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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ส่งผล
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในการดำเนินธุรกิจการสือ่
สารและโทรคมนาคมแทบทุกประเภท รวมทัง้ การ
แพร่ภาพโทรทัศน์ โดยการปฏิวัติทางดิจิทัลนี้
ทำให้เกิดการพัฒนาบริการโทรทัศน์รูปแบบใหม่
นัน่ คือ การปรับเปลีย่ นการแพร่ภาพโทรทัศน์จากระบบ
อนาล็อกทีเ่ ราใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ให้เป็นระบบดิจทิ ลั
(Analogue Switch-off : ASO) ซึ่งนับว่าเป็นการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ทง้ั ใน
ส่วนของผูผ้ ลิตและผูช้ มรายการโทรทัศน์

ทำไมต้องเป็นระบบดิจิทัล
การปรับเปลี่ยนการออกอากาศโทรทัศน์
ภาคพื้นดินเป็นระบบดิจิทัล จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้คลืน่ ความถี่ และเพิม่ จำนวนช่องรายการ
ให้มคี วามหลากหลายและตรงความต้องการของผู้
ชมกลุม่ ต่างๆ มากขึน้ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้าง
โอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมผลิตรายการ เนือ่ งจาก
จะมีจำนวนช่องรายการทีเ่ กิดขึน้ ใหม่อกี จำนวนมาก
และทำให้เกิดการแข่งขันอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ทัง้
การปฏิรูปสื่อโทรทัศน์ เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐแก่ประชาชน และพัฒนารายการ
โทรทัศน์เพือ่ พัฒนาสังคม เช่น การพยากรณ์อากาศ

การเตือนภัย และความปลอดภัยสาธารณะ (Public
Safety) การเกษตร การกีฬา ช่องรายการสำหรับ
รายการโทรทัศน์ที่ผู้ชมมีส่วนร่วมได้ด้วย (Interactive TV) เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การรับชมรายการโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ทีม่ คี วามคมชัดมากกว่าระบบอนาล็อก
ผูช้ มจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมในการเปลีย่ นไป
ใช้เครื่องโทรทัศน์แบบดิจิทัล หรือติดตั้งอุปกรณ์
ต่อพ่วง Set-top Box เพิม่ เติมกับเครือ่ งโทรทัศน์
แบบอนาล็อกที่ใช้อยู่เดิม ปัจจุบัน Set-top Box
แบบพื้นฐานมีราคาประมาณ 1,000-2,000 บาท
แต่กม็ แี นวโน้มทีร่ าคาจะลดลงเรือ่ ยๆ
สำหรับสถานีโทรทัศน์และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องปรับเปลีย่ นระบบการผลิตรายการ ตลอดจน
ระบบการแพร่ภาพให้เป็นระบบดิจทิ ลั ใหม่ทง้ั ระบบ
ซึง่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยทีค่ อ่ นข้างสูง นอกจากนี้ ยังมีคา่
ใช้จา่ ยทีซ่ ำ้ ซ้อนซึง่ สถานีโทรทัศน์จะต้องออกอากาศ
รายการในระบบอนาล็อกคูข่ นานไปกับระบบดิจทิ ลั
จนกว่าจะยุตริ ะบบอนาล็อกโดยสิน้ เชิง

ภาพจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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ท่าทีของอาเซียนต่อการปรับเปลีย่ นการแพร่
ภาพโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินจากระบบอนาล็อก
เป็นระบบดิจิทัล
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศอัน
ประกอบด้วย ประเทศบรูไนดารุสซาราม ราช
อาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณ
รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพ
พม่า สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ให้ความสนใจ
ต่อประเด็นการปรับเปลี่ยนการแพร่ภาพโทรทัศน์
ภาคพืน้ ดินจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจทิ ลั โดย
บรูไน และสิงคโปร์ ได้รเิ ริม่ จัดการประชุม “ASEAN
Digital Broacasting : ADB”ครัง้ ที่ 1 ในเดือนมีนาคม
2547 ณ ประเทศบรูไน เพือ่ ให้สมาชิกอาเซียนร่วม
กันหารือในการเลือกมาตรฐานการส่งโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
โดยที่ประชุมเห็นว่าการปรับเปลี่ยนการแพร่ภาพ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินจากระบบอนาล็อกเป็นระบบ
ดิจิทัล ควรใช้เครื่องส่งเป็นมาตรฐานเดียวกันใน
ภูมภิ าคอาเซียน
หลังจากนัน้ มา ในการประชุม ADB ครัง้ ที่ 4
เดือนมีนาคม 2550 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย ที่ประชุมเสนอให้ผลักดันประเด็นการ
ปรับเปลี่ยนการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินจาก
ระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล (ASEAN Digital
Broacasting ) เสนอต่อทีป่ ระชุม การประชุมรัฐมนตรี
สารนิเทศอาเซียน ครัง้ ที่ 9 (The Ninth Conference
of the ASEAN Ministers Responsible for
Information-AMRI) ในเดือนพฤษภาคม ปีเดียวกัน
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งที่
ประชุม AMRI มีมติสนับสนุนให้รบั ระบบ DVB-T
ซึง่ เป็นมาตรฐานดิจทิ ลั ของกลุม่ ประเทศยุโรป เป็น
มาตรฐานร่วมของอาเซียนสำหรับโทรทัศน์ดิจิทัล
ภาคพืน้ ดิน โดยได้มกี ารจัดประชุม ADB ครัง้ ที่ 8
ซึง่ ได้จดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2552
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ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(The Eighth Meeting of ASEAN Digital Broadcasting) มี ผ ู ้ แ ทนจากกรมประชาสั ม พั น ธ์
และบริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว
การประชุม ADB ครัง้ ที่ 8 เป็นการรายงาน
ความคืบหน้าและการเตรียมการปรับเปลี่ยนเป็น
ระบบดิจทิ ลั ซึง่ ทีป่ ระชุมได้กำหนดกรอบเวลาการ
ปรับเปลีย่ นการแพร่ภาพโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก
เป็นระบบดิจิทัลของสมาชิกอาเซียนไว้ระหว่างปี
ค.ศ. 2015-2020 (พ.ศ. 2558-2563) เพือ่ ให้สอด
คล้องกับความสามารถและความพร้อมในการดำเนิน
งานของแต่ละประเทศ
ในขณะเดียวกันสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศหรือ (International Telecommunication
Union : ITU) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีห่ ลักเกีย่ ว
กับการกำหนดมาตรฐานการสื่อสารโทรคมนาคม
และจัดสรรความถีเ่ พือ่ ประสานประโยชน์ในการใช้
ความถีข่ องประเทศต่างๆทัว่ โลก ซึง่ ประเทศไทย
เป็นสมาชิกอยูด่ ว้ ย มีขอ้ เสนอแนะให้ประเทศสมาชิก
ปรับเปลีย่ นระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพืน้ ดิน
จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัลให้แล้วเสร็จ
ภายในค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เพือ่ เป็นกรอบเวลา
สำหรับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้มกี าร เตรียมความพร้อม
ในส่วนของประเทศไทยนัน้ ในช่วง 2-3 ปี
ที่ผ่านมา ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ได้เริ่มปรับปรุง
ระบบผลิตรายการ (Production Studio) ให้เป็น
ระบบดิจิทัล รวมถึงผู้ให้บริการเคเบิลทีวี (Cable
TV) และผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ผ ่ า นดาวเที ย ม
(Satellite TV) ก็ได้เริม่ ปรับปรุงระบบการถ่ายทอด
สัญญาณของตนเป็นระบบดิจทิ ลั บ้างแล้ว แต่อย่างไร
ก็ตาม การแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพืน้ ดิน (Terrestrial
TV) ในปัจจุบันยังคงเป็นระบบอนาล็อกอยู่ เนื่อง
จากการปรั บ เปลี ่ ย นไปสู ่ ร ะบบดิ จ ิ ท ั ล มี ค วาม
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ซับซ้อน ทั้งในเชิงเทคนิค และเชิงนโยบายมาก
กว่าการถ่ายทอดสัญญาณในระบบอืน่ ๆ
การปรับเปลี่ยนการออกอากาศโทรทัศน์
ภาคพื้นดินจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัลจะ
ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชน
และประชาชน การประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลจึงเป็นเรื่อง
สำคัญ ประชาชนควรได้รบั การสือ่ สารให้ทราบถึง
เป้าหมายและประโยชน์ที่จะได้รับ ช่วงเวลาที่จะ
ยุติระบบอนาล็อก คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดหา
อุปกรณ์ ข้อดีและข้อด้อยของบริการโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในการจัดหา
อุปกรณ์ตอ่ พ่วง เป็นต้น
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ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดการกำหนดนโยบายระดับ
ชาติและเป็นแนวทางสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้และความพร้อมของการปรับ
เปลีย่ นการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินจากระบบ
อนาล็อกเป็นระบบดิจทิ ลั โดยบูรณาการความร่วม
มือกับองค์กรด้านโทรคมนาคมและสือ่ สารมวลชน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน และผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นต่างๆ
ซึ่งจะมีการนำเสนอผลที่ได้จากการศึกษาต่อคณะ
กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ความคืบหน้าเป็น
ประการใด ควรจะได้ตดิ ตามต่อไป
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