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ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒) 

ส่วนงานเลขานุการประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปสาระส าคัญของการประชุมทางวิชาการโดยอา้งอิงเนื้อหาจากการประชุมทางวิชาการเท่านัน้ ทั้งนี้ รายงานนี้อาจมีการ
แสดงข้อมูลบางส่วนที่ไดร้ับมาจากการประชุมทางวิชาการด้วย ดังนั้น ผูจ้ัดท ารายงานนี้จึงไม่สามารถยืนยันความถกูต้องของเนื้อหาหรือขอ้มูลได้ 

และขอสงวนความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดมาจากการน ารายงานนี้ไปใช้ทุกกรณี 
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สรุปการเข้าการประชุม “Reinforce the Role and Functions of the Media in the Era of 
ASEAN Economic community” โดย Indonesia Broadcasting Commission (KPI)                     

ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
__________________________________________ 

1. การด าเนินงาน  

 ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ เข้าร่วมประชุมของ Indonesia Broadcasting 
Commission (KPI) และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Migration to Digital Terrestrial Television” ระหว่าง
วันที่ 30มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองลัมบก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องการ
เปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล ให้กับหน่วยงานและองค์กรในภูมิภาคอาเซียนที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การด าเนินงาน ตลอดจนรับทราบความคืบหน้า อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลขององค์กร
ก ากับดูแลที่เข้าร่วมงานประชุม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงานด้านกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

2.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายองค์กรก ากับดูแลในภูมิภาคอาเซียน อันจะก่อให้เกิด
ความร่วมมือด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระหว่างกัน 

3. รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม 

3.1 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์   ประธาน กสท และรองประธาน กสทช. 
3.2 นายอรรถชัย แมนมนตรี   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สังกัด ทส. 
3.3 นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สังกัด กส.                

ช่วยปฏิบัติงานส่วนงานประธาน กสท.  
3.4 นายพชร สิริบริรักษ์    พนักงานปฏิบัติการระดับต้น สังกัด ปส.  

4. สรุปผลการด าเนินงาน 

4.1 การบรรยายของประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล” (Migration to Digital Terrestrial Television) ซึ่งจัดโดย 
Indonesia Broadcasting Commission (KPI) 
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Indonesia Broadcasting Commission (KPI) เป็นหน่วยงานอิสระที่ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซีย และเพ่ือส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงาน 
KPI จึงได้จัดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ในระดับชาติ (Strategic Forum) ขึ้นทุกปี ซึ่งหน่วยงาน KPI จะเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรก ากับดูแลจากนานาประเทศมาบรรยายและประชุมในหัวข้อที่ก าหนดให้ โดยในปีนี้ 
หัวข้อที่หน่วยงาน KPI ก าหนดคือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล “Migration to 
Digital Terrestrial Television”  

ทั้งนี้ ในการอภิปรายและประชุมในหัวข้อดังกล่าว หน่วยงาน KPI ได้เชิญตัวแทนจากองค์กรหรือ
หน่วยงานก ากับดูแลด้านกิจการโทรทัศน์มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละประเทศ  ซึ่ง                
พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ได้รับเชิญมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศไทยในการเปลี่ยน
ผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล นอกจากนี้ หน่วยงาน KPI ยังได้เชิญ Dr. Hamit Ersoy 
จากประเทศตุรกี และ Dian Fatwa จากประเทศออสเตรเลียมาร่วมบรรยายในงานประชุมครั้งนี้ด้วย 

4.1.1 ประสบการณ์ของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล 

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ได้เริ่มต้นบรรยายเกี่ยวกับการก าหนดลักษณะของการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยว่ามี 4 ลักษณะดังนี้  

1. การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Network)  

2. การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Facility)  

3. การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Service)   

4. การใช้บริการแบบประยุกต์ (Application)  

ทั้งนี้ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Service) นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ  
กล่าวคือ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ (Frequency) และการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (Non-Frequency) โดยการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ (Frequency) มีการแบ่งลักษณะการให้บริการออกเป็น 3 
ประเภทคือ 1. ประเภทบริการสาธารณะ 2. ประเภทบริการชุมชน 3. ประเภทบริการทางธุรกิจ ซึ่ง กสทช. ท า
หน้าที่ก ากับดูแลตามใบอนุญาต สิทธิการใช้งาน และลักษณะใช้งานดังนี้ 

1. ใบอนุญาตโครงข่าย (Networks License) มีสิทธิ์การให้บริการระบบการเชื่อมโยง 
(Operating Right) 

2. ใบอนุญาตการให้บริการ (Service License) มีสิทธิ์ในความถี่ (Spectrum Right) และสิทธิ์
การกระจายเสียง (Broadcasting Right) 
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3. ใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ (Application License) มีไว้ส าหรับการให้บริการสื่อประสมหรือ
การให้บริการอ่ืนท านองเดียวกัน (Convergence)  

4. การให้บริการฟรี (Free Services) ซึ่ง กสทช. ได้จัดให้มีบริการฟรีแก่ประชาชนตาม
หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) และหลักเกณฑ์รายการ
โทรทัศน์ส าคัญท่ีให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Must Have)  

นอกจากนี้ พันเอก ดร. นทีฯ ยังได้อธิบายถึงความคืบหน้าของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การบริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลว่า ประเทศไทยเริ่มมีแผนการเปลี่ยนผ่านตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 และได้เลือก
มาตรฐานระบบดิจิตอล คือ DVB-T2 ในเดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งการก ากับดูแลในปี 2555 นั้นเป็นการวาง
แผนการเปลี่ยนผ่านสู่การบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลพร้อมทั้งก าหนดแผนความถี่ส าหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและก าหนดมาตรฐานทางเทคนิค ต่อมาในปี 2556 กสทช. เริ่มก ากับดูแลโดยการออก
ใบอนุญาตโครงข่าย (Network) ใบอนุญาตสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) และใบอนุญาตการให้บริการ
(Service) โดยใบอนุญาตการให้บริการเป็นการออกใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ ด้วยวิธีการ
ประมูล และในปี 2557 กสทช. เริ่มออกใบอนุญาตการให้บริการประเภทบริการสาธารณะ และสนับสนุนการ
เปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลด้วยการแจกคูปองให้กับทุกครัวเรือน (ประมาณ 22 ล้าน
ครัวเรือน) ทั้งนี้ ในปี 2558 กสทช. จะเริ่มต้นการยุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก และจะเริ่มให้
ใบอนุญาตการให้บริการประเภทบริการชุมชนหลังจากยุติการให้บริการในระบบแอนะล็อกแล้วเสร็จ  

ในส่วนของการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนั้น กสทช. ได้ออกแบบช่องรายการไว้ทั้งหมด 
48 ช่องรายการ แบ่งเป็น 12 ช่องรายการส าหรับบริการชุมชน 12 ช่องรายการส าหรับบริการสาธารณะ และ 
24 ช่องรายการส าหรับบริการทางธุรกิจ โดยประเภทบริการธุรกิจนั้น แบ่งย่อยออกเป็น 3 ช่องรายการส าหรับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว 7 ช่องรายการส าหรับข่าวสารและสาระ 7 ช่องรายการส าหรับรายการทั่วไปแบบ
ความคมชัดปกติ และ 7 ช่องรายการส าหรับรายการทั่วไปแบบความคมชัดสูง  

และในส่วนของการออกแบบการประมูลส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภท
บริการทางธุรกิจนั้น ได้ก าหนดให้ราคาเริ่มต้นจะเท่ากับราคาขั้นต่ า และการประมูลจะมีทั้งหมด 4 รอบตามแต่
ละประเภทของช่องรายการ ซึ่งผลการประมูลนั้นมีมูลค่าทั้งหมด 1,118 ล้านยูโร (เมื่อเปรียบเทียบกับราคา
เริ่มต้นที่ 332 ล้านยูโร) 

ตารางที่ 1: ผลการประมูลช่องดิจิตอลของประเทศไทย 

ประเภทรายการ ราคาเร่ิมต้นการประมูล (ล้านยูโร) ราคาท่ีประมูลได้ (ล้านยูโร) 

วาไรต้ี ความละเอียดสูง (7 ช่องรายการ) 232 521 

วาไรต้ี ความละเอียดปรกติ (7 ช่องรายการ) 58 351 

ข่าว (7 ช่องรายการ) 34 203 
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เด็ก (3 ช่องรายการ) 9 43 

รวมท้ังสิ้น 334 1,118 

 
ตารางที่ 2: ช่องรายการในโทรทัศน์ดิจิตอลของประเทศไทย 

 
ประเภทช่องรายการ ชื่อและล าดับช่องรายการ 

12 ช่องรายการประเภทบริการสาธารณะ 

 

24 ช่องรายการประเภทบริการทางธุรกิจ 

 

ช่องรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

 

ช่องรายการข่าวและสาระ 

 

ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 

24 ช่องรายการประเภทธุรกิจ (ต่อ) 

 

ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดสูง 

12 ช่องรายการประเภทบริการชุมชน 
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ในส่วนของโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์ดิจิตอลนั้น ประเทศไทยมีทั้งหมด 5 โครงข่ายด้วยกัน โดย
แบ่งเป็น กรมประชาสัมพันธ์จ านวน 1 โครงข่าย กองทัพบกจ านวน 2 โครงข่าย อสมท. จ านวน 1 โครงข่าย 
และไทยพีบีเอสจ านวน 1 โครงข่าย ทั้งนี้ กสทช. ได้ก าหนดเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายไว้ดังนี้  

ระยะที่ 1 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2557) ต้องครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือน 

ระยะที่ 2 (เดือนมิถุนายน 2557 – เดือนมิถุนายน 2558) ต้องครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการร้อยละ 
80 ของครัวเรือน 

ระยะที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2558 – เดือนมิถุนายน 2559) ต้องครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการร้อยละ 
90 ของครัวเรือน 

ระยะที่ 4 (เดือนมิถุนายน 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) ต้องครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการร้อยละ 
95 ของครัวเรือน 

 
ภาพที่ 1: โครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย 
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โดยสรุปแล้ว การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิตอลนั้น เงินที่ได้จากประมูลได้น าเข้าสู่กองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือปะโยชน์สาธารณะ ซึ่ง กสทช. 
ได้อนุมัติเงินกองทุนฯ บางส่วนมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิตอลโดยการแจกคูปองมู ลค่า 690 
บาทในทุกครัวเรือน ส าหรับการแลกกล่องดิจิตอลทีวีนั้น ได้มีการแจกคูปองไปแล้วประมาณ 13 ล้านครัวเรือน 

พันเอก ดร. นทีฯ ยังกล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของไทยว่าก าลัง
เติบโตไปด้วยดี ซึ่งการส ารวจความนิยมในการรับชมในกิจการโทรทัศน์ (TV Rating) พบว่า การให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเริ่มมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่การให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะ 
ล็อกมีส่วนแบ่งการตลาดลดลง ยกตัวอย่างเช่น โดย ช่อง Workpoint (ช่องในระบบดิจิตอล) มีความนิยม
มากกว่าช่อง MCOT (ช่องในระบบอนาล็อก) นอกจากนี้ ยังพบว่า สองช่องดิจิตอลซึ่งได้แก่ ช่อง 8 และ 
Mono29 จัดอยู่ในห้าอันดับแรกของการส ารวจความนิยมการรับชมในกิจการโทรทัศน์ในไตรมาสแรกของปี 
2558 และ ช่อง One และ True4U อยู่ในสิบอันดับแรกของความนิยมในไตรมาส 2 ของปี 2558 

ทั้งนี้ แม้ว่าในปัจจุบันช่องในระบบแอนะล็อกยังมีส่วนแบ่งของผู้ชมมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม
แนวโน้มการขยายตัวของส่วนแบ่งผู้ชมในระบบดิจิตอลจะมีมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยจากการสนับสนุนการแจก
คูปองส าหรับการซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล และปัจจัยด้านเนื้อหารายการที่น่าสนใจ เช่น การถ่ายทอดสด
กีฬา โดยจากกราฟแสดงส่วนแบ่งผู้ชมระหว่างการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ระบบดิจิตอลมีส่วนแบ่งผู้รับชมอยู่ที่ร้อยละ 41 และ
ระบบแอนะล็อกมีส่วนแบ่งผู้รับชมร้อยละ 59 

ภาพที่ 2: แนวโน้มส่วนแบ่งผู้ชมโทรทัศน์ของไทย (ระบบแอนะลอ็กและระบบดิจิตอล) 

 

 

 



9 
 

ตารางที่ 3: ค่าใช้จ่ายส าหรับโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย 

โทรทัศน์ภาคพื้นดิน ปี 2557 ปี 2558 ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงระหว่าง
ปี 2557 ถึง ปี 2558 

ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

ร้อยละ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

ร้อยละ 

อนาล็อกเดิม (6 ช่อง) 1,861.94 88.14 1,679.47 73.32 -9.80 

ดิจิตอล (21 ช่อง) 250.61 11.86 611.05 26.68 143.83 

รวม 2,112.55  2,290.52  8.43 

แหล่งข้อมูล : Nielsen Thailand 
 

และเมื่อพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับโฆษณาในปี 2558 พบว่า การโฆษณาผ่านระบบ
โทรทัศน์ดิจิตอลมีสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้นถึงร้อยละ 144 ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ในขณะที่ การโฆษณาใน
ระบบโทรทัศน์แอนะล็อกมีแนวโน้มลดลงในระหว่างปี 2557 ถึงปี 2558  

 
ภาพที่ 3-4: ประธาน กสท. กล่าวบรรยายในหัวข้อเร่ือง “การเปลี่ยน
ผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล” (Migration to Digital 

Terrestrial Television) 
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4.1.2 กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของสาธารณรัฐตุรกี 

การก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาสูงสุดวิทยุและ
โทรทัศน์แห่งสาธารณรัฐตุรกี (Radio and Television Supreme Council) ซึ่งด าเนินการภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมายในปี 1994 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในปี 2011 โดยประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ท า
หน้าที่ก ากับดูแลทั้งทางด้านเทคนิคและด้านเนื้อหารายการ ครอบคลุมด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ การออก
ใบอนุญาต และการตรวจสอบเนื้อหารายการ 

ปัจจุบัน สาธารณรัฐตุรกีมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 24 ล้านครัวเรือนโดยประมาณ และมีจ านวนผู้
ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ผ่านเคเบิล และผู้ประกอบ
กิจการวิทยุและโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินรวมทั้งสิ้น 1,624 ราย  มีจ านวนสมาชิกที่รับบริการผ่านโครงข่ายดาวเทียม
รวม 5,440,545 ราย และมีจ านวนสมาชิกที่รับบริการผ่านโครงข่ายเคเบิลรวม 1,679,138 ราย  

สภาสูงสุดวิทยุและโทรทัศน์แห่งสาธารณรัฐตุรกีแบ่งประเภทการอนุญาตออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมและเคเบิล และผู้ประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์  

ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบันมีหน้าที่ต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ไปจนกว่าจะมีการจัดประมูลคลื่นความถี่ขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินยังมีการแบ่งตามประเภทพ้ืนที่การให้บริการออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ จ านวนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินสามารถแยกตามประเภทพื้นท่ีการให้บริการดังแสดงไว้ในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 จ านวนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 
 

ประเภทพ้ืนที่การให้บริการ จ านวนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
ภาคพ้ืนดิน (ราย) 

จ านวนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน (ราย) 

ระดับชาติ 39 24 

ระดับภูมิภาค 99 15 

ระดับท้องถิ่น 901 201 

รวม 1,039 240 

 
ส าหรับจ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและ

เคเบิลนั้น ในระหว่างปี 2002 – 2015 สาธารณรัฐตุรกีมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นจ านวนมากกว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่าน
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เคเบิล รวมทั้งผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยังมีอัตราการเพ่ิมที่สูง
กว่าด้วย (ภาพที่ 5 และ 6)   

 

ภาพที่ 5: จ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (ปี 2002 -2015) 

 
 

 
ภาพที่ 6: จ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านเคเบิล (ปี 2002 -2015) 

 

 
  
 ในส่วนของผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์นั้น สาธารณรัฐตุรกีมีผู้ให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจ านวน 2 ราย คือ ผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่าน
เคเบิล จ านวน 1 ราย และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet 
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Protocol Network) จ านวน 1 ราย โดยผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์แต่ละรายมีจ านวน
สมาชิก ณ สิ้นปี 2015 เป็นไปตามตารางท่ี 5 

 
ตารางที่ 5 จ านวนสมาชกิแยกตามผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

 
ชื่อผู้ให้บริการโครงข่าย ประเภทโครงข่าย จ านวนสมาชกิ ณ สิ้นปี 2015 (ราย) 

Türksat A.Ş. เคเบิล 1,159,637 

TTNET A.Ş. อินเตอร์เนต็ 305,496 

D-smart ดาวเทียม 1,660,089 

Digitürk  ดาวเทียม 3,457,950 

 
นอกจากนี้ มูลค่าตลาดโฆษณาส าหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ระหว่างปี 

2000 – 2014 มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามมูลค่าตลาดโฆษณาในหน่วยหนึ่งล้านลีราตุรกี (Million TL) ที่แสดง
ไว้ในภาพที่ 7 ซึ่งสาธารณรัฐตุรกีมีการก ากับดูแลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการก ากับดูแลการ
ประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับการเมืองด้วย 

ภาพที่ 7: มูลค่าตลาดโฆษณาส าหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ระหว่างปี 2000 – 2014 
ในหน่วยหนึ่งล้านลีราตุรกี (Million TL) 
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ในด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  สาธารณรัฐตุรกีก าหนด
ข้อจ ากัดไว้ส าหรับบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติตุรกีในการประกอบกิจการ โดยใบอนุญาตมีอายุคราวละ 5 ปี 
นอกจากนี้ สาธารณรัฐตุรกีได้ท าการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลตามมาตรฐาน 
DVB-T2 ก่อนการออกอากาศจริงในเขตพ้ืนที่กรุงแองการา (Ankara) โดยแบ่งออกเป็นเขตเมืองและเขตชนบท 
พ้ืนที่ละประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร จ านวน 4 พ้ืนที่ ครอบคลุมประชากร 4.6 ล้านคน ใช้โครงข่ายความถี่
เดียว (Single Frequency Network) และก าหนดสถานที่ตั้งของสถานีให้เป็นสถานีโทรทัศน์ในระบบ                     
แอนะล็อกท่ีมีอยู่เดิม  

การวางแผนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลหลังการทดลองออกอากาศแบ่ง
ประเภทการรับสัญญาณออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ภายในอาคาร
ครอบคลุม 16 เมืองใหญ่ และกลุ่มที่สองเป็นการรับสัญญาณเคลื่อนที่ภายนอกอาคาร ครอบคลุมพ้ืนที่ที่เหลือ
ของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (DVB-T2 Roadmap) 
จ านวน 2 ฉบับ คือ ส าหรับระดับชาติ และส าหรับระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของสาธารณรัฐตุรกีประกอบด้วยมัลติเพล็กเซอร์ 
(Multiplexer) จ านวน 9 มัลติเพล็กเซอร์ แบ่งเป็นย่าน VHF จ านวน 1 มัลติเพล็กเซอร์ และย่าน UHF จ านวน 
8 มัลติเพล็กเซอร์ ปัจจุบันมีการใช้งานอยู่ 6 มัลติเพล็กเซอร์ โดยใช้ 5 มัลติเพล็กเซอร์ส าหรับการออกอากาศ
ช่องรายการระดับชาติจ านวน 33 ช่องรายการ โดยเป็นช่องความคมชัดสูง (High Definition) 11 ช่องรายการ 
และช่องความคมชัดปกติ (Standard Definition) 22 ช่องรายการ และใช้ 1 มัลติเพล็กเซอร์ส าหรับการ
ออกอากาศรายการในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นจ านวน 11 ช่องรายการ โดยทั้งหมดเป็นช่องความคมชัดปกติ  
ทั้งนี้ การวางแผนโครงข่าย ความถ่ีวิทยุ และพารามิเตอร์ที่ใช้ในมาตรฐาน DVB-T2 แสดงไว้ในตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 การวางแผนโครงข่าย ความถี่วิทยุ และพารามิเตอร์ส าหรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

Frequency  VHF Band (Channel 5 – 10) 

UHF Band (Channel 21 – 60)  

Number of Multiplexers 9 Mux (1 VHF Mux + 8 UHF Mux)  

Compression Technique High Efficient Video Coding (HEVC) 

Guard Interval 19/256 

Modulation Type 64-QAM 

Number of Carriers  32k 
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Coding Ratio 2/3 

Capacity 27 Mbit/s 

 
ในด้านการใช้งานความถี่วิทยุนั้น สาธารณรัฐตุรกีใช้งานความถี่วิทยุตามผลการประชุม Regional 

Radiocommunication Conference (RRC-06 Conference) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่ง
แบ่งพ้ืนที่การจัดสรรความถ่ีวิทยุ (Allotment Area) ออกเป็น 96 พ้ืนที่ และมีช่องความถี่วิทยุทั้งหมดที่ใช้งาน 
827 ช่องความถี่ มีสถานีโทรทัศน์รวม 1,399 สถานี ซึ่งรวมสถานีโทรทัศน์ย่อยประเภท Gap Filler ด้วย 
ในขณะที่สถานีวิทยุระบบเอฟ.เอ็ม. (FM) มีอยู่ทั้งหมดจ านวน 1,059 สถานี ทั้งนี้ พ้ืนที่การจัดสรรความถี่วิทยุ
ของสาธารณรัฐตุรกีตาม RRC-06 Conference แสดงไว้ในภาพที่ 8   

 

ภาพที่ 8 พ้ืนที่การจัดสรรความถี่วิทยุของสาธารณรัฐตุรกี 

 
 

นอกจากนี้ การก าหนดมาตรฐานเครื่องรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเป็นความร่วมมือ
ระหว่างสภาสูงสุดวิทยุและโทรทัศน์แห่งสาธารณรัฐตุรกี และส านักงานมาตรฐานแห่งสาธารณรัฐตุรกี (Turkish 
Standards Institute) ซึ่งมาตรฐานเครื่องรับดังกล่าวมีชื่อว่า TS 13538 Television Receivers for 
Second Generation Digital Terrestrial Television System (DVB-T2) – General Requirements 

โดยภาพรวมแล้ว ประสบการณ์จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
สาธารณรัฐตุรกีสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 พ้ืนที่ครอบคลุม จ านวนช่องโทรทัศน์ และจ านวนเครื่องรับที่ประมาณการไว้จะมีน้อยกว่า
ความต้องการจริง 
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 ข้อคิดเห็นที่ได้จากผู้ใช้งานจะเป็นประโยชน์และน าไปสู่ความส าเร็จในการเปลี่ยนผ่าน
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบดิจิตอลพบว่ามีความซับซ้อนมากกว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่เดิมในระบบ                
แอนะล็อก 

 การรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลสามารถแบ่งออกได้เป็นการรับสัญญาณ
ได้ซึ่งจะให้ภาพที่ชัดเจน และการที่ไม่สามารถรับสัญญาณได้ซึ่งจะไม่มีภาพปรากฏ 

 การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลควร
เป็นไปอย่างทั่วถึง 

 เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล แม้จะเป็นเครื่องรับประเภทที่มีราคา
ถูก แต่ก็ยังคงถือว่ามีมูลค่าสูงส าหรับประชาชนส่วนใหญ่ 

 กฎหมายที่รองรับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยังคงมีข้อบกพร่องใน
การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 การออกอากาศแบบคู่ขนาน (Simulcast) เป็นการสร้างต้นทุนที่เพ่ิมเติมส าหรับผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ 

 มาตรฐานเครื่องรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต้องมีความชัดเจน 

 การด าเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านต้องยึดตามกรอบระยะเวลาที่ประกาศต่อ
สาธารณะเพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน 

 หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนคลื่นความถี่ที่ใช้ในการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ภาค พ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล 

 การก าหนดวันยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกต้องมีความชัดเจนและสามารถ
ด าเนินการได้จริง 

 รัฐบาลและฝ่ายบริหารต้องสร้างความชัดเจนทางนโยบายให้แก่ประชาชน 

 ต้องมีการสื่อสารและท าความเข้าใจอย่างโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้เสียในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 การประเมินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

 การบริการโทรทัศน์แบบไม่ต้องบอกรับสมาชิก (Free to Air) เป็นการบริการที่ต้องได้รับการ
สนับสนุน  
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 การด าเนินนโยบายในด้านใดๆ ก็ตามควรได้รับความเห็นชอบจากภาคอุตสาหกรรมและผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

 การสนับสนุนของรัฐบาลด้านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลควรมี
เป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นกลาง 

 กระบวนการในการตรวจสอบสัญญาณและพ้ืนที่ให้บริการควรเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ และ
สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 

นอกจากนี้  ยังมีประสบการณ์จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ควร
น าไปสู่การปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น  

 ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อนการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล 

 ควรมีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 สนับสนุนให้เกิดสมาคมหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

 ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ภาคประชาชนมีส่วนในการรับรู้ 

 ควรมีการประสานงานการใช้งานความถ่ีวิทยุในบริเวณชายแดน 

4.1.3 ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลียในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอล 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในประเทศออสเตรเลียได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2544 ซึ่งการการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวได้ใช้เทคโนโลยี DVB-T เป็นมาตรฐานในการรับส่งโทรทัศน์
ดิจิตอล และได้เริ่มการเปลี่ยนผ่านใน 5 พ้ืนที่น าร่อง ได้แก่ เมือง Sydney เมือง Melbourne เมือง Brisbane 
เมือง Adelaide และเมือง Perth โดยก าหนดให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 10 ธันวาคม 2556 

การวางแผนนโยบายด้านการเปลี่ยนผ่านของออสเตรเลียได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2538 โดยมีการจัดตั้ง
หน่วยงานที่เรียกว่า ABA (Australian Broadcasting Authority) ขึ้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ
ในกิจการโทรทัศน์เพื่อศึกษาและอภิปรายทางเลือกที่เป็นไปได้ในการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบไปสู่ระบบ
ดิจิตอล ทั้งนี้ การศึกษาเชิงลึกดังกล่าวของ ABA ได้น ามาสู่รายงานที่มีชื่อว่า “Digital Terrestrial Television 
Broadcasting” ซึ่งจะถูกน าเสนอเป็นแนวทางต่อรัฐบาลออสเตรเลียเพ่ือวางนโยบายการเปลี่ยนผ่าน โดยใน
รายงานฉบับดังกล่าวเสนอให้รัฐบาลออสเตรเลียมอบช่องความถี่จ านวน 7 MHz ให้แก่แต่ละผู้ประกอบการ
ช่องรายการในช่วงเริ่ม 7 ปีแรกของการเปลี่ยนผ่าน และหลังจากนั้นในปีที่ 8 ผู้ประกอบการช่องรายการ (ทั้ง
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและภาครัฐ) ค่อยคืนช่องความถ่ีที่ได้รับไปกลับสู่รัฐบาลกลาง ในการนี้ หน่วยงาน ABA 
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หวังว่า การยุติการแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (ระบบ PAL) จะถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยตลาดและ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

ต่อมาในปี 2541 รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสาร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของออสเตรเลีย ได้แจ้ง
แนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลในเรื่องโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลว่า รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะอนุญาตให้แต่ละ
ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ ทั้งประเภทให้บริการสาธารณะและประเภทธุรกิจ ให้ใช้คลื่นความถี่
จ านวน 7 MHz โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ่งผู้ประกอบการสามารถแพร่ภาพและให้บริการทั้ง
แบบแอนะล็อกและดิจิตอลผ่านช่องทางคลื่นความถี่นั้นได้ ทั้งนี้ การแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะเริ่ม
ขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2544 ในเขตพ้ืนที่เมือง (Metropolitan area) และจะเริ่มขยายการให้บริการไปสู่พ้ืนที่
ภูมิภาคอ่ืนๆ ภายในปี 2547 

ในช่วงเริ่มการแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนั้น ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องโทรทัศน์ดิจิตอล ส่งผลให้การเปลี่ยนผ่านในช่วงเริ่มต้นมีความล่าช้า กล่าวคือ ในช่วงปี 
2550 มีเพียงร้อยละ 28 ของ 7.8 ล้านครัวเรือนออสเตรเลียที่มีการรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล แต่
อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสนใจว่า ในปี 2553 จ านวนครัวเรือนที่มีการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอลมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 75  และต่อมาในปี 2556 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลได้เสร็จสิ้นใน
ทุกพ้ืนที่และทุกแพลตฟอรม์ (ภาคพ้ืนดิน เคเบิ้ล และดาวเทียม) 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นไปอย่างราบรื่น หน่วยงานที่มีชื่อ
เรียกว่า DBA (Digital Broadcasting Australia) จึงได้ถูกจัดตั้งข้ึนในปี 2543 หน่วยงาน DBA นี้มีตัวแทนจาก
ภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผู้ประกอบการโทรทัศน์ ผู้ผลิตอุปกรณ์ และตัวแทนจัดจ าหน่าย เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ด้านพ้ืนที่และโครงข่ายที่ครอบคุลม วันเริ่มการเปลี่ยนผ่าน การใช้งานได้จริง และความพร้อมของอุปกรณ์ 
นอกจากนี้ DBA ยังจัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน และทางไปรษณีย์ เป็น
ต้น พร้อมกันนั้น ยังมีโครงการอุดหนุนทางการเงินในการซื้อกล่อง Set top box ด้วย 

และเพ่ือช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อกล่องและอุปกรณ์ในการรับส่งโทรทัศน์ดิจิตอลได้อย่าง
ถูกต้อง รัฐบาลออสเตรเลียจึงจัดท าโครงการที่มีชื่อว่า “New labelling scheme” ขึ้น กล่าวคือ โทรทัศน์ที่
อยู่ตามท้องตลาดจะมีการติดสติกเกอร์แบบต่างๆ เพ่ือแบ่งประเภทโทรทัศน์ให้ถูกต้องตามการใช้งาน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

- สติกเกอร์ “Digital TV Capable” จะใช้ส าหรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกซึ่งต้องมีกล่อง STB 
ในการใช้งาน 

- สติกเกอร์ “Digital TV Ready (Standard Definition)” จะใช้ส าหรับโทรทัศน์ที่สามารถรับ
ภาพความคมชัดแบบปกติ  

- สติกเกอร์ “Digital TV Ready (High Definition)” จะใช้ส าหรับโทรทัศน์ที่สามารถรับภาพ
ความคมชัดสูง 
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ในส่วนของการประกอบกิจการช่องรายการในช่วงเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านนั้น ผู้ประกอบการช่อง
รายการประเภทให้บริการสาธารณะ (Public Television) ซึ่งก็คือ Australian Broadcasting Corporation 
(ABC) ได้เปิดตัวช่องรายการ ABC Kids Channel และช่องรายการ Fly TV ในเดือนสิงหาคม 2544 เพ่ือเจาะ
กลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็กและวัยรุ่น ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการโทรทัศน์ประเภทสาธารณะอีกรายหนึ่ง คือ Special 
Broadcasting Service (SBS) ก็ได้เปิดตัวช่องรายการ SBS World News Channel ในปี 2545 เพ่ือน าเสนอ
รายการข่าวต่างประเทศ อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยปัญหาทางการเงิน (ขาดเงินสนับสนุนจากรัฐบาล) ได้ส่งผลให้ 
ABC ต้องปิดช่องรายการ ABC Kids Channel และช่องรายการ Fly TV ในเดือนพฤษภาคม 2546 แต่ถึง
กระนั้น ในปี 2548 ABC ก็ได้พยายามอีกครั้งเพ่ือเปิดตัวช่องรายการ ABC2 เพ่ือน าเสนอรายการข่าว 
เหตุการณ์ปัจจุบัน รายการการศึกษา และรายการส าหรับเยาวชน 

ส าหรับผู้ประกอบการช่องรายการประเภทธุรกิจนั้น ได้เปิดตัวช่องรายการประเภทความคมชัดสูง 
หรือ HD ในช่วงปี 2550 ซึ่ง Seven Network เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่เปิดตัวช่อง 7HD ตามมาด้วยช่อง 
10HD และ 9HD นอกจากนี้ ภายหลังจากปี 2552 ผู้ประกอบการช่องรายการประเภทธุรกิจได้รับอนุญาตให้
สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบความคมชัดปกติได้ ด้วยเหตุนี้ ในเดือนมีนาคม 2552 ช่อง 10 ได้เปิดตัว
ช่องรายการกีฬาที่มีชื่อ “One” ตามมาด้วยช่อง 9 ที่เปิดตัวช่องรายการบันเทิงที่มีชื่อว่า “Go” ในเดือน
สิงหาคม 2552 และช่อง 7 ที่เปิดตัวช่องรายการ “7Two” ในเดือนพฤศจิกายน 2552 

ทั้งนี้ ในปี 2553 ABC ได้เปิดตัวช่องรายการใหม่ ซึ่งมีชื่อว่า ABC News 24 นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการช่องธุรกิจรายอ่ืนๆ ก็ได้เปิดตัวช่องรายการใหม่เช่นกัน กล่าวคือ ช่อง 7 เปิดตัวช่องรายการ 
“7mate” ช่อง 9 เปิดตัวช่องรายการ “GEM” และช่อง 10 เปิดตัวช่องรายการ “Eleven” ต่อมาในปี 2554 
– 2555 ช่อง 9 และช่อง 7 ได้เปิดตัวช่องรายการช่องที่สี่ ซึ่งก็คือ ช่องรายการ “9Life” และ “7flix” 
ตามล าดับ 

 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 
5.1 การเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “Migration to Digital Terrestrial Television” ของประธาน กสท. 

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ถือได้ว่าเป็นโอกาสส าคัญที่จะท าให้หน่วยงานก ากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซีย หรือ KPI ได้รับรู้ถึงนโยบายและสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านจาก
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่ง KPI และผู้เข้าร่วมประชุมต่างให้ความสนใจต่อนโยบายและ
กรณีศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

5.2 การเข้าร่วมประชุมของฝ่ายบริหารและพนักงานของส านักงาน กสทช. เป็นโอกาสส าคัญในเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนโยบายกับประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการน ามาก าหนดนโยบายของประเทศไทยในอนาคตได ้

 




