
เทคโนโลยีการกระจายเสียง ปี ๒๕๕๑ 

เทคโนโลยกีารกระจายเสียง ปี ๒๕๕๑ 

กรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๑ เป็นปีท่ี มีอายุ ครบ ๗๕ ปี มีส่ิงใหม่ ๆ ท่ี เกิดขึ้ นในขณะน้ี คือ

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ ทาํให้

ขา้ราชการตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปมากท่ีสุดในเร่ือง การพฒันาสมรรถนะ คุณาพและศกัยาพของตวัขา้ราชการ 

ซ่ึงจะเนน้หลกัผลงาน หลกัความรู้ความสามารถ และหลกัสมรรถนะ การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัอีกอย่าง คือ การ

ยกเลิกระดบัมาตรฐานกลาง (๑๑ ระดบั) หรือท่ี เรียกกนัทัว่ไปว่า ระบบซี ท่ีใชก้นัมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ซ่ึงต่อไป

ขา้ราชการจะมีการแบ่งกลุ่มตาํแหน่งเป็น ๔ ประเท ประเทบริหาร อาํนวยการวิชาการ และทัว่ไปตามลกัษณะ

งาน และพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ มีผลบงัคบัทาํให้ กรมประชาสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานาครัฐมี ารกิจ

หน้าท่ี ประกอบกิจการบริ การสาธารณะ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ประเทศท่ี ๑ เพื่อส่งเสริม

ความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม การเกษตร การส่งเสริม

อาชีพอ่ืน ๆ สุขาพอนามยั กีฬา หรือการส่งเสริมคุณาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งารกิจ ประเทท่ี ๓ การกระจาย

ขอ้มูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างรัฐบาลกบั ประชาชน และรัฐสากบัประชาชน ฯลฯ สําหรับ

กรมประชาสัมพนัธ์แลว้จะมีผลทาํให้ การดาํเนินการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ จะหา

รายไดจ้ากกาโฆษณาไม่ได ้เวน้แต่ การหารายได ้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบังานหรือกิจการ

ของหน่วยงานาครัฐหรือ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ หรือการเสนอาพลกัษณ์ขององคก์ร บริษทัและกิจการ 

โดยมิไดมี้การโฆษณาสรรพคุณ จะเห็นไดว้่าปัญหาอุปสรรคการทาํงานในอนาคตมีมากขึ้นจากเดิม ปัญหาเดิม 

คือการลดอตัรากาํลงัของขา้ราชการ การจดัตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์เพื่อเพิ่มเขต

บริการในอนาคตจะกระทาํไดย้าก 

เทคโนโลยีการกระจายเสียงและการส่งโทรทศัน์ในอนาคตท่ีจะกา้วสู่ยุคดิจิทลั  สํานักส่งเสริมและพฒันางาน

เทคนิค กรมประชาสัมพนัธ์ ไดด้าํเนินการพฒันางานดา้นเทคโนโลย ีระบบดิจิทลัท่ี ผา่นมา คือ ในปี ๒๕๔๓ ได้

จดัสัมมนาการส่งโทรทศัน์ระบบดิจิทลั DVB และต่อมา เม่ือวนัท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ไดท้ดลองส่งโทรทศัน์

ระบบดิจิตอล DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial ) ท่ีช่อง ๔๗ (UHF) ความถ่ี ๖๘๒ MHz (แบนด์

วิท ๘ MHz) กาํลงัเคร่ืองส่ง ๒๕๐ วตัต ์ส่งออกอากาศดว้ยกาํลงัส่งท่ี สายอากาศ ๒.๕ กิโลวตัต ์โดยใชเ้ทคโนโลยี 

COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex)ซ่ึงพ ัฒนาจากกลุ่มประเทศยโุรป ดาํเนินการโดย ๔ 



หน่วยงานท่ีอยู่ายใต ้การกาํกับดูแลของสํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กรมประชาสัมพนัธ์ องค์การ

ส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย สถานีโทรทศัน์ ไทยพีบีเอส บริษทั ยบีูซี เคเบิล เน็ตเวอร์ จาํกดั (สทท.๑๑ ทีวี ๙ 

สี อสมท. TPBS และ UBC จาํนวน ๔ รายการ ในช่องความถี่เดียวกนั) ทดลองออกอากาศเป็นเวลา ๘ เดือน และ

ถือว่าเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ทาํการทดลอง ระบบการส่งโทรทศัน์าคพื้นดิน

ระบบดิจิทลั 

แผนผงัระบบการส่งโทรทศัน์ DVB-T ท่ีทาํการทดลองในประเทศไทย ปี 2543 

ในเดือนพฤษาคม ๒๕๔๗ กรมประชาสัมพนัธ์ไดท้าํการทดลองการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทลั 

DRM (Digital Radio Mondiale) โดยความร่วมมือจาก ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union บริษัทผู ้ผลิต

เคร่ืองส่งวิทยกุระจายเสียง Harris Corporation BBC( VT Merlin Communication) และ จาก Deutsche Welle ได้

มีการจดัการทดลองการกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอลในย่านความถ่ีกลาง (MW) ความถ่ี ๘๓๗ kHz ท่ี สถานี

เคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บางพูน จงัหวดัปทุมธานี และต่อมา ในปี ๒๕๔๘ สํานักส่งเสริม

และพฒันาเทคนิค กรมประชาสัมพนัธ์ ร่วมกบับริษทั HARRIS ทาํการทดลองส่งกระจายเสียงอีกคร้ังท่ี สถานี

เคร่ืองส่งวิทยุแห่งประเทศไทย บางพูน จงัหวดัปทุมธานี ท่ีเดิมการทดลองการส่งกระจายเสียงดิจิตอลระบบ 

DRM เป็นการสํารวจเขตบริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทลัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเปรียบเทียบ

กบัการส่งวิทยกุระจายเสียงระบบ เอ.เอม็. แบบเดิม 

เทคโนโลยกีารกระจายเสียง ปี ๒๕๕๑ 

กรมประชาสั มพันธ์ ปี ๒๕๕๑ เป็นปีท่ี มีอายุ ครบ ๗๕ ปี มีส่ิงใหม่ ๆ ท่ี เกิดขึ้ นในขณะน้ี คือ

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ ทาํให้

ขา้ราชการตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปมากท่ีสุดในเร่ือง การพฒันาสมรรถนะ คุณาพและศกัยาพของตวัขา้ราชการ 

ซ่ึงจะเนน้หลกัผลงาน หลกัความรู้ความสามารถ และหลกัสมรรถนะ การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัอีกอย่าง คือ การ

ยกเลิกระดบัมาตรฐานกลาง (๑๑ ระดบั) หรือท่ี เรียกกนัทัว่ไปว่า ระบบซี ท่ีใชก้นัมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ซ่ึงต่อไป

ขา้ราชการจะมีการแบ่งกลุ่มตาํแหน่งเป็น ๔ ประเภท ประเภทบริหาร อาํนวยการวิชาการ และทัว่ไปตามลกัษณะ

งาน และพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2551 มีผลบงัคบัทาํให้ กรมประชาสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานาครัฐมี ารกิจ

หนา้ท่ี ประกอบกิจการบริ การสาธารณะ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ประเทท่ี ๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ



อ่ืน ๆ สุขาพอนามยั กีฬา หรือการส่งเสริมคุณาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งารกิจ ประเทท่ี ๓ การกระจายขอ้มูล

ข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างรัฐบาลกบั ประชาชน และรัฐสากบัประชาชน ฯลฯ สําหรับกรม

ประชาสัมพนัธ์แลว้จะมีผลทาํให้ การดาํเนินการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ จะหารายได้

จากกาโฆษณาไม่ได ้เวน้แต่ การหารายได ้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเ ก่ียวกับงานหรือกิจการของ

หน่วยงานาครัฐหรือ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ หรือการเสนอาพลกัษณ์ขององคก์ร บริษทัและกิจการ โดย

มิไดมี้การโฆษณาสรรพคุณ จะเห็นไดว้่าปัญหาอุปสรรคการทาํงานในอนาคตมีมากขึ้นจากเดิม ปัญหาเดิม คือ

การลดอตัรากาํลงัของขา้ราชการ การจดัตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์เพื่อเพิ่มเขต

บริการในอนาคตจะกระทาํไดย้าก 

เทคโนโลยีการกระจายเสียงและการส่งโทรทศัน์ในอนาคตท่ีจะกา้วสู่ยุคดิจิทลั สํานักส่งเสริมและพฒันางาน

เทคนิค กรมประชาสัมพนัธ์ ไดด้าํเนินการพฒันางานดา้นเทคโนโลย ีระบบดิจิทลัท่ี ผ่านมา คือ ในปี 2543 ไดจ้ดั

สัมมนาการส่งโทรทศัน์ระบบดิจิทลั DVB และต่อมา เม่ือวนัท่ี ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๓ ไดท้ดลองส่งโทรทศัน์ระบบ

ดิจิตอล DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial ) ท่ีช่อง ๔๗ (UHF) ความถ่ี ๖๘๒ MHz (แบนด์วิท 8 

MHz) กาํลงัเคร่ืองส่ง 250 วตัต ์ส่งออกอากาศดว้ยกาํลงัส่งท่ี สายอากาศ 2.5 กิโลวตัต ์โดยใชเ้ทคโนโลย ีCOFDM 

(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex)ซ่ึงพ ัฒนาจากกลุ่มประเทศยโุรป ดาํเนินการโดย 4 หน่วยงาน

ท่ีอยูา่ยใต ้การกาํกบัดูแลของสาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ไดแ้ก่ กรมประชาสัมพนัธ์ องคก์ารส่ือสารมวลชน

แห่งประเทศไทย สถานีโทรทศัน์ ไทยพีบีเอส บริษทั ยบีูซี เคเบิล เน็ตเวอร์ จาํกดั (สทท.11 ทีวี 9 สี อสมท. TPBS 

และ UBC จาํนวน 4 รายการ ในช่องความถี่เดียวกนั) ทดลองออกอากาศเป็นเวลา 8 เดือน และถือวา่เป็นประเทศ

แรกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ทาํการทดลอง ระบบการส่งโทรทศัน์าคพื้นดินระบบดิจิทลั 
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แผนผงัระบบการส่งโทรทศัน์ DVB-T ท่ีทาํการทดลองในประเทศไทย ปี 2543 

ใน เดือนพฤษาคม ๒๕๔๗ กรมประชาสัมพนัธ์ได้ทาํการทดลองการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทลั DRM 

(Digital Radio Mondiale) โดยความร่วมมือจาก ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองส่ง

วิทยุกระจายเสียง Harris Corporation BBC( VT Merlin Communication) และ จาก Deutsche Welle ได้มีการ

จดัการทดลองการกระจายเสียงวิทยรุะบบดิจิตอลในยา่นความถ่ีกลาง (MW) ความถี่ ๘๓๗kHz ท่ี สถานีเคร่ืองส่ง

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บางพูน จงัหวดัปทุมธานี และต่อมา ในปี ๒๕๔๘ สํานกัส่งเสริมและพฒันา

เทคนิค กรมประชาสัมพนัธ์ ร่วมกบับริษทั HARRIS ทาํการทดลองส่งกระจายเสียงอีกคร้ังท่ี สถานีเคร่ืองส่งวิทยุ



แห่งประเทศไทย บางพูน จงัหวดัปทุมธานี ท่ีเดิมการทดลองการส่งกระจายเสียงดิจิตอลระบบ DRM เป็นการ

สํารวจเขตบริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทลัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเปรียบเทียบกับการส่ง

วิทยกุระจายเสียงระบบ เอ.เอม็. แบบเดิม 

คุณสมบติัท่ีดีของการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบบดิจิทลั DRM (Digital Radio Mondiale ) คือ คุณภาพเสียงท่ีรับ

ไดจ้ากเคร่ืองรับวิทยุ จะมีคุณาพเทียบเท่ากบัเคร่ืองเล่นซีดี มีความชดัเจนสูง ไม่มีเสียงรบกวน ซ่ึงเทคโนโลยีน้ี 

จะนาํมาใชง้านในลกัษณะดงัน้ี คือ 

- ใชง้านทดแทนวิทยกุระจายเสียงระบบ AM (Medium-Short Wave) 

- ใชย้า่นความถ่ีในการส่งกระจายเสียงระบบ AM (MW/SW) เดิม  

- ส่งสัญญาณเสียงในระบบ Stereo และสามารถส่งขอ้มูล(ตวัอกัษร ช่ือเพลง ช่ือสถานีวิทยุ 

ความถี่ แจง้ผงัรายการ อ่ืนๆ) 

ในปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ สํานกัส่งเสริมและพฒันางานเทคนิคไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการทดสอบการส่ง

โทร ทัศน์ระบบดิจิทัล DVB-T และการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล HDRadio แต่ปรากฏว่ามีปัญหา

อุปสรรคในการใช้คล่ืนความถ่ีท่ีจะใช้งานในการทดลอง ซ่ึงตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบั

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการกิจการ

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ (กสช.) มีหน้าท่ีพิจารณาอนุญาตและกาํกบัดูแลการใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการวิทยุ 

กระจายเสียงและกิจการวิทยโุทรทศัน์และการกาํหนดมาตรฐานและลกัษณะพึงประสงค ์ทางเทคนิคของอุปกรณ์

ท่ีใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทศัน์ ยงัจดัตั้งไม่สําเร็จ ทาํให้การพิจารณาจัดสรร

ความถ่ีไม่สามารถดาํเนินการได้เทคโนโลยีการส่งวิทยุ กระจายเสียง HDRadio (High Definition Radio) ซ่ึง

พฒันาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีลกัษณะเด่นในการใชง้าน คือ 

o AM digital จะใหคุ้ณาพเสียงท่ีรับฟังจากเคร่ืองรับวิทยเุทียบเท่ากบัการรับฟังในระบบ FMเดิม 

o FM digital จะใหคุ้ณาพเสียงท่ีรับฟังจากเคร่ืองรับวิทยเุทียบเท่ากบัการรับฟังจากเคร่ืองเล่น CD 

o คุณาพเสียงในระบบดิจิทลัจะชดัเจน ไม่มีเสียงรบกวนใด ๆ ทั้งส้ิน และสัญญาณท่ีเบาหรือจาง 

หายไปบางคร้ังจะไม่มี 

o สามารถใหบ้ริการเสริมพร้อมกบัการส่งกระจายเสียง คือ ขอ้มูล เช่น ขา้ว พยากรณ์อากาศ ขา้ว 



การจารจร หรือขอ้มูลในการส่งกระจายเสียง ช่ือรายการ ช่ือเพลง ช่ือนกัร้อง หรือโฆษณาสินคา้ 

คุณสมบติัทางเทคนิคท่ีสาํคญัของ HDRadio 

- งานทดแทนวิทยกุระจายเสียงระบบ AM/FM 

- ใชย้า่นความถ่ีในการส่งกระจายเสียงระบบ AM/FM 

- ความถี่ท่ีใชง้าน 1 ความถ่ีสามารถส่งรายการได ้๔-๕ รายการ 

- ส่งสัญญาณเสียงในระบบ Stereo และสามารถส่งขอ้มูล(ตวัอกัษร ช่ือเพลง ช่ือสถานีวิทยุ 

ความถี่ แจง้ผงัรายการ อ่ืน ๆ) 

- สามารถส่งสัญญาณ AM/FM Analogue พร้อมกบัสัญญาณ HDRadio (Digital) ในความถี่เดียวกนัพร้อมกนั 

articles: technoSound4.gifเน่ืองจากปัญหาอุปสรรคในการจดัสรรคล่ืนความถ่ีสําหรับใชใ้นการส่งวิทยุ 

กระจายเสียงระบบดิจิทลัเพราะความถ่ีท่ีใช้งานในขณะน้ีส่วนมากใช้ในกิจการ ส่ือสารโทรคมนาคม ใช้ใน

กิจการโทรศพัท ์กิจการอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีการใชง้านเตม็ทุกยา่นความถ่ีแลว้ และการท่ีจะเปล่ียนผูฟั้งวิทยจุากท่ีใช่

เคร่ืองรับวิทยุระบบอนาล็อกเดิม โดยการซ้ือเคร่ืองรับวิทยุระบบดิจิทลัมาทดแทนไม่สามารถดาํเนินการไดท้นัที 

ดงันั้นจึงมีช่วงเวลาโอนถ่ายระบบ จาํเป็นตอ้งส่งกระจายเสียงทั้งสองระบบพร้อมกนัระยะหน่ึง HDRadio มีความ

เหมาะสม เพราะใชค้ล่ืนความถ่ีเดิม ไม่ตอ้งขอจดัสรรความถ่ีใหม่ สามารถส่งทั้งอนาล็อกและดิจิทลัไดพ้ร้อมกนั 

และต่อมาเม่ือตอ้งการส่งในระบบดิจิทลัสมบูรณ์แบบก็สามารถออกแบบใหส่้งระบบดิจิทลัอยา่งเดียวได ้

 

เทคโนโลยีการส่งโทรทศัน์สีระบบดิจิทลั ภาคพื้นดินของมาตรฐานประเทศญ่ีปุ่ น ISDB-T (IntegratedServices 

Digital Broadcasting - Terrestrial) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีมาแข่งขนักบัการส่งโทรทศัน์ระบบดิจิทลั DVB-T 

เร่ิมใหบ้ริการในประเทศญ่ีปุ่ นเม่ือปี ๒๕๕๐ มีคุณสมบติัในการส่งโทรทศัน์สี ดงัน้ี คือ 

o ส่งสัญญาณโทรทศัน์สีความชดัเจนสูง (HDTV : High Definition TV) จาํนวน ๑ ช่องรายการ หรือส่งสัญญาณ

โทรทัศน์สีมาตรฐาน (SDTV : Standard Definition TV) จํานวน ๓ ช่องรายการในช่องสัญญาณ โทรทัศน์

อนาลอ็กเดิมจาํนวน ๑ ช่องสัญญาณขนาด ๖ MHz 

o ส่งสัญญาณการบริการมลัติมีเดีย และการส่งกระจายเสียงไดม้ากกวา่ ๑ ช่องสัญญาณเสียง รวมไป 



กบัการส่งโทรทศัน์ 

o บางส่วนของการส่งขอ้มูลสามารถเพิ่มการส่งโทรทศัน์สาํหรับบริการการส่งโทรทศัน์สีระบบดิจิทลั 

ลกัษณะระบบการรับสัญญาณโทรทศัน์เคล่ือนท่ี (mobile reception) โดยส่งสัญญาณ ไดท้ั้ง าพ 

เสียง และขอ้มูลบริการต่าง ๆ 

o สามารถส่งสัญญาณโทรทศัน์ในระบบเครือข่ายโดยใชค้ล่ืนวิทยคุวามถี่เดียว (SFN : Single 

Frequency Network) 

ตวัอยา่งการส่งโทรทศัน์ระบบ ISDB-T ซ่ึงสามารถใหบ้ริการไดห้ลายรูปแบบช่องความถี่เดียว 

เน่ืองจากสหาพโทรคมนาคมโลก ไดมี้ขอ้เสนอให้ประเทศสมาชิกทัว่โลกเปล่ียนการส่งโทรทศัน์าคพื้น

ดินสู่ระบบ ดิจิทลั โดยไดก้าํหนดการเลิกส่งโทรทศัน์ในระบบอนาล็อกในปี ๒๐๑๕ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) ซ่ึงเหลือ

เวลาประมาณ ๗ ปี มีหลายประเทศไดเ้ร่ิมส่งโทรทศัน์ระบบดิจิทลั DVB-T เช่น ประเทศสิงคโปร์ บรูไน ดารุส

ซาราม และมาเลเซีย รวมทั้งส่ง DVB-H สําหรับโทรทศัน์เคล่ือนท่ี DRM ในปี ๒๕๕๑ ส่วนประเทศไทยยงัมี

ปัญหาเก่ียวกบักฎหมาย ซ่ึงคาดว่า เม่ือ กสทช. ไดจ้ดัตั้งเรียบร้อยก็จะสามารถดาํเนินการได ้ทั้งการส่งโทรทศัน์

ระบบดิจิทลัาคพื้นดิน และการส่งกระจายเสียงระบบดิจิทลั เช่น DRM, DAB และ HDRadio 

เทคโนโลยกีารส่งกระจายเสียงและการส่งโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัท่ีประเทศไทยได ้ดาํเนินการไปแลว้ในส่วนท่ี

ไม่ไดใ้ช้คล่ืนความถ่ีาคพื้นดิน คือ การส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบดิจิทลัผ่านดาวเทียม กรมประชาสัมพนัธ์ได้

ดาํเนินการมาแลว้ประมาณ ๑๕ ปี แต่เป็นระบบปิดต่อมาในปี ๒๕๕๐ ไดเ้ปล่ียนการส่งกระจายเสียงระบบเปิด

ทาํใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถรับสัญญาณ ผา่นดาวเทียมไดโ้ดยใชเ้คร่ืองรับโทรทศัน์ดิจิทลั ผา่นดาวเทียมทัว่ไป 

การส่งโทรทศัน์ดิจิทลัผา่นดาวเทียมใหบ้ริการ ๑๐ ปีมาแลว้ การส่งสัญญาณผา่นดาวเทียมใชย้า่นความถี่ C-Band 

ทาํใหคุ้ณาพสัญญาณไม่มีปัญหาในการรับสัญญาณแมจ้ะมีฝนตก 

นอกจากนั้นสถานีโทรทศัน์ช่องอ่ืน ๆ ก็มีการเปล่ียนการส่งสัญญาณโทรทศัน์ไปยงัสถานีเครือข่ายทัว่

ประเทศโดยส่งโทร ทศัน์ดิจิทลัผา่นดาวเทียมในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั  


