่อออนไลน์อย่างสม�่าเสมอเพ่ือเป็นการสนับสนุนต่อผู้ประกอบกิจการประเภทธุรกิจในด้าน
การเข้าถึงโฆษณา และการก�าหนดราคาโฆษณาทางวิทยุส�าหรับผู้ประกอบกิจการแต่ละราย  
โดย BBC ได้เข้าร่วมการส�ารวจเพือ่การประเมนิประสทิธภิาพของตนในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบกจิการ
กระจายเสียงประเภทสาธารณะ
4) ประเทศเดนมาร์ก 

ประเทศเดนมาร์กมีจ�านวนประชากร 5.6 ล้านคน มีพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณประมาณ 
ร้อยละ 99.5 มีครัวเรือนที่เข้าถึงเครื่องรับกว่าร้อยละ 46 และสัดส่วนการรับฟังผ่านแพลตฟอร์ม
ดจิติอลกว่าร้อยละ 36 จากการรบัฟังทัง้หมด ในไตรมาสที ่2 ปี 2015 มเีครือ่งรบัวทิยดุจิติอลจ�าหน่าย
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 37 ขณะที่เครื่องรับวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) มีสัดส่วนลดลง โดยคาดการณ์ว่า
จะยตุกิารรบัส่งสญัญาณเมือ่มสีดัส่วนการรบัฟังผ่านแพลตฟอร์มดจิติอลกว่าร้อยละ 50 และพจิารณา
การเปลี่ยนผ่านระบบเมื่อปี 2016
นโยบายยุติการรับส่งสัญญาณ 

แผนนโยบายได้จดัท�าโดยกระทรวงวฒันธรรม (29 เมษายน 2015) จะยตุกิารรบัส่งสญัญาณ
เมื่อมีสัดส่วนการฟังวิทยุผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลกว่าร้อยละ 50 และมีแผนการออกใบอนุญาต 
ให้บริการโครงข่ายประเภทธุรกิจ ระดับภูมิภาค และจะมีการออกแบบโครงข่ายความถี่เดียวส�าหรับ
บริการระดับชาติ
5) ประเทศฝรั่งเศส 

ประเทศฝรัง่เศสมจี�านวนประชากร 66 ล้านคน เริม่ให้บรกิารในกรงุปารสี นซี และมาร์กเซย 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2014 โดยก�าหนดการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบ คือบริการเต็มรูปแบบ
ระดับภูมิภาคจ�านวน 13 พื้นที่ และทดลองทดสอบการให้บริการในระดับท้องถ่ิน 6 พ้ืนที่  
คาดการณ์ว่าจะยตุกิารรบัส่งสญัญาณเมือ่มสีดัส่วนการรบัฟังผ่านแพลตฟอร์มดจิติอลกว่าร้อยละ 50 
และจะเปลี่ยนผ่านระบบภายในปี 2016 โดยบริการธุรกิจและบริการชุมชนมากกว่า 100 รายการ 
ออกอากาศด้วยระบบ DAB+ หน่วยงานก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง (CSA) ได้มีแผนเริ่มออก 
ใบอนญุาตบรกิารไปยงัเมอืงอืน่ๆ ได้แก่ เลยีง นองต์ส สตราส์บร์ูก และลลีล์ นอกจากนี ้CSA ยงัพจิารณา 
เริ่มการให้บริการ DAB+ ในเขตเมืองใหญ่ ได้แก่ Nantes, Lyon, Strasbourg, Lille, Bethune-
Douai-Lens, Valenciennes, Mulhouse, Metz, Nancy, Bayonne, Le Havre, Brest, Grenoble, 
Bordeaux, Toulouse Rennes, Clermont-Ferrand, Montpellier และ Toulon Rouen จาก
การส�ารวจใน ปี 2016 เครื่องรับวิทยุดิจิตอลมียอดจ�าหน่ายลดลงอยู่ที่ร้อยละ 21.6
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ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง (CSA) ได้มีแผนเริ่มออกใบอนุญาตบริการไปยังเมืองอื่นๆ ได้แก่ เลียง 
นองต์ส สตราส์บูร์ก และลีลล์ นอกจากนี้ CSA ยังพิจารณาเริ่มการให้บริการ DAB+ ในเขตเมืองใหญ่ 
ได้แก่ Nantes, Lyon, Strasbourg, Lille, Bethune-Douai-Lens, Valenciennes, Mulhouse, Metz, 
Nancy, Bayonne, Le Havre, Brest, Grenoble, Bordeaux, Toulouse Rennes, Clermont-
Ferrand, Montpellier และ Toulon Rouen จากการส ารวจใน ปี 2016 เครื่องรับวิทยุดิจิตอลมียอด
จ าหน่ายลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 21.6 

 
8.2 การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระบบ DAB ในทวีปเอเชีย-แปซิฟิค  

 
รูปท่ี 78 การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย-แปซิฟิค  

ท่ีมา : WORLD DAB 
1) ประเทศออสเตรเลีย  

ประเทศออสเตรเลียมีจ านวนประชากร 23.1 ล้านคน กิจการกระจายเสียงของออสเตรเลียเริ่มต้น
ในปี 1923 และมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องให้เข้ากับสภาพของสังคมและเทคโนโลยี มีการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ และมีกลุ่มผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก ในปี 2009 ประเทศออสเตรเลียเริ่มให้บริการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลครอบคลุมเขตเมืองใหญ่ท้ัง 5 เมือง ได้แก่ Sydney Melbourne 
Brisbane Perth และ Adelaide ครอบคลุมประชากรกว่าร้อยละ 65 และครอบคลุมถนนกว่าร้อยละ 94 
ในเขตเมืองใหญ่ 5 เมือง 

 ในปี 2016 มีครัวเรือนท่ีเข้าถึงเครื่องรับกว่าร้อยละ 46 โดยมีเครื่องรับ DAB+ วางจ าหน่ายใน
ตลาดกว่า 400 รุ่น มียอดจ าหน่ายประมาณ 3.4 ล้านเครื่อง ด้านการผลิตรถยนต์ท่ีรองรับ DAB+ มีกว่า 

1) ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลียมีจ�านวนประชากร 23.1 ล้านคน กิจการกระจายเสียงของ

ออสเตรเลียเริ่มในปี 1923 และมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องให้เข้ากับสภาพของสังคมและ
เทคโนโลยี มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และมีกลุ่มผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก ในปี 2009 
ประเทศออสเตรเลียเริ่มให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลครอบคลุมเขตเมืองใหญ่ 
ทั้ง 5 เมือง ได้แก่ Sydney Melbourne Brisbane Perth และ Adelaide ครอบคลุมประชากร 
กว่าร้อยละ 65 และครอบคลุมถนนกว่าร้อยละ 94 ในเขตเมืองใหญ่ 5 เมือง

ในปี 2016 มีครัวเรือนที่เข้าถึงเครื่องรับกว่าร้อยละ 46 โดยมีเครื่องรับ DAB+ วาง
จ�าหน่ายในตลาดกว่า 400 รุ่น มียอดจ�าหน่ายประมาณ 3.4 ล้านเครื่อง ด้านการผลิตรถยนต์ 
ทีร่องรบั DAB+ มจี�านวนกว่า 652,000 คนั คดิเป็นสดัส่วนกว่าร้อยละ 42 ของรถยนต์รุน่ใหม่ทัง้หมด 
ท่ีผลิต โดย Commercial Radio Australia: CRA ได้จัดท�าเอกสารแนวปฏิบัติส�าหรับใช้บริการ 
วิทยุดิจิตอลในรถยนต์ให้ส�าหรับผู้บริโภค 

กิจการกระจายเสียงในออสเตรเลียเน้นการบริการทางธุรกิจเป็นหลัก และมี 
ผู้ประกอบการประเภทบริการสาธารณะระดับชาติ ได้แก่ Australian Broadcasting Corporation 
(ABC) และ Special Broadcasting Service (SBS) ซึ่งให้บริการกลุ่มวัฒนธรรมภาษาหลากหลาย
ถึง 69 กลุ่มภาษา:

รูปที่ 78 การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลประเทศต่างๆ 
ในทวีปเอเชีย-แปซิฟิก
ที่มา : WorldDAB
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บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในประเทศออสเตรเลียจัดเป็นการให้
บริการทั่วไป (free-to-air) เนื้อหารายการสามารถรับฟังผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ สัดส่วน 
การเข้าถึงบริการกระจายเสียงของประชากรออสเตรเลีย (ต่อสัปดาห์) ในระบบ AM/FM และ 
DAB+ มีร้อยละ 85 และระบบ IP Streaming ได้แก่ Spotify ร้อยละ 21 รองลงมา Podcasting 
ร้อยละ 10 Pandora ร้อยละ 8 Apple Music ร้อยละ 6 และ Google Play ร้อยละ 2 ตามล�าดบั

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจะต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลและต้องให้
บริการในพื้นที่บริการตามใบอนุญาต (License Area Plan : LAPs) ที่ได้รับ :

1. มีพื้นที่บริการ 105 LAPs และมีบริการแบบ free-to-air มากกว่า 2,600 รายการ
2. มผู้ีประกอบกิจการกระจายเสียงประเภททางธรุกจิ 260 ราย ซึง่เป็นสมาชกิของ CRA
3. รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินทุนส�าหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงระดับชาต ิ

 จ�านวน 7 ราย โดยมีผู้ประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะอย่าง ABC  
 และ SBS รวมอยู่ด้วย

4. มีบริการวิทยุชุมชนเฉพาะกลุ่มกว่า 380 ราย ส�าหรับให้บริการระดับท้องถิ่น
5. บริการที่มีก�าลังส่งสูงและมีย่านความถี่แคบ 198 รายการ
6. บริการแบบก�าลงัส่งต�า่และมย่ีานความถีแ่คบ 1,776 ราย ส�าหรบัพืน้ทีบ่รกิารระดบั 

 ท้องถิ่น 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ

ABC เป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะในออสเตรเลียให้บริการ
ทั้งในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล ออกอากาศแบบคู่ขนาน (simulcast) 4 บริการ รวมทั้ง 
มีบริการกระจายเสียงระดับท้องถิ่น 54 บริการและบริการระบบดิจิตอล 54 บริการ โดยผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะได้ร่วมท�างานกับรัฐบาลเพื่อก�าหนดแผนการขยาย
โครงข่าย

สถานีวิทยุให้บริการแบบคู่ขนาน : Radio National, News Radio, Classic FM, triple j 
สถานีวิทยุให้บริการระดับท้องถิ่น: 54 สถานี รวมถึง 5 เมืองใหญ่ ที่มีบริการแบบคู่ขนาน
สถานีวิทยุให้บริการระบบดิจิตอล : Double J, triple j unearthed, ABC Jazz, ABC 
Country, ABC Grandstand และ ABC Extra
Special Broadcasting Service (SBS) เป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงกึ่งสาธารณะ

ให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนสนับสนุนจากทั้งรัฐบาล  
(ร้อยละ 80) และสามารถโฆษณาเชิงพาณิชย์ได้ โดย SBS ได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ  
241.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ในปี 2005/2006 โดย 182.4 ล้านได้รับจากรัฐบาล และ  
58.8 ล้านจากแหล่งที่มาอิสระ รายได้หลักมาจากค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ บริการกระจายเสียงของ 
SBS จะมรีปูแบบและลกัษณะทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม ปัจจบุนัออกอากาศเป็นภาษาต่างๆ 
67 ภาษา โดยออกอากาศแบบคู่ขนานในระบบ DAB+ ในพื้นที่ 5 เมืองใหญ่ ส�าหรับบริการระบบ
ดจิติอลของ SBS มรีายการดนตรหีลากหลายวฒันธรรม รวมถงึ PopDesi (Indian music), PopAsia  
(เพลงป๊อปเอเชีย /เกาหลี pop), PopAraby (ดนตรีอาหรับ) และ Chill (world chill music)
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ผู้ประกอบกิจการประเภทธุรกิจ
ออสเตรเลียมีเครือข่ายและผู ้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทธุรกิจหลายราย  

เครือข่ายที่ได้แก่ Southern Cross-Austereo network, Australian Radio Network, 
Macquarie Radio Network, Nova Entertainment, SuperNetwork, Grant Broadcasting 
และ ACE Radio Network นอกจากนี้ยังมีผู ้ประกอบกิจการอีกหลายรายในเมืองใหญ่และ 
ในเขตภูมิภาคของออสเตรเลีย

CRA เป็นการรวมตวัของกลุม่อตุสาหกรรมทีเ่ป็นตวัแทนจากผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง
ประเภทธุรกิจในออสเตรเลีย ประกอบด้วย:

1. CRA เป็นเจ้าของ:
a. เครือข่ายวิทยุกระจายเสียง 12 เครือข่าย ประมาณร้อยละ 80 ของสถานีท้ังหมด
b. สถานีวิทยุกระจายเสียงที่เป็นสมาชิกของ CRA อยู ่ภายใต้การด�าเนินงานของ 

ผู้ประกอบการ (operator) 30 ราย
2. สามารถการแบ่งผู้ประกอบกิจการกระจายสียงทางธุรกิจได้ดังนี้ 

a. ระบบ เอ.เอ็ม. (AM) – 101
b. ระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) – 161

3. นอกจากนี้สามารถแบ่งผู้ประกอบกิจการระหว่างเมืองใหญ่และเขตภูมิภาคได้ดังนี้
a. เมืองใหญ่ – 42 ราย
b. เขตภูมิภาค – 220 ราย

การรับฟังวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลที่เป็นบริการทางธุรกิจเติบโตขึ้นร้อยละ 4.13  
ในปี 2014 และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2014 ถึง 1.054 พันล้านเหรียญ
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน

ออสเตรเลียมีบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกประเภทบริการชุมชนจ�านวน
มากมายที่ได้อนุญาต มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างลักษณะคล้ายกับพื้นที่ให้บริการ
แบบธุรกิจ มีรูปแบบเฉพาะกลุ่มมีการออกอากาศโดยใช้ก�าลังส่งต�่า ให้บริการด้านศาสนา ภาษา 
และวัฒนธรรม ดนตรีเฉพาะกลุ ่ม และบริการในพ้ืนที่เฉพาะท้องถิ่นที่นั้นๆ การให้บริการ 
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลประเภทชุมชนนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองใหญ่ 
บริการกระจายเสียงระบบดิจิตอล

เริม่ให้บรกิารระบบ DAB+ ในเขตพืน้ที ่5 เมอืงใหญ่ ได้แก่ Adelaide Brisbane Melbourne 
Sydney และ Perth เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2009 ใช้ย่านความถี่ VHF Band III (174MHz-240MHz) 
จดัสรรจ�านวนช่องความถีส่�าหรบัทัง้หมด 8 ช่องส่งสญัญาณทัว่ประเทศ โดยมแีบนด์วดิท์รวม 14 MHz 
หรอื DAB sub-band ส่วนทีเ่หลอืของย่านความถี ่VHF Band III ส�ารองไว้ส�าหรบัให้บรกิารโทรทศัน์
ภาคพื้นดินระบบิจิตอล (DVB-T) บนย่านความถี่ช่วง 230-240MHz ซึ่งใช้ในกระทรวงกลาโหม 
สัญญาณวิทยุดิจิตอลครอบคลุมประชากรประมาณร้อยละ 63 การส่งสัญญาณในเขตเมืองใหญ่ 
ออกอากาศด้วยก�าลังส่ง 50kW ERP (ยกเว้นเมือง Brisbane ที่ใช้ก�าลังส่ง 23kW และ Sydney  
ที่ใช้ 45kW) ถือเป็นก�าลังส่งที่สูงที่สุดในขณะนั้น ในปี 2010 ได้มีการทดลองระบบรับส่งสัญญาณ 
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นอกจากน้ียังมีการพัฒนาบริการใหม่ๆ และมีเครื่องหมายการค้าของตัวเองเพื่อให้บริการ
ตามงานเทศกาลหรือเหตุการณ์ส�าคัญๆ (เช่น Elf Radio ในช่วงคริสต์มาส) หรือบริการเฉพาะของ
ร้านค้าปลีก เช่น Coles Radio หรือ Chemist Warehouse Radio และยังมีบริการกระจายเสียง 
ภัยพิบัติฉุกเฉิน เช่น 4TAB Flood ที่ให้บริการในช่วงที่เกิดน�้าท่วมใหญ่ในรัฐ Queensland  
คณะกรรมการ CRA ได้ให้ข้อมลูการรบัฟังวทิยใุนระบบ DAB+ เพือ่ให้ประกอบกจิการสามารถขายเวลา 
ให้บริษัทโฆษณาท�าให้เกิดรูปแบบทางธุรกิจที่ผู ้ประกอบกิจการเอกชนสามารถลงทุนในระบบ 
DAB+ ได้เพราะสามารถหารายได้จากบรกิารโดยใช้เทคโนโลยดีงักล่าว โอกาสของผูป้ระกอบกจิการ
กระจายเสียงคือการเพิ่มเวลาในการรับฟังด้วยการเพิ่มบริการส�าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือบริการ 
ที่มุ ่งเน้นเฉพาะกลุ่มลูกค้า โดยที่ผู ้ฟังสามารถรับฟังได้ภายหลังจากที่ฟังรายการยอดนิยมจาก 

โดยส่งสัญญาณด้วยก�าลังส่งต�า่ในเมือง Canberra และ Darwin และในช่วงระหว่างปี 2013-2015 
ได้มีการเพิ่มสถานีโครงข่ายเสริมในเมือง Sydney Melbourne Brisbane และ Perth เพื่อปรับปรุง
พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณให้ทั่วเมืองและเติมพ้ืนที่จุดอับสัญญาณตามขอบของพื้นที่บริการ 
ที่ได้รับอนุญาต 

บริการกระจายเสียงในระดับชาติและบริการทางธุรกิจระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) และ 
ระบบ เอ.เอ็ม. (AM) ส่งสัญญาณออกอากาศคู่ขนานกับระบบ DAB+ (simulcast) ตัวอย่างเช่น 
เมือง Sydney มีบริการระดับชาติ 7 รายการ (5 รายการเป็นของ ABC และ 2 รายการเป็นของ SBS) 
บริการทางธุรกิจ 12 รายการ และบริการระดับชุมชุน 6 รายการ ทั้งหมดจะออกอากาศ 
แบบคู่ขนาน (simulcast) ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงระดับชาติยังให้บริการระบบดิจิตอล 
เต็มรูปแบบอีก 12 รายการ ในขณะที่ผู ้ประกอบกิจการทางธุรกิจให้บริการระบบดิจิตอล 
เต็มรูปแบบเพิ่มเติม 19 บริการและบริการชุมชนมีบริการระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบเพิ่มอีก  
1 รายการ รวมมีบริการระบบดิจิตอลทั้งหมด 57 รายการรายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
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รูปท่ี 79 ตัวอย่างสัญลักษณ์ของบริการแบบดิจิตอลเท่าน้ันในออสเตรเลีย 

 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบริการใหม่ๆ และมีเครื่องหมายการค้าของตัวเองเพื่อให้บริการตามงาน

เทศกาลหรือเหตุการณ์ส าคัญๆ (เช่น Elf Radio ในช่วงคริสต์มาส) หรือบริการเฉพาะของร้านค้าปลีก เช่น 
Coles Radio  หรือ Chemist Warehouse Radio  และยังมีบริการกระจายเสียงภัยพิบัติฉุกเฉิน เช่น 
4TAB Flood ท่ีให้บริการในช่วงท่ีเกิดน้ าท่วมใหญ่ในรัฐ Queensland คณะกรรมการ CRA ได้ให้ข้อมูล
การรับฟังวิทยุในระบบ DAB+ เพื่อให้ประกอบกิจการสามารถขายเวลาให้บริษัทโฆษณาท าให้เกิดรูปแบบ
ทางธุรกิจที่ผู้ประกอบกิจการเอกชนสามารถลงทุนในระบบ DAB+ ได้เพราะสามารถหารายได้จากบริการ
โดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าว โอกาสของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงคือการเพิ่มเวลาในการรับฟังด้วยการ
เพิ่มบริการส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือบริการท่ีมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มลูกค้า โดยท่ีผู้ฟังสามารถรับฟังได้
ภายหลังจากท่ีฟังรายการยอดนยิมจากบริการหลัก บริการลักษณะนี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิตโฆษณารายใหม่ๆ 
สนใจลงทุนในกิจการวิทยุระบบดิจิตอลเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  

 
 
 
 

สถิติการฟัง 
สถิติการฟังถูกรวบรวมโดย GfK ภายใต้สัญญากับ Commercial Radio Australia ไตรมาสที่ 2 

ของปี 2015 ข้อมูลการรับฟังวิทยุระบบ DAB+ ใน 5 เมืองใหญ่ของออสเตรเลีย มีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 
24.6 หรือมีผู้ฟังประมาณ 3.2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 25 ท่ีรับฟังวิทยุในระบบ DAB+  

 
รูปแบบบริการใหม่ๆ 

รูปที่ 79 ตัวอย่างสัญลักษณ์ของบริการแบบดิจิตอลเท่านั้นในออสเตรเลีย
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บริการหลัก บริการลักษณะน้ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิตโฆษณารายใหม่ๆ สนใจลงทุนในกิจการวิทย ุ
ระบบดิจิตอลเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

สถิติการฟัง
สถติกิารฟังถกูรวบรวมโดย GfK ภายใต้สญัญากบั Commercial Radio Australia ไตรมาสที ่2  

ของปี 2015 ข้อมลูการรบัฟังวทิยรุะบบ DAB+ ใน 5 เมอืงใหญ่ของออสเตรเลยี มสีดัส่วนอยูท่ีร้่อยละ 
24.6 หรือมีผู้ฟังประมาณ 3.2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 25 ที่รับฟังวิทยุในระบบ DAB+ 

รูปแบบบริการใหม่ๆ
ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่เริ่มให้บริการข้อมูลแบบ PAD (Programme Associated 

Data) รวมท้ังข้อมูลแบบตัวอักษร (DLS) และภาพ (SlideShow SLS) บริการดังกล่าวช่วยสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม โดยส่งข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากการให้บริการเสียงเพียงอย่างเดียว ผู้ประกอบกิจการ 
ในออสเตรเลียยังคงพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ บริการรูปแบบใหม่ๆ ที่มีทันสมัย เช่น The Australian 
Slideshow ท่ีแบ่งตามประเภทบริการ บริการแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) และการส่งข้อมูล 
PAD และข้อมูลเก่ียวกับบริการและรายการ (Service and Programme Information:SPI)  
ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องรับที่มีความสามารถรองรับบริการเหล่านี้ รวมถึงสมาร์ทโฟนซึ่งเป็น 
การผลักดันให้เกิดการรับบริการวิทยุระบบดิจิตอลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

การด�าเนินการขั้นต่อไป
ผู้ประกอบกิจการในออสเตรเลียวางแผนการให้บริการในระดับภูมิภาค ผลการวิเคราะห์

เบื้องต้นพบว่าต้องใช้สถานีส่งสัญญาณมากกว่า 100 สถานี เพื่อให้ครอบคลุมพื้นให้บริการตาม 
ที่ผู้ประกอบกิจการประเภทธุรกิจได้รับอนุญาตใน 105 เขตพื้นที่ บริการการเริ่มระบบรับสัญญาณ 
ทัง้ประเทศมต้ีนทนุสงูมาก ภาคอตุสาหกรรมกระจายเสยีงจ�าเป็นต้องร้องขอรฐับาลเพือ่ให้สนบัสนนุ
การลงทุนในลักษณะเดียวกับที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ อย่างไรก็ตามรัฐบาล
ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะเงินทุนสนับสนุนจ�านวนมาก 

นอกจากน้ีออสเตรเลียได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรกิารการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีง
ระบบดจิติอล (Digital Radio Planning Committee: DRPC) ซึง่เป็นองค์กรทีส่นบัสนนุการวางแผน
และออกแบบระบบรบัส่งสญัญาณระบบ DAB+ ในระดบัภมูภิาคของออสเตรเลยี โดยคณะกรรมการ 
DRPC ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงจากจากกระทรวงการสือ่สาร (Department of Communications) 
คณะกรรมการก�ากับดูแลด้านการสื่อสารและสื่อสาธารณะ (Australian Communications and 
Media Authority) Commercial Radio Australia, คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (Australian Broadcasting Commission), SBS และสมาคมผู้ประกอบ
กจิการกระจายเสยีงประเภทบรกิารชมุชน (Community Broadcasters Association of Australia)  
ในการแผนการให้บริการระดับภูมิภาคจะมุ่งเน้นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปส�าหรับผู้ประกอบ
กิจการประเภทธุรกิจในระดับชาติ และผู้ประกอบกิจการประเภทบริการชุมชน 
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การสนับสนุนการรับส่งสัญญาณวิทยุดิจิตอล
ในออสเตรเลียได้มีการจัดท�าเว็บไซต์ Digital Radio Plus ที่ด�าเนินงานโดย Commercial 

Radio Australia (CRA) แสดงข้อมลูผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง และ CRA ยงัท�าหน้าทีจ่ดักจิกรรม
รณรงค์ทางการตลาดของระบบ DAB+ และให้ข้อมลูและบรกิารต่างๆ แก่ผูป้ระกอบกจิการและผูฟั้ง
ผ่านเว็บไซต์ digital radio plus โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ข้อมูลระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลระบบ DAB+ รวมถึงลักษณะ
เด่นและข้อดี

2. ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่ครอบคลุมสัญญาณระบบ DAB+ โดยการระบุข้อมูลตรวจสอบ 
รหัสไปรษณีย์

3. ข้อมูลข่าวของระบบ DAB+ การรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล และข้อมูลผู้ผลิตยานพาหนะ
4. แบบจ�าลองระบบ DAB+ โดยให้ข้อมูลผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอล รุ่นต่างๆ  

ที่มีในออสเตรเลีย
5. ข้อมูลเครื่องรับวิทยุระบบ DAB+ ในยานพาหนะ

• ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ผลิตรถยนต์ที่มีการติดต้ังเคร่ืองรับระบบ DAB+  
ทั้งแบบเป็นมาตรฐานหรือเป็นทางเลือก

• ข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการวิทยุดิจิตอลระบบ DAB+
6. การรณรงค์ทางการตลาด โดยให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมการรณรงค์ทางการตลาดใน

ปัจจุบันและในอดีต 
7. ข้อมูลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
การรณรงค์ให้เกิดการรับรู ้ลักษณะของระบบ DAB+ ต้ังแต่เร่ิมให้บริการส่งผลให้มี 

การตอบรับต่อระบบ DAB+ ที่รวดเร็วในออสเตรเลีย นอกจากนี้เว็บไซต์ Digital Radio Plus ยังได้
จดัเกบ็ข้อมลูการรณรงค์ทางการตลาดและสถติกิารฟังผ่านหน่วยงาน GfK สถติเิหล่านีม้กีารเผยแพร่ 
สู่สาธารณะและแสดงให้เห็นว่าการรับฟังวิทยุผ่านระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ 
ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสยีงประเภทธรุกจิเริม่หารายได้จากบรกิารระบบ DAB+ ผ่านการโฆษณา 

ผู้ประกอบกิจการระดับชาติอย่าง ABC และ SBS ยังให้การสนับสนุนและท�าการตลาดผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเว็บไซต์ของ ABC น�าเสนอข้อมูลสถานีส่งสัญญาณ ค�าถามที่ถูกถามบ่อย 
และประมาณการพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ ส่วนเว็บไซต์ของ SBS ได้จัดท�าลิงก์ที่แสดงเกี่ยวกับวิทยุ
กระจายเสียงดิจิตอลระบบ DAB+ ไว้ด้วย

CRA ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคระบบดิจิตอล (Digital Technical Advisory 
Committee (DTAC) เพือ่วางแผน การออกแบบ และการขยายโครงข่ายระบบ DAB+ใน 5 เมอืงหลกั 
ปัจจุบัน DTAC มีหน้าที่ในการด�าเนินงานด้านเทคนิคของโครงข่ายรวมถึงจัดท�าแผนการปรับปรุง 
ขยายพืน้ทีก่ารครอบคลมุสญัญาณ นอกจากนัน้คณะกรรมการอยูร่ะหว่างการพจิารณาการออกแบบ
โครงข่ายส�าหรบัให้บรกิาร DAB+ ในระดบัภมูภิาค และการให้ค�าปรกึษาด้านเทคนคิกบัคณะกรรมการ
ของ CRA และคณะกรรมการระดับสูง
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การตลาดและประชาสัมพันธ์
การท�าการตลาดส่วนใหญ่ประสานงานโดย Commercial Radio Australia: CRA 

จะประสานงานกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงในการออกแบบ วางแผนและน�าความคิดริเริ่ม
ทางการตลาดใหม่ๆ มาใช้เพ่ือให้ข้อมูลที่สอดคล้องส�าหรับใช้เป็นข้อมูลการประชาสัมพันธ์ให้กับ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้แก่ ห้างค้าปลีก ผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุและยานยนต์ รวมไปถึง 
ผู้ฟังหรือผู้บริโภค CRA จะวางกลยุทธ์ในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อท�าให้บริการ DAB+ เป็นที่รู้จัก
ในออสเตรเลยี ทัง้นีร้วมถงึจดัท�าสญัลกัษณ์ของบรกิารกระจายเสยีงระบบดจิติอล ซึง่จะให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องน�าไปใช้การประชาสัมพันธ์โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ โดยจะต้องมีข้อตกลงภายใต ้
ข้อแนะน�า นอกจากน้ียังมีการสร้างเว็บไซต์เก่ียวบริการกระจายเสียงระบบดิจิตอลก่อนที่จะเริ่ม 
ให้บริการ ซึ่งจะให้ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนที่ครอบคลุมสัญญาณ จ�านวนและชนิดเครื่องรับวิทยุรายชื่อ 
ห้างค้าปลกีทีจ่�าหน่าย ตวัอย่างเนือ้หารายการ การอบรมห้างร้านจ�าหน่ายอปุกรณ์ รวมถงึข่าวการน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และจัดท�าสคริปต์การรณรงค์ที่จะใช้ออกอากาศ DVD และรายงานประจ�าปี 
ของกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลซ่ึงจะรวบรวมเก็บข้อมูลกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล 
ในช่วง 5 ปีแรกหลังจากเริ่มให้บริการ

ก่อนการเริ่มออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลได้มีจัดท�ารายการที่เป็น
กิจกรรมทางการตลาดใช้งบประมาณ 10 ล้านเหรียญออสเตรเลียเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุ
สาธารณะและสถานีวิทยุชุมชน โดยประกาศวันเริ่มให้บริการและประโยชน์ของวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการประสานงานของ CRA และรายการสดช่วงเช้า 
จากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงทางธุรกิจและชุมชน ซึ่งช่วยดึงผู้ฟังมาสู่ศูนย์กลางของเมือง 
ที่เป็น central square ในเมืองใหญ่ๆ 5 เมือง กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและจัดเป็น 
การประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพมาก มีการสัมภาษณ์และให้ข้อคิดเห็น 
ทางรายการโทรทัศน์ในช่วงเช้าและช่วงค�า่ ผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์ วารสาร และทางวิทยุกระจายเสียง

มีการตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมของห้างค้าปลีก ผู้ผลิต และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 
เพือ่ให้มกีารประสานงานในการจดักจิกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธ์บรกิารกระจายเสยีงดจิติอลในโอกาส
ต่างๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ และวันคริสต์มาส การต่อยอดจากความส�าเร็จของการเริ่มบริการกระจาย
เสียงระบบดจิิตอลนบัว่ามคีวามส�าคญัมากเพือ่ทีจ่ะท�าให้การตอบรบัของกจิกรรมรณรงค์ทางการตลาด
ที่น�าโดยภาคอุตสาหกรรมให้มีความต่อเน่ือง ก่อให้เกิดแรงสนับสนุนจากห้างค้าปลีกและผู้ผลิต  
ตลอดจนอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะเมื่อจ�านวนรถยนต์ที่รองรับระบบดิจิตอลมากข้ึน 
ก็จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การตอบรับเพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่างกิจกรรมรณรงค์
1. การติดป้ายประกาศทั่วประเทศ

ในการฉลองครบ 5 ปีตั้งแต่ที่เริ่มให้บริการระบบรับส่งสัญญาณระบบ DAB+ เมื่อเดือน
สิงหาคม 2014 โดย CRA ได้จัดท�าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในบริเวณท่าอากาศยานภายในเมือง  
Sydney Melbourne Brisbane Adelaide และ Perth วตัถปุระสงค์ของกจิกรรมรณรงค์ดงักล่าวก็
เพือ่ประชาสมัพนัธ์ ลกัษณะ และประโยชน์ของบรกิารกระจายเสยีงระบบดจิติอลและเพือ่ให้ผูบ้รโิภค
ที่สนใจเข้าร้านค้าปลีกเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการระบบ DAB+

��������_������������_��������_29���61.indd   150 29/3/2561   17:12:56



151รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  155 

โดยเฉพาะเมื่อจ านวนรถยนต์ท่ีรองรับระบบดิจิตอลมากขึ้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
การตอบรับเพิ่มมากขึ้น 

 
ตัวอย่างกิจกรรมรณรงค ์

1. การติดป้ายประกาศท่ัวประเทศ 
ในการฉลองครบ 5 ปีตั้งแต่ท่ีเริ่มให้บริการระบบรับส่งสัญญาณระบบ DAB+ เมื่อเดือนสิงหาคม 

2014 โดย CRA ได้จัดท าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในบริเวณท่าอากาศยานภายในเมือง Sydney 
Melbourne Brisbane Adelaide และ Perth วัตถุประสงค์ของกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวก็เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ลักษณะ และประโยชน์ของบริการกระจายเสียงระบบดิจิตอลและเพื่อให้ผู้บริโภคท่ีสนใจ
เข้าร้านค้าปลีกเพ่ือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการระบบ DAB+ 

 
รูปท่ี 80 DIGITAL RADIO BILLBOARD CAMPAIGN – AUGUST/SEPTEMBER 2014 

 
2. การติดป้ายรณรงค์บนโดยสารสาธารณะระดับชาติ 
การติดป้ายประกาศได้รับการสนุบสนุนผ่านการโฆษณาทางขนส่งมวลชนสาธารณะในระดับชาติ

เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อท าการประชาสัมพันธ์เคร่ืองหมายการค้า Digital Radio Plus รวมถึง
สัญลักษณ์ และรูปแบบบริการต่างๆ โดยมีป้ายประกาศกว่า 200 ชนิด ติดด้านข้างรถโดยสารประจ าทาง
ในเมือง Sydney Melbourne Brisbane Adelaide และ Perth ส าหรับการประชาสัมพันธ์ประโยชน์
และรูปแบบบริการ 

 

รูปที่ 80 DIGITAL RADIO BILLBOARD CAMPAIGN – AUGUST/SEPTEMBER 2014

2. การติดป้ายรณรงค์บนโดยสารสาธารณะระดับชาติ
การติดป้ายประกาศได้รับการสนุบสนุนผ่านการโฆษณาทางขนส่งมวลชนสาธารณะ 

ในระดับชาติเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อท�าการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้า Digital Radio 
Plus รวมถึงสัญลักษณ์ และรูปแบบบริการต่างๆ โดยมีป้ายประกาศกว่า 200 ชนิด ติดด้านข้าง
รถโดยสารประจ�าทางในเมือง Sydney Melbourne Brisbane Adelaide และ Perth ส�าหรับ 
การประชาสัมพันธ์ประโยชน์และรูปแบบบริการ
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รูปท่ี 81 ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์วิทยุดิจิตอลติดข้างรถโดยสารสาธารณะ– สิงหาคม/กันยายน ปี 2014 
 

3. การท าโปรโมชั่นของห้างค้าปลีกและช่วงเวลาในการขายท่ีส าคัญ  
ประเทศออสเตรเลียวางแผนกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาด 3 ครั้งต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับวัน

ส าคัญ ได้แก่ วันแม่ (เดือนพฤษภาคม) วันพ่อ (เดือนกันยายน) และวันคริสต์มาส (เดือนธันวาคม) 
การรณรงค์โดยท่ัวไปเป็นการผสมผสานระหว่างสปอตที่ออกอากาศและกิจกรรมของผู้ค้าปลีก เช่น 

1. “ซ้ือ 1 แถม 1” 
2. ซ้ือเคร่ืองรับวิทยุระบบ DAB+ สามารถน ามาแลกของขวัญ เช่น gift voucher ส าหรับวันแม่ 
นอกเหนือจากบทสคริปต์ท่ีออกอากาศทางโฆษณาผ่านบริการกระจายเสียงประเภทธุรกิจใน 5 

เมืองหลัก ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เหล่าน้ีต่างๆ ดังนี้  
1. การสร้างแบรนด์ออนไลน์ส าหรับเว็บไซต์ของผู้ประกอบกิจการแต่ละราย และเว็บไซต์ Digital 

Radio Plus 
2. ผ่าน EDMs, Facebook และ Twitter และการรณรงค์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
3. จัดท าโปรโมช่ันของศูนย์การค้าและคูปองส่วนลด 
 

รูปที่ 81 ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์วิทยุดิจิตอลติดข้างรถโดยสารสาธารณะ– 
สิงหาคม/กันยายน ปี 2014
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3. การท�าโปรโมชันของห้างค้าปลีกและช่วงเวลาในการขายที่ส�าคัญ 
ประเทศออสเตรเลียวางแผนกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาด 3 ครั้งต่อปีเพื่อให้

สอดคล้องกบัวนัส�าคญั ได้แก่ วนัแม่ (เดอืนพฤษภาคม) วนัพ่อ (เดอืนกนัยายน) และวนัครสิต์มาส  
(เดือนธันวาคม) การรณรงค์โดยทั่วไปเป็นการผสมผสานระหว่างสปอตที่ออกอากาศและกิจกรรม 
ของผูค้้าปลกี เช่น

1. “ซื้อ 1 แถม 1”
2. ซือ้เครือ่งรบัวทิยรุะบบ DAB+ สามารถน�ามาแลกของขวญั เช่น gift voucher ส�าหรบัวนัแม่
นอกเหนือจากบทสคริปต ์ที่ออกอากาศทางโฆษณาผ่านบริการกระจายเสียง 

ประเภทธุรกิจใน 5 เมืองหลัก ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เหล่านี้ต่างๆ ดังนี้ 
1. การสร ้างแบรนด์ออนไลน์ส�าหรับเว็บไซต์ของผู ้ประกอบกิจการแต่ละราย  

และเว็บไซต์ Digital Radio Plus
2. ผ่าน EDMs, Facebook และ Twitter และการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3. จัดท�าโปรโมชันของศูนย์การค้าและคูปองส่วนลด
รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
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รูปท่ี 82 ตัวอย่างการรณรงค์ – KEY SELLING PERIODS 

  ภาคอุตสาหกรรมได้จัดงานวันเกิดฉลอง 3 ปี ของบริการกระจายเสียงระบบดิจิตอล โดยได้จัดขึ้น
พร้อมๆ กันท้ัง 5 เมือง และผู้ฟังสามารถชิงโชครถยนต์โตโยต้า 5 คันท่ีติดตั้งเครื่องรับ DAB+ มีผู้ฟังนับพัน
เข้าร่วมกิจกรรม และผลจากการประชาสัมพันธ์ได้ช่วยเพ่ิมความสนใจและความตระหนักรู้ของประชาชน 
 

 
รูปท่ี 83 ตัวอย่างการรณรงค์ – KEY SELLING PERIODS (2) 

 

รูปที่ 82 ตัวอย่างการรณรงค์ – KEY SELLING PERIODS
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รูปท่ี 82 ตัวอย่างการรณรงค์ – KEY SELLING PERIODS 

  ภาคอุตสาหกรรมได้จัดงานวันเกิดฉลอง 3 ปี ของบริการกระจายเสียงระบบดิจิตอล โดยได้จัดขึ้น
พร้อมๆ กันท้ัง 5 เมือง และผู้ฟังสามารถชิงโชครถยนต์โตโยต้า 5 คันท่ีติดตั้งเครื่องรับ DAB+ มีผู้ฟังนับพัน
เข้าร่วมกิจกรรม และผลจากการประชาสัมพันธ์ได้ช่วยเพ่ิมความสนใจและความตระหนักรู้ของประชาชน 
 

 
รูปท่ี 83 ตัวอย่างการรณรงค์ – KEY SELLING PERIODS (2) 

 

ABC ได้ด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยหลักผ่านการจัดโปรโมชันของบริการต่างๆ  
ผ่านบริการ ABC โดยทั่วไปแล้วจะเป็นกลุ่มเฉพาะ เช่น triple j (เพลงแนวป๊อป) ไปจนถึง triple j 
unearthed (ดนตรแีนวใหม่) หรอื Double j (เพลงแนวอนิดีแ้ละคลาสสกิรอ็ค) แม้ว่าจะมกีารสนบัสนนุ 
จากการใช้โฆษณาหลงัรถแทก็ซีแ่ละช่องทางสาธารณะอืน่ๆ แต่กจิกรรมทางการตลาดโดยหลกัจะยงั
คงผ่านทางสปอตวทิย ุนอกจากนีย้งัได้รบัการสนบัสนนุจาก CRA ผ่านทางเวบ็ไซต์ digitalradioplus 
รวมถึงหน่วยงาน SBS ได้ท�าการโปรโมชันผ่านบริการต่างๆ ของตนด้วย
2) เขตปกครองฮ่องกง 

เขตปกครองฮ่องกงมจี�านวนประชากร 7.3 ล้านคน เริม่ให้บรกิารเตม็รปูแบบในเดอืนสงิหาคม 
ปี 2011 ปัจจุบันครอบคลุมประชากรกว่าร้อยละ 83 และขยายโครงข่ายในส่วนที่เป็นสถานีเสริม
เพื่อให้ได้พื้นท่ีครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น มีเครื่องรับกว่า 3.5 แสนเครื่องที่จ�าหน่ายไปแล้ว โดยมีผู้ให้
บริการโครงข่ายระดับชาติ 1 ราย ด้วยบริการ DAB+ 3 รายการ มีการออกอากาศคู่ขนาน 2 รายการ

8.3 การให้บรกิารวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอลระบบ DAB ของกลุม่ประเทศ
อาเซยีน

ปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนได้ให้ความสนใจวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  
โดยสรุปสถานะการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศต่างๆ ดังนี้
1) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สาธารณรฐัอนิโดนเีซยีเริม่การรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสียงในระบบดิจติอล DAB+ อย่างเป็น 
ทางการที่กรุงจาการ์ตาในเดือนเมษายน 2559 เป็นการให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภท 

ภาคอุตสาหกรรมได้จัดงานวันเกิดฉลอง 3 ปี ของบริการกระจายเสียงระบบดิจิตอล  
โดยได้จัดขึ้นพร้อมๆ กันทั้ง 5 เมือง และผู้ฟังสามารถชิงโชครถยนต์โตโยต้า 5 คันที่ติดตั้งเครื่องรับ 
DAB+ มีผู้ฟังนับพันเข้าร่วมกิจกรรม และผลจากการประชาสัมพันธ์ได้ช่วยเพิ่มความสนใจและ 
ความตระหนักรู้ของประชาชน

รูปที่ 83 ตัวอย่างการรณรงค์ – KEY SELLING PERIODS (2)
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บริการสาธารณะโดยสถานีวิทยุแห่งชาติอินโดนีเซีย (Radio Republic Indonesia: RRI) หน่วยงาน 
ก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในอินโดนีเซีย คือ กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร (MCIT)  
ได้บัญญัติในพระราชกฤษฎีกาให้ระบบ DAB+ ใช้ส�าหรับให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
บนคลื่นความวิทยุ VHF Band III 

ในเดือนสิงหาคม ปี 2556 ได้มีการทดลองการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง DAB+  
ในกรุงจาการ์ตาด้วยความร่วมมือระหว่าง กระทรวง MCIT สถานีวิทยุแห่งชาติอินโดนีเซีย (RRI) 
และสมาคมวิทยุกระจายเสียง ซึ่งการทดลองในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการก�ากับดูแล
กจิการวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล เช่น แผนคลืน่ความถี ่และรปูแบบธรุกจิกจิการวทิยกุระจายเสยีง 
ในปี 2558 RRI ซึ่งเป็นผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภทสาธารณะ และกระทรวง MCIT  
ได้เริ่มให้บริการ DAB+ โดยสถานีวิทยุ RRI 2 สถานี สถานีแรกออกอากาศในเมือง Entikong จังหวัด 
Kalimantan และสถานีที่สองออกอากาศในเมือง Batam เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ชายขอบ
และพื้นที่ห่างไกล ให้บริการรายการในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

ปัจจุบันอนิโดนเีซยีได้ออกอากาศวทิยกุระจายเสยีงระบบดจิติอลแบบคูข่นาน 5 รายการ และ
บรกิารดจิติอลเตม็รปูแบบ 3 รายการ โดยผูใ้ห้บรกิารวทิยกุระจายเสยีงประเภทบรกิารสาธารณะ RRI 
จ�านวน 4 รายการ และผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจ จ�านวน 4 รายการ

2) ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศมาเลเซียได้ศึกษาเทคโนโลยีรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2542 และเริ่มทดลองทดสอบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง DAB+ ย่านความถี่ VHF 
Band III ทีก่รงุกวัลาลมัเปอร์ ในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2552 ออกอากาศวทิยกุระจายเสยีงระบบดจิติอล 
แบบคู่ขนาน 12 รายการ โดยผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์มาเลเซีย (RTM) จ�านวน 7 รายการ และผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจ  
จ�านวน 5 รายการ ภายหลงัจากใบอนุญาตการทดลองทดสอบวทิยกุระจายเสยีงระบบดจิติอล DAB+ (Trial 
license) ซึ่งหมดอายุใน พ.ศ. 2558 ผู้ให้บริการกระจายเสียงแห่งชาติมาเลเซีย (Radio Televisyen 
Malaysia: RTM) ได้เสนอกระทรวงการสื่อสารและมัลติมีเดีย (Ministry of Communication and 
Multimedia) ให้ก�าหนด DAB+ เป็นระบบมาตรฐานส�าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
ระบบดิจิตอลในประเทศมาเลเซีย 

ปัจจบุนัผูใ้ห้บรกิารกระจายเสยีงแห่งชาตมิาเลเซยี (RTM) และรฐับาลอยูร่ะหว่างการเตรยีม 
ความพร้อมส�าหรับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล DAB+ เพื่อใช้งานจริง

3) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ (Voice of Vietnam: VOV)  

ได้ทดลองการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน 
VOV อยู่ระหว่างการด�าเนินโครงการพัฒนากิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลแห่งชาติ ภายใน  
พ.ศ. 2563 และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2568 

��������_������������_��������_29���61.indd   154 29/3/2561   17:12:57



155รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

4) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
MediaCorp ซึ่งเป็นผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการธุรกิจเริ่มให้บริการวิทยุ

กระจายเสียงระบบดิจิตอล DAB ในปี 2542 และยุติการให้บริการในปี 2554 บริษัท Rediffusion 
Singapore ผูใ้ห้บรกิารวทิยกุระจายเสยีงประเภทบรกิารธรุกจิเริม่ให้บรกิารวทิยกุระจายเสยีงระบบ
ดิจิตอล DAB ในปี 2549 ให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล DAB+ แบบสมัครสมาชิกเป็น
ประเทศแรกของโลก และยตุกิารให้บรกิารในปี 2555 ปัจจบุนัยงัไม่มแีผนการให้บรกิารวทิยกุระจาย
เสียงระบบดิจิตอลและมีเพียงการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ.เอ็ม. และออนไลน์ 

8.4 เปรยีบเทียบการให้บรกิารวทิยุกระจายเสยีงระบบดจิติอล DAB+ของต่างประเทศ
1) การขยายโครงข่าย

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
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แรกของโลก และยุติการให้บริการในปี 2555 ปัจจุบันยังไม่มีแผนการให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบ
ดิจิตอลและมีเพียงการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ.เอ็ม.และออนไลน์  

 
8.4 เปรียบเทียบการให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล DAB+ ของต่างประเทศ 

1) การขยายโครงข่าย 

 
รูปท่ี 84 แสดงพื้นท่ีให้บริการโครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลมาตรฐาน DAB/DAB+ 

     ท่ีมา: WorldDAB 

การขยายโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลโดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2013 และ 2017 
พบว่าประเทศส่วนใหญ่ท่ีเริ่มให้บริการ DAB เต็มรูปแบบมีการขยายโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลได้ครอบคลุมประชากรเกือบท้ังประเทศ ได้แก่ นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน 
เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ ยกเว้นออสเตรเลียท่ีให้บริการในเฉพาะเขตเมืองใหญ่ เนื่องจากออสเตรเลีย
เป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ และมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีทะเลทราย  

 
รูปท่ี 85 แสดงการขยายโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลให้ครอบคลุมถนนหลัก 

ท่ีมา: WorldDAB 

ในส่วนการขยายโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลให้ครอบคลุมถนนหลักเพื่อรองรับการ
ฟังขณะเคล่ือนท่ี พบว่าประเทศส่วนใหญ่ได้ขยายโครงข่ายได้ครอบคลุมถนนหลักท้ังประเทศ เพื่อให้มี
สัดส่วนการรับฟังครอบคลุมทั่วประเทศ 

 การขยายโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลโดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2013 
และ 2017 พบว่าประเทศส่วนใหญ่ทีเ่ริม่ให้บรกิาร DAB เตม็รปูแบบมกีารขยายโครงข่ายวทิยกุระจายเสยีง 
ในระบบดิจิตอลได้ครอบคลุมประชากรเกือบทั้งประเทศ ได้แก่ นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร  
สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ ยกเว้นออสเตรเลียที่ให้บริการในเฉพาะเขต
เมืองใหญ่ เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ และมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ทะเลทราย

รูปที่ 84 แสดงพืน้ทีใ่ห้บรกิารโครงข่ายวทิยรุะบบดจิติอลมาตรฐาน DAB/DAB+

ที่มา : WorldDAB
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ฟังขณะเคล่ือนท่ี พบว่าประเทศส่วนใหญ่ได้ขยายโครงข่ายได้ครอบคลุมถนนหลักท้ังประเทศ เพื่อให้มี
สัดส่วนการรับฟังครอบคลุมทั่วประเทศ 

รูปที่ 85 แสดงการขยายโครงข่ายวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอลให้ครอบคลมุถนนหลกั

ที่มา : WorldDAB
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ในส่วนการขยายโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลให้ครอบคลุมถนนหลัก
เพื่อรองรับการฟังขณะเคลื่อนที่ พบว่าประเทศส่วนใหญ่ได้ขยายโครงข่ายได้ครอบคลุมถนนหลัก 
ทั้งประเทศ เพื่อให้มีสัดส่วนการรับฟังครอบคลุมทั่วประเทศ

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  161 

 
2) การเข้าถึงบริการ DAB/DAB+ 

 
รูปท่ี 86 แสดงสัดส่วนการเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลมาตรฐาน DAB/DAB+ 

ท่ีมา: WorldDAB 
 

แม้ว่าการขยายโครงข่ายจะครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ แต่บางประเทศยังคงมีสัดส่วนครัวเรือน
ท่ีเข้าถึงบริการ DAB/DAB+ ไม่มากนักเมื่อเทียบกับจ านวนครัวเรือนท้ังประเทศ ยกเว้น  ประเทศ       
นอร์เวย์และสหราชอาณาจักรท่ีมีสัดส่วนของครัวเรือนท่ีเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
มากกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนท้ังประเทศ เนื่องจากมีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายการยุติระบบ
รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อก  

 
3) ยอดจ าหน่ายเครื่องรับ 

 
รูปท่ี 87 แสดงยอดจ าหน่ายเครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลมาตรฐาน DAB/DAB+ 

ท่ีมา: WorldDAB 
 

 ประเทศส่วนใหญ่มีสัดส่วนการจ าหน่ายเครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลมาตรฐาน DAB/DAB+ เมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนครัวเรือนท้ังหมดในประเทศ 
 
 
 
 

แม้ว่าการขยายโครงข่ายจะครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ แต่บางประเทศยังคงมี
สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงบริการ DAB/DAB+ ไม่มากนักเมื่อเทียบกับจ�านวนครัวเรือนทั้งประเทศ 
ยกเว้น ประเทศ นอร์เวย์และสหราชอาณาจักรที่มีสัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการวิทยุ
กระจายเสียงในระบบดิจิตอลมากกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งประเทศ เนื่องจากมีความชัดเจน 
ในการก�าหนดนโยบายการยุติระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อก

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  161 

 
2) การเข้าถึงบริการ DAB/DAB+ 

 
รูปท่ี 86 แสดงสัดส่วนการเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลมาตรฐาน DAB/DAB+ 

ท่ีมา: WorldDAB 
 

แม้ว่าการขยายโครงข่ายจะครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ แต่บางประเทศยังคงมีสัดส่วนครัวเรือน
ท่ีเข้าถึงบริการ DAB/DAB+ ไม่มากนักเมื่อเทียบกับจ านวนครัวเรือนท้ังประเทศ ยกเว้น  ประเทศ       
นอร์เวย์และสหราชอาณาจักรท่ีมีสัดส่วนของครัวเรือนท่ีเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
มากกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนท้ังประเทศ เนื่องจากมีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายการยุติระบบ
รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อก  

 
3) ยอดจ าหน่ายเครื่องรับ 

 
รูปท่ี 87 แสดงยอดจ าหน่ายเครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลมาตรฐาน DAB/DAB+ 

ท่ีมา: WorldDAB 
 

 ประเทศส่วนใหญ่มีสัดส่วนการจ าหน่ายเครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลมาตรฐาน DAB/DAB+ เมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนครัวเรือนท้ังหมดในประเทศ 
 
 
 
 

รูปที่ 87 แสดงยอดจ�าหน่ายเครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลมาตรฐาน DAB/DAB+

ที่มา : WorldDAB

รูปที่ 86 แสดงสัดส่วนการเข้าถงึบรกิารวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอลมาตรฐาน  
DAB/DAB+
ที่มา : WorldDAB

ประเทศส่วนใหญ่มีสัดส่วนการจ�าหน่ายเครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลมาตรฐาน DAB/DAB+ 
เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศ

 2) การเข้าถึงบริการ DAB/DAB+

 3) ยอดจ�าหน่ายเครื่องรับ
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สหราชอาณาจกัร นอร์เวย์ ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์

หน่วยงานก�ากับ
ดูแล

Ofcom NMA ACMA OFCOM

ผู้ถือใบอนุญาต
การใช้คลื่น
ความถี่

ผู้ให้บริการ 
โครงข่าย  
(เช่น Digital One)  
ผู้ประกอบกิจการ
กระจายสียง และ
กลุ่มอุตสาหกรรม
กระจายสียง

ผูใ้ห้บรกิาร 
โครงข่าย  
(เช่น Norkring)  
ผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียง และ 
กลุม่อตุสาหกรรม
กระจายสียง

ผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียง 
โดยผ่านทางบริษัท
ร่วมทุนที่ด�าเนิน
การจัดการ 
โครงข่าย 

OFCOM เป็นผู้ให้ 
ใบอนุญาตคลื่น
ความถี่ และ 
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการ (ออกอากาศ
ผ่านผู้ให้บริการ 
โครงข่าย)

อายุของใบ
อนุญาต (ปี)

12 15

กระบวนการ
ในการขอรับใบ
อนญุาต 

การคัดเลือก สมคัรขอใบอนญุาต
ส�าหรับให้บริการ
โครงข่ายผ่านทาง 
NMA

การออกใบอนญุาต
ระดับภูมิภาค 
อยู่ในขั้นทบทวน 

สมัครขอใบอนุญาต
ส�าหรบั การให้บรกิาร
โครงข่ายผ่านทาง 
OFCOM

ตารางที่ 35 สรุปการด�าเนินการด้านการอนุญาตวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
ของประเทศผู้น�า

สหราชอาณาจกัร นอร์เวย์ ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์

ค่าธรรมเนยีม 
การเข้าใช้

ก�าหนดโดยผู้ให้
บริการโครงข่าย
(mulltiplex oper-
ator)

ก�าหนดโดยผู้ให้
บริการโครงข่าย
(mulltiplex 
operator)

ถูกก�าหนดโดย
บริษัทร่วมทุน
ภายใต้แนวทาง 
(guidelines)  
ของ ACCC

ก�าหนดโดยผู้ให้
บริการโครงข่าย
(mulltiplex  
operator)/  
ผู้ด�าเนินการระบบ 
ส่งสัญญาณ

การยุติการ 
กระจายเสียง
ระบบแอนะลอ็ก

คาดว่าจะก�าหนด 
ในช่วงปี 2016-17

ก�าหนดภายในปี 
2017

ไม่มีแผน ใช้วิธีการทยอย
ก�าหนดให้แต่ละพื้นที่
ยุติ ตั้งแต่ปี 2020  
ถึง 2024
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9. การสนับสนุนการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและผลการศึกษาข้อมูลรูปแบบ 
การให้บรกิารระบบ DAB+ ในส่วนผูป้ระกอบกจิการและผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายจะสามารถได้รบัเงนิทนุ
สนับสนุนส�าหรับการวางแผนระบบ DAB+ ในระยะเริ่มแรกจนถึงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง คือ

1. ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงประเภทบรกิารสาธารณะได้รบัเงนิทนุสนบัสนนุจากรฐับาล
2. ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทธุรกิจและบริการชุมชนต้องพิจารณาว่าต้องการ

เป็นเจ้าของคลื่นความถี่เอง หรือเช่าใช้โครงข่ายจากบุคคลที่ 3

รปูแบบความร่วมมอืระหว่างผู้ผลติรายการและผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายสามารถเป็นได้
ดงันี้ 

1. ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งคือผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการกิจการกระจายเสียง
(Service Licensee)

2. บุคคลที่ 3 คือผู้ให้บริการเสาส่งสัญญาณ และ/หรือให้เช่าพื้นที่ส�าหรับอุปกรณ์ในการ 
ส่งสัญญาณและให้บรกิารโครงข่าย และผูไ้ด้รบัใบอนญุาตสิง่อ�านวยความสะดวก (Facility Licensee)

3. บริษัทร่วมทุน (JVC) เป็นกลุ่มหรือสมาคม (consortium) ของผู้ประกอบกิจการต่างๆ 
ที่ท�าหน้าที่เหมือนบริษัทเดียวกัน 

9.1 ทางเลือกในการจัดหาเงินทุน
สามารถสรุปแนวทางทางเลือกในการจัดหาเงินทุนออกเป็น 2 ทางเลือก ส�าหรับ 

การให้บริการ 3 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทบริการสาธารณะ 
การให้บรกิารกระจายเสยีงประเภทบรกิารสาธารณะ จดัเป็นบรกิารทีร่ฐัพจิารณาว่าและเป็น

ประโยชน์สาธารณะ เป็นบริการที่มีความจ�าเป็นได้รับเงินทุนจากภาครัฐและสาธารณะ โดยสามารถ
ระดมเงินทุนได้หลายทาง ดังนี้
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ประเทศ องค์กร แหล่งเงินทุน หมายเหตุ

สหราชอาณาจักร BBC ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บริการ 
กระจายเสียง โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์

ประมาณร้อยละ 20 
ของรายรับทั้งหมด

นอร์เวย์ NRK ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บริการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ 

ออสเตรเลีย ABC รายได้ทั่วไป ไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนยีมใบอนญุาต
บริการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 

ออสเตรเลีย SBS รายได้ทั่วไปบวกกับค่าโฆษณา ไม่มีการเรียกเก็บค่า
ใบอนุญาตให้บริการ
โทรทัศน์ต่างหาก

สวิตเซอร์แลนด์ SSR SRG ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บริการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ 

ตารางที่ 36 ทางเลอืกในการหาเงนิทนุบรกิารสาธารณะ

ในยุโรปจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยจะใช้เงินอุดหนุน
บางส่วนหรือท้ังหมดส�าหรับการด�าเนินงานและการพัฒนาของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
ประเภทบริการสาธารณะ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะมีหน้าที่ผลิต
เนือ้หารายการทีม่คีวามเหมาะสมและมคีณุภาพรวมถงึข่าวสารทีเ่ป็นกลางไม่เอนเอยีงไปกบัประชากร
ส่วนใหญ่ การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตท�าให้รฐับาลสามารถจ�าแนกรายรบัและรายจ่ายของ
ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงประเภทสาธารณะได้อย่างชดัเจนและโดยทัว่ไปจะท�าให้เกดิต้นทนุใน
การด�าเนินการทางกฎหมายและการก�ากับดูแลด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกอบกิจการประเภท
บริการสาธารณะบางรายที่เป็นลักษณะผสมสาน เช่น SBS ของออสเตรเลียได้รับเงินทุนสนับสนุน
จากภาคสาธารณะแต่ก็ยังได้รับอนุญาตให้หารายได้จากโฆษณาได้ ช่วงระยะเวลาของโฆษณา 
โดยท่ัวไปจะถูกก�าหนดให้น้อยกว่าผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภททางธุรกิจเพื่อที่จะให้เกิด
ดุลยภาพระหว่างผู้เล่นกลุ่มต่างๆ 

ในการให้บรกิารประเภทสาธารณะ พบว่าผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงประเภทสาธารณะ
ทกุรายจะให้บรกิารโทรทศัน์และบรกิารกระจายเสยีงไปด้วยพร้อมกนั ดงันัน้ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต
กจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์จะสนบัสนนุทัง้กจิการโทรทศัน์และกจิการกระจายเสยีง การจดัสรร
ทุนสนุนของกิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียงจะแตกต่างตามแต่บริบทของแต่ละประเทศ  
โดยทั่วไปกิจการกระจายเสียงจะได้รับเงินสนับสนุนประมาณร้อยละ 10-20 ของรายรับทั้งหมด 
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ประเภททางธุรกิจ
การให้บริการกระจายเสียงประเภทธุรกิจ ส่วนใหญ่จะได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบ

กิจการเอกชน โดยมาจากเงินตั้งต้นของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือมาจากผู้มีส่วนได้เสีย
หลายราย เช่น บริษัทด้านสื่อ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม หรือบริษัทด้านบริการต่างๆ รวมถึงเอกชน
เฉพาะบางราย ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการถือครองสื่อ เช่น ออสเตรเลียได้ออก
กฎระเบียบห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุกระจาย
เสียง และสื่อหนังสือพิมพ์ ถือหุ้นเกิน 2 ใน 3 ของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนทั้งหมด ซึ่งหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเป็นนโยบายที่ ACMA ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ภาคสาธารณะได้แสดงความเห็นที่หลากหลายและ
ลดปัญหาโฆษณาชวนเชื่อ 

จากความนยิมสือ่ออนไลน์ส่งผลให้มข้ีอถกเถยีงถงึกฎระเบยีบดงักล่าว ประเทศออสเตรเลยี
ไม่มกีารจ�ากดัระยะเวลาการโฆษณาของบรกิารกระจายเสยีงประเภททางธรุกจิ ความอยูร่อดทางธรุกจิ
ของผู้ประกอบกิจการจะต้องค�านึงถึงสมดุลระหว่างงระดับที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน 
ของผู้ประกอบกิจการ ไปจนถึงมีโฆษณามากเกินไปจนฐานผู้ฟังของสถานีลดลง ส่งผลให้มูลค่า 
การโฆษณาลดลง ช่วงที่ส�าคัญมากที่สุดคือช่วงอาหารเช้า/ช่วงเวลาที่ผู้คนเดินทางไปท�างาน และ 
ช่วงเดนิทางกลบับ้านช่วงหวัค�า่ซึง่เป็นช่วงเวลาทีม่รีายการทีไ่ด้รบัความนยิมจากประชาชนมากทีส่ดุ 
รายการลักษณะดังกล่าวจะมีผู้จัดรายการที่มีค่าตัวสูงและมักจะออกอากาศส่งสัญญาณทั่วประเทศ
ไปยังภูมิภาคต่างๆ หรือพื้นที่ให้บริการต่างๆ โดยมักจะมีการคั่นโฆษณา

ประเภทบริการชุมชน
บริการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนด้วยวิธีที่ต่างกัน

ในแต่ละประเทศ ในออสเตรเลียจะได้รับเงินทุนจากชุมชนหรือกลุ่มที่สนใจที่ต้องการออกอากาศ 
โดยมีเนื้อหาของท้องถิ่นในชุมชนไปยังกลุ่มผู้ฟังเฉพาะ เช่น กลุ่มฟังเพลงแจ๊ส หรือชุมชนที่ใช้ 
กลุ่มภาษาเฉพาะ เช่น ชมรมคนกรีกในท้องถิ่นน้ัน รัฐบาลออสเตรเลียให้การสนับสนุนแก่บริการ
กระจายเสยีงประเภทบรกิารชมุชนและมเีงนิสนบัสนนุจากภาครฐัและสาธารณะเพือ่ช่วยให้สามารถ
ออกอากาศด้วยระบบ DAB+ ในเขตเมอืงใหญ่ เช่นเดยีวกบัประเทศสวติเซอร์แลนด์ซึง่มเีงนิสนบัสนนุ
ผู้ให้บริการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชนเช่นกัน

9.2 การหาเงินทุนส�าหรับการเริ่มระบบดิจิตอล
 มหีลายทางเลอืกส�าหรบัการจดัหาเงนิทนุเพือ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ DAB+ 

การให้บริการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ เช่น BBC ได้รับเงินทุนจากรายได้ทั่วไป/ 
เงนิทนุผ่านกองทนุพฒันาภายใน (internal development fund) หรอืผ่านเงนิอดุหนนุจากรฐับาล 
การจดัการรปูแบบดงักล่าวเพือ่ให้การให้บรกิารกระจายเสยีงระบบดจิติอลส่งผลดต่ีอภาคสาธารณะ 
มีรูปแบบรายการที่หลากหลายมากขึ้น ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น มีรูปแบบรายการใหม่ๆ รวมถึง 
การลดต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากการที่ต้นทุนในการให้บริการระยะยาวต�่าลง ส�าหรับ 
บริการกระจายเสียงประเภทธุรกิจ โดยทั่วไปการให้บริการจะต้องอยู่บนพื้นฐานความอยู่รอด 
ในระยะยาวและมีก�าไรจากการประกอบกิจการ 
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 การลงทุนของผู้ประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะและธุรกิจ ประกอบด้วย
 ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ (CAPEX) ทีล่ดลงเมือ่เทยีบกบัการเปลีย่นระบบ เอฟ.เอม็. (FM) 

หรอืระบบ เอ.เอม็. (AM) และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการ (OPEX) ทีล่ดลงเมือ่เทยีบกบัการส่งสญัญาณ
ระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) หรือระบบ เอ.เอ็ม. (AM)

การสนบัสนนุทีใ่ห้กบัผูป้ระกอบกจิการทางธรุกจิต้องมเีหตผุลเพือ่ให้ระโยชน์สาธารณะ 
ตัวอย่างเช่น

1. เทคโนโลยีทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (green technology) โดย DAB+ ใช้ก�าลงัไฟ
ต�่ากว่าระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) หรือระบบ เอ.เอ็ม. (AM) มาก

2. ให้บริการภาคสาธารณะได้ดีกว่า
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพของการก�ากับดูแลและบริหารความถี่คลื่นความถี่ 
4. ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของคลื่นความถี่ ซึ่งสามารถท�าให้เกิด 

ผลตอบแทนมูลค่าสูงขึ้น
ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือได้หลายรูปแบบ เช่น 
1. การสนับสนุนช่วงเริ่มต้นให้บริการ
2. การลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
3. การเลือ่นช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระบบ เอฟ.เอม็. (FM) และระบบ เอ.เอม็. (AM) 

โดยสมมติฐานที่ว่าค่าธรรมเนียมจะน�าไปใช้ในการเริ่มบริการระบบ DAB+
4. การให้เงนิกูย้มืเพือ่ช่วยผูป้ระกอบกจิการสามารถให้บรกิาร DAB+ โดยมกีารช�าระคนื 

ในภายหลังก็ต่อเมื่อให้บริการเมื่อเริ่มมีผลก�าไร
รปูแบบการให้บรกิารระบบ DAB โดยทัว่ไปจะให้บคุคลที ่3 ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐาน 

ให้บริการโครงข่ายและลงทุนการขยายโครงข่ายโดยผู้ให้บริการโครงข่ายสามารถหารายได้จาก 
การให้เช่าโครงข่าย เช่น Arqiva ของสหราชอาณาจักรลงทุนขยายโครงข่ายส่งสัญญาณระบบ DAB  
ทั่วประเทศให้ BBC และเมื่อจ�านวนผู้เช่าโครงข่ายเพ่ิมขึ้นจะเพิ่มเงินลงทุนในการสร้างโครงข่าย  
ซึ่ง Arqiva ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นบวกแก่ผู้ถือหุ้น โดย BBC ไม่ต้องด�าเนินการบริหาร
จดัการโครงข่าย ต้นทนุส่วนใหญ่ของ BBC จะเป็นต้นทนุด้านการผลติเนือ้หา ดงันัน้ รปูแบบลกัษณะ 
ดังกล่าวสามารถน�ามาใช้บริการทางธุรกิจที่มีบุคคลที่ 3 ในการให้บริการโครงข่าย โดยจะเรียก 
เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เช่าใช้โครงข่าย เช่น Arqiva และ Norkring

��������_������������_��������_29���61.indd   161 29/3/2561   17:12:57



162 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

แหล่งเงินทุน ผลกระทบกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง

รัฐบาล สนับสนุนให้เงินทุนส�าหรับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ  
ข้อดี: ต้นทนุต�า่สดุในระยะยาวเนือ่งจากมค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิการน้อยทีส่ดุ 
ข้อเสีย: มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นที่สูง

Transmission 
Network 
Operator

ลงทุนระบบโครงข่ายส่งสัญญาณ โดยจะได้ก�าไรกลับคืนมาจากค่าธรรมเนียม 
ที่เรียกเก็บจากผู้เช่าโครงข่าย  
ข้อดี: ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ต�่า  
ข้อเสีย: มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการที่สูงอย่างต่อเนื่องจากการเป็นผู้ด�าเนินการ
ลงทุนขยายโครงข่ายเอง โดยผู้ให้บริการจะต้องเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับผลตอบแทน
กลับคืนมาเท่าที่จ�าเป็นต้องได้ 

Multiplex  
Operator

ลงทุนระบบรวมสัญญาณ ซึ่งจะได้ผลตอบแทนคืนผ่านค่าเช่าระบบ  
โดย Multiplex Operator อาจจะรวมกับผู้ให้บริการโครงข่าย  
ข้อดี: ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน  
ข้อเสีย: มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการที่สูงอย่างต่อเนื่อง จากการเป็น 
ผู้ด�าเนินการลงทุนระบบรวบรวมสัญญาณเอง โดยผู้ให้บริการ MUX  
จะต้องมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าที่จ�าเป็นต้องได้

ผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสยีง / ผูผ้ลติ
เนื้อหารายการ

ลงทุนระบบสตูดิโอ/การผลิตรายการทั้งหมดหรือบางส่วน  
ข้อดี: มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการในระยะยาวที่ต�่ามาก 
ข้อเสีย: มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระยะแรกสูง

ตารางที่ 37 ทางเลือกของการจัดหาเงินทุนและผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียง
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10. ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จในการรับส่ง
 สัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล

จากกรณีศึกษาของต่างประเทศ พบว่า กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลให้ประสบความส�าเร็จต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีตลาดที่คล่องตัวและมีการแข่งขันด้านเนื้อหารายการ
2. มีพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณมากกว่าร้อยละ 50 ของประชากร มีการวางแผนความถี่

และขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ (universal coverage) โดยทั่วไปจะมีพื้นที่
ครอบคลุมสัญญาณกว่าร้อยละ 95 ของประชากร

3. ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ฟัง
4. ผู้ประกอบกิจการต้องมีฐานะทางการเงินที่ดีในระยะยาว 
5. มีรูปแบบบริการใหม่ๆ ท�าให้บริการกระจายเสียงระบบดิจิตอลสามารถแข่งขันกับสื่อ 

รูปแบบต่างๆ ได้
ปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลให้บรกิารระบบดจิติอลเกดิขึน้ได้และประสบความส�าเรจ็ทีอ่าจสามารถ

น�ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ มีดังนี้
1. อุตสาหกรรมกระจายเสียงร่วมมือกัน

1.1 ทุกภาคส่วนของกิจการวิทยุกระจายเสียง คือ
 1) หน่วยงานก�ากับดูแล
 2) ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงประเภททางธรุกจิ สาธารณะ และบรกิารชมุชน 
 3) การสนับสนุนร้านค้าปลีกและผู้ผลิตรถยนต์

1.2  กลุ่มอุตสาหกรรมต้องให้การสนับสนุนและมีความร่วมมือและการประสานงาน 
 ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

2. มีคุณภาพบริการที่ดีขึ้น 
2.1  มีเนื้อหารายการหรือบริการให้ผู้บริโภคมากขึ้น มีบริการกลุ่มเฉพาะมากขึ้น ไม่ว่า 

 จะเป็น ดนตรี รายการสนทนา กีฬา หรืออื่นๆ ซึ่งจะส่งเสริมให้ระยะเวลาในการ 
 รับฟังนานขึ้น

2.2  เนือ้หารายการทีม่มีลูค่าเพิม่ เช่น ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัรายการ (Programme Associated 
 Data : PAD) และบริการแบบปฏิสัมพันธ์ซึ่งจะช่วยดึงกลุ่มผู้ฟังให้มากขึ้นแทน 
 การบริโภคสื่อผ่านออนไลน์ เช่น บริการ ‘juke-box’

3. กรอบการออกใบอนุญาตและการด�าเนินงานที่ชัดเจน 
3.1  กรอบการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงโดยให้สิทธ์ิในการใช้ 

 คลื่นความถี่ จะท�าให้เกิดผลดีต่อการประกอบกิจการ 
 1) การประกอบธุรกิจในระยะยาวแลก�าไรของธุรกิจในอนาคต
 2) ท�าให้ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานลดลง
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3.2  สร้างแรงจงูใจในช่วงเริม่ต้นเพือ่ส่งเสรมิให้ตลาดกระจายเสยีงระบบดจิติอลขยายขึน้ 
 1) อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงรายเดิมใช้คลื่นความถี่โดยไม่เสีย 

ค่าธรรมเนียม หรือสามารถใช้คล่ืนความถีไ่ด้จนยตุกิารออกอากาศระบบแอนะลอ็ก
 2) มีคลื่นความถี่ว่างพอส�าหรับการให้บริการกระจายเสียงในแต่ละประเภท  

(ทางธุรกิจ/สาธารณะ/ชุมชน) หากผู้ประกอบกิจการรายใดไม่สนใจก็ให้มี 
การจ�ากัดสิทธิ์

 3) ให้สทิธกิบัผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงรายเดมิ ได้เป็นเจ้าของและผูใ้ห้บรกิาร
โครงข่ายก่อน 

 4) ไม่มีผู้เล่นรายใหม่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการลงทุนในระบบ 
การส่งสัญญาณ และกรผลิตเนื้อหาใหม่

 5) ไม่มีข้อจ�ากัดในการใช้คลื่นความถี่
 6) ปริมาณการใช้ความถี่ที่ว่างลงต้องถูกน�ามาประมูลให้กับผู้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงที่ใช้โครงข่ายร่วมกัน 
 7) มีการสนับสนุนทางการเงิน
 8) ขยายอายุใบอนุญาตระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) เช่น ขยายระยะเวลาออกไป 5 ปี  

เมื่อผู้ประกอบกิจการรายเดิมเข้าร่วมโครงการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสยีงระบบดจิติอล (ออกอากาศคูข่นาน และบรกิารใหม่บนระบบดจิติอล)

 9) ไม่มีการออกใบอนุญาตระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM)
3.3  มีการก�าหนดค่าเช่าโครงข่ายที่เป็นราคากลาง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและ 

 เท่าเทียมกับทุกราย
3.4  ผู้ให้บริการโครงข่าย ต้องมีผลตอบแทนทางธุรกิจจากการลงทุนที่สมเหตุสมผล

 1) ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทสาธารณะ ทางธุรกิจ และบริการชุมชน 
สามารถเช่าโครงข่ายด้วยอตัราค่าเช่าทีส่มเหตสุมผลและเป็นไปตามกลไกตลาด 

 2) หน่วยงานก�ากับดูแลจะต้องควบคุมราคากลาง ตัวอย่างเช่น ออสเตรเลีย
3.5  จัดท�ากระบวนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อก 

 1) จะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
 2) จะต้องก�าหนดเป้าหมายหรือวันยุติการออกอากาศ

3.6  กฎ ระเบียบการก�ากับดูแล และการออกใบอนุญาตจะต้องมีความชัดเจนและ 
 ครอบคลุม 
 1) มีกฎเกณฑ์ในการด�าเนินงานที่ชัดเจน และมีกระบวนการด�าเนินงานที่โปร่งใส
 2) หน่วยงานก�ากับดูแลจะต้องควบคุมและตรวจสอบ
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4. ท�าการตลาดให้ครอบคลุม 
4.1  ผู้ฟังต้องเข้าใจเทคโนโลยีระบบ DAB+ และประโยชน์จากการเริ่มให้บริการ
4.2  ท�าการตลาดทีค่รอบคลมุทกุช่องทาง ได้แก่ สือ่วทิยกุระจายเสยีง โทรทศัน์ ภาพยนตร์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ และป้ายประกาศกลางแจ้ง
5. ให้มีสัญญาณครอบคลุมประชากรที่รวดเร็ว 

5.1 ท�าให้เครื่องรับแบบประจ�าที่ แบบพกพา และแบบติดตั้งรถยนต์ รับสัญญาณได้
5.2 วางแผนโครงข่ายให้ครอบคลมุเมอืงหลักๆ ก่อนเพือ่ให้ประชากรส่วนใหญ่รบัสญัญาณได้ 

หลังจากนั้นจึงขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
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11. การเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลและทิศทาง
 การพัฒนากิจการกระจายเสียงของประเทศไทย

จากแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ตารางก�าหนดคล่ืนความถี่แห่งชาติ และรายงาน 
ผลการศกึษาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) “Roadmap for Introduction Digital 
Terrestrial Radio Services in Thailand” การเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ 
ดจิติอลของประเทศไทย โดยพิจารณาจากย่านความถ่ีทีว่่างเป็นอนัดบัแรก พบว่าย่านความถีท่ีเ่หมาะสม 
คือย่านความถี่สูงมากแบนด์สาม (VHF III) ซ่ึงปัจจุบันมีการใช้งานในย่านดังกล่าวในการรับส่ง 
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อก หากมีการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบแอนะล็อกจะท�าให้มีคลื่นความถี่ว่างลงเพียงพอที่จะจัดสรรให้กับกิจการวิทยุกระจายเสียง
ภาคพืน้ดนิระบบดจิติอล (ส่วนใหญ่จะยตุภิายในกรกฎาคม 2561 ยกเว้นช่อง 3 จะยตุภิายในปี 2563) 

ส�านักงาน กสทช. โดยส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก 
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้ร่วมศึกษาและจัดท�าแผนการเริ่มรับส่งการเริ่มให้บริการรับ
ส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย กรณีศึกษาของต่างประเทศและ 
แผนกลยุทธ์การเร่ิมให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย 
ซึ่งมีข้อมูลการออกแบบโครงข่าย ค่าใช้จ่ายการลงทุน และแนวทางการอนุญาตฯ โดยมีการหารือถึง
แนวทางการพัฒนากิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลและรูปแบบการให้บริการ และแผนกลยุทธ์
ส�าหรบัการเริม่รบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอลกบัผูป้ระกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง
และอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง โดยด�าเนนิการภายใต้โครงการ “Project on Roadmap Development 
for Digital Terrestrial Radio Roll Out in Thailand” มีข้อเสนอแนะให้มีการด�าเนินการทดลอง
ก่อน โดยช่วงทดลองการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอลควรมีโครงข่ายไม่เกิน 2 โครงข่าย 
สามารถให้บรกิารได้มากสดุ 36 ช่องรายการ โดยแนะน�าให้เริม่ด�าเนนิการในพืน้ทีใ่ห้บรกิาร 5 เมอืงหลกั 
คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช สงขลา ที่มีช่องความถี่ 
ย่านความถี่สูงมากแบนด์สาม (VHF III) ว่างอยู่เพ่ือท�าการทดสอบระบบและการให้บริการวิทยุ
กระจายเสียงระบบดิจิตอล

จากการศกึษา พบว่าการรบัฟังวทิยกุระจายเสยีงของประชาชนในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น 
ผูฟั้งวทิยกุระจายเสียงในรถยนต์ สอดคล้องกบัการพฒันามาตรฐานการรับส่งสญัญาณวิทยกุระจายเสยีง
ระบบดิจิตอลที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุปกรณ์แบบพกพาและเคล่ือนที่ได้ 
โดยให้คณุภาพของสญัญาณและเสยีงทีด่ขีึน้กว่ามาตรฐานแอนะลอ็ก ปัจจบุนัมเีครือ่งรบัวทิยดุจิติอล
จ�าหน่ายหลากหลายรูปแบบรองรับการเลือกซ้ือตามความต้องการใช้งานของผู้บริโภคและมีราคา 
ลดลงอย่างต่อเนื่องตามการขยายตลาดเคร่ืองรับวิทยุระบบดิจิตอล ส�านักงาน กสทช. จึงได้น�า 
ผลการศกึษามาประกอบการจดัท�าร่างแผนการพฒันากจิการกระจายสยีง ซึง่ได้ก�าหนดนโยบายและ
แนวทางการพัฒนากิจการกระจายเสียงของประเทศไทย 6 ด้าน โดยก�าหนดนโยบายในการเริ่ม 
รบัส่งสัญญาณวิทยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอลไว้เป็นส่วนหนึง่ของแผน โดยปัจจบุนัส�านกังาน กสทช. 
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โดยส�านกักจิการโทรทศัน์ในระบบดิจติอล ร่วมกับบริษทัทีป่รกึษา ไทม์คอนซลัติง้ ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุ
ร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียงให้ครอบคลุมทุกด้านและสอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์
ระดับชาติและได้จัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561  

ทั้งนี้ การพัฒนากิจการกระจายเสียงของประเทศไทยควรมีความสอดคล้องและเป็นไป 
ในทศิทางเดยีวกนั รวมทัง้ตอบสนองเป้าหมายและแนวทางการพฒันากจิการกระจายเสยีงระดบัชาติ
เพื่อให้การด�าเนินงานของทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างบูรณาการ โดยแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติของประเทศไทยและแผนการพัฒนาระดับสากลที่ส�าคัญในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับกิจการ
กระจายเสียงมีทั้งหมด 7 แผน ได้แก่ 

1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2559 – 2563) 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
5. แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555–2559) 
6. ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2
7. แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3
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1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (วาระการพัฒนา 
ภายในปี ค.ศ. 2030)

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง

เป้าหมายที่ 9 : อุตสาหกรรม
นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับ
การเปลีย่นแปลง ส่งเสรมิการปรบัตวั
ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและ
ทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ เชื่อถือได้ยั่งยืนและ
ยืดหยุ ่นให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยูท่ีด่ขีองมนษุย์ โดยมุง่เน้นการเข้าถงึทีเ่หมาะสมและ
เท่าเทียมกันส�าหรับทุกคน

2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าที่ครบวงจรและยั่งยืน
3. เพิม่การเข้าถงึของอตุสาหกรรมขนาดเลก็และสถานประกอบการ 

อ่ืนๆ โดยเฉพาะในประเทศทีก่�าลงัพฒันา เพือ่ให้มบีรกิารทางการเงนิ
และเกิดโซ่คุณค่าและตลาดที่มีมูลค่ามากขึ้น

4. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะในประเทศทีก่�าลงัพฒันา เพือ่ส่งเสรมินวตักรรม และ
ให้มีการเพิ่มการใช้จ่าย ด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งภาครัฐ
และเอกชน

5. เพ่ือเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
อย่างมากขึ้น
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2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2559 - 2579

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 
 
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู ่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
จึงจ�าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ  
การผลิตและการใช ้นวัตกรรม 
ในการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริการ 
การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้ง 
การพฒันาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต

เป้าหมายยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนา
นวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช ้
ดิจิทัลและการค้าที่เข ้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยาย 
กิจกรรมการผลติและบรกิาร โดยมุง่สูค่วามเป็นเลศิในระดบัโลก
และในระดบัภมูภิาคในอตุสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบรกิาร 
ที่หลากหลายตามรูปแบบการด�าเนินชีวิตและการด�าเนินธุรกิจที่
เปลี่ยนไป

2. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้าน
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและ 
การวิจัยและพัฒนา

3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2559 - 2563)

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายยุทธศาสตร์เก่ียวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานดจิทิลัประสทิธภิาพสงู 
ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ

วัตถุประสงค์

จะสร้างให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

เป้าหมายยุทธศาสตร์

1. โครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุ
ระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ โดยต้องมีระบบวิทยุดิจิทัล
ให้บริการภายใน 3 ปี

��������_������������_��������_29���61.indd   169 29/3/2561   17:12:57



170 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12)

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์โครงการฯ และมาตรการจงูใจต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

เพ่ือเพ่ิมความเข้มแขง็ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ และ 
การเพิม่ความสามารถในการประยกุต์
ใช ้วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมเพ่ือยกระดบัความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและ
บรกิาร และคุณภาพชีวติของประชาชน

แนวทางการพัฒนาส�าคัญ

1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

2. พัฒนาผูป้ระกอบกจิการให้เป็นผู้ประกอบกจิการทางเทคโนโลยี

5. แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555–2559

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเปลี่ยนผ่าน 
ไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอล

วัตถุประสงค์

มุ ่งเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปสู่
การรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอล  
เพ่ือให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไป 
อย่างมปีระสทิธภิาพ และภาคประชาชน
ได้ใช้คลืน่ความถีใ่นกจิการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทศัน์ ตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด และเพือ่ให้ประชาชนสามารถ
รบัสัญญาณวิทยกุระจายเสยีงและวทิยุ
โทรทศัน์ระบบดจิิตอลได้อย่างทัว่ถงึ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

1. มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ เป็นไปตามหลักกติกาสากลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ

2. ส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกันในการ
ประกอบกิจการเพือ่ให้สามารถขยายโครงข่ายวทิยกุระจายเสยีง
ในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากน้ี การพัฒนากิจการกระจายเสียงมีการด�าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
กองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์
สาธารณะใน 4 มาตรา คือ

• มาตรา 52 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา
ด้านกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม รวมทัง้ความสามารถ
ในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี 
สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

• มาตรา 52 (3) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาบคุลาการด้านกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการด�าเนินการของ
องค์กรซึง่ท�าหน้าทีจ่ดัท�ามาตรฐานทางจรยิธรรมของการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

• มาตรา 52 (4) สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

• มาตรา 52 (5) สนับสนุนการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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12. แนวทางการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
 ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย

ในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลนั้น ผู้ประกอบ
กิจการจะต้องมีความพร้อมอย่างแท้จริงในการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
ช่วงทดลองฯ ดงันัน้ การก�าหนดเกณฑ์คดัเลอืกและข้อก�าหนดส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมทดลองรบัส่งสญัญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเป็นปัจจัยหน่ึงที่ควรพิจารณา ตัวอย่างเช่น สหราชอาณาจักร
ท่ีมีการก�าหนดข้อก�าหนดต่างๆ ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการทดลองฯ ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกต้อง
ระบุถึงประเภทของการให้บริการ อีกทั้งสามารถให้บริการช่องรายการอย่างน้อย 9 ชั่วโมง/วัน  
ในช่วงทีม่ผู้ีรบัฟังวทิยกุระจายเสยีงเป็นจ�านวนมาก หรอื ช่วงเวลา 9.00 – 18.00 น. เพือ่เป็นการอ�านวย
ความสะดวกให้หน่วยก�ากับดูแลสามารถเก็บข้อมูลการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
ของประชาชนได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ีผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมการทดลองรับส่งวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดจิติอลควรตดิตัง้อปุกรณ์การให้บรกิาร และเริม่การทดลองการให้บรกิารภายใน 12 สปัดาห์
ตัง้แต่ได้รบัใบอนญุาตให้เข้าร่วมการทดลองรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล และเป็น
ผู้ที่รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดลองด้วยตนเอง

นอกจากน้ี ที่ปรึกษา ITU ได้ประเมินถึงความเหมาะสมและแนะน�าให้มีจ�านวนโครงข่าย 
วิทยกุระจายเสียงในระบบดจิติอลระดบัชาตจิ�านวน 2 โครงข่ายและมพีืน้ทีใ่นการทดลองฯ ระดบัชาติ
จ�านวน 5 พืน้ที ่(กรงุเทพฯ เชยีงใหม่ ขอนแก่น นครศรธีรรมราช และ สงขลา) ในช่วงเริม่ต้นการทดลองฯ 
ในพืน้ทีด่งักล่าวจะท�าให้มคีวามครอบคลมุของโครงข่ายได้ประมาณร้อยละ 15 ของประชากรทัง้หมด 
ก�าหนดโครงข่ายจ�านวน 2 โครงข่ายนัน้สบืเนือ่งจากเป็นจ�านวนโครงข่ายทีส่ามารถรองรบัช่องรายการ
ได้เพยีงพอในการรองรบัเนือ้หา รายการทีห่ลากหลายได้ อนัจะส่งผลให้ฐานผูฟั้งเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 
นอกจากนี้ โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลจ�านวน 2 โครงข่ายดังกล่าวเป็นจ�านวน 
ของโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงระดับชาติที่นิยมใช้กันในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร 
ประเทศนอร์เวย์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกด้วย แต่ส�าหรับการทดลองฯ 
ระดับท้องถิ่นนั้น ควรเริ่มต้นใช้โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลจ�านวน 1 โครงข่าย ทั้งนี้
จะมีการพิจารณาถึงจ�านวนโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถ่ินอีกคร้ัง 
เมื่อเล็งเห็นถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นต้องการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดจิติอลเพิม่ขึน้ ทัง้นี ้คลืน่ความถีท่ีใ่ช้ในช่วงทดลองฯ จะอยูใ่นย่านความถีส่งูมากแบนด์สาม 
(VHF Band III) ตั้งแต่ 174 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 230 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) แต่คลื่นความถี่ที่ใช้ 
ในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างออกไปตามแผนความถี่วิทยุ การทดลองรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิตอลการเริ่มจากระดับชาติกรณีระยะแรก และค่อยขยายไปยังทดลองระบบการรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่นในระยะถัดไป

การก�าหนดให้ผู้ทดลองให้บริการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลสามารถเลือกออกอากาศ 
คูข่นานได้ตามความสมคัรใจมคีวามสอดคล้องกบักรณศีกึษาในต่างประเทศทีร่ะบวุ่าวทิยกุระจายเสยีง
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ในระบบดิจิตอลจะประสบความส�าเร็จต่อเมื่อมีการเพ่ิมมูลค่า ซึ่งหมายถึงการจัดการให้มีบริการ
ใหม่ๆ คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น การพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมถึงมีเนื้อหารายการมากขึ้นอีกด้วย  
ดังนั้นการออกอากาศคู่ขนานโดยไม่มีกฎข้อบังคับในด้านเนื้อหาการออกอากาศ จึงเป็นเหมาะสม
ส�าหรับช่วงการเริ่มให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ทั้งนี้ เพ่ือให้กิจการกระจายเสียงมีข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดจิิตอลให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมถงึการปรบัปรงุข้อก�าหนดและเงือ่นไขของใบอนญุาต
การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (Service Provider) และใบอนุญาตให้บริการ 
โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (Network Provider) ได้ จึงควรมีการติดตามผล 
และการประเมินผลการทดลองฯ อย่างละเอียด โดยมีความครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้

1. พฤติกรรมการรับฟังวิทยุกระจายเสียง
1) สัดส่วนการรับฟังวิทยุกระจายเสียงแบ่งตามแพลตฟอร์ม (DAB+ FM AM และ วิทยุ

อินเทอร์เน็ต)
2) จ�านวนชั่วโมงในการฟังวิทยุกระจายเสียง (เช่น ฟังวิทยุกี่ชั่วโมงต่ออาทิตย์ เป็นต้น)
3) ระยะเวลาในการรับฟังวิทยุต่อครั้ง (จ�านวนนาทีในการรับฟังต่อครั้ง)

2. ยอดขายจ�านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
1) จ�านวนเครื่องวิทยุกระจายเสียงที่ขายได้
2) จ�านวนรุ่นของเครื่องวิทยุกระจายเสียงที่มีอยู่ในตลาด
3) จ�านวนยอดขายเครื่องวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลโดยแบ่งตามประเภท 

(ประเภทตั้งโต๊ะ ประเภทบนรถยนต์ และ ประเภทอื่นๆ)
3. มูลค่าตลาดและมูลค่าโฆษณา

1) มลูค่าตลาดของวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล และมลูค่าตลาดของวทิยกุระจายเสยีง
โดยรวม

2) จ�านวนผู้ซื้อโฆษณาบนสื่อวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
3) การช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ (มีความล่าช้าในการจ่าย 

ค่าธรรมเนียมกี่ครั้ง)
4. นวัตกรรมและความพึงพอใจ

1) จ�านวนและประเภทของช่องรายการใหม่ที่มีเฉพาะบนโครงข่าย DAB+
2) จ�านวนและประเภทของบริการแบบผสมบนโครงข่าย DAB+
3) จ�านวนและประเภทของการบริการประเภทใหม่บนโครงข่าย DAB+
4) จ�านวนและประเภทของการร้องเรียนของผู้บริโภค
5) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6) การรายงานต่อส�านักงาน กสทช. ด้วยคุณภาพและตรงเวลา
7) จ�านวนและประเภทของการร้องเรียนของผู้บริโภคต่อส�านักงาน กสทช. ด้านการให ้

บริการ หรือ ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
8) จ�านวนและประเภทของการไม่ปฏิบัติตามกฎของผู้ประกอบกิจการ
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นอกจากนี ้การก�าหนดระยะเวลาการทดลองฯ ทีเ่หมาะสมเป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีค่วรพจิารณา 
จากบทเรียนของการด�าเนินงานโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย 

แสดงให้เห็นว่าการก�าหนดระยะของการทดลองออกอากาศ ควรมีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถ
ทดสอบพารามิเตอร์ทางด้านเทคนิคที่เก่ียวข้อง รวมถึงแนวทางการให้บริการวิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิตอลได้ การก�าหนดเกณฑ์และข้อก�าหนดส�าหรับการคัดเลือกผู้เข้าร่วมทดลองระบบ
การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล การก�าหนดแผนการทดลองฯ รวมถึงจัดให้มี 
การตดิตามผลและการประเมนิผลการทดลองฯ นี ้เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัความเหน็ในการประชมุ 
กลุ่มย่อย ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และ ผลการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทาง 
การพัฒนากิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลและกลยุทธ์ในการเริ่มระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
ในระบบดิจิตอลที่ส�านักงาน กสทช. ด�าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2559 คือ ผู้เกี่ยวข้องประสงค์
ให้ส�านักงาน กสทช. ระบุแผนการทดลองการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
อย่างชัดเจน เพือ่ให้ผูป้ระกอบกจิการจะสามารถวางแผนและปรบัตวัได้ทนัต่อสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ 
ทีเ่ปล่ียนไป ควรเสนอให้เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบกจิการทีม่คีวามพร้อมสามารถเข้าร่วมการทดลองฯ ได้ 
รวมถึงมีการสนับสนุนการลงทุนในช่วงทดลองฯ

ส�านักงาน กสทช. โดย ส�านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้มี 
ประกาศ กสทช. เรือ่ง แผนความถีว่ทิยกุจิการกระจายเสยีงระบบดจิติอลเพือ่การทดลองหรอืทดสอบ 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ก�าหนดให้ใช้ช่องความถี่วิทยุช่องที่ 5 ถึง ช่องที่ 12 โดย 1 ช่อง 
 แบ่งออกเป็น 4 บล็อกได้แก่ A, B, C และ D โดยแต่ละบล็อกมีความถี่วิทยุ ความกว้างแถบความถี่ 
และความกว้างแถบความถี่วิทยุ ป้องกันเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน Recommendation ITU-R 
BS.1660-7 (10/2015) ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 39 ดังนี้
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ตารางที่ 39 การก�าหนดช่องความถ่ีวทิยุเพือ่การทดลองหรอืทดสอบ

ช่อง
ความถี่ 
วิทยุ

บล็อก

ความถี่วิทยุ (MHz) ความ
กว้าง

แถบคลื่น
ความถี่
(MHz)

ความกว้างแถบ
ความถี่วิทยุป้องกัน 

(kHz)
ขอบล่าง กึ่งกลาง ขอบบน

ด้าน
ล่าง

ด้านบน

5

A 174.160 174.928 175.696 1.536 - 176

B 175.872 176.640 177.408 1.536 176 176

C 177.584 178.352 179.120 1.536 176 176

D 179.296 180.064 180.832 1.536 176 336

6

A 181.168 181.936 182.704 1.536 336 176

B 182.880 183.648 184.416 1.536 176 176

c 184.592 185.360 186.128 1.536 176 176

D 186.304 187.072 187.840 1.536 176 320

7

A 188.160 188.928 189.696 1.536 320 176

B 189.872 190.640 191.408 1.536 176 176

c 191.584 192.352 193.120 1.536 176 176

D 193.296 194.064 194.832 1.536 176 336

8

A 195.168 195.936 196.704 1.536 336 176

B 196.880 197.648 198.416 1.536 176 176

c 198.592 199.360 200.128 1.536 176 176

D 200.304 201.072 201.840 1.536 176 320

9

A 202.160 202.928 203.696 1.536 320 176

B 203.872 204.640 205.408 1.536 176 176

C 205.584 206.352 207.120 1.536 176 176

D 207.296 208.064 208.832 1.536 176 336

10

A 209.168 209.936 210.704 1.536 336 176

B 210.880 211.648 212.416 1.536 176 176

c 212.592 213.360 214.128 1.536 176 176

D 214.304 215.072 215.840 1.536 176 320
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ช่อง
ความถี่ 
วิทยุ

บล็อก

ความถี่วิทยุ (MHz) ความ
กว้าง

แถบคลื่น
ความถี่
(MHz)

ความกว้างแถบ
ความถี่วิทยุป้องกัน 

(kHz)
ขอบล่าง กึ่งกลาง ขอบบน

ด้าน
ล่าง

ด้านบน

11

A 216.160 216.928 217.696 1.536 320 176

B 217.872 218.640 219.408 1.536 176 176

c 219.584 220.352 221.120 1.536 176 176

D 221.296 222.064 222.832 1.536 176 336

12

A 223.168 223.936 224.704 1.536 336 176

B 224.880 225.648 226.416 1.536 176 176

c 226.592 227.360 228.128 1.536 176 176

D 228.304 229.072 229.840 1.536 176 -

ทัง้นีย้งัได้ก�าหนดหนดพืน้ทีท่ดลองหรอืทดสอบระบบรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงระบบ
ดิจิตอล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี (พัทยา และศรีราชา) ขอนแก่น นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา ดังแสดงในตารางที่ 40

No.
Sub 

No.

Station 

Name
Lat (N) Long (E) Ch. Block

Center 

Freq. 

(MHz)

Max. 

ERP 

(kW)

POL
ht 

(m)

1.

1.1 Bangkok 13.790514 100.525346 6 B 183.648 1.00 V 185

1.2 Bangkok 13.790514 100.525346 6 C 185.360 5.00 V 185

1.3* Bangkok 13.790514 100.525346 10 C 213.360 2.00 V 185

2.

2.1 Chiang Mai 18.853972 98.959528 6 C 185.360 10.00 V 120

2.2 Chiang Mai 18.853972 98.959528 8 C 199.360 10.00 V 120

2.3 Chiang Mai 18.853972 98.959528 10 C 213.360 10.00 V 120

ตารางที่ 40 แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลอง
หรือทดสอบ
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No.
Sub 

No.

Station 

Name
Lat (N) Long (E) Ch. Block

Center 

Freq. 

(MHz)

Max. 

ERP 

(kW)

POL
ht 

(m)

3.

3.1†
Chonburi 
(Pattaya) 12.921483 100.866270 10 B 211.648 0.50 V 60

3.2*
Chonburi 
(Pattaya) 12.921483 100.866270 10 C 213.360 1.00 V 60

3.3#
Chonburi 
(Pattaya) 12.921483 100.866270 10 D 215.072 0.50 V 60

4.

4.1†
Chonburi 
(Sriracha) 13.189822 100.950564 10 B 211.648 0.40 V 43

4.2*
Chonburi 
(Sriracha) 13.189822 100.950564 10 C 213.360 2.00 V 43

4.3#
Chonburi 
(Sriracha) 13.189822 100.950564 10 D 215.072 0.50 V 43

5.

5.1 Khon Kaen 16.453378 102.950160 6 B 183.648 2.00 V 136

5.2 Khon Kaen 16.453378 102.950160 6 C 185.360 10.00 V 136

5.3 Khon Kaen 16.453378 102.950160 10 C 213.360 10.00 V 136

6.

6.1
Nakhon 
Ratchasima 14.947722 102.003760 9 C 206.352 0.50 V 153

6.2
Nakhon 
Ratchasima 14.947722 102.003760 11 C 220.352 1.00 V 153

6.3
Nakhon 
Ratchasima 14.947722 102.003760 11 D 222.064 0.25 V 153

7.

7.1
Nakhon Sri 
Thamarat 8.366633 99.977356 6 C 185.360 0.20 V 97

7.2
Nakhon Sri 
Thamarat 8.366633 99.977356 8 C 199.360 0.20 V 97

7.3
Nakhon Sri 
Thamarat 8.366633 99.977356 10 C 213.360 0.20 V 97

8.

8.1 Phuket 7.898639 98.395630 8 B 197.648 0.20 V 70

8.2 Phuket 7.898639 98.395630 8 C 199.360 0.25 V 70

8.3 Phuket 7.898639 98.395630 10 C 213.360 0.20 V 70
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No.
Sub 

No.

Station 

Name
Lat (N) Long (E) Ch. Block

Center 

Freq. 

(MHz)

Max. 

ERP 

(kW)

POL
ht 

(m)

9.

9.1
Prachuap 
Khiri Khan 12.565142 99.935176 6 D 187.072 10.00 V 55

9.2
Prachuap 
Khiri Khan 12.565142 99.935176 8 B 197.648 2.00 V 55

9.3
Prachuap 
Khiri Khan 12.565142 99.935176 8 C 199.360 10.00 V 55

10.
10.1 Song Khla 7.037696 100.518640 9 C 206.352 0.20 V 80

10.2 Song Khla 7.037696 100.518640 9 D 208.064 0.10 V 80

นอกจากนีย้งัก�าหนดเงือ่นไขการใช้คลืน่ความถีส่�าหรบักจิการกระจายเสยีงในระบบดจิติอล 
ในย่านความถี่วิทยุ 174-230 MHz

1. การใช้คล่ืนความถีต้่องได้รับอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีต่ามประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 
การอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีใ่นกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์เพือ่การทดลองหรอืทดสอบ
เป็นการชั่วคราว

2. การใช้งานเคร่ืองวิทยุคมนาคม และการต้ังสถานีวิทยุคมนาคมต้องสอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม 
ทีค่ณะกรรมการ กจิการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตปิระกาศก�าหนด

3. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ และผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ต้องประสานงานกบัผูไ้ด้รบัอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีร่ายอืน่ เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการรบกวน
คลืน่ความถี ่ทัง้นี ้คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
อาจก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณี
ตามความเหมาะสม

4. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ และผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
ปฏบิตัติามข้อตกลงในการประสานงานความถีว่ทิยบุรเิวณชายแดนกบัประเทศเพือ่นบ้านทีเ่กีย่วข้อง

5. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้ได้รับใบอนุญาตเครื่องวิทยุคมนาคม และผู้ได้รับ
อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิประกาศก�าหนด และทีจ่ะประกาศก�าหนดเพิม่เตมิ

  

หมายเหตุ : “*”, “†” และ “#” หมายถึง ให้ใช้งานคลืน่ความถ่ีแบบโครงข่ายความถีเ่ดยีว (Single Frequency Network) 
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13. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล มาตรฐานการรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล รูปแบบการให้บริการ การให้บริการวิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิตอลของต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลทั่วโลก  
เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการเสริมสร้างความรู ้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้ประกอบ 
การวิเคราะห์และจัดท�าแผนการเร่ิมการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  
เพือ่พฒันากจิการวทิยกุระจายเสยีงของประเทศให้มคีวามก้าวหน้าด้านเทคโนโลยแีละสามารถใช้คลืน่
ความถี่วิทยุที่เป็นทรัพยากรของชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับความต้องการ
และความจ�าเป็นพื้นฐานในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ ให้บริการได้ทั่วถึงและเป็นประโยชน์
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการด้านการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ 
เพื่อให้การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และใช้งานคลื่นความถี่ได้อย่าง
เกดิประโยชน์สงูสดุ การเลอืกเทคโนโลยสี�าหรบัใช้ในกจิการวทิยกุระจายเสยีง การก�าหนดมาตรฐาน
ในการรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์รับสัญญาณ การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัในการขบัเคลือ่นกจิการวทิยกุระจายเสยีงระบบดจิติอล รวมถงึการถอดบทเรยีน
จากกรณีศึกษาจากต่างประเทศเพ่ือน�าข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนานโยบาย กระบวนการและ 
การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงของไทย

เทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ท�าให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้คลื่นความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีระบบแอนะล็อกเดิมที่ขนาด 
ช่องสญัญาณเท่ากนั ระบบดจิติอลสามารถให้บรกิารช่องรายการวทิยไุด้มากกว่า นบัเป็นการจดัสรร
ทรัพยากรคล่ืนความถี่ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถน�าคลื่น
ความถี่วิทยุที่ว่างลง น�าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์
จากคลื่นความถี่ที่ได้คืน จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
ระบบดิจิตอล ท�าให้คุณภาพในการรับส่งสัญญาณดีขึ้น สามารถทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีขึ้น  
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระบบแอนะล็อกเดิมส่งผลให้สามารถออกแบบ
การส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่บริการทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลยังใช้พลังงานน้อยกว่าอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบแอนะล็อกเมื่อเปรียบเทียบในขอบเขตพื้นที่บริการที่เท่ากัน ดังนั้นการเปลี่ยนโครงข่ายการ 
รับส่งสัญญาณเป็นระบบดิจิตอลทั่วประเทศเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ 
อย่างมีนัยส�าคัญ 
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ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ในการเริ่มระบบการรับส่ง 
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลส�าหรับประเทศไทย ภาครัฐควรสนับสนุนให ้
ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสียงทีม่คีวามพร้อมในการให้บรกิารวทิยกุระจายเสยีงทัง้ด้านเนือ้หารายการ
และรูปแบบบริการต่างๆ ได้ทดลองการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอลเพื่อท�าการทดสอบ
ระบบรับส่งสัญญาณและการให้บริการในระยะแรก ไม่ควรเกินจ�านวน 36 รายการ (2 โครงข่าย)  
ในพืน้ทีใ่ห้บรกิารในเมอืงใหญ่ทีย่งัมย่ีานความถีว่่างอยู ่คอื กรงุเทพมหานคร เชยีงใหม่ ชลบรุ ี(พทัยา 
และศรรีาชา) ขอนแก่น นครราชสมีา นครศรธีรรมราช ภเูกต็ ประจวบครีขีนัธ์ และสงขลา ซึง่ครอบคลมุ
ประชากรกว่าร้อยละ 15 ของประเทศ และจัดตั้งคณะท�างานที่มีการท�างานร่วมกันทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์
เครื่องรับวิทยุดิจิตอล เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
รองรับความต้องการใช้งานของผู ้บริโภคโดยเฉพาะกลุ ่มผู ้ฟังในรถยนต์ กลุ ่มผู ้ผลิตรายการ 
เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่วนเทคนิค เครื่องรับ รูปแบบการให้บริการ พัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์
ให้ความรูก้บัประชาชน กลุม่ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายควรมกีารร่วมทนุสร้างโครงข่ายด้วยกนัเพือ่ประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นต้น ทั้งนี้การรับฟังวิทยุดิจิตอลในต่างจังหวัด นอกเขตเทศบาลจะช้ากว่า 
ในเมอืงใหญ่เน่ืองจากปัจจยัหลายประการ เช่น แผนการสร้างโครงข่ายเข้าถงึผูฟั้งช้ากว่า ก�าลงัซ้ือต�า่กว่า
และถึงแม้ว่าระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลจะมีบริการเสริมนอกจาก
บริการทางเสียง แต่บริการเสริมบางประเภทก็อาจจะเหมาะกับผู้ฟังในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น ดังนั้น 
ผู้ให้บริการอาจจะต้องเตรียมเน้ือหารูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมกับการให้บริการวิทยุดิจิตอลแก่ผู้ฟัง 
ในต่างจังหวัด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ให้บริการนั้นมีต้นทุนผลิตบริการสูงขึ้นอีก 

ภาครัฐหรือหน่วยงานก�ากับดูแลควรมีการก�าหนดมาตรการต่างๆ ร่วมกันของหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้องในสนับสนุนการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  
เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนของผู้บริโภค นอกจากน้ีเพื่อให้ประชาชนรับฟังบริการกระจายเสียง 
ในทกุแพลตฟอร์ม จงึควรมมีาตรการในการสนบัสนนุการเข้าถงึบรกิารกระจายเสยีงในทกุเทคโนโลยี 
สนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการกระจายเสียงโดยทั่วถึง ซึ่งปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้กระบวนการ
เริ่มระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เป็นไปตามแผนงานและนโยบาย 
ท่ีเกีย่วข้อง นอกจากการก�าหนดกรอบเวลา พืน้ที ่และเงือ่นไขการเร่ิมรับส่งสญัญาณวิทยกุระจายเสยีง 
ในระบบดิจิตอลแล้ว ควรพิจารณาก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือเร่งอัตราการเติบโตของ 
กลุม่ผูบ้รโิภคทีส่ามารถรับสัญญาณวทิยกุระจายเสียงในระบบดจิติอล ซึง่อาจด�าเนนิการผ่านความร่วมมอื 
จากหลายๆ ฝ่าย ทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานก�ากับดูแล ผู้ประกอบกิจการ และผู้ผลิตอุปกรณ์  
เพื่อเป็นการลดภาระการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายที่ซ�า้ซ้อนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

��������_������������_��������_29���61.indd   180 29/3/2561   17:12:58



181รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

บรรณานุกรม

ABC. (2560,ธันวาคม). Digital Radio. สืบค้นจาก http://radio.abc.net.au/

Bltbangkok. แนวโน้มทิศทางโฆษณาไทยปี 2561 นี้.(2561, มกราคม). สืบค้นจาก http://www. 
bltbangkok.com/News/แนวโน้มทิศทางโฆษณาไทยปี2561 นี้

Commercial Radio Australia Ltd. (2561, มกราคม). สืบค้นจาก 
http://www.digitalradioplus.com.au/

Digital One.( 2560,ธันวาคม). สืบค้นจาก http://www.ukdigitalradio.com/

Digital Radio Plus. (2559, ธนัวาคม).  What is Digital Radio? สบืค้นจากhttp://www.digitalradioplus.
com.au/

Federal Office of Communications. (OFCOM). (2559, ธันวาคม). Location of radio transmitters. 
สืบค้นจาก https://www.bakom.admin.ch/bakom/en/homepage/ofcom/contact.html/

Frontier Smart Technologies Group Ltd. (2561,มกราคม). Digital radio switchover underway 
in Norway.). สืบค้นจาก http://www.frontier-silicon.com/undok/

Radiocentre. (2560, ธันวาคม). Industry Facts. สืบค้นจาก http://www.radiocentre.org/about/

Radio.no (2561, มกราคม). สืบค้นจาก http://radio.no/category/artikler/english/

RAJAR. (2561, กุมภาพันธ์). News. สืบค้นจาก http://www.rajar.co.uk/

RAJAR. (2561, กุมภาพันธ์). Quarterly Listening. สืบค้นจาก 
http://www.rajar.co.uk/listening/quarterly_listening.php/

SBS Radio. (2560, ธันวาคม) . สืบค้นจาก http://www.sbs.com.au/radio/

��������_������������_��������_29���61.indd   181 29/3/2561   17:12:58



182 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

Walop, P. (2013). Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial Radio Service in Thailand:  
 The International Telecommunication Union.   

Walop, P. & Sable L. (2014). DAB Network Architectures and Equipment: The International 
Telecommunication Union.

Walop, P. & Sadhu S. (2014). DAB+ service & planning requirements: The International  
 Telecommunication Union.

Walop, P. (2016). International DAB deployment benchmarks: The International  
 Telecommunication Union.

Walop, P. & Sabel L.(2016). Practice Guidelines for a Digital Radio Trial in Thailand:  
 The International Telecommunication Union.

WorldDAB. (2016) Geneva, Switzerland: WorldDAB Global Summary : Digital radio  
 broadcasting using the DAB family of standards. 

WorldDAB. Country Information. (2560, ธันวาคม). สืบค้นจาก https://www.worlddab.org/

ส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล. (2557). รายงานการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการเร่ิมให้บริการ 
 และมาตรฐานวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล. ส�านักงาน กสทช

ส�านักกจิการโทรทัศน์ในระบบดจิติอล. (2558). รายงานการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล 
 ของต่างประเทศ.ส�านักงาน กสทช

ส�านกักจิการโทรทศัน์ในระบบดจิติอล. (2559). แผนกลยทุธ์ส�าหรบัการเริม่รบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีง 
 ในระบบดิจิตอล.ส�านักงาน กสทช

ส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล). (2559). คู่มือการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล.

��������_������������_��������_29���61.indd   182 29/3/2561   17:12:58



183รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2559).  
 ผูไ้ด้รบัอนญุาตทดลองประกอบกิจการฯท่ีสามารถออกอากาศได้. สบืค้นเมือ่ 1 กรกฎาคม 2559,  
 จาก https://broadcast.nbtc.go.th/radio/

ส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล. (2560). รายงานวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการเร่ิม 
 ระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และโอกาสการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่. 
 ส�านักงาน กสทช
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2560).  
 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส�ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการ 
 กระจายเสียง

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.(2561).  
 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทบทวนร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียงและรายงานประเมิน 
 ผลกระทบต่อร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA)

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.(2561).  
 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
 เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ.

��������_������������_��������_29���61.indd   183 29/3/2561   17:12:58



ภาคผนวก

��������_������������_��������_29���61.indd   184 29/3/2561   17:12:58



185รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

ภาคผนวก ก

สรุปการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2560
ส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) ส�านักงาน กสทช.

1. ปี 2555

1.1 การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู ่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอล เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่ง
สญัญาณในระบบดจิติอล ในปี 2555 ได้มกีารท�าบนัทกึความเข้าใจ เรือ่ง ความร่วมมอืในการทดลอง
ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ระหว่าง ส�านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กองทัพบก  
(สถานวิีทยโุทรทัศน์กองทพับก) บรษิทั อสมท จ�ากดั (มหาชน) และกรมประชาสมัพนัธ์ ซึง่ได้มพีธิลีงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2555 ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรลัลาดพร้าว 
(รูปที่  ก-1) โดยบันทึกความเข ้าใจนี้ ให ้มีการร ่วมกันทดลองระบบการรับส ่งสัญญาณ  
เพื่อพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
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รูปท่ี ก-1 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 
 
 
 
 
 
2. ปี 2556 

 2.1 การเข้าร่วมการประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
แลกเปล่ียนมุมมองต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และภูมิภาคอื่นๆ 
เช่น Radio Asia 2013 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (รูปท่ี ก-2) 

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: TH
SarabunPSK

ทีจั่ดรูปแบบ: ปกติ, การเยื้อง: บรรทัดแรก: 
1.25 ซม.,  ไม่มีสัญลักษณแ์สดงหัวข้อย่อย
และล าดับเลข

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

รปูที ่ก-1 พธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจ เรือ่งความร่วมมอืในการทดลองระบบการรบัส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
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รูปท่ี ก-2 การประชุม Radio Asia ๒๐๑๓ 

 
2.2 การ จัดประชุม เชิ งปฏิบัติ การร่ วม กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

(International Telecommunication Union: ITU) NBTC/ITU Workshop on Digital Radio 
Technologies เมื่อวันท่ี ๑-๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม The Emerald Hotel กรุงเทพมหานคร 
ภายใต้โครงการความร่วมมือ “Project on Roadmap Development for Digital Terrestrial Radio 
Roll Out in Thailand” ระหว่างส านักงาน กสทช. กับ ITU ซ่ึงก าหนดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอด
ความรู้และพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Digital Radio Technologies 
and Implementation” อีกครั้งในวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเริ่ม
ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร
ด้านกิจการกระจายเสียงของส านักงาน กสทช. รวมไปถึงผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงจากหน่วย
งาภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กองทัพบก และกรมประชาสัมพันธ์ (ภาพท่ี ๓) 

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: 16 พ., แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซ้อน: TH SarabunPSK,
16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: การเยื้อง: ซ้าย:  0 ซม.,
บรรทัดแรก:  2.01 ซม., เค้าร่างล าดับเลข
+ ระดับ: 2 + ลักษณะล าดับเลข: 1, 2, 3,
… + เริ่มที:่ 2 + การจัดแนว: ซ้าย + จัด
แนวที:่  2.01 ซม. + เยื้องที:่  2.65 ซม.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ ...

ทีจั่ดรูปแบบ ...

รูปที่ ก-2 การประชุม Radio Asia 2013

2.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 
NBTC/ITU Workshop on Digital Radio Technologies เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม 
The Emerald Hotel กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการความร่วมมือ “Project on Roadmap  
Development for Digital Terrestrial Radio Roll Out in Thailand” ระหว่างส�านักงาน กสทช. 
กับ ITU โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง  
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Digital Radio Technologies and Implementation”  
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการเริ่มระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสยีงระบบดจิติอล และเพือ่เป็นการเสรมิสร้างความรูใ้ห้แก่บคุลากรด้านกจิการกระจายเสยีง 
ของส�านกังาน กสทช. รวมไปถงึผูป้ระกอบการสถานวีทิยกุระจายเสยีงจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
ได้แก่ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) กองทัพบก และกรมประชาสัมพันธ์ (รูปท่ี ก-3)

2. ปี 2556 

2.1 การเข ้าร ่วมการประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
และแลกเปล่ียนมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
และภูมิภาคอื่นๆ เช่น Radio Asia 2013 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (รูปที่ ก-2)
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รูปท่ี ก-3  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Radio Technologies and Implementation” 

 
๒.๑ เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการวิทยุกระจายเสียง ในวันท่ี ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อหารือถึง

แนวทางการเตรียมความพร้อมการเริ่มระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล รวมไป
ถึงรับทราบข้อมูลการด าเนินงานกิจการกระจายเสียง ของหน่วยงานดังต่อไปนี้  
  ๑) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
  ๒) กองทัพบก 

๓) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
๒.๒ จัดท ารายงาน “Considerations on Available DAB+ Capacity in Thailand”  แล้ว

เสร็จในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

๓. ปี ๒๕๕๗ 
๓.๑ ส านักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก WorldDMB ประจ าปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นข้อมูลการ

จัดท านโยบายและแผนการเริ่มกระบวนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล รวมถึงข้อ
สรุปผลการให้บริการการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศต่างๆ (ภาพท่ี ๔) 

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: 16 พ., แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซ้อน: TH SarabunPSK,
16 พ.

รูปที่ ก-3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Radio Technologies and  
Implementation”

2.3 จัดท�ารายงาน “Considerations on Available DAB+ Capacity in Thailand”  
แล้วเสร็จในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

3. ปี 2557

3.1 ส�านักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก WorldDMB (WorldDAB) ประจ�าปี 2557  
เพื่อเป็นข้อมูลการจัดท�านโยบายและแผนการเร่ิมกระบวนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
ระบบดิจิตอล รวมถึงข้อสรุปผลการให้บริการการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
ของประเทศต่างๆ (รูปที่ ก-4) 

https://www.worlddab.org/country-information/thailand
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รูปท่ี ก-4 การเข้าร่วมเป็นสมาชิก WorldDMB Forum 

 
๓.๒ การส ารวจสภาพการด าเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือในเครือข่ายกองทัพบก 

ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน และจังหวัดล าปาง ในระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อ
เตรียมความพร้อมการจัดท าแผนการเริ่มกระบวนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และรับทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงของแต่ละภูมิภาค รวมถึงส ารวจข้อมูลพฤติกรรมการรับฟังวิทยุในปัจจุบันของประชาชน
แต่ละภูมิภาค (ภาพท่ี ๕) 

 
รูปท่ี ก-5 การส ารวจสภาพการด าเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือ 

 
๓.๓ ส านักงาน กสทช. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศจัดท ารายงานผลการศึกษา

แผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลส าหรับประเทศไทย (Roadmap for the 
Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand) โดยประกอบด้วย แนวโน้มสภาพ

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น)
Calibri, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่บซ้อน:
TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น)
Calibri, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่บซ้อน:
TH SarabunPSK, 16 พ.

รูปที่ ก-4 การเข้าร่วมเป็นสมาชิก WorldDMB Forum

3.2 การส�ารวจสภาพการด�าเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือในเครือข่าย
กองทพับก ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัล�าพนู และจงัหวดัล�าปาง ในระหว่างวนัที ่10 - 12 มนีาคม 
2557 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดท�าแผนการเร่ิมกระบวนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
ระบบดิจิตอลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรับทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประกอบ
กิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงของแต่ละภูมิภาค รวมถึงส�ารวจข้อมูลพฤติกรรมการรับฟังวิทยุ
ในปัจจุบันของประชาชนแต่ละภูมิภาค (รูปที่ ก-5)

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  195 

 
รูปท่ี ก-4 การเข้าร่วมเป็นสมาชิก WorldDMB Forum 

 
๓.๒ การส ารวจสภาพการด าเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือในเครือข่ายกองทัพบก 

ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน และจังหวัดล าปาง ในระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อ
เตรียมความพร้อมการจัดท าแผนการเริ่มกระบวนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และรับทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงของแต่ละภูมิภาค รวมถึงส ารวจข้อมูลพฤติกรรมการรับฟังวิทยุในปัจจุบันของประชาชน
แต่ละภูมิภาค (ภาพท่ี ๕) 

 
รูปท่ี ก-5 การส ารวจสภาพการด าเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือ 

 
๓.๓ ส านักงาน กสทช. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศจัดท ารายงานผลการศึกษา

แผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลส าหรับประเทศไทย (Roadmap for the 
Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand) โดยประกอบด้วย แนวโน้มสภาพ

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น)
Calibri, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่บซ้อน:
TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น)
Calibri, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่บซ้อน:
TH SarabunPSK, 16 พ.

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  195 

 
รูปท่ี ก-4 การเข้าร่วมเป็นสมาชิก WorldDMB Forum 

 
๓.๒ การส ารวจสภาพการด าเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือในเครือข่ายกองทัพบก 

ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน และจังหวัดล าปาง ในระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อ
เตรียมความพร้อมการจัดท าแผนการเริ่มกระบวนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และรับทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงของแต่ละภูมิภาค รวมถึงส ารวจข้อมูลพฤติกรรมการรับฟังวิทยุในปัจจุบันของประชาชน
แต่ละภูมิภาค (ภาพท่ี ๕) 

 
รูปท่ี ก-5 การส ารวจสภาพการด าเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือ 

 
๓.๓ ส านักงาน กสทช. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศจัดท ารายงานผลการศึกษา

แผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลส าหรับประเทศไทย (Roadmap for the 
Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand) โดยประกอบด้วย แนวโน้มสภาพ

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น)
Calibri, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่บซ้อน:
TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น)
Calibri, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่บซ้อน:
TH SarabunPSK, 16 พ.

รูปที่ ก-5 การส�ารวจสภาพการด�าเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือ
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กิจการกระจายเสียงของประเทศไทย  เทคโนโลยีและคุณลักษณะเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล สภาพกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศต่างๆ เป็นต้น 

๓.๔ ส านักงาน กสทช. ได้จัดท าร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง  โดยมีการก าหนดแนว
ทางการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผน และน าเสนอต่อท่ี
ประชุมร่วมคณะอนุกรรมการกิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน และกิจการทางธุรกิจ คร้ัง ท่ี 
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพัฒนากิจการกระจายเสียง 
(ภาพท่ี ๗) 

 
รูปท่ี ก-6 การประชุมร่วมคณะอนุกรรมการกิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน และ
กิจการทางธุรกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
 

๓.๕ น าเสนอร่างแผนฯ ต่อ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ในช่วง สิงหาคม-
ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๓.๖ น าเสนอน าเสนอรายงานการเริ่มให้บริการและมาตรฐานกิจการกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอล และรายงานการก าหนดชื่อเมืองใหญ่ท่ีสามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลได้  
ต่อ ลสทช. ในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

๓.๗ ส านักงาน กสทช.ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“NBTC/ITU Workshop on Roadmap for Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in 
Thailand” เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยมีหัวข้อการบรรยายท่ีส าคัญ อาทิ Transition from Analogue to 
Digital Terrestrial Radio Broadcasting, DAB Global Developments, Digital Radio Options for 
Thailand และ DAB Network Architecture and System Equipment มีผู้ท่ีสนใจในกิจการกระจาย

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

3.3 ส�านักงาน กสทช. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศจัดท�ารายงานผล 
การศกึษาแผนการเร่ิมรับส่งสัญญาณวทิยกุระจายเสียงในระบบดจิติอลส�าหรบัประเทศไทย (Roadmap 
for the Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand) โดยประกอบด้วย 
แนวโน้มสภาพกิจการกระจายเสียงของประเทศไทย เทคโนโลยีและคุณลักษณะเกี่ยวกับการรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล สภาพกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศ
ต่างๆ และรายงาน “DAB+ Services & Planning Requirements” แล้วเสรจ็ในเดอืน กมุภาพนัธ์ 2557

3.4 ส�านักงาน กสทช. ได้จัดท�าร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง โดยมีการก�าหนด
แนวทางการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผน  
และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุร่วมคณะอนกุรรมการกจิการกระจายเสยีงบรกิารสาธารณะ คณะอนกุรรมการ
กิจการกระจายเสียงบริการชุมชนและคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ  
ครัง้ที ่2/2557 เมือ่วนัที ่10 มถินุายน 2557 เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบร่างพฒันากจิการกระจายเสยีง 
(รูปที่ ก-6)

รูปที่ ก-6 การประชุมร่วมคณะอนุกรรมการกิจการบริการสาธารณะ 
กิจการบริการชุมชน และกิจการทางธุรกิจ ครั้งที่ 2/2557

3.5 น�าเสนอรายงานการเริ่มให้บริการและมาตรฐานกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
และรายงานการก�าหนดช่ือเมืองใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลได้  
ต่อผู้บริหารในวันที่ 29 กันยายน 2557

3.6 ส�านกังาน กสทช. ร่วมกบัสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรื่อง “NBTC/ITU Workshop on Roadmap for Introduction of Digital Terrestrial Radio 
Services in Thailand” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล โดยมผีูท้ีส่นใจในกจิการกระจายเสยีงในระบบ
ดิจิตอล รวมถึงผู้บริหารและพนักงานส�านักงาน กสทช. จ�านวน 200 คน จากผู้ประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียงจากภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ (รูปที่ ก-7)
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190 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  197 

เสียงในระบบดิจิตอล รวมถึงผู้บริหารและพนักงานส านักงาน กสทช. จ านวน ๒๐๐ คน จากผู้ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงจากภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ (ภาพที่ 
๘) 

 
 

 
รูปท่ี ก-8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBTC/ITU Workshop on Roadmap for Introduction 
of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand” 
 
๓.๘ จัดท ารายงาน “DAB+ Services & Planning Requirements” แล้วเสร็จในวันท่ี ๒๑ 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๗ 
๓.๙ จัดท ารายงาน “Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial Radio 

Services in Thailand” แล้วเสร็จในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๗ 
๓.๑๐ จัดท ารายงาน “Local and Regional Areas for Digital Radio” แล้วเสร็จในวันท่ี ๒๕ 

เมษายน ๒๕๕๗ 

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: 16 พ., แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซ้อน: TH SarabunPSK,
16 พ.

4. ปี 2558

4.1 ปรบัปรงุร่างแผนพฒันากจิการกระจายเสยีง ซึง่มนีโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการเริม่ระบบ
การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเป็นส่วนหนึ่งของแผน ประกอบด้วย นโยบาย 
ด้านเทคโนโลยี นโยบายด้านการบริหารคล่ืนความถ่ี นโยบายด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
นโยบายด้านการทดลองระบบการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล นโยบายด้านการ
ออกอากาศคู่ขนาน (Simulcast) และนโยบายด้านการอนญุาตประกอบกจิการ และจดัท�าร่างรายงาน 
การประเมินผลกระทบของแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพ
กิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดจิิตอล นโยบายการพฒันากจิการวทิยกุระจายเสยีง ผลกระทบต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องภาคส่วนต่างๆ ตามที ่
ก�าหนดในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเปลี่ยนผ่านไปสู ่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอล น�าเสนอที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 

4.2 ส�านักงาน กสทช. โดย จส. ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย ต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนา
กจิการกระจายเสยีง พร้อมทัง้น�าร่างรายงานการประเมนิผลกระทบของแผนพฒันากจิการกระจายเสยีง 
(RIA) จ�านวน 6 คร้ัง ในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ อาคารหอประชุม ส�านักงาน กสทช.  
และช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2558 ทั้ง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยได้เชิญกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้แทนจากผู้ให้บริการกระจายเสียง ผู้แทนจากหน่วยงาน 
ความมั่นคงผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนนักวิชาการสายนิเทศศาสตร์ ผู้แทนภาคประชาชน  

รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุม https://www.itu.int/en/ITU-D/ 
Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2014/December-DR-Thailand/home.aspx

รูปที่ ก-7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBTC/ITU Workshop on Roadmap for 
Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand”
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191รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล >>

ผู ้แทนภาคอุตสาหกรรม และผู ้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�านวนกว่า 400 คน  
เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น (รูปที่ ก-8) 

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  199 

 
รูปท่ี ก-9 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนากิจการกระจายเสียง พร้อมทั้ง

น าร่างรายงานการประเมินผลกระทบของแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) 
 

รูปท่ี ก-10 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนากิจการกระจายเสียงครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีและทุกภาคส่วน 

 

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  199 

 
รูปท่ี ก-9 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนากิจการกระจายเสียง พร้อมทั้ง

น าร่างรายงานการประเมินผลกระทบของแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) 
 

รูปท่ี ก-10 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนากิจการกระจายเสียงครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีและทุกภาคส่วน 

 

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  199 

 
รูปท่ี ก-9 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนากิจการกระจายเสียง พร้อมทั้ง

น าร่างรายงานการประเมินผลกระทบของแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) 
 

รูปท่ี ก-10 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนากิจการกระจายเสียงครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีและทุกภาคส่วน 

 

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  199 

 
รูปท่ี ก-9 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนากิจการกระจายเสียง พร้อมทั้ง

น าร่างรายงานการประเมินผลกระทบของแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) 
 

รูปท่ี ก-10 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนากิจการกระจายเสียงครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีและทุกภาคส่วน 

 

รูปที่ ก-8 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนากิจการ
กระจายเสียงครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน
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192 << รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  201 

ภิญญา กลางณรงค์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับการเริ่มรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ (ภาพท่ี ๑๑) 

 

 
รูปท่ี ก-11 การหารือถึงแนวทางการพัฒนากิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล การออกแบบโครงข่าย 

รูปแบบการใหบ้ริการ การพัฒนาเนื้อหารายการและมาตรการสนับสนุนของ ๓ หน่วยงาน 
 

๕.๒ น าเสนอรายงานผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ ร่างแผนพัฒนากิจการกระจาย
เสียง และผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของต่างประเทศต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการตามมติท่ีประชุม กสท. เพื่อปรับปรุงร่างแผนพัฒนากิจการ

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  201 

ภิญญา กลางณรงค์ เ พ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับการเริ่มรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ (ภาพท่ี ๑๑) 

 

 
รูปท่ี ก-11 การหารือถึงแนวทางการพัฒนากิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล การออกแบบโครงข่าย 

รูปแบบการใหบ้ริการ การพัฒนาเนื้อหารายการและมาตรการสนับสนุนของ ๓ หน่วยงาน 
 

๕.๒ น าเสนอรายงานผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ ร่างแผนพัฒนากิจการกระจาย
เสียง และผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของต่างประเทศต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการตามมติท่ีประชุม กสท. เพื่อปรับปรุงร่างแผนพัฒนากิจการ

รูปที่ ก-9 การหารือถึงแนวทางการพัฒนากิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
การออกแบบโครงข่าย รูปแบบการให้บริการ การพัฒนาเนื้อหารายการและ
มาตรการสนับสนุนของ 3 หน่วยงาน

4.3 ทบทวนข้อเสนอการออกแบบโครงข่ายส�าหรับการทดลองทดสอบการเร่ิมรับส่ง
สัญญาณวิทยกุระจายเสยีงในระบบ ก�าหนดกรอบและทางเลอืกส�าหรบั (Digital Radio Deployment 
Strategy) ในวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2558 ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

4.4 จดัท�ารายงานการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอลและรายงาน “DAB+ 
Cost Assessment: CAPEX Cost Model” และ การรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล 
ของต่างประเทศ น�าเสนอผู้บริหารในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 

4.5 จัดท�ารายงาน “Considerations on Available DAB+ Capacity in Thailand” 
แล้วเสร็จในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558

4.6 จัดท�ารายงาน “DAB+ System Architecture Design for Thailand” และ  
“DAB+ Cost Assessment: CAPEX cost model” แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

4.7 จดัท�ารายงาน “International Benchmarks for DAB+ Digital Radio Deployment” 
แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อเปรียบเทียบการประกอบกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล
ในมิติต่างๆ 4 ประเทศ คือ ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
และประเทศนอร์เวย์

5. ปี 2559

5.1 ส�านกักจิการโทรทศัน์ในระบบดจิติอล (จส.) ร่วมกบัสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU) เข้าหารือถึงแนวทางการพัฒนากิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล การออกแบบโครงข่าย  
รูปแบบการให้บริการ การพัฒนาเนื้อหารายการและมาตรการสนับสนุน ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) 
กองทัพบก 2) กรมประชาสมัพนัธ์ และ 3) บรษิทั อสมท จ�ากดั (มหาชน) รวมทัง้ ได้เข้าหารอืกบัประธาน 
กสท. พันเอก นที ศุกลรัตน์ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ส�าหรับการเร่ิมรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2559 (รูปที่ ก-9)
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5.2 ส�านกักจิการโทรทศัน์ในระบบดจิติอล (จส.) ร่วมกบัสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU) โดย Mr. Peter Walop หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการและทีมงานจากสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU) ได้เข้าหารือแนวทางการพัฒนากิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  
การออกแบบโครงข่าย รูปแบบการให้บริการ การพัฒนาเนื้อหารายการและมาตรการสนับสนุน 
ของ 6 หน่วยงาน ดังน้ี 1) บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จ�ากัด 2) บริษัท 
บีอีซี-เทโร เรดิโอ จ�ากัด 3) บริษัท เอไทม์ มีเดีย จ�ากัด 4) บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  
5) บรษิทั คลูลซิึม่ จ�ากัด 6) สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และ 7) องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพ 
สาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนกลยุทธ์ส�าหรับการเริ่มรับส่ง 
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ในวันที่ 11-25 พฤษภาคม 2559 

5.3 ส�านกังาน กสทช. ร่วมกบัสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จดัท�าแผนกลยทุธ์
ส�าหรบัการเริม่รบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล ส�าหรบัประเทศไทย และได้จดัประชมุ
กลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางการพัฒนากิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 
2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
ผู้ผลิตอปุกรณ์เครือ่งรบัสญัญาณ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้อง เพือ่รวบรวมข้อมลูในการปรบัปรงุ
แผนกลยุทธ์ส�าหรับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

5.4 ส�านกังาน กสทช. ร่วมกบัสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ร่วมจดัท�ารายงาน 
“Deployment Strategies for Digital Radio Services in Thailand” รายงาน “Practical Guidelines 
for a Digital Radio Trial in Thailand” และรายงาน “Practical Guidelines for a Digital Radio 
Auction in Thailand” แล้วเสร็จในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

5.5 ส�านักงาน กสทช. โดย จส. ได้จัดให้มีการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบวิทยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล ระหว่างพฤศจกิายนถงึธนัวาคม 2559 เพือ่เตรยีมความพร้อม 
รองรับกระบวนการเร่ิมระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย  
รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์และสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจเกีย่วกบั
ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล มาตรฐานและเทคโนโลยี โครงข่าย 
การส่งสัญญาณ อปุกรณ์รบัสญัญาณ การประยกุต์ใช้งาน กรณศีกึษาต่างประเทศ และแผนยทุธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจทั้ง 4 ภูมิภาค ณ จังหวัดตรัง 
อันเป็นการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2555 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมีผู ้เข้าร่วมอบรมประมาณ 400 คน และได้จัดท�า 
หนังสือคู ่มือการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือใช้ประกอบการอบรม 
และเผยแพร่ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ (รูปที่ ก-10)
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รูปท่ี ก-14 การจัดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

๕.๗ จส. ร่วมกับท่ีปรึกษา บริษัท เออีซี แอดไวซอรี่ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผล
การด าเนินงานภายใต้โครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจาย
เสียง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ“แนวทางการจัดท าตัวชี้วัดพฤติกรรมของประชาชนในการเข้าถึงบริการ
โทรทัศน์และบริการกระจายเสียง” “กรณีศึกษาต่างประเทศการเปล่ียนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล” “การส ารวจเชิงสถิติ
และสรุปผลการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง” 
“กรณีศึกษาต่างประเทศการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอล” “การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของการเร่ิมระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทย และ 

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) TH
SarabunPSK, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่
บซ้อน: TH SarabunPSK, 16 พ.

รปูที ่ก-10 การจดัอบรมการสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัระบบวทิยกุระจายเสยีง
ในระบบดิจิตอล

6. ปี 2560

6.1 จส. ได้น�าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อทราบรายงานโครงการความร่วมมือระหว่าง
ส�านักงาน กสทช. กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่เก่ียวกับแนวทางการให้บริการ 
วทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล 3 ฉบบั 1) รายงานแนวทางการด�าเนนิการทดลองระบบการรบัส่ง
สญัญาณวิทยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอลในประเทศไทย 2) รายงานแนวทางและข้อเสนอแนะส�าหรบั
การประมูลคล่ืนความถี่ส�าหรับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย 
3) รายงานแนวทางและข้อเสนอแนะส�าหรับการประมูลคล่ืนความถ่ีส�าหรับประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
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รูปท่ี ก-16 รายงานเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการวิทยุระจายเสียงในระบบดิจิตอล ๓ 

ฉบับ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างส านักงาน กสทช. กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ 

 
๖.๒ จัดท ารายงานการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการกิจการระจายเสียงของ

ประเทศไทย และได้จัดท าข้อเสนอตัวชี้วัดส าหรับบริการกระจายเสียงชองประเทศไทย  และสรุปต้นทุน
ผลประโยชน์ (Cost Base Analysis) ของการเริ่มให้บริการกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลส าหรับ
ประเทศไทย ภายใต้โครงการวิจัยตัวช้ีวัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 
โดยได้น าจัดประชุมสรุปผลรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อที่ประชุม 
กสท . และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ส านักงาน กสทช . ตามรายละเอียด 
https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/600400000003.pdf 

 
๖.๓ จส. ได้เข้าร่วมการประชุมงาน WorldDAB workshop, 2017 โดยนางสาวอรศรี ศรีระษา 

ผู้อ านวยการส่วน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย 
“Implementing DAB+ Case studies: DAB+ trial and way forward in Thailand” ท่ีจัดขึ้นโดย 
WorldDAB  เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ และ จส. ได้
เข้าร่วมการประชุมงาน Radio Asia 2017 ท่ีจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยกรม
ประชาสัมพันธ์ (PRD) และสหภาพกิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเซีย-แปซิฟิก (ABU) ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม ซ่ึงการประชุมนี้ เป็นเวทีใหญ่ส าหรับ ผู้ ประกอบกิจการท่ี เกี่ ยวข้องในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้ร่วมกันแลกเปล่ียนประสบการณ์ แสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและก าหนดแนวทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของกิจการวิทยุกระจายเสียงให้สามารถ

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น)
Calibri, 11 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่บซ้อน:
Cordia New, 14 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น)
Calibri, 11 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่บซ้อน:
Cordia New, 14 พ.

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น)
Calibri, 11 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่บซ้อน:
Cordia New, 14 พ.

รปูที ่ก-11 รายงานเกีย่วกบัแนวทางการให้บรกิารวทิยรุะจายเสยีงในระบบดจิติอล 3 ฉบบั 
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6.2 จส. ร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท เออีซี แอดไวซอรี่ จัดการประชุมสรุปและเผยแพร่ผลงาน 
ภายใต้โครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส�ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  
โดยมเีนือ้หาเกีย่วกบั“แนวทางการจดัท�าตวัชีว้ดัพฤตกิรรมของประชาชนในการเข้าถงึบรกิารโทรทศัน์
และบริการกระจายเสียง” “กรณีศึกษาต่างประเทศการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์
ในระบบแอนะล็อกและการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล” “การส�ารวจเชิงสถิติ
และสรุปผลการส�ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง” 
“กรณีศึกษาต่างประเทศการเร่ิมรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอล” “การวิเคราะห์ต้นทุนและ 
ผลประโยชน์ของการเริม่ระบบรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอลในประเทศไทย” และ
จัดท�ารายงานการส�ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการกิจการระจายเสียงของประเทศไทย 
และได้จัดท�าข้อเสนอตวัชีว้ดัส�าหรบับรกิารกระจายเสยีงชองประเทศไทย และสรปุต้นทนุผลประโยชน์  
(Cost Base Analysis) ของการเริม่ให้บรกิารกจิการกระจายเสยีงในระบบดจิติอลส�าหรบัประเทศไทย 
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและน�าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อที่ประชุม กสท. และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ส�านักงาน กสทช. ตามรายละเอียด 

https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/600400000003.pdf
6.3 จส. ได้เข้าร่วมการประชุมงาน WorldDAB workshop 2017 และมีผู้แทนจาก 

ส�านักงานกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นผู้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงของ
ประเทศไทย “Implementing DAB+ Case studies: DAB+ trial and way forward in Thailand” 
ทีจ่ดัขึน้โดย WorldDAB เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรงุเทพฯ 
และ จส. ได้เข้าร่วมการประชุมงาน Radio Asia 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 
โดยกรมประชาสัมพันธ์ (PRD) และสหภาพกิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเซีย-แปซิฟิก (ABU)  
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งการประชุมนี้เป็นเวทีใหญ่ส�าหรับผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องใน
กจิการวิทยกุระจายเสยีงในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิกได้ร่วมกนัแลกเปลีย่นประสบการณ์ แสวงหาความรู้ 
เกีย่วกบัเทคโนโลยแีละก�าหนดแนวทางในการพฒันาภาคอตุสาหกรรมของกจิการวทิยกุระจายเสยีง
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.worlddab.org/events/detail/442#description (รูปที่ ก-12)

รปูที ่ ก-12 การประชมุเชงิปฏบิตักิารระดับภมิูภาค DAB+ Digital Radio Workshop  
จดัโดย WorldDAB
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 6.4 ผู้แทนจากส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“AIBD/ITU/ABU Regional Workshop on Digital Terrestrial Broadcasting TV and  
Radio Policy Transition” และเข้าร่วมการประชุมเชิงระดับภูมิภาค Asia Media Summit 2017  
(AMS-2017) ณ เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่  5-8 มิถุนายน 2560  
โดย นางสาวอรศรี ศรีระษา ผู้อ�านวยการส่วน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายในหัวข้อได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Overview of Digital Switch over in Asia-Pacific Region”  
และ “Issues and Challenges in Digital Broadcasting Transition/Deployment” ซึง่กล่าวถงึ 
การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย ตามรายละเอียด 
การประชุม https://itu.int/go/ams2017 

 6.5 จส. ด�าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนากิจการ
กระจายเสียงและร่างรายงานประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA)  
เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 5.6 การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  
ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิตอลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้มีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพ
โทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอลครอบคลุมทั่วประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการวิเคราะห์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียงและ 
ร่างรายงานประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวข้องเพื่อปรับปรุงและจัดท�าร่างแผนพัฒนา
กิจการกระจายเสียงและรายงานประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) 
ร่างแผนงาน (Roadmap) การให้บริการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย รวมทั้งจัดท�ารายงาน
ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

รูปที่ ก-13 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “AIBD/ITU/ABU Regional Workshop on 
Digital Terrestrial Broadcasting TV and Radio Policy Transition” 
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6.6 จส. ร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด ร่วมกันจัดการประชุมเฉพาะ
กลุ่ม ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือทบทวนร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียงและรายงาน
ประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) เพื่อรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อทิศทางในการพัฒนากิจการกระจายเสียงเพื่อใช้ในการทบทวนและจัดท�าร่างแผน
พัฒนากิจการกระจายเสียง และร่างแผนงานส�าหรับการให้บริการกระจายเสียงของประเทศไทย  
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ส�านักงาน กสทช. โดย ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ 
กสทช. สายงานกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์ ให้เกยีรตกิล่าวเปิดการประชมุดงักล่าว มพีนกังาน
ส�านักงาน กสทช. ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียง สมาคมและสมาพันธ์ ตัวแทนภาคประชาชน นักวิชาการและคณะอนุกรรมการฯ  
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 52 คน (รูปที่ ก-14) และได้จัดการประชุมเฉพาะ
กลุ่มต่อร่างแผนและรายงานภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนากิจการ
กระจายเสียงและรายงานประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) ย่อยอีกครั้ง 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เพื่อรวมรวมความคิดเห็นหลังจากพัฒนาร่างแผนพัฒนากิจการ 
กระจายเสียงและรายงานอืน่ๆ ภายใต้โครงการฯ แล้วเสรจ็ 

รูปที่ ก-14 จัดการประชุมเฉพาะกลุ่มภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนร่าง
แผนพฒันากจิการกระจายเสยีงและรายงานประเมนิผลกระทบต่อแผนพฒันากจิการ
กระจายเสียง (RIA)

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  210 

กิจการกระจายเสียง และร่างแผนงานส าหรับการให้บริการกระจายเสียงของประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงาน กสทช. โดย ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว มีพนักงานส านักงาน กสทช. ผู้ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง สมาคมและ
สมาพันธ์ ตัวแทนภาคประชาชน นักวิชาการและคณะอนุกรรมการฯ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน ๕๒ คน (ภาพท่ี ๑๖) 
 

 
รูปท่ี ก-19 จัดการประชุมเฉพาะกลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกภายใต้โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อทบทวนร่าง
แผนพัฒนากิจการกระจายเสียงและรายงานประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) 

 
 ๖.๔ ส านักงาน กสทช. โดย จส. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ITU/NBTC Workshop on Digital Broadcasting Trial ในวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้
เผยแพร่ความรู้ในการทดลองให้บริการ ตามรายละเอียด http://itu.int/go/thailand-dr 
 

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น)
Calibri, 16 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่บซ้อน:
TH SarabunPSK, 16 พ.

กิจการกระจายเสียง(RIA)ย่อยอีกครั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เพื่อรวมรวมความคิดเห็นหลังจากร่าง
แผนพัฒนากิจการกระจายเสียงและรายงานอ่ืนๆ ภายใต้โครงการฯ แล้วเสร็จ 

   
รูปที่ ก-14 จัดการประชุมเฉพาะกลุ่มภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือทบทวนร่างแผนพัฒนากิจการ
กระจายเสียงและรายงานประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) 

 
6.7  ส านักงาน กสทช. โดย จส. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้จัดการ

ประชุมเชิงวิชาการ ITU/NBTC Conference on Digital Broadcasting ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
เพื่อให้เผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์
และวิทยุภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดย พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดงานและจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ITU/NBTC Workshop on Digital Broadcasting 
Trial ในวันที่  13 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ เผยแพร่ความรู้ ที่ เกี่ยวข้องกับการทดลองให้บริการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เอกสารการประชุมตามรายละเอียด http://itu.int/go/thailand-db 
และ  http://itu.int/go/thailand-dr 
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6.7  ส�านักงาน กสทช. โดย จส. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้จัด 
การประชมุเชงิวชิาการ ITU/NBTC Conference on Digital Broadcasting ในวนัที ่12 ธนัวาคม 2560 
(รูปท่ี ก-15) เพื่อให้เผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
ที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์และวิทยุภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดย พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน ์
รองประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ITU/NBTC 
Workshop on Digital Broadcasting Trial ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 (รูปที่ ก-16) เพื่อให้ 
เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เอกสาร 
การประชมุตามรายละเอยีด http://itu.int/go/thailand-db และ http://itu.int/go/thailand-dr

กิจการกระจายเสียง(RIA)ย่อยอีกครั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เพื่อรวมรวมความคิดเห็นหลังจากร่าง
แผนพัฒนากิจการกระจายเสียงและรายงานอ่ืนๆ ภายใต้โครงการฯ แล้วเสร็จ 

   
รูปที่ ก-14 จัดการประชุมเฉพาะกลุ่มภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือทบทวนร่างแผนพัฒนากิจการ
กระจายเสียงและรายงานประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) 

 
6.7  ส านักงาน กสทช. โดย จส. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้จัดการ

ประชุมเชิงวิชาการ ITU/NBTC Conference on Digital Broadcasting ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
เพื่อให้เผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์
และวิทยุภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดย พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดงานและจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ITU/NBTC Workshop on Digital Broadcasting 
Trial ในวันที่  13 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ เผยแพร่ความรู้ ที่ เกี่ยวข้องกับการทดลองให้บริการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เอกสารการประชุมตามรายละเอียด http://itu.int/go/thailand-db 
และ  http://itu.int/go/thailand-dr 
 

 
รูปที่ ก-15 จัดการประชุมเชิงวิชาการ ITU/NBTC Conference on Digital  
Broadcasting
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6.8 จส. ด�าเนินโครงการจัดท�าคู่มือระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
ที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง ผู ้ที่เก่ียวข้อง และประชาชนที่สนใจ ซ่ึงเป็น 
การด�าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บทและเป็นการเตรียมความพร้อมในกระบวนการ 
เริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

รปูที ่ก-16 จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ITU/NBTC Workshop on Digital Radio Trial

รายงานการศกึษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
 

  211 

 
รูปท่ี ก-20  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ITU/NBTC Workshop on Digital Broadcasting Trial 
 

 ๖.๕ จส. ก าลังด าเนินโครงการจัดท าคู่มือระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอล เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลท่ีถูกต้อง
ให้กับผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนท่ีสนใจ ซ่ึงเป็นการด าเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องตามแผนแม่บทและเป็นการเตรียมความพร้อมในกระบวนการเริ่มการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีจั่ดรูปแบบ: แบบอักษร: (ค่าเริม่ต้น) Tms
Rmn, 25.5 พ., แบบอักษรภาษาทีซั่บซ้อน:
CordiaUPC, 25.5 พ.
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POLICE

รายงานการศึกษา
การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
(Digital Radio Broadcasting)

TPEG

รายงานการศึกษ
า การรับ

ส่งสัญ
ญ

าณ
วิท

ยุกระจายเสียงในระบ
บ
ดิจิตอล (Digital Radio Broadcasting)

ส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.)

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.)

เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2670 8888
www.nbtc.go.th digital.nbtc.go.th
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