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ประเด็นปัญหาจากการเปลี่ยนผ่าน
สู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย

         ปิยะศักดิ์	ชมจันทร์*

ความนำา

	 กิจการโทรทัศน์เริ่มถือกำาเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 24	 มิถุนายน	

2498	เมื่อจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ได้ทำาพิธีเปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง	4	สถานีโทรทัศน์

แห่งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ	 (ณัฐวุฒิ,	 2554)	 นับจากวันนั้นกิจการโทรทัศน์ไทย

ได้มีการพัฒนาระบบการออกอากาศเรื่อยมา	 อาทิ	 เริ่มเปลี่ยนการแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบสีใน

ปี	 2510	 โดยสถานีโทรทัศน์ที่แพร่ภาพออกอากาศในระบบสีเป็นสถานีแรกคือ	 สถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง	7	หรือการเกิดกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกรายแรกของไทย	คือ	สถานี

โทรทัศน์	ไอบีซี	เคเบิลทีวี	ในปี	2532	(คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,	2552)	

	 กระทั่งถึงเมื่อวันที่	4	 เมษายน	2555	ที่ผ่านมา	กิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยกำาลังจะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญขึ้นอีกครั้ง	เมื่อแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	(พ.ศ.	2555)	

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	2555–2559)	และแผนแม่

บทกิจการโทรคมนาคมฉบับที่	1	(พ.ศ.	2555–	 2559)	ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิ

จการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	 (กสทช.)	 ได้ประกาศในราชกิจานุเบกษา	 ซึ่งสาระสำาคัญ

ประการหนึ่งในแผนแม่บทฯ	 ดังกล่าวได้กำาหนดกรอบของกระบวนการเปลี่ยนผ่านระบบการออก

อากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินของไทยจากเดิมที่เป็นระบบอะนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล

* ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร์:  อาจารย์ประจำาภาควิชาการโฆษณา  คณะนิเทศศาสตร์		มหาวิทยาลัยสยาม

ปีที่	11	ฉบับที่	12
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 โ ท รทั ศน์ ภ าคพื้ นดิ นคื อ ก า รส่ ง

สัญญาณโทรทัศน์บนคลื่นความถี่วิทยุผ่านไป

ในอากาศโดยใช้เทคโนโลยีการส่งออกอากาศ

ผ่านระบบสายอากาศไปยังเครื่องรับโทรทัศน์

ที่ใช้สายอากาศแบบธรรมดาทั่วไป	(วีระศักดิ์,	

2553)	 ในปัจจุบันการส่งสัญญาณโทรทัศน์

ภาคพื้นดินของประเทศไทยยังใช้ระบบอะ

นาล็อก	ซึ่งระบบดังกล่าว	ได้ถึงขีดจำากัดใน

การพัฒนาเทคนิคและคุณภาพของความ

คมชัดของภาพในการส่งสัญญาณ	(ธีรยศ,	

2551)	โดยการแพร่กระจายคลื่นแบบอะนาล็

อกมีขีดจำากัดในการส่งสัญญาณต้องใช้ความ

กว้างของช่องสัญญาณมาก	คลื่นสัญญาณถูก

รบกวนได้ง่าย	สัญญาณภาพมีคุณภาพตำ่า

ซึ่งเมื่อเปลี่ยนไปใช้การส่งสัญญาณโทรทัศน์

ระบบดิจิทัลประโยชน์ที่จะได้รับโดยตรง

ประกอบไปด้วย

•	 สามารถใช้ช่องสัญญาณความถี่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	จากเดิมระบบอะนา

ล็อกใช้ช่องสัญญาณ	1	ช่องต่อ	1	รายการ	

และไม่สามารถใช้ช่องสัญญาณความถี่

ที่อยู่ติดกันได้	(เช่น	ปัจจุบันออกอากาศ

โทรทัศน์ในช่อง	 5	 จำาเป็นต้องเว้นช่อง	 4	

และ6	ที่อยู่ติดกันไว้ไม่สามารถใช้	งาน

ได้)	เนื่องจากปัญหาการรบกวนจากการ

ส่งสัญญาณจากช่องใกล้เคียง	แต่ในระบบ

ดิจิทัลสามารถใช้ช่องสัญญาณความถี่ติด

กันได้	ทำาให้สามารถใช้ช่องสัญญาณที่มี

อยู่อย่างจำากัดได้เต็มที่ครบทุกช่องและ

ใน		 1	 ช่องสัญญาณสามารถออกอากาศ

ได้หลายๆ	 รายการไปพร้อมๆ	 กัน	 ทำาให้

สามารถออกอากาศช่องรายการได้มาก

ขึ้นกว่าเดิม

•	 สัญญาณมีคุณภาพที่ ดี และไม่มี การ

รบกวน	ระบบอะนาล็อกแบบเดิมนั้น

มีการผสมคลื่นแบบต่อ เนื่ อง 	สภาพ

แวดล้อมมีผลกระทบทำาให้ เกิดการ

รบกวนและลดทอนสัญญาณลง	การรับ

ชมภาพจึงไม่ชัดเจน	สัญญาณภาพอาจ

ขาดหายหรือเกิดสโนว์		 (Snow)	 เข้ามา

รบกวนได้	แต่ระบบดิจิทัลมีการผสมคลื่น

แบบเข้ารหัสสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่อง	และ

มีระบบควบคุมเพื่อชดเชยสัญญาณได้

ด้วยจึงทำาให้สัญญาณไม่ถูกรบกวนได้	

สัญญาณภาพมีความต่อเนื่อง	ภาพที่รับ

ได้มีความคมชัดมาก

•	 รูปแบบสัญญาณมีมาตรฐานเดียวกัน	

ระบบอะนาล็อกแบบเดิมมีสัญญาณภาพ

หลายมาตรฐานคือ	 PAL,	NTSC,	SECAM		

ทำาให้การควบคุมคุณภาพ	การตัดต่อภาพ	

และตกแต่งภาพระหว่างมาตรฐานที่แตก

ต่างกันทำาได้ยากและยังทำาให้คุณภาพ

ด้อยลงเมื่อผ่านกระบวนการตัดต่อหลาย

ครั้ง	แต่ระบบดิจิทัลใช้มาตรฐานการเข้า

รหัสภาพแบบเดียว	ซึ่งให้คุณสมบัติของ

ภาพที่หลากหลาย	มีกระบวนการสร้าง

ภาพที่ซับซ้อนกว่า	แต่ให้คุณภาพที่ดี

มากกว่าสามารถนำาไปใช้งานในสื่อผสม

อื่นๆ	ที่หลากหลายทำาให้การนำาไปใช้

ประเด็นปัญหาจากการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย				
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งานได้ครอบคลุมทุกวงการสื่อสารเป็น

มาตรฐานเดียวกัน

•	 ขนาดของการมองภาพที่ ให้มุมมอง

ภาพที่ดีขึ้น	ระบบอะนาล็อกมีขนาดของ

การมองภาพที่แคบ	และภาพมีความละ

เอียดตำ่าการแสดงผลที่จอภาพไม่มีความ

ชัดเจน	เมื่อนำาไปแสดงผลบนจอโทรทัศน์

ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่มากๆ	ทำาให้ภาพ

ขาดความชัดเจนแต่ระบบดิจิทัลสามารถ

เลือกการเข้ารหัสภาพได้หลายขนาดให้

ความละเอียดสูงทำาให้การแสดงผลที่

จอภาพมีความคมชัดสูงแบบ	 High	 Defi-

nition	Television	(HDTV)	มีมุมมองภาพ

ที่กว้างมากขึ้น	(Wide	 Screen)	 ภาพที่ได้

ดูสมจริง	 และมองเห็นภาพได้กว้างมาก

ขึ้น	(คณะเจ้าหน้าที่บริษัท	 อสมท	 จำากัด	

(มหาชน),	2552)

 

	 ซึ่งประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนา

เทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลดังที่กล่าว

มาข้างต้น	อาจถือได้ว่ า เป็นวิวัฒนาการ

ของกิจการโทรทัศน์ครั้งสำาคัญอีกครั้งหนึ่ง	

เพราะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุให้มีประสิทธิภาพ

สูงขึ้นอีกหลายเท่าตัว	เพราะด้วยขนาดคลื่น

ความถี่วิทยุที่เท่ากัน	โทรทัศน์ระบบอะนา

ล็อกสามารถส่งช่องรายการได้เพียงช่องเดียว	

แต่เมื่อใช้เทคโนโลยีระบบดิจิทัลจะสามารถ

ออกอากาศได้มากถึง	 8–25	 ช่องรายการ	

พร้อมทั้งมีคุณภาพของการออกอากาศที่ดี

กว่าเดิม	สามารถให้บริการมัลติมีเดียใหม่ๆ	

และประชาชนยังได้รับบริการที่มีความหลาก

หลายจากผลของจำานวนช่องรายการที่เพิ่ม

มากขึ้น	จากเดิมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้น

ดินที่มีอยู่	6	 ช่อง	 อาจเพิ่มขึ้นเป็น	 100	 ช่อง	

(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

[กสทช.],	2555)	

 

	 นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนโทรทัศน์

สู่ระบบดิจิทัลยังส่งผลต่อการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ	ทั้งในแง่ของการลงทุนโครงข่าย

ระบบดิจิทัล	การผลิตอุปกรณ์เครื่องรับ	และ

การพัฒนาอุตสาหกรรม		และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		

เช่น	เนื้อหารายการ	(Content)บริการรูปแบบ

ใหม่ๆ	 (Interactive	 Services)	 ซึ่งมีการคาด

การณ์ว่า	มีมูลค่ารวมกันประมาณ	 100,000	

ล้านบาท	 (อ้างถึง	 กสทช.)	นายภูษณ	ปรีย์

มาโนช	 (2555)	 ประธานสถาบันนโยบาย

สังคมและเศรษฐกิจ	 หรือไอเอสอีพี	ประเมิน

ว่าการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการออกอากาศ

ของวิทยุ-โทรทัศน์จากระบบอะนาล็อกเป็น

ระบบดิจิทัลจะทำาให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าว

กระโดด	จำานวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์จะเพิ่ม

ขึ้นจาก	 20	 ล้านเครื่องในปัจจุบันเป็น	 40	

ล้านเครื่องในอนาคต	 งบค่าโฆษณาจะเพิ่ม

ขึ้นเป็น	 2	 เท่าตัว	 รวมถึงจะมีการลงทุนจาก

ต่างประเทศเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ดีการ

เปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาค

พื้นดินจากระบบอะนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล

ของประเทศไทย	ซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์

ประเด็นปัญหาจากการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย				
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ภายใน	4	–	5	ปีข้างหน้านี้ภายใต้การผลักดัน

ของ	กสทช.	น่าจะนำามาซึ่งประเด็นปัญหาที่น่า

สนใจในหลายประเด็นดังนี้

•	 การเพิ่มขึ้นของงบโฆษณาผ่านทางสื่อ

โทรทัศน์	ซึ่งหลายฝ่ายมั่นใจว่าน่าจะเพิ่ม

มากขึ้นภายหลังจากการเปลี่ยนระบบ

การส่งสัญญาณเป็นระบบดิจิทัล	 โดยการ

เพิ่มขึ้นของเม็ดเงินนี้น่าจะกระจายไปสู่

ช่องรายการต่างๆ	มากขึ้น	ไม่กระจุกตัว

อยู่ที่ช่องรายการเพียง	 4–5	 ช่องเช่นใน

ปัจจุบัน	แต่เป็นที่น่าสนใจว่าการกระจาย

ของงบประมาณจะเป็นไปอย่างทั่วถึงหรือ

ไม่	 ซึ่ง	กสทช.คาดว่าน่าจะมีการออกใบ

อนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์มาก

ถึง	 100	 ช่อง	 ถ้าหากเม็ดเงินโฆษณา

มิได้กระจายไปสู่ผู้ประกอบการทั้งหมด

อย่างทั่วถึง	สุดท้ายแล้วช่องรายการเหล่า

นั้นก็อาจต้องทยอยล้มหายตายจากลง

เพราะในการผลิตช่องรายการโทรทัศน์ให้

มีความน่าสนใจนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมิใช่

น้อย

•	 ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้มีการก

ระจายการใช้ประโยชน์ของคลื่นความถี่

ให้ภาคประชาชน	 ชุมชน	 และสาธารณะ

นั้น	ปัจจุบันยังไม่มีการพูดถึงแหล่งงบ

ประมาณในการสนับสนุนการผลิต

รายการหรือช่องรายการ	มีเพียงสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอสเท่านั้นที่มีแหล่งที่มา

ของเงินทุนสนับสนุนในการดำาเนินงาน

อย่างชัดเจน	ซึ่งคลื่นความถี่ที่จัดสรรเพื่อ

ภาคประชาชนและสาธารณะนั้นมีข้อ

ห้ามมิให้มีโฆษณาจึงเป็นอีกหนึ่งประเด็น

ปัญหาว่าภาคประชาชนจะนำางบประมาณ

จากแหล่งใดมาใช้ในการดำาเนินงานได้

อย่างต่อเนื่อง

•	 โทรทัศน์ความคมชัดสูง(HDTV)	 ซึ่งกำาลัง

เกิดขึ้นพร้อมกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล		

กสทช.ได้กำาหนดเป็นนโยบายให้ช่อง

โทรทัศน์ความคมชัดสูงถึงร้อยละ	20	

ของช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

ทั้งหมด	เป็นที่น่าสนใจว่าผู้ผลิตรายการ

โทรทัศน์ในประเทศไทยมีความพร้อม

ในการผลิตรายการในระบบ	 HDTV	 ที่

มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด	ทั้งในแง่

ของเครื่องมืออุปกรณ์	ความรู้ความ

เชี่ยวชาญและเงินทุน	เพราะหากผู้ผลิต

ในประเทศยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ	

ช่องโทรทัศน์ความคมชัดสูงที่จะเกิด

ขึ้นก็อาจเป็นเพียงอีกหนึ่งช่องทางใน

การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ที่นำาเข้า

จากผู้ผลิตในต่างประเทศเท่านั้น	และ

อาจนำามาซึ่งปัญหาการครอบงำาทาง

วัฒนธรรมจากต่างชาติผ่านรายการ

โทรทัศน์ที่นำาเข้ามา

•	 จากการที่	 กสทช.	 คาดการณ์ว่าจะมีช่อง

รายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมากถึง	100	

ช่องในอนาคตอันใกล้	 ก็เป็นที่น่าสนใจว่า

ระบบและกลไกในการกำากับดูแลเนื้อหา
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ช่องรายการต่างๆ	 มีความพร้อมและเข้ม

แข็งเพียงใดเพราะในปัจจุบันปัญหาการ

กำากับดูแลเนื้อหารายการของวิทยุชุมชน	

โทรทัศน์ดาวเทียมก็เป็นประเด็นปัญหา

ที่ยังมิได้รับการแก้ไข	 และหากการกำากับ

ดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทั่วถึง

และเข้มแข็ง	 สุดท้ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

อาจกลายเป็นช่องทางที่นำาพาเนื้อหา	

ประเภทการโฆษณาชวนเชื่อหรือมอมเมา

ประชาชนให้สามาระถเข้าถึงประชาชนได้

อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

•	 เป็นที่ทราบกันดีว่าอัตราการเปิดรับสื่อ

โทรทัศน์ในปัจจุบันได้ลดลงเป็นอันมาก	

พร้อมๆ	กับพฤติกรรมการรับชมของผู้

ชมที่ ให้ความสนใจรับชมเนื้อหาที่ต่อ

เนื่องได้ไม่ยาวนานนัก	จึงเป็นประเด็นที่

น่าติดตามว่าความพร้อมที่จะจัดตั้งช่อง

รายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นรูปแบบที่ชัดเจน

ขึ้นนับ	 100	 ช่อง	 ซึ่งต้องใช้งบประมาณ

เพื่อกิจการนี้จำานวนไม่น้อย	จะเป็นการ

ลงทุนที่ คุ้ มค่ าหรื อ ไม่ 	ช่ อ งรายการ

โทรทัศน์ที่เกิดขึ้นมากมายจะสอดคล้อง

กับพฤติกรรมการรับชมของผู้ชมที่อาจ

กำาลังเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่	

  

 ..จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้าง

ต้น เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปว่าหน่วย

งานหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะมีแนวทาง

ในการดำาเนินการอย่างไรต่อไป  เพื่อให้

กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบ

ดิจิทัลของประเทศไทยในครั้งนี้เป็นไปอย่าง

สำาเร็จเรียบร้อยและสร้างประโยชน์สูงสุดให้

แก่ประชาชน สังคม และประเทศของเรา ..
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