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บทคัดย่อ

การส่งสญัญาณโทรทศัน์ในระบบดจิิทัล เป็นเทคโนโลยใีหม่ส�าหรบัการส่งสัญญาณโทรทศัน์ในประเทศไทย ซึ่งจะมาแทนการส่ง
สญัญาณโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กแบบเดมิ ส�านกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กทช.) ได้ท�าการศกึษาถงึมาตรฐานการ
ส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยได้ข้อสรุปว่า มาตรฐาน ระบบ DVB-T น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส�าหรับประเทศไทย เนื่องจากเป็น
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและมีการใช้งานแพร่หลายมากที่สุด อีกทั้งสอดคล้อง และเป็นไปตามข้อตกลงในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
หรือ AMRI ที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิก มีมติสนับสนุนให้รับ DVB-T เป็นมาตรฐานร่วมของอาเซียนส�าหรับการส่งสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน

Abstract

Digital TV transmission system is the latest technology of TV transmission system in Thailand that will ultimately 
replace the existing analog TV system. Drawing upon the National Telecommunications Commission of Thailand (NTC)’s 
study regarding the standards of digital TV transmission system, DVB-T system is considered as the best alternative system 
for TV transmission in Thailand. The evidence of its currently acceptance and the most widely used in various countries is 
demonstrated. Additionally, the ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) of which Thailand is one of the member 
countries has signed an agreement to promote the DVB-T system to be the ASEAN transmission standard for digital terrestrial 
TV broadcasting within the region.

บทน�า

 นับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีส่งสัญญาณภาพโทรทัศน์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2491 โดย บริษัท ไทยโทรทัศน์ จ�ากัด 
แพร่ภาพทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง 4 ผ่านระบบโทรทัศน์ขาวด�า จาก วังบางขุนพรหม (ปัจจุบันเป็นโมเดิร์นไนน์ทีวี) (สินิทธ์ สิทธิ
รักษ์, 2543) จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 62 ปีแล้วที่คนไทยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความบันเทิงผ่านจอสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มีอยู่
ตามบ้าน แต่เป็นที่น่าสนใจว่า 62 ปีที่ผ่านมา ระบบสัญญาณโทรทัศน์ของโลกได้มีการปรับปรุงพัฒนาไปหลายรอบ ให้มีความคมชัดและ
ความละเอียดมากขึ้นเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อก (Analog) มาเป็นระบบดิจิทัล (Digital) และระบบโทรทัศน์ความคมชัดสูง (HDTV) 
ไปจนถึงระบบสัญญาณโทรทัศน์แบบสามมิติ (3D) แล้วในปัจจุบัน ในขณะที่สัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยกลับมีการปรับเปลี่ยนครั้ง
ใหญ่ (ที่มีผลกระทบกับประชาชนทั้งประเทศ) เพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้นคือ เปลี่ยนจากสัญญาณภาพขาว-ด�า ซึ่งเป็นสัญญาณภาพเริ่มต้นที่
ประเทศไทยออกอากาศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 มาเป็นระบบสัญญาณโทรทัศน์สีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 โดยสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา สัญญาณโทรทัศน์ไทยก็ยังย�่าอยู่กับระบบแอนะล็อกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง และเมื่อหัน
มองดูระบบโทรทัศน์ของประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ เช่น ลาว เวียดนาม มาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งเริ่มออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัลในเชิงพานิชย์แล้ว และด�าเนินการตามแผนแม่บทในการเปลี่ยนผ่านระบบสัญญาณโทรทัศน์จากแอนะล็อกสู่ระบบดิจิทัล
อย่างเต็มตัว รวมถึงด�าเนินการตามกระบวนการปิดระบบ (Switch off) การส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกทั้งหมด ตามข้อตกลง
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การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งระบุว่าจะต้องเริ่มต้นปิด
ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนาล็อกในปี พ.ศ. 2558 ที่
จะถึงนี้ (DVB & MHP. 2003)
 ส�าหรบัประเทศไทย แม้ส�านกังานคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กทช.) มกีารจดัท�าแผนแม่บทในการเปลีย่น
ผ่านระบบสัญญาณโทรทัศน์จากแอนะล็อกสู่ระบบดิจิทัล และเริ่ม
มีการทดลองออกอากาศสญัญาณโทรทศัน์ระบบดจิิทัลไปบ้างแล้ว 
แต่ก็ยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดการด�าเนินการในเชิงพานิชย์ได้
อย่างเตม็ตวัเนือ่งจากตดิขดัเรือ่งข้อกฏหมายและความความพร้อม
ของภาครัฐและภาคประชาชนโดยรวม แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่
ประเทศไทยจะให้ความส�าคญัต่อการเปลีย่นผ่านครัง้นีอ้ย่างจรงิจงั 

ข้อมูลทางเทคนิคของระบบสัญญาณภาพโทรทัศน์

 เทคโนโลยีสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อก 
 (Analog TV System)
 สัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกคือ ระบบส่งสัญญาณ
ภาพและเสียงในรูปสัญญาณแอนะล็อก ซึ่งเป็นสัญญาณที่มีความ
ต่อเนือ่ง มค่ีาความสงูต�า่ของสญัญาณ เฟส และความถี ่ซึง่จะแทน
ความหมายของข้อมลูทีจ่ะส่ง สญัญาณแอนะลอ็กจะเป็นสญัญาณ
ที่มีความต่อเนื่องไปตลอด 

ในยุคเริ่มต้นของการส่งสัญญาณภาพโทรทัศน์จะเป็น
เทคโนโลยีที่เป็นแอนะล็อกแบบขาว-ด�า ซึ่งสัญญาณภาพจะมี
เพียงค่าสัญญาณความสว่าง (Luminance) เท่านั้น ดังนั้นภาพ
โทรทัศน์ที่เกิดขึ้นในระบบขาว-ด�า ถ้าส่วนใดในภาพมีความสว่าง
มาก ส่วนนั้นจะเป็นสีขาว ถ้าส่วนใดในภาพมีความสว่างลดลงมา 
จะเห็นเป็นสีเทา และถ้าบางส่วนในภาพไม่มีค่าความสว่าง ภาพที่
ปรากฏบนจอโทรทัศน์ก็จะเป็นสีด�า จะเห็นว่าค่าความสว่างเพียง
ค่าเดียวก็สามารถท�าให้เกิดภาพขึ้นทางจอโทรทัศน์ได้ ต่อมาจึงมี
การพัฒนารูปแบบของสัญญาณโทรทัศน์สีเกิดขึ้น เพื่อให้ภาพหรือ
รายการโทรทัศน์มีสีสันความสมจริงมากยิ่งขึ้น โดยสัญญาณภาพ
สีจะเกิดจากการผสมของแม่สีของแสงคือ แสงสีแดง แสงสีเขียว 
แสงสีน�้าเงิน น�ามาผสมกันก็จะเกิดเป็นสัญญาณโทรทัศน์สีขึ้น ใน
ปัจจุบันจะมีระบบโทรทัศน์สีอยู่ 3 ระบบ ได้แก่
 1. ระบบ NTSC (National Television System 
Committee) ระบบนีม้ชีือ่เรยีกอกีชนดิหนึง่ว่าระบบเอฟซซี ี(FCC) 
เป็นระบบของประเทศสหรัฐอเมริการะบบนี้เป็นแม่แบบของระบบ
อื่นๆ มีการส่งภาพ 525 เส้น 30 ภาพต่อวินาที หลักการของระบบ
นีค้อืแทรกความถีพ่าหะย่อยของสลีงในสญัญาณภาพโดยไม่รบกวน
กัน แต่ข้อด้อยของระบบนี้คือจะมีโอกาสความเพี้ยนของสีเกิดขึ้น
ได้ ระบบ NTSC ใช้อยู่ใน 34 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุ่น พม่า เกาหลีใต้ ฟิลิปินส์ เป็นต้น
 2. ระบบ PAL (Phase Alternating Line)   ระบบ PAL 
ได้ถกูพฒันาขึน้ในประเทศเยอรมนโีดย วอลเตอร์ บรคุ (Dr.Walter 
Bruch) ระบบ PAL หรอืเรยีกว่าระบบซซีไีออาร์(CCIR) เป็นระบบที่
ปรับปรุงมาจากระบบ NTSC โดยปรับปรุงเรื่องความผิดพลาดของ
สทีีเ่กดิจากเฟสทีเ่ปลีย่นไปมา โดยมวีธิกีารแก้ไขคอืเพิม่เฟสเข้าไป 
180 องศาเป็นระบบที่มีการส่ง 625 เส้น 25 ภาพต่อวินาที ซึ่งหลัก
การของระบบนีจ้ะเหมอืนกนักบัหลกัการของระบบ NTSC มกีารใช้
งานใน 57 ประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน สิงคโปร์ มาเลเซีย รวม
ถึงประเทศไทย เป็นต้น
 3. ระบบ SECAM (Sequential a Memoire) ระบบ 
SECAM ได้ถูกคิดค้นโดยเฮนรี เดอร์ เฟรนซ์ (Henri de France) 
นักวิจัยชาวฝรั่งเศส ระบบนี้เป็นระบบที่มีการส่ง 625 เส้น 25 ภาพ
ต่อวินาที หลักการของระบบนี้คือ แยกส่งสัญญาณก�าหนดความ
แตกต่างของสีสลับกันที่ละเส้น ในเครื่องรับจะจับสัญญาณไว้ชุด
หนึ่งเพื่อรวมกับสัญญาณในเส้นถัดไปท�าให้ได้ภาพสีที่ต้องการส่ง 
ใช้ใน 33 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เกาหลีเหนือ โปแลนด์ รัสเซีย 
เป็นต้น

ทั้ง 3 ระบบนี้ จะอิงอยู่บนหลักการพื้นฐานเดียวกัน คือ 
ภาพทีป่รากฏบนจอโทรทศัน์เกดิจากการสแกนภาพในแนวนอนต่อ
เนือ่งกนั นัน่คอื ความชดัเจนของภาพในแนวนอนไม่มขีดีจ�ากดั แต่
ในทางปฏิบัติความชัดเจนของภาพทางแนวนอน จะถูกจ�ากัดด้วย
ความกว้างของแถบความถีข่องช่องสญัญาณโทรทศัน์ True Digital 
Content & Media. (2552).

โทรทัศน์สีแอนะล็อกจะใช้วิธีสแกนภาพแบบอินเท
อร์เลซ (Interlaced) กล่าวคือ ภาพแต่ละเฟรมจะถูกแบ่งออก
เป็น 2 ส่วนที่เรียกว่า ฟีลด์คี่ และฟีลด์คู่ ทั้งสองฟีลด์จะถูกน�า
มาแสดงสลับกันด้วยอัตราจ�านวนเฟรมต่อวินาที (หรือจ�านวน
ภาพต่อวินาที) โดยที่อิงกับมาตราฐานภาพยนตร์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
24 เฟรมต่อวินาที การเลือกจ�านวนเฟรมต่อวินาทีส�าหรับระบบ
โทรทัศน์ ยังคงค�านึงถึงความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ
นั้นๆ ด้วย กล่าวคือ ในประเทศที่ใช้กระแสไฟฟ้า 50 Hz จะ
เลือกใช้ระบบที่สแกนภาพที่ 25 เฟรมต่อวินาที (เช่นประเทศไทย)  
ในขณะที่ประเทศที่ใช้กระแสไฟฟ้า 60 Hz จะใช้ระบบสแกนภาพ
ที่ 30 เฟรมต่อวินาที (ดูภาพประกอบที่ 1) เหตุผลของการเลือก
ตัวเลขดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการวูบวาบ (Flicker) ของภาพที่
เกิดขึ้นจากการรบกวนเมื่อจังหวะในการสแกนภาพโทรทัศน์ ไม่
สัมพันธ์กับแสงสว่างของหลอดไฟฟ้าในห้องที่รับชมโทรทัศน์อยู่  
(ส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2553)
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ภาพที่ 1 โทรทัศน์ระบบแอนะล็อกและการสแกนภาพแบบ 
อินเทอร์เลซ

ระบบโทรทัศน์สีแอนะล็อกในประเทศไทยออกอากาศ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบันรวมเวลาทั้งสิ้น 43 ปี แม้ว่า
ผู้ชมทั่วไปจะบอกว่าระบบนี้ก็มีความคมชัดดีอยู่แล้ว แต่จริงๆ 
ในเชิงเทคนิคพบว่า ระบบโทรทัศน์สีแอนะล็อกมีข้อจ�ากัดบาง
ประการดังนี้
 1. การแสดงผลของระบบโทรทัศน์สีแอนะล็อกจะมี
ความละเอียดเพียง 480 พิกเซล ท�าให้ไม่เหมาะกับการรับชมกับ
จอโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่เกิน 29 นิ้ว เพราะภาพที่เกิดขึ้นจะแตก 
มีผลท�าให้ความคมชัดลดลง
 2. สญัญาณโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็ก มโีอกาสเกดิความ
เพี้ยนของสัญญาณภาพสูง โดยเฉพาะเมื่อมีการบันทึกสัญญาณ
และน�าไปตดัต่อหรอืท�าส�าเนา ภาพทีเ่กดิขึน้จากการตดัต่อหรอืท�า
ส�าเนาจะมีการสูญเสียของสัญญาณ (Lost) คือมีความคมชัดลดลง 
ความเพี้ยนของสีมาก 
 3. สัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก จะมีก�าลังอ่อนลง
เมือ่มกีารส่งออกไปในระยะทางไกลมากขึน้ ดงันัน้การส่งสญัญาณ
ภาพแอนะลอ็กจงึจ�าเป็นต้องตัง้สถานทีวนสญัญาณ เพือ่ส่งกระจาย
สัญญาณได้ไกลขึ้น

 4. สัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกจะมีปริมาณข้อมูล
ที่มาก จึงจ�าเป็นที่จะต้องใช้ความกว้างของช่องสัญญาณความถี่
มาก (Bandwidth) ท�าให้สถานีโทรทัศน์ออกอากาศสัญญาณภาพ
ได้เพียง 1 สถานี ต่อ 1 ช่องสัญญาณความถี่เท่านั้น เช่น สถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม ใช้ช่องสัญญาณความถี่ในระบบ VHF 
ช่องที่ 3 สถานีโทรโทรทัศน์ สถานีต่อไปที่จะออกอากาศจะใช้ช่อง
สญัญาณโทรทศัน์ในช่องที ่4 ไม่ได้ มฉิะนัน้ความถีโ่ทรทศัน์จะการ
รบกวนซึง่กนัและกนั ดงันัน้สถานโีทรทศัน์ช่องต่อไปจงึต้องข้ามไป
ยังช่องสัญญาณความถี่ช่องที่ 5 ช่องที่ 7 ช่องที่ 9 และช่องที่ 11 
(ส่วนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีออกอากาศในความถี่ระบบ UHF ช่อง
ที่ 29 ) ท�าให้สิ้นเปลืองการใช้ช่องสัญญาณความถี่มาก

จากข้อจ�ากัดของสัญญาณภาพสีระบบแอนะล็อกดัง
กล่าว นักวิจัยทางด้านเทคนิคการออกอากาศสัญญาณภาพ
โทรทศัน์จงึท�าการคดิด้นระบบการส่งสญัญาณภาพโทรทศัน์ระบบ
ใหม่ขึ้น คือสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล เพื่อแก้ไขข้อจ�ากัดของ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแบบเดิม

เทคโนโลยสีญัญาณโทรทศัน์แบบดจิทิลั (Digital TV System)

สญัญาณโทรทศัน์แบบดจิทิลั คอื ระบบการแพร่สญัญาณ
ภาพเคลือ่นไหวและสญัญาณเสยีงสูเ่ครือ่งรบัโทรทศัน์ด้วยสญัญาณ
ดิจิทัล ซึ่งมีรูปแบบการผสมสัญญาณในรูปแบบบิตข้อมูล ท�าให้
ความถี่หรือแอมปลิจูด ของสัญญาณคลื่นพาห์ (Carrier) มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นระดับที่แน่นอน เนื่องจากสัญญาณดิจิทัลเป็น
สัญญาณที่มีระดับแน่นอนคือ 0 และ 1 เท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างกับ
การใช้สัญญาณแอนะล็อกในระบบโทรทัศน์แอนะล็อก โดยทั่วไป
โทรทัศน์แบบดิจิทัล จะใช้สัญญาณที่ถูกบีบอัดและเข้ารหัสในรูป
แบบ MPEG-2 การรบัชมจงึจ�าเป็นต้องใช้อปุกรณ์การถอดรหสั ซึง่
อาจมีมาพร้อมกับตัวเครื่องรับโทรทัศน์หากเป็นเครื่องรับรุ่นใหม่ๆ 
ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับระบบสัญญาณดิจิทัล หรือจะเป็นอุปกรณ์
ถอดรหัสที่แยกอยู่โดดๆ ในอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณที่เรียกว่า 
STB (Set Top Box) ซึ่งใช้ถอดรหัสสัญญาณและส่งสัญญาณให้กับ
เครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกที่มีใช้งานทั่วไป (ส�านักงานคณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2553)

ในโทรทัศน์ระบบดิจิทัล สัญญาณภาพและเสียงที่
ได้รับจะมีคุณภาพสูงกว่าระบบโทรทัศน์แอนะล็อก ภาพและ
เสียงชัดเจนไม่มีเงา (ดูภาพประกอบที่ 2) การเปลี่ยนแปลง
สัญญาณโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิทัล นับว่าเป็นการปฏิวัติวงการ
โทรทัศน์ยิ่งกว่าตอนเปลี่ยนจากสัญญาณโทรทัศน์ขาว-ด�าไป
เป็นสัญญาณโทรทัศน์สี ก่อให้เกิดธุรกิจและโอกาสใหม่ๆ ใน
อุตสาหกรรมการแพร่ภาพโทรทัศน์ รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
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อิเล็กทรอนิกส์ โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ได้รับความนิยมแพร่หลาย
อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการให้บริการทั้งระบบสื่อสารดาวเทียม ผ่าน
เคเบิ้ล ผ่านบรอดแบรนด์ และผ่านสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน  
(Herve Benoit, 2008)

มาตรฐานสากลของเทคโนโลยีระบบโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดิน 

(Digital Terrestrial TV)

1. มาตรฐาน ATSC (Advance Television System 
Committee) 

ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล ATSC ได้รับการพัฒนาขึ้นใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในปี ค.ศ. 1998 เพือ่ใช้แทนทีร่ะบบโทรทศัน์สี
แอนะล็อก NTSC 525 เส้น 60 Hzโดยคณะกรรมการ ATSC ส�าหรับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ข้อก�าหนดในการพัฒนา
ระบบใหม่นี้คือ ต้องสามารถครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ เมื่อ
วัดทั้งขนาดพื้นที่และจ�านวนประชากร ได้เทียบเท่าการให้บริการ
โทรทัศน์สี NTSC แบบเดิม โดยไม่ต้องมีการรบกวนกันกับการให้
บรกิารโทรทศัน์สรีะบบเดมิด้วย ทัง้นีไ้ด้มกีารทดสอบการให้บรกิาร
การส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบ ATSC แล้ว ผลที่ได้จากการทดสอบ
พบว่า เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการรบกวนกันระหว่าง
ช่องสัญญาณความถี่เดียวกันต�า่ จึงสามารถเพิ่มช่องสัญญาณได้
มากขึ้น และผู้ชมทางบ้านสามารถรับชมได้อย่างสะดวกเพราะใช้
เพยีงสายอากาศทีต่ดิตัง้บนหลงัคาบ้าน หรอืสายอากาศแบบพกพา  
ก็จะรับสัญญาณได้ดี 

2. มาตรฐาน DVB-T (Digital Video Broadcasting-
Terrestrial)

ระบบโทรทศัน์ดจิทิลั DVB-T ได้รบัการพฒันาขึน้ในทวปี
ยโุรปในปี ค.ศ. 1998 เพือ่ทดแทนระบบ PAL และ SECAM 625 เส้น 
50 Hz โดยองค์การ Digital Video Broadcasting Project (DVB) 
ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์และบริษัท 
ผู้ผลิตอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ของยุโรป มาตรฐาน 
DVB ถูกก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการร่วม (JTC) ของ European 
Telecommunication Standard Institute (ETSI), European 
Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) 
และ European Broadcasting Union (EBU)

โทรทัศน์ภาคพื้นดิน DVB-T ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถ
ครอบคลุมพื้นที่เขตบริการได้ดีทั้งในบริเวณที่มีและไม่มีคลื่นวิทยุ
รบกวน โดยเครื่องรับยังสามารถรับสัญญาณได้ดีในขณะที่เครื่อง
รับสัญญาณจะเคลื่อนที่อยู่ก็ตาม ระบบถูกออกแบบมาให้มีความ
ทนทานต่อสภาพการรบัสญัญาณซ�า้ซ้อนจากคลืน่วทิยทุีส่ะท้อนจาก
ภูเขา อาคารหรือสิ่งก่อนสร้าง และสามารถรับสัญญาณเดียวกันที่
ส่งออกมาจากสถานีส่งหลายๆ สถานีพร้อมกันได้ นอกจากระบบ 
DVB-T จะให้คุณภาพของภาพและเสียงที่มีความคมชัดสูงตาม
มาตรฐานของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลโดยทั่วไปแล้ว ยังสามารถใช้
แถบความคลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกในการ
จัดสรรช่องสัญญาณความถี่

ภาพที ่2 โทรทศัน์ระบบดจิทิลัและการเปรยีบเทยีบการส่งสญัญาณ 
แอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล

จากแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์จากแอ
นะล็อกสู่ดิจิทัลของส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ (กทช.) ได้เลือกใช้ระบบการออกอากาศภาคพื้นดิน 
(Digital Terrestrial Television Broadcasting: DTTB) ซึ่งใช้วิธีการ
บีบอัดและเข้ารหัสข้อมูลด้วยมาตรฐาน MPEG-2 เช่นเดียวกัน
กับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลผ่านดาวเทียมและเคเบิ้ล แต่
ระบบ DTTB ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่
ระบบโทรทัศน์แบบแอนะล็อก โดยระบบใหม่นี้มีข้อดีที่เห็นอย่าง
ชดัเจนคอื สามารถแบ่งสดัส่วนจ�านวนช่องรายการได้มากกว่าและ
มคีณุภาพของภาพและเสยีงทีด่กีว่าโทรทศัน์แบบแอนะลอ็ก ส�าหรบั
การรับสัญญาณสามารถใช้สายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์แบบ
ธรรมดาทีใ่ช้กนัตามบ้านทัว่ไป ซึง่น่าจะประหยดัค่าใช้จ่ายมากกว่า
การเปลีย่นมาใช้จานรบัสญัญาณดาวเทยีมหรอืการส่งสญัญาณผ่าน
สายเคเบิ้ล ปัจจุบันระบบ DTTB ในโลกนี้มีอยู่ด้วยกัน 4 มาตรฐาน 
ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป
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สัญญาณภาพของระบบโทรทัศน์ดิจิทัล DVB-T จะเข้า
รหัสและบีบอัดสัญญาณแบบ MPEG-2 และสัญญาณเสียงถูกเข้า
รหสับบีอดัแบบ MPEG-2 Layer 2 ปัจจบุนัหลายประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศที่เริ่มให้บริการ ได้เริ่มใช้การเข้ารหัสและบีบอัดสัญญาณ
ภาพแบบ MPEG-4 AVC หรือ H.264 และการเข้ารหัสและบีบอัด
สญัญาณเสยีงแบบ MPEG-4 AAC แทน MPEG-2 เนือ่งจากการเข้า
รหัสและบีบอัดสัญญาณแบบ MPEG-4 AVC หรือ H.264 จะท�าให้
ได้ปริมาณข้อมูลของภาพและเสียงที่เล็กมาก ในขณะที่คุณภาพ
ความคมชดัยงัเหมอืนเดมิ ท�าให้มกีารจดัสรรช่องสญัญาณความถี่
ต่อ 1 ช่องรายการได้มากขึ้นอีกด้วย 

3. มาตรฐาน ISDB-T (Integrate Service Digital 
Broadcasting - Terrestrial)

ระบบโทรทศัน์ดจิทิลั ISDB ถกูพฒันาในประเทศญีปุ่น่ใน
ปี ค.ศ. 1999 เพื่อใช้แทนที่ระบบโทรทัศน์สีแอนะล็อก NTSC 525 
เส้น 60 Hz โดยกลุม่ผูพ้ฒันาได้แก่ Association of Radio Industries 
and Business (ARIB) และมีองค์กร Digital Broadcasting Expert 
Group (DiBEG) เป็นหน่วยงานส่งเสรมิและสนบัสนนุระบบให้แพร่
หลายทัว่โลก มาตรฐาน ISDB ครอบคลมุการให้บรกิารโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี และภาคพื้นดิน ทุกมาตรฐานใช้การเข้ารหัส
และการบีบอัดสัญญาณแบบ MPEG-2 โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ 
ISDB-T มคีวามยดืหยุน่สงู นอกจากจะให้บรกิารสญัญาณภาพและ
เสียงตามปกติแล้ว ยังสามารถให้บริการสื่อประสม (Multimedia) 
ไปยังโทรทัศน์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องรับในยาน
พาหนะได้อีกด้วย

4. มาตรฐาน DTMB (Digital Terrestrial Multimedia 
Broadcast)

ระบบโทรทัศน์ DTMB เป็นระบบที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานเอง โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาให้เป็นโทรทัศน์ดิจิทัลที่ให้บริการภาคพื้นดินทั้งแบบ
รับกับที่ตามบ้านเรือนและแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศระบบโทรทัศน์ดิจิทัลเป็น
ของตัวเอง เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม ค.ศ.2006 เรียกว่า GB 
20600-2006 อักษร GB มาจากภาษาจีน guo biao หมายถึง
มาตรฐานแห่งชาติ ระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน DTMB ประกอบ
ด้วย 2 มาตรฐานคือ DMB-T พัฒนาโดย Tsinghua University ใช้
กันในกรุงปักกิ่ง มีลักษณะคล้ายกับ DVB-T อีกมาตรฐานหนึ่งที่
เหมือนกับระบบ ATSC พัฒนาโดย Jiaotong University เมือง
เซี่ยงไฮ้ คือมาตรฐาน ADBT-T (Advance Digital Broadcasting- 
Terrestrial) ดังนั้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้เลือก
ระบบใดระบบหนึง่ เป็นมาตรฐานเพยีงระบบเดยีว มผีลให้อปุกรณ์ 
Set top Box หรืออุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล ต้อง

สามารถรับสัญญาณและถอดรหัสสัญญาณได้ทั้งสองมาตรฐาน  
        DTMB ได้เริ่มให้บริการในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและ
มาเก๊า ในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2007 ทั้งในรูปแบบความคม
ชัดปกติ (SDTV) และในรูปแบบสัญญาณโทรทัศน์ความคมชัดสูง 
(HDTV) ส่วนจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มให้บริการตั้งแต่การถ่ายทอดสด
มหกรรมกีฬาโอลิมปิคปีค.ศ. 2008 ในรูปแบบสัญญาณโทรทัศน์
ความคมชดัสงู (HDTV) เป็นต้นมา (ส�านกังานคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ, 2553)

ระบบมาตรฐานใดเหมาะส�าหรับประเทศไทย 

 แม้ ณ วนันี ้ส�านกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.) จะท�าหน้าที่เพียงการศึกษาและจัดท�าแผนแม่บท
ก�าหนดกรอบเวลาในการหาข้อมูลการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณ
โทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กไปเป็นดจิทิลั โดยจะรอให้คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาต ิ(กสทช.) เป็นผูต้ดัสนิใจในการเลอืกมาตรฐานระบบดจิทิลั  
ว่าจะใช้ระบบใด รวมทัง้การก�าหนดเงือ่นไขประเภทใบอนญุาตของ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในอนาคต แต่มีแนวโน้มว่า คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ (กสทช.) จะเลือกมาตรฐาน DVB-T เป็นมาตรฐานการ 
|ส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในเมืองไทย “กทช.เดินหน้า”, 
(2553) (ดูภาพประกอบที่ 3) โดยอ้างอิงผลการศึกษาและจัดท�า
มาตรฐานเทคนิคโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ของคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจศึกษาและจัดท�ามาตรฐานทางเทคนิคโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล ตามค�าสั่งคณะกรรมการมาตรฐานของส�านักงานคณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ที่ 3/2552 ลงวันที่ 
1 มถินุายน พ.ศ. 2552 สรปุว่า “ประเทศไทยควรเลอืกใช้มาตรฐาน 
DVB ของยุโรป ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีการใช้งานแพร่หลายมาก
ที่สุด อีกทั้งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อตกลง ในที่ประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนหรือ AMRI ที่มีมติสนับสนุนให้รับ DVB-T เป็น
มาตรฐานร่วมของอาเซียนส�าหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดิน” (DVB-T2 
for Thailand?, ม.ป.ป)

ภาพที่ 3 ตราสัญญลักษณ์ DVB-T และเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัล
ระบบ DVB-T แบบพกพา
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นอกจากนี้การพิจารณาว่าประเทศไทยควรเลือกรับ
มาตรฐานใด ควรพิจารณาจากปัจจัยหลักอีกสองด้านคือ
 1. ปัจจัยทางเทคนิค โดยทั่วไปจะพิจารณาจาก
คุณสมบัติและสมรรถนะในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาจนเป็นที่
ยอมรับ (Maturity) ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่ (Spectrum 
effciency) ความทนทานต่อปัญหาการรบกวนและการแทรก
สอด (Robustness) ความสามารถในการให้บริการหลายรูปแบบ 
เช่น ส่งสัญญาณได้ทั้งความคมชัดแบบปกติ (SDTV), ความคม
ชัดสงู (HDTV) หรอืออกอากาศผ่านโทรศพัท์มอืถอืเป็นต้น นอกจาก
นี้ มาตรฐานดังกล่าวจะต้องมีความยืดหยุ่นในการเลือกค่าตัว
แปรทางเทคนิคให้เหมาะสมกับสภาพช่องสัญญาณในพื้นที่และ
เวลาต่างๆ ความสามารถในการท�างานร่วมกับระบบอื่นๆ รวม
ทั้งความสอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิม และมี
ความเข้ากันได้กับแผนความถี่ของประเทศเพื่อบ้านที่มีชายแดน 
ตดิกนั ตลอดจนแนวโน้มการพฒันามาตรฐานต่างๆ ในอนาคตอกี
 2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะพิจารณาจาก
ต้นทุนการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกมาเป็นดิจิทัล และผล 
กระทบที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทั่วไป 
ความนยิมของนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภมูภิาคเดยีวกนั 
ซึง่มผีลต่อต้นทนุของอปุกรณ์เครือ่งรบัตามบ้านเรอืน โอกาสในการ
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์และซอฟต์แวร์ รวมถงึประเดน็
ทางสงัคมทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของชาต ิเช่น ประสทิธผิลของการ
สื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนในแถบชายแดน 
 จากข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 พบว่าโทรทัศน์
ดิจิทัลแต่ละระบบมีจ�านวนประเทศที่เลือกรับแตกต่างไปดังนี้ 
(ดูภาพประกอบ ภาพที่ 4)

 1. ระบบ ATSC ของสหรัฐอเมริกา เป็นที่นิยมในทวีป
อเมริกาเหนือ 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนนาดา เม็กซิโก 

ฮอนดรูสั และบาฮามาศ นอกทวปีอเมรกิามเีพยีงประเทศเกาหลใีต้
ประเทศเดียวที่รับมาตรฐานนี้ จึงมีประเทศที่เลือกใช้ระบบ ATSC 
ทั้งสิ้น 6 ประเทศ
 2. ระบบ DVB-T ของยุโรป เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
มากที่สุด มีทั้งสิ้น 118 ประเทศทั่วโลก เป็นประเทศในยุโรป 
43 ประเทศ เอเชีย-แปซิฟิก 32 ประเทศ แอฟริกา 41 ประเทศ
อเมริกาใต้ 2 ประเทศ
 3. ระบบ ISDB ของญี่ปุ่น มีประเทศที่เลือกรับในปัจจุบัน
เพียง 2 ประเทศ ได้แก่ญี่ปุ่นและบราซิล
 ระบบ DTMB ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ใช้ในจนีแผ่นดนิใหญ่ เขตปกครองพเิศษฮ่องกง มาเก๊า (ส�านกังาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2553)

ประโยชน์ของการส่งสัญญาณภาพระบบดิจิทัล

ประโยชน์จากการเปลี่ยนมาใช้การส่งสัญญาณภาพ
ระบบดิจิทัลนี้ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งต่อ
ตัวอุตสาหกรรมทางด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียงและต่อ
ประชาชนโดยรวม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่น�าไปสู่เป้าหมายการ
เปลีย่นแปลงและพฒันาไปสูร่ะบบการส่งสญัญาณภาพระบบดจิทิลั 
และท�าให้ผู้รับบริการได้รับผลประโยชน์นี้ได้โดยตรง คือ

1. Bandwidth Efficiency ใช้ความกว้างช่องสัญญาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรช่องสัญญาณความถี่ได้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ จากเดมิเป็นระบบแอนะลอ็กใช้ช่องสญัญาณ
หนึ่งช่องต่อหนึ่งรายการและวางช่องสัญญาณคลื่นความถี่ติดกัน 
หรือสถานีส่งฯใกล้เคียงกัน ไม่สามารถใช้ช่องสัญญาณความถี่
ที่อยู่ติดกันได้ แต่ในระบบดิจิทัลสามารถที่จะใช้ช่องสัญญาณ
ความถี่ติดกัน ท�าให้ใช้ช่องสัญญาณได้เต็มที่ครบทุกๆช่อง และ
สามารถออกอากาศในพื้นที่ใกล้เคียงกันได้โดยไม่รบกวนกัน และ
ในหนึ่งช่องสัญญาณสามารถออกอากาศได้หลายๆ รายการไป
พร้อมๆ กัน (Multi Channel) ท�าให้ส่งรายการได้มากขึ้นกว่า
เดิม เช่น จากระบบแอนะล็อกใช้ช่องสัญญาณ CH21 ถึง CH69 
(48 ช่อง) ใช้ออกอากาศหนึง่ช่องต่อหนึง่รายการโทรทศัน์ซึง่เท่ากบั 
48 รายการเท่านั้น หากเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล ช่องหนึ่งสามารถ
ส่งได้ 4 รายการ ท�าให้สามารถออกอากาศรายการโทรทัศน์ได้ 
4x48 จะเท่ากับ 192 รายการ (เป็นการยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
ให้เห็นเท่านั้น)

2. Quality Reliability สัญญาณมีคุณภาพที่ดีและ
ไม่มีการรบกวน ระบบแอนะล็อกมีการผสมคลื่นแบบต่อเนื่อง  
(Analog) สภาวะแวดล้อมมีผลกระทบท�าให้เกิดการรบกวนและ
ลดทอนสัญญาณลง สัญญาณภาพจะถูกรบกวนและถูกซึมซับ
ไปมาก ท�าให้มีสัญญาณแปลกปลอมสอดแทรกเข้ามารบกวนได้

ภาพที่ 4 กราฟิกแสดงประเทศที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ในมาตรฐานต่างๆ 
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ง่าย การรับชมภาพจึงไม่ชัดเจน สัญญาณภาพขาดหายและเกิด 
สโนว์เข้ามารบกวนได้   แต่ระบบดิจิทัลมีการผสมคลื่นแบบเข้า
รหัสสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่อง (Digital) มีการเข้ารหัส (Decode), 
ถอดรหัส (Encode) และมีระบบควบคุมเพื่อชดเชยสัญญาณได้
ด้วย จึงท�าให้สัญญาณไม่ถูกรบกวนได้ สัญญาณภาพมีความต่อ
เนื่อง ภาพที่รับได้มีความคมชัดมาก

3. Compatibility รูปแบบสัญญาณเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ระบบแอนะล็อกแบบเดิมมีสัญญาณภาพหลายมาตรฐาน 
คือ PAL, NTSC,  SECAM ท�าให้การควบคุมคุณภาพ, การตัดต่อ
ภาพและตกแต่งภาพระหว่างมาตรฐานทีแ่ตกต่างกนัท�าได้ยาก และ
ยังท�าให้คุณภาพด้อยลงเมื่อผ่านกระบวนการตัดต่อหลายๆ ครั้ง 
ระบบดิจิทัลใช้มาตรฐานการเข้ารหัสภาพแบบเดียว คือ MPEG-2 
ซึ่งให้คุณสมบัติของภาพที่หลากหลาย มีกระบวนการสร้างภาพ
ที่ซับซ้อนกว่า แต่ให้คุณภาพที่ดีมากกว่า สามารถน�าไปใช้งาน
ในสื่อผสมอื่นๆ ที่หลากหลาย เป็นที่นิยมแพร่หลายที่สุดในขณะ
นี้ ท�าให้การน�าไปใช้งานได้ครอบคลุมทุกวงการการสื่อสารเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

4. Scalability ขนาดของการมองภาพที่ให้มุมมองภาพ
ที่ดขีึน้ ระบบแอนะลอ็กมขีนาดของการมองภาพทีแ่คบ (720 x 576 - 
PAL อัตราส่วนภาพ 4:3) และภาพมีความละเอียดต�่า การแสดง
ผลที่จอภาพไม่มีความชัดเจน ยิ่งจอภาพมีขนาดใหญ่ขึ้นยิ่งให้ราย
ละเอยีดต�า่กว่า ซึง่เป็นการแสดงผลของระบบโทรทศัน์ความคมชดั
ปกติ หรือ SDTV (Standard Definition Television) ทั่วไป ยิ่งน�า
ไปแสดงผลบนจอโทรทัศน์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่มากๆ ท�าให้ภาพ
ขาดความชัดเจน   
   แต่ระบบดิจิทัลสามารถเลือกการเข้ารหัสสัญญาณภาพได้หลาย
ขนาด (1280 x 720, 1920 x 1080 ที่อัตราส่วนภาพ 16:9) ให้ความ
ละเอยีดสงู ท�าให้การแสดงผลทีจ่อภาพมคีวามคมชดัสงูแบบ HDTV 
( High Definition Television) มีมุมมองภาพที่กว้างมากขึ้น (Wide 
Screen) ภาพที่ได้ดูสมจริงและมองเห็นภาพได้กว้างขวางมากขึ้น

5. Interactive Service การแพร่คลื่นระบบดิจิทัล
สามารถท�าเป็นระบบตอบสนอง, รับและส่งข้อมูลระหว่างสถานี
โทรทศัน์กบัผูช้มรายการได้ เป็นบรกิารเสรมิส�าหรบัการจดัรายการ
โทรทัศน์ที่ผู้รับชมสามารถเลือกข้อมูลส�าหรับตอบโต้กับรายการ
โทรทศัน์ได้ผ่านอปุกรณ์เชือ่มโยงสญัญาณอืน่ๆ ทีต่ดิตัง้เสรมิขึน้มา

6. Data Broadcasting การให้บริการข้อมูลที่ส่งไป
พร้อมสัญญาณภาพ ในระบบดิจิทัลสามารถใส่รายละเอียดข้อมูล
ต่างๆ ไปพร้อมสัญญาณภาพ เช่น เนื้อเรื่องย่อ ประวัติดารานัก
แสดง เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการเลือกเปิดดู หรือใช้ค้นหาข้อมูล
เสริมอื่น หรือเปิดดูรายการโทรทัศน์ เป็นการให้บริการข้อมูลที่
หลากหลายผ่านช่องรายการโทรทัศน์

7. Mobile Reception การแพร่กระจายคลืน่ระบบดจิทิลั 
รองรับการส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์พกพาประเภทต่างๆได้ โดย
ผู้รับบริการสามารถรับสัญญาณภาพและเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทุกสถานที่และทุกเวลา ที่มีสัญญาณส่งไป
ถึง อสมท. (2552).

ก�าหนดระยะเวลาในการเปลีย่นผ่านการส่งสญัญาณโทรทศัน์ระบบ

แอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิทัลของประเทศต่างๆ 

 ในขณะนี้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกก�าลังให้ความส�าคัญ
ต่อการก�าหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิทัล โดยสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ แนะน�าให้ยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอ
นะล็อกภายในปี พ.ศ. 2558 และให้มีช่วงเวลาของการเปลี่ยน
ผ่านฯ ประมาณ 4-8 ปี (ดูตารางที่ 1) ส่วนส�าหรับประเทศในแถบ
ยุโรป สหภาพยุโรป (EU) แนะน�าให้สมาชิกสหภาพยุโรปยุติการ
ส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกภายในปี พ.ศ. 2555 ส�าหรับ
ประเทศในแถบอาเซยีน ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรสีารสนเทศอาเซยีน 
(AMRI) ครัง้ที ่10 เมือ่วนัที ่2-6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 ซึง่มจีดัการ
ประชุมที่ประเทศลาว เห็นชอบให้ประเทศสมาชิกอาเซียนก�าหนด
ช่วงเวลายตุกิารส่งสญัญาณโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กภายในปี พ.ศ.
2558 - พ.ศ.2563 ดังนั้นถ้าประเทศไทยเริ่มด�าเนินการเปลี่ยนผ่าน
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิทัลตาม
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียนโดย
เริ่มต้นตามก�าหนดเวลาในปี 2558 ประเทศไทยก็จะมีระยะเวลา
ในการเปลี่ยนผ่านอีก 5 ปี และจะสามารถปิดระบบ (Switch Off) 
แอนะล็อกได้อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2563
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ตารางที่ 1 ตารางตัวอย่างการก�าหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิทัลของประเทศ
ต่างๆ (พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ 2553)

ประเทศ มาตรฐานที่เลือกใช้ ปีที่เริ่มออกอากาศ
ในระบบดิจิทัล

ก�าหนดการยุติการออกอาศ
ในระบบแอนะล็อก

อังกฤษ DVB-T 1998 2012

อิตาลี DVB-T 2003 2012

ฝรั่งเศส DVB-T 2004 2011

ออสเตรเลีย DVB-T 2001 2013

นิวซีแลนด์ DVB-T 2007 2013-2015

ญี่ปุ่น ISDB-T 2003 24 กรกฎาคม 2011

สหรัฐอเมริกา ATSC 1999 12 มิถุนายน 2009

จีน DMB-T/H 2004 2012-2015

บทสรุป
ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการเตรียมตัวในการเปลี่ยน

ผ่านการส่งสญัญาณโทรทศัน์จากระบบแอนะลอ็ก ไปสูร่ะบบดจิทิลั
อย่างเป็นรูปธรรมและใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ให้ได้เร็วที่สุด  
ซึ่งทางภาครัฐโดยส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.) ก็เห็นถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับ
ท�าการศึกษาถึงเทคโนโลยีของมาตรฐานการส่งสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลไว้พร้อมแล้ว โดยมีแนวโน้มที่จะเลือกมาตรฐาน 
DVB-T ของยุโรปที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มาใช้ในประเทศไทย 
เนื่องจากมีความสอดคล้อง เหมาะสมและสามารถต่อยอดได้จาก
ระบบแอนะล็อกเดิม หลังจากนั้นส�านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ที่ก�าลังจะจัดตั้งขึ้น ก็จะมารับหน้าที่ในการตัดสินใจ
เลือกมาตรฐาน ต้องรีบผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มก�าลัง เร่งให้ความ
รู้เรื่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัลต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพราะ
การเปลี่ยนผ่านฯ ครั้งนี้จะส่งผลกระทบและเกิดแรงกระเพื่อมต่อ
ประชาชนชาวไทย และอตุสาหกรรมการแพร่ภาพและกระจายเสยีง 
(Broadcasting) ของประเทศไทยครั้งส�าคัญ 
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