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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ในการด าเนินโครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง

ของส านักงาน กสทช. มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมของประชาชนในการใช้บริการ

โทรทัศน์และบริการกระจายเสียง และท าการส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงและพฤติกรรมของ

ประชาชนในการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง รวมทั้งท าการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษา

ต่างประเทศโดยการวิเคราะห์เชิงลึกในรายละเอียดของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ตลอดจนท าการ

วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ทั้งนี้เพ่ือน า

ข้อมูลจากการศึกษาในด้านต่างๆ ดังกล่าวมาสนับสนุนการจัดท าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ

แอนะล็อกและการจัดท านโยบายการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลให้มีความ

เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

ส่วนของเนื้อหางานที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 

กรณีศึกษาต่างประเทศ เป็นการศึกษาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอลเป็นไปโดยราบรื่นและน าไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลในที่สุด ส่วนที่ 2 การจัดท าตัวชี้วัด

การเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุในประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการ

วางแผนยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและการวางแผนส าหรับการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย ส่วนที่ 3 การส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และ

บริการกระจายเสียง โดยจัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนที่สุ่มเลือกมาเป็นตัวอย่างของประเทศไทยเพ่ือจัดท าตัวชี้วัด

ด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุ รวมทั้งน าข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการด าเนินงาน

ส่วนที่  4 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ของการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับ

การเริ่มนโยบายดังกล่าวในประเทศไทย โดยผลการด าเนินงานของเนื้อหางานแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กรณีศึกษำต่ำงประเทศ 

แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 เรื่องได้แก่ กรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษา 5 ประเทศซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มประเทศ

อเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิกและอาเซียน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และ
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มาเลเซีย และกรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ท าการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษา 7 ประเทศ ได้แก่  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์  

สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง และมาเลเซีย มีผลการศึกษาโดยสรุปดังนี้ 

กรณีศึกษำต่ำงประเทศส ำหรับกำรยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

การศึกษาไดท้ าการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณ

วิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิตอลได้แก่ กรอบการก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐบาล 

การขยายความครอบคลุมของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล การสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้แก่

ประชาชน การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ตลอดจนเนื้อหาของสื่อดิจิตอล โดยจาก

การศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอล ตัวอย่างเช่นกรณีศึกษาของฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จโดยใช้ระยะเวลาเพียง 6 ปี 

ในการเปลี่ยนผ่านและถือเป็นต้นแบบของหลายประเทศในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล หรือกรณีศึกษา

ของออสเตรเลียที่มีจุดเด่นด้านการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ สามารถสรุปปัจจัยความส าเร็จได้ดังนี้ 

 1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยภาครัฐบาลจะ

มีการประชุมหารือหรือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ประกอบการเพ่ือรับทราบความต้องการของ

ผู้ประกอบการ และเพ่ือหาแนวทางในการจัดท าแผนรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ท าให้

ผู้ประกอบการที่อาจยังมีความไม่มั่นใจในระยะแรก ทั้งความไม่มั่นใจด้านเทคโนโลยี ความต้องการของผู้ชม 

หรือสภาพตลาด แต่เมื่อมีการสื่อสารและการหารือร่วมกันเพ่ือหาแนวทางที่ชัดเจน จึงท าให้ผู้ประกอบการมี

ความพร้อมในการเตรียมแผนการด าเนินการ ( Implementation Plan) เพ่ือรองรับการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 2. การวางแผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ประสบ

ความส าเร็จอย่างมากในการขยายโครงข่ายที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนอย่างรวดเร็ว โดยภายในระยะเวลา

เพียง 3 ปี สามารถขยายโครงข่ายฯ ครอบคลุม 85% ของประชากรทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนที่มีความ

พร้อมสามารถเปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่างกับสหรัฐอเมริกาที่ประสบ

ปัญหาในเรื่องความล่าช้าของการขยายโครงข่ายฯ 

 3. การประชาสัมพันธ์ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการสร้างการรับรู้ของประชาชนถึง

ประโยชน์ของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและแผนหรือแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลของรัฐบาล เช่น ใน

กรณีของฝรั่งเศสและออสเตรเลียใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ แผ่น

พับ ตั้งจุดประชาสัมพันธ์ ลงพ้ืนที่ จัดให้มี Call center เป็นต้น หรือกรณีของสหราชอาณาจักรที่มีการวางแผน
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ประชาสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานจากภาคเอกชนอย่าง Digital UK ก่อนที่จะเริ่มการยุติ

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเพ่ือให้ประชาชนเกิดการรับรู้และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยน

ผ่านสู่ระบบดิจิตอล 

 4. การออกนโยบายช่วยเหลือประชาชนเป็นบางกลุ่ม โดยส่วนใหญ่แล้วแม้ว่าจะมีการขยายโครงข่าย

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ยังมีประชาชนบางกลุ่มไม่

สามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจในการเปลี่ยนไปรับชมโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอล หรือไม่มีก าลังซื้อหรืออาจอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลนอกพ้ืนที่ครอบคลุมของโครงข่าย ซึ่งรัฐบาลในหลาย

ประเทศ เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการออกนโยบายสนับสนุนด้านการเงิน ให้

ความช่วยเหลือในการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอล ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้ที่ไม่

สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได ้

5. ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกคือการมีแผนการ

ยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกที่จัดเจน มีการก าหนดกรอบระยะเวลา เงื่อนไข และ

กฎเกณฑ์ที่แน่นอน ท าให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมได้ทันก่อนจะมีการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกท่ัวประเทศ 

อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยความส าเร็จแล้ว แต่ละประเทศที่ท าการศึกษาต่างยังเผชิญกับ         

ความท้าทายและอุปสรรคที่อาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันไป เช่น การเลือกใช้รูปแบบทางธุรกิจ (Business 

model) ที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชน การขยายโครงข่ายที่ล่าช้า ความไม่พร้อมของประชาชน

ต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล เป็นต้น ทั้งนี้จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีความท้าทายบางประการที่

หลายประเทศเผชิญร่วมกัน (Common Challenges) ดังนี้  

 1. ปัญหาด้านการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ทั้งปัญหาจากการที่หน่วยงานที่

รับผิดชอบไม่ได้ประกาศแผนการขยายโครงข่ายอย่างชัดเจนท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถวางแผนงาน

รองรับได ้ปัญหาจากการขยายโครงข่ายได้ล่าช้ากว่าแผนอันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านสภาพภูมิอากาศ     และ/

หรือการขาดแคลนเงินทุน และ/หรือการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งการขยายโครงข่ายที่ล่าช้าจะส่งผลให้การ

เปลี่ยนมาใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประชาชนเกิดข้ึนได้ช้าไปด้วย  

 2. ปัญหาด้านการแข่งขันจากรายการโทรทัศน์ในช่องทาง (แพลตฟอร์ม) อ่ืน เช่น เคเบิลและดาวเทียม 

เนื่องจากประชาชนในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิยมรับชมโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอลผ่านทางเคเบิลและดาวเทียม ซึ่งมีความคมชัดทั้งภาพและเสียงรวมทั้งมีเนื้อหารายการที่น่าสนใจ 

ดังนั้นการที่รายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินจะเข้ามาแข่งขันได้ต้องมีเนื้อหาที่น่าสนใจในระดับที่

สามารถแข่งขันได้ ซึ่งพบว่าบางประเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากการให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
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ดิจิตอลภาคพ้ืนดินแบบบอกรับสมาชิกไปเป็นการให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงจะท าให้ประชาชนมาใช้

บริการได ้

 3. ปัญหาด้านการวางแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก โดยส่วนใหญ่

ปัญหาเกิดจากการก าหนดแผนการยุติฯ ที่กระชั้นชิดเกินไปในขณะที่ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความพร้อม เช่น 

ยังไม่มีเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (เช่น สหรัฐอเมริกา) หรือในบางพ้ืนที่ยังมีปัญหาด้านความครอบคลุม

ของสัญญาณในระบบดิจิตอล (เช่น สหราชอาณาจักร) ส่งผลให้ต้องเลื่อนก าหนดการยุติสัญญาณวิทยุโทรทัศน์

ในระบบแอนะล็อกออกไป  

กล่าวโดยสรุป แม้แต่ละกรณีศึกษาจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดทว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อ

ความส าเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนั้นก็สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ได้กับประเทศอ่ืน เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

รวมไปถึงการก าหนดกรอบเวลาและเกณฑ์ที่แน่นอนในการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

การวางแผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ของ

ประชาชนทั้งในช่วงเริ่มต้นของการให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและช่วงที่ต้องการยุติการ

รับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อก การด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนบางกลุ่มให้สามารถรับสัญญาณ

โทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมได้ทันและมี

ส่วนร่วมสนับสนุนให้การเปลี่ยนผ่านฯ เป็นไปอย่างราบรื่น ส าหรับตารางด้านล่างแสดงข้อมูลโดยสรุปของ

การศึกษาในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิตอลของแต่ละประเทศ 
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ตารางสรุปการเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศ: การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล/การยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

หัวข้อ 
ทวีปอเมริกำ ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อำเซียน 

สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย มำเลเซีย 

ระยะเวลำในกำรเปลี่ยน

ผ่ำนจำกระบบ 

แอนะล็อกเป็นดิจิตอล 

- 11 ปีส าหรับ Full-

power stations (2541-

2552) และ 17 ปีส าหรับ 

All analog stations 

(2541-2558) 

- 14 ปี (2541- 2555) 

 

 

- 6 ปี (2548-2554) 

 

 

 

- 12 ปี (2544-2556) 

 

 

 

- เริ่มในปี พ.ศ. 2549 

และปัจจุบัน (พ.ศ. 2560)

ยังไม่มีการยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยโุทรทัศน์ใน

ระบบแอนะล็อก 

เทคโนโลย ี ATSC DVB-T1, DVB-T2 DVB-T DVB-T DVB-T2 

จ ำนวนประชำกร 324 ล้านคน 65 ล้านคน 64.4 ล้านคน 24 ล้านคน 30.7 ล้านคน 

จ ำนวนครัวเรือน 125 ล้านครัวเรือน 27.1 ล้านครัวเรือน 26.6 ล้านครัวเรือน 9 ล้านครัวเรือน 7.2 ล้านครัวเรือน 

DTT Coverage N.A. 98.5%  95% 67% 98% 

DTT Penetration  16% N.A. >60% 99% N.A. 

เกณฑ์กำรยุติ ครัวเรือนไม่น้อยกว่า 85% 

ต้องมีเครื่องรับสัญญาณ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

1. ประชาชนท่ีรับสญัญาณ    

แอนะล็อกประเภท

บริการสาธารณะต้อง

สามารถรับสัญญาณ

ดิจิตอลได ้

2. ประชาชนสามารถเข้าถึง

ได้ด้วยต้นทุนต่ า  

ขยายโครงข่ายสัญญาณ

ดิจิตอลครอบคลุม

ประชากรถึง 95% หรือ

มากกว่า  

ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์การยตุิฯ ขยายโครงข่ายสัญญาณ

ดิจิตอลครอบคลุม

ประชากรถึง 98%   
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3. ประชาชน 95% เข้าถึง

อุปกรณ์รับสัญญาณ

ระบบดิจติอลได ้

แผนกำรยุติกำร

ออกอำกำศในระบบ 

แอนะล็อก 

ก าหนดให้ยุตริะบบ 

แอนะล็อกครั้งแรก ปี 

2549 แต่เลื่อนเป็น ก.พ. 

2552 และต่อมาเลื่อนเป็น 

มิ.ย. 2552 จึงสามารถยุติ

ได้จริง 

ประกาศแผนยุตฯิ โดยให้

ทยอยยุติทีละพื้นท่ี เริ่ม

ด าเนินการยุติฯ ในปี 

2550 และยุติได้ทั้งหมดใน

ปี 2555 

ประกาศก าหนดการยุติฯ 

ล่วงหน้า 3 ป ีเริ่ม

ด าเนินการยุติฯ ในปี 

2553 และทยอยยุติในแต่

ละพื้นท่ีไปจนยุตไิด้

ทั้งหมดในเดือน พ.ย. 

2554 

ประกาศแผน ASO โดยให้

ทยอยยุติทีละพื้นท่ี 

เริ่มด าเนินการยุติฯ ในปี 

2553 และยุติได้ทั้งหมดใน

เดือน ธ.ค. 2556 

มีแผนจะเริ่มยุติในปี 2561 

และคาดว่าจะยตุิได้ส าเร็จ

ในปี 2563 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

 

Federal 

Communication 

Commission (FCC): 

หน่วยงานก ากับดูแล

กิจการโทรคมนาคม ดูแล

ด้านการออกกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และแนวทาง

การให้ใบอนุญาต 

National 

Telecommunications 

Office of 

Communications  

(Ofcom): หนว่ยงานท่ี

ดูแลกิจการโทรทัศน์ วิทยุ 

และไปรษณยี์ เป็นผูดู้แล

การด าเนินงาน ทั้งการ

ออกใบอนุญาต การออก

นโยบาย/ข้อก าหนด 

รับค าร้องเรยีน ดูแลการ

แข่งขันในอุตสาหกรรม 

Conseil supérieur de 

l'audiovisual (CSA): 

หน่วยงานก ากับดูแลสื่อ

อิเล็กทรอนิกสต์่างๆ มี

บทบาทในการท าแผน

จัดสรรคลื่นความถี่ วาง

แผนการขยายโครงข่าย

และก าหนดแผนยตุิฯ ใน

แต่ละพื้นท่ี  

Australian 

Communications and 

Media Authority 

(ACMA): ดูแลการเปลีย่น

ผ่านไปสู่ระบบดิจติอล ทั้ง

การออกใบอนุญาต การ

ออกกฎเกณฑต์่างๆ และ

การจัดสรรคลื่นความถี ่

Digital Switchover 

Taskforce (DST): ตั้งข้ึน

Malaysian 

Communications and 

Multimedia 

Commission (MCMC): 

หน่วยงานก ากับดูแล

กิจการสื่อสารเป็น

หน่วยงานหลัก และมีการ

ตั้งหน่วยงานย่อย เช่น 

National Steering 

Committee เพื่อน าเสนอ
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and Information 

Administration (NTIA): 

ดูแลด้านนโยบาย เงินทุน

สนับสนุน ประเด็นปัญหา

ต่างๆ  

และป้องกันการใช้คลื่น

ความถี่ในทางที่ผิด 

Agence Nationale des 

Fréquences (ANFR): ท า

หน้าท่ีดูแลและปกป้อง

ผลประโยชน์ของ

ประชาชน 

มาเพื่อช่วยท า PR และ

แลกเปลีย่นข้อมูลกับผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสีย สนับสนุน

ให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน 

 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง และ

ตั้ง National Digital 

Taskforce เพื่อติดตาม

การด าเนินงานโดยเฉพาะ

ปัญหาด้านเทคนิค 

กำรก ำกับดูแล:  

แนวทำงกำรให้

ใบอนุญำต 

- จัดสรรคลื่นให้แก่

สถานีโทรทัศนร์ายเดิม

ทั้งหมดโดยไมม่ีการ

ประมลู แต่สถานฯี ต้อง

ขยายโครงข่ายและ

ติดตั้งอุปกรณ์ส่ง

สัญญาณวิทยโุทรทัศน์

ในระบบดิจติอล 

- ให้ออกอากาศแบบ

คู่ขนานของระบบ    

แอนะล็อกและดิจิตอลได้ 

และต้องมีช่องรายการ

แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

อย่างน้อย 1 ช่อง  

- ให้สิทธิแก่

ผู้ประกอบการรายเดมิ

ก่อน โดยจากเดิมที่มี 6 

Mux ได้จดัสรร 3 Mux 

ให้แก่ผู้ประกอบการ

รายเดิม 5 ราย ส่วนอีก 

3 Mux น าไปประมูล 

ปัจจุบันอังกฤษมี Mux 

เพิ่มจากเดมิอีก 2 Mux 

รวมเป็น 8 Mux โดย

ใบอนุญาตมีอายุ 12 ปี 

- ป้องกันการผูกขาด โดย

ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต

ต้องมีส่วนแบ่งตลาดใน

- คัดเลือกผู้รับใบอนุญาต

ผู้ให้บริการช่องรายการ

โดยวิธี Beauty 

Contest มเีพดาน

จ านวนช่องในการให้

ใบอนุญาต (สูงสุด 7 ใบ 

ต่อผู้ประกอบการ 1 

ราย) 

- ป้องกันการผูกขาด โดย

ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต

ต้องมีส่วนแบ่งตลาดใน

ตลาดหนังสือพิมพ์ไม่

เกิน 20% 

- มี National MUX 6 

ราย ใบอนุญาตอายุ 15 

- ให้ใบอนญุาตกับ

สถานีโทรทัศนร์ายเดิม

เป็นเวลาอยา่งน้อย 8 ปี 

โดยก าหนดให้สถานฯี 

ต้องส่งแผนการ

ด าเนินงานท่ีระบุพ้ืนท่ี

และเวลาในการรับส่ง

สัญญาณโทรทัศน์ใน

ระบบดิจติอล รวมทั้ง

ต้องออกอากาศในระบบ

ดิจิตอลไปพร้อมกับการ

ออกอากาศในระบบแอ

นะล็อกด้วยอัตราการ

ครอบคลมุประชากรที่

เท่ากัน  

- ให้ใบอนุญาตแก่ CIIP1/ 

ท าหน้าที่บริหารจัดการ 

Multiplex เพียงราย

เดียว โดยคัดเลือกจาก

บริษัทเอกชน 

ใบอนุญาต CIIP มีอายุ 

15 ปี 

- การคัดเลือก

สถานีโทรทัศน์ท าโดย 

CIIP โดย MCMC 

ก าหนดให้จัดสรรให้กับ

สถานีโทรทัศนร์ายเดิม

ก่อน 
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- หากสถานีฯ น าคลื่น

ความถี่ท่ีไดร้ับจัดสรรไป

ให้บริการแบบคดิ

ค่าใช้จ่าย ต้องน าส่ง

ค่าธรรมเนียมใหร้ัฐ 5% 

ของรายได้นั้น 

ตลาดหนังสือพิมพ์ไม่

เกิน 20% 

ปี (หลังยุติระบบ     

แอนะล็อก มี MUX 

เพิ่มอีก 4 ราย) 

- หลังจากครบ 8 ปี ให้

ส่งคืนคลื่นความถี่ให้

รัฐบาลน าไปจัดสรรใหม ่

กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ DTV Converter Box 

Coupon Program: ปี 

2541 ใช้งบฯราว 1,500 

ล้านเหรียญฯ เพื่อแจก

คูปองมูลค่าใบละ 40 

เหรียญฯ ให้ประชาชน

น ามาแลกซื้อกล่องรับ

สัญญาณ  

DTV Tuner 

Enforcement: ปี 2547 

ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่

ผลิตหรือน าเข้าโทรทัศน์

จะต้องขายโทรทัศน์ท่ีมี

Digital switchover 

help scheme: รัฐ

ร่วมกับสถานี BBC 

สนับสนุนให้ประชาชนได้

เป็นเจ้าของอุปกรณร์ับ

สัญญาณระบบดิจิตอล 

รวมทั้งมีบริการติดตั้ง มี

กลุ่มเป้าหมาย 7 ล้าน

ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือน

ที่มีสมาชิกอายุ 75 ปีขึ้น

ไป ครัวเรือนท่ีมีผู้บกพร่อง

ทางร่างกาย และผู้ที่อาศัย

ใน Care home ส่วนผู้ที่

ไม่ได้เป็นกลุ่มเปา้หมายจะ

นโยบำยช่วยเหลือผู้มี

รำยได้น้อย: สนบัสนุนเงิน

ซื้อ STB (ไม่เกิน 25 ยูโร/

ครัวเรือน) และบริการ

อัพเกรดและติดตั้งเสารับ

สัญญาณ (ไม่เกิน 120 ยูโร/

ครัวเรือน)  

นโยบำยช่วยเหลือ

ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร: 

บริการตดิตั้งเสา/เครื่องรับ

สัญญาณ และสแกนช่อง

รายการ  

นโยบำยช่วยเหลือผู้อยู่

นอกเขตรับสัญญำณ

Household 

Assistance Scheme: 

สนับสนุนทางการเงินใน

การซื้อและติดตั้งกล่องรับ

สัญญาณดิจิตอลแก่

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 

ทหารผ่านศึก (งบประมาณ 

300 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย) 

Satellite Subsidy 

Scheme: บริการติดตั้ง

กล่องรับสญัญาณ/จาน

ดาวเทียม หรือตัวรับ

สัญญาณเคเบลิ ส าหรับผู้

CIIP ท างานร่วมกับรัฐบาล 

โดยมีนโยบายช่วยเหลือ

ประชาชนด้วยการแจก

กล่องรับสญัญาณดิจติอล

พร้อมท้ังบริการตดิตั้ง

ให้แก่ประชาชน จ านวน 2 

ล้านครัวเรือน แบ่งกลุ่ม

ผู้ให้การช่วยเหลือเป็น 2 

กลุ่ม 

- ครัวเรือนท่ีมรีายไดไ้ม่

เกิน RM 3,000 ต่อ

เดือน (มีทั้งหมดกว่า 7 

ล้านคน) 
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เครื่องรับสญัญาณดิจิตอล

ภายในตัว 

มีค่าใช้จ่าย 40 ปอนด์ 

หรือไดร้ับส่วนลดเพื่อซื้อ

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

ระบบดิจิตอล: ให้เงิน

สนับสนุนเพื่อใหร้ับชมช่อง

รายการฟรีทีวีจาก

แพลตฟอร์มอื่นได้ (ไมเ่กิน 

250 ยูโร/ครัวเรือน) 

อยู่ในพ้ืนท่ีนอกเขตรับ

สัญญาณโทรทัศน์

ภาคพื้นดินระบบดิจติอล 

Labelling Scheme:

นโยบายการติดฉลากแจ้ง

ความสามารถในการรับ

สัญญาณระบบดิจิตอลของ

โทรทัศน์เพื่อความสะดวก

ในการเลือกซื้อ 

- ครัวเรือนท่ีมรีายได้น้อย

กว่า RM 1,120 ต่อ

ครัวเรือน (เกือบ 2 

แสนครัวเรือน)  

กำรขยำยควำม

ครอบคลุมของโครงข่ำย

สัญญำณ 

ใช้วิธีขยายโครงข่ายพร้อม

กันท่ัวประเทศ แต่ประสบ

ปัญหาในการสร้างสถานี

ส่งสัญญาณเนื่องจาก

สภาพอากาศ ขาดแคลน

เงินทุนและแรงงาน ท าให้

การขยายโครงข่ายเป็นไป

ค่อนข้างช้า 

ก าหนดเป้าหมายให้

โครงข่ายสญัญาณ

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล

ครอบคลมุทั่วประเทศ 

เทียบเท่าระบบแอนะล็อก

ที่ 98.5% ภายใน 5 ปีแรก 

ใช้กลยุทธ์ inside-out ใน

การขยายโครงขา่ย แบ่ง

แผนเป็น 5 ระยะ (ปี 

2548-2553) โดยใช้เวลา

เพียง 3 ปีในการขยาย

ความครอบคลุมโครงข่าย 

85% ของจ านวน

ประชากร (ปี 2548-

2550) และใช้เวลา 6 ปีใน

การขยายเป็น 95% (ปี 

2553) ส่งผลให้ประชาชน

ใช้กลยุทธ์ inside-out ใน
การขยายโครงขา่ย แบ่งแผน
เป็น 4 ระยะ (ปี 2544 - 
2547) คือ 
1. ติดตั้งสถานสี่งสัญญาณ
ใน 5 เมืองหลัก Sydney, 
Melbourne, Brisbane, 
Adelaide และ Perth  
2. ด าเนินการอย่างอื่น
เพิ่มเตมิ เช่น repeater 
sites 

ใช้กลยุทธ์ inside-out ใน

การขยายโครงขา่ย แบ่งเป็น 

2 ระยะ 

1. ภายในปี 2558 ขยาย

โครงข่ายครอบคลุมสถานี

รับส่งสญัญาณ 10 จุด ใน 

Pennisular และ 4 จดุ 

ใน Sabah และ Sarawak 

ครอบคลมุประชากร 

85%  
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ตัดสินใจเปลี่ยนมารับชม

โทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้

อย่างรวดเร็ว 

3. ติดตั้งสถานสี่งสัญญาณ
ในภูมิภาค 
4. ติดตั้งสถานสี่งสัญญาณ
ในพื้นที่ห่างไกล 

- รัฐให้งบประมาณ 250 

ล้านเหรียญออสเตรเลีย 

(~8,700 ลบ.) เพื่อ

สนับสนุนสถานีโทรทัศน์

ภูมิภาคในการลงทุนให้

สามารถรับส่งสัญญาณ

ด้วยระบบดิจิตอลได ้

2. ภายในปี 2559 ขยาย

โครงข่ายเพิ่มเตมิ 

ครอบคลมุสถานรีับส่ง

สัญญาณ 22 จดุ ใน 

Pennisular และ 24 จดุ 

ใน Sabah และ Sarawak 

ครอบคลมุประชากร 

98% 

 

กำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงกำร

รับรู้แก่ประชำชน 

- NTIA และ FCC ใช้งบฯ 
PR รวมกันเกือบ 130 
ล้านเหรียญฯ (~4,500 
ล้านบาท) โดยเน้นกลุ่ม
ที่จะไดร้ับผลกระทบ
มาก เช่น ผู้มีรายได้
น้อย ผู้สูงอาย ุ

- มีมาตรการสร้างการ
รับรู้แก่ประชาชน

- ใช้งบประมาณท า PR 
126.5 ล้านปอนด์ 
(~6,300 ลา้นบาท) 

- รูปบบการ PR มีทั้งทาง
โทรทัศน์ วิทยุ แจก
แผ่นพับ การลงพื้นที่ใน
เขตชุมชน และ
ออนไลน ์

- รัฐบาลคดัเลือก Help 
Scheme 

- ใช้งบประมาณซึ่ง
รวมทั้งการท า PR และ
ช่วยเหลือให้ประชาชน
เปลี่ยนมารับชม
โทรทัศน์ผ่านระบบ
ดิจิตอล ประมาณ 397 
ล้านยูโร (~15,000 
ล้านบาท) โดยมาจาก
ทั้งรัฐบาลและ
สถานีโทรทัศน ์

- มีการท าประชาสัมพันธ์
หลายช่องทาง เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ 
ติดป้าย แจกแผ่นพับ 
และการอบรมพนักงาน
ขายเพื่อให้ข้อมูล ณ จดุ
ขาย 

- รัฐบาลให้ข้อมลูผ่าน
เว็บไซต์ในแคมเปญ 
“Get Ready for 

- สถานีโทรทัศนไ์ด้
ร่วมมือกับกระทรวง
เทคโนโลยี มัลติมีเดีย 
และ MCMC ตั้ง
โครงการ Education 
& Awareness เพื่อ
สื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ออกแบบฉลากแสดง
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หลังจากต้องเลื่อน
แผนการยตุิฯ ได้แก ่

1. DTV Consumer 
Education 
Enforcement: ทุก
สถานีฯ ต้องให้ข้อมูลการ
เปลี่ยนผ่านฯ ในช่องของ
ตนเอง และรายงาน FCC 
ทุกไตรมาส 
2. Analog-only 

Labeling 

Enforcement: ให้

ผู้ผลิต/จ าหน่ายโทรทัศน์

ระบบแอนะล็อกต้องติด

ฉลากให้ชัดเจน 

Ambassador เป็น
สื่อกลางท า PR ให้
ประชาชนระดบัภูมภิาค 

- เมื่อประกาศแผนยตุิฯ 
แล้วได้ท า PR 3 ระยะ
คือ  

1. สรา้งการรับรู้ถึงแผนฯ 
2. สรา้งความตระหนกัแก่

ผู้ชมวา่จะได้รบั
ผลกระทบ  

3. ผลกัดันประชาชน โดย
ส่งข้อความเตือนพร้อม
ประกาศวันยุตฯิ 

 

- มีการท าประชาสัมพันธ์

ทั้งทางโทรทัศน์ (7 

ช่อง) การแจกใบปลิว 

(30 ล้านใบ) การตั้งจุด

ประชาสมัพันธ์ (2,500 

จุด) และ Call center  

Digital” และมีบริการ 
“mySwitch”ตรวจสอบ
พื้นที่ให้บริการ 

- สถานีโทรทัศน์ช่วย

ประชาสมัพันธ์เรื่องการ

เปลี่ยนผ่านฯ บนช่อง

รายการของตนเอง คิด

เป็นสัดส่วนมลูค่ารวม

กว่า 50 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย 

ประเภทอุปกรณร์ับ
สัญญาณระบบดิจิตอล 
และออกแบบมาสคอต
เพื่อ ใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์ 

 

กำรมีส่วนร่วมของ

ผู้ประกอบกำร 

ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคม

วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ 

(National Association 

of Broadcaster) และ

สมาคมโทรคมนาคมและ

มีการรวมกลุ่มกันของผู้ให้ 
บริการช่องรายการ
ประเภทสาธารณะ (BBC 
ITV และ Channel 4) 
และผู้ให้บริการโครงข่าย 

ผู้ประกอบการไม่ได้เข้ามา
ส่วนร่วมมากนักเนื่องจาก
ในระยะแรกทาง
ผู้ประกอบการเองก็ยังไม่
ค่อยมั่นใจว่าจะมผีู้รับชม

-  กลุ่มผู้ผลิตโทรทัศน์
ร่วมมือด้วยการตดิฉลาก
ระบุประเภทการรับ
สัญญาณของเครื่องรับ
โทรทัศน ์

สถานีโทรทัศนไ์ดร้วมกลุม่
กันตั้ง Broadcast 
Alliance โดยร่วมมือกับ
กระทรวงเทคโนโลยีและ
มัลตมิีเดยี และ MCMC 
ในการท าประชาสมัพันธ์
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เคเบิลแห่งชาติ (National 

Cable and 

Telecommunication 

Association) ได้จัดสรร

งบประมาณรวมกันกว่า 

1,400 ล้านเหรียญฯ     

(~50,000 ล้านบาท) ท า

ประชาสมัพันธ์ผ่านหลาย

ช่องทาง เช่น โทรทัศน์ 

เว็บไซต์ และจดักิจกรรม

ในพื้นที่ (Roadshow) 

(SDN และ Arquiva)  ใน
ช่ือ “Digital UK” เพื่อ 
1. ช่วยประชาสัมพันธ์ 
2. ประสานงานกับเรื่อง

การขยายโครงขา่ย 
3. การประสานงานกับ

ผู้ผลิต/จ าหน่าย
โทรทัศน์และอุปกรณ์ 
ให้ติดตั้งอุปกรณ์รับ
สัญญาณดิจิตอลและ
ติดป้ายฉลากระบุ
ประเภทเครื่องรับฯ 

4. ร่วมมือกับ BBC ใน

โครงการ Digital 

switchover help 

scheme 

มากพอที่จะท าให้ธุรกิจมี
ก าไรหรือไม ่
บทบาทในการผลักดันการ

เปลี่ยนผ่านจึงมาจาก

ภาครัฐเป็นหลัก 

-  ร้านค้าปลีกเครื่องรับ
โทรทัศน์ร่วมมือด้วยการ
อบรมพนักงานขาย
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อ 

-  มี Freeview ของ

ออสเตรเลีย ซึ่งเป็น

องค์กรที่ท าการจัดเรียง

ข้อมูลการออกอากาศ

ของโทรทัศน์หลายช่อง

ให้รวมเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน และให้ข้อมูล

ช่องรายการที่รับชมได้

แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 

และเป็นช่องทางการ

ประชาสมัพันธ์

ก าหนดการยตุิการ

ออกอากาศด้วยระบบ

แอนะล็อก 

ของโครงการ Education 
& Awareness Program  
 

เนื้อหำของสื่อดิจิตอล หลังเริม่ให้บริการด้วย
ระบบดิจติอลในปี 2541 

ในระยะแรกใช้รูปแบบ
ธุรกิจการให้บริการแบบ 

ก่อนจะเริ่มให้บริการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

หลังจากให้บริการโทรทัศน์
ระบบดิจติอล ออสเตรเลยี

ก่อนจะเริ่มให้บริการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
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อเมริกามจี านวน
สถานีโทรทัศน์เพิม่จาก 30 
ราย เป็น 105 ราย 
ประเภทรายการที่มี

จ านวนสถานีโทรทัศน์

เพิ่มขึ้นมากท่ีสดุ 3 ล าดับ

แรก คือ Genre-based 

and general 

entertainment 

television (เพิ่ม 28 ราย) 

Religious television 

(เพิม่ 14 ราย) และ 

News, sports and 

lifestyle (เพิ่ม 13 ราย)  

Pay TV แต่เนื้อหา
รายการไมส่ามารถแข่งขัน
กับช่องรายการเคเบลิทีวี
หรือดาวเทียมได้ ต่อมา
เปลี่ยนรูปแบบเป็นบริการ
ฟรีทีวีภายใต้ช่ือ 
“Freeview” จึงเป็นท่ี
นิยมมากข้ึน  
จนถึงปัจจุบัน (ณ ก.พ. 

2560) มีช่องฟรีทีวีใน

ระบบดิจติอลกว่า 85 ช่อง 

จากท่ีเคยมีช่องฟรีทีวี

ระบบแอนะล็อกเพียง 5 

ช่อง 

ฝรั่งเศสมีช่องรายการ
โทรทัศน์แบบไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย 5 ช่อง แบบ
บอกรับสมาชิก 1 ช่อง 
เมื่อให้บริการโทรทัศน์
ระบบดิจติอล ช่องรายการ
แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นเป็น 18 ช่อง แบบ
บอกรับสมาชิกเพิม่เป็น 9 
ช่อง 
 

 

มีช่องรายการทั้งหมด 111 
ช่อง แบ่งเป็น  

- ให้บริการทั่วประเทศ 
16 ช่อง 

- ให้บริการเฉพาะเมือง
ใหญ่ 23 ช่อง 

- ให้บริการระดับ
ภูมิภาค 72 ช่อง 

 

มาเลเซียมีช่องรายการ
ระบบแอนะล็อก 7 ช่อง 
เป็นช่องรายการแบบไม่
เสียค่าใช้จ่าย 3 ช่อง และ
แบบบอกรับสมาชิก 4 
ช่อง เมื่อเริ่มให้บริการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลแล้ว
ก็มีช่องรายการแบบไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก
เพียง 1 ช่อง ส่วนช่อง
รายการแบบบอกรับ
สมาชิกยังคงมีจ านวนเท่า
เดิม  
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กรณีศึกษำต่ำงประเทศส ำหรับกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

เนื่องจากในปัจจุบันมีเพียงนอร์เวย์เพียงประเทศเดียวในโลกที่ประกาศเริ่มยุติการรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อกเพ่ือเตรียมเปลี่ยนไปให้บริการรับส่งสัญญาณระบบดิจิตอลเพียงอย่างเดียว (เริ่ม

ด าเนินการยุติระบบ FM มกราคม 2560) ในขณะที่ประเทศอ่ืนส่วนใหญ่ยังไม่มีการประกาศยุติการรับส่งสัญญาณ

ในระบบแอนะล็อก อย่างไรก็ตามบางประเทศได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการยุติแล้ว เช่น เดนมาร์กและ

สวิตเซอร์แลนด์ การศึกษาในโครงการนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง

ในระบบดิจิตอลที่จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินการเป็นไปโดยราบรื่นและน าไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปเป็นระบบ

ดิจิตอลในที่สุด  

จากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ 

ออสเตรเลีย ฮ่องกง และมาเลเซีย โดยมีกรอบการศึกษาที่ครอบคลุมตั้งแต่สถานการณ์การรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและส่งเสริมให้การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐบาล การขยายความ

ครอบคลุมของโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล การสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชน การ

ด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ตลอดจนเนื้อหาในระบบดิจิตอล และเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

ระบบดิจิตอล พบว่าปัจจัยที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ การประกาศแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่ชัดเจน           

การมีแนวทางการให้ใบอนุญาตที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายเดิมเปลี่ยนผ่านไปสู่การกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล การประชาสัมพันธ์ที่ดีทั้งจากภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน และการสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สรุปได้ดังนี้ 

 1. การประกาศแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่ชัดเจน: จากกรณี ของ 

ออสเตรเลียซึ่งถือเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

โดยรัฐบาลได้ประกาศให้ผู้ประกอบการและประชาชนรับทราบถึงแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุสู่

ระบบดิจิตอลล่วงหน้าถึง 4 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548) ก่อนเริ่มให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน       
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ระบบดิจิตอลในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการให้เวลาผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อม อีกทั้งยังช่วยสร้างความ

รับรู้ต่อประชาชนก่อนที่จะเริ่มให้บริการจริง  

2. การมีแนวทางการให้ใบอนุญาตที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายเดิมเปลี่ยนผ่านไปสู่การกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอล: สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ประกอบการรายเดิมได้รับจัดสรรใบอนุญาต

กระจายเสียงก่อนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดต้นทุนของสถานีวิทยุ ท าให้สถานีวิทยุสามารถ

จัดสรรงบประมาณไปใช้ในการท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนหันมาฟังวิทยุระบบดิจิตอล

มากขึ้น ประกอบกับมาตรการป้องกันการแข่งขันจากผู้เล่นรายใหม่ ดังเช่นที่รัฐบาลออสเตรเลียก าหนดไม่ให้มีผู้เล่น

รายใหม่เข้ามาในตลาดในช่วง 6 ปีแรกเพ่ือป้องกันการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดและช่วยให้ผู้ประกอบการที่

ลงทุนรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลสามารถท าก าไรได้ 

 3. การประชาสัมพันธ์ที่ดีทั้งจากภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน: ช่วยท าให้ตลาดวิทยุกระจายเสียง

ในระบบดิจิตอลมีผู้ฟังที่เพียงพอส าหรับสถานีวิทยุในการดึงดูดรายได้จากการโฆษณา โดยการประชาสัมพันธ์จาก

ภาครัฐจะเป็นหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในขณะที่การประชาสัมพันธ์จาก

ภาคเอกชนจะช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ท าให้อัตราการรับฟังวิทยุในระบบดิจิตอลเติบโตได้รวดเร็ว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการรวมกลุ่มกันของภาคเอกชนเพ่ือท าหน้าที่ ให้การสนับสนุน เช่น กรณีของ

สวิตเซอร์แลนด์ที่มีหลายหน่วยงานร่วมกันท าประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้เกิดการฟังวิทยุระบบดิจิตอล ได้แก่ 

DigitalRadio, DigiMig และ MCDT โดยมีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผ่านหลายช่องทาง ทั้งทางวิทยุ        

ป้ายโฆษณา และสื่อสังคมออนไลน์     

 4. การสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน: ความร่วมมือจากทั้งรัฐบาล ผู้ให้บริการโครงข่าย     

ผู้ให้บริการอุปกรณ์โครงข่าย ผู้ให้บริการกระจายเสียง และร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมรถยนต์ จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุไปสู่ระบบดิจิตอลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตัวอย่างจากกรณีของออสเตรเลียที่รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการด าเนินการของผู้ให้บริการ

โครงข่ายและผู้ให้บริการกระจายเสียง ขณะที่ผู้ให้บริการกระจายเสียงซึ่งเป็นภาคเอกชนก็มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิตอลให้แก่ประชาชน ด้านร้านค้าก็มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล นอกจากนี้ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตวิทยุยังสนับสนุนให้มีการติดตั้ง

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเป็นอุปกรณม์าตรฐานส าหรับรถยนต์รุ่นใหม ่ 
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อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยความส าเร็จดังกล่าว ยังมีปัจจัยส าคัญที่เป็นความท้าทายที่หลายประเทศต้อง

เผชิญคล้ายกัน ได้แก่ ปัญหาในการขยายโครงข่าย การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแล 

ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ฟัง ดังนี้ 

1. การขยายโครงข่าย: อุปสรรคด้านการขยายโครงข่ายการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอลเกิดขึ้นจาก 2 ประการ ประการแรกคือปัญหาด้านสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

พ้ืนที่ห่างไกล ในหุบเขาหรือบริเวณอากาศหนาวเย็นจัดที่ท าให้การติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายสัญญาณท าได้ล าบาก 

ตัวอย่างประเทศที่เผชิญปัญหานี้ ได้แก่ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีเทือกเขาอยู่มาก ประกอบกับสภาพ

อากาศที่หนาวเย็นท าให้การเดินทางไปติดตั้งอุปกรณ์ล าบากยิ่งขึ้น ประการที่สองคือปัญหาด้านการขาดแคลนเงิน

ลงทุนในการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือขยายโครงข่าย ดังเช่นที่ผู้ให้บริการกระจายเสียงรายย่อยในสวิตเซอร์แลนด์ประสบ

จนรัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือโดยการสนับสนุนการพัฒนาระบบ DAB+ islands ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการ

วิทยุกระจายเสียงในพ้ืนทีค่รอบคลุมขนาดเล็กและมีต้นทุนต่ า 

 2. การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแล: บางประเทศท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการ

ให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เนื่องจากภาครัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแลไม่ให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างกรณีสหรัฐอเมริกาที่หน่วยงานก ากับดูแล (FCC) ไม่มีบทบาทในการสนับสนุน

อย่างเป็นทางการ แต่ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดโดยให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง หรือกรณี

ของฮ่องกง ที่ภาครัฐไม่มีแผนการสนับสนุนอย่างชัดเจน และเม่ือมีผู้ประกอบการบางรายขอคืนใบอนุญาตเนื่องจาก

ไม่สามารถบริหารธุรกิจให้มีก าไรได้ รัฐบาลก็ยินยอมให้ยกเลิกโดยไม่ได้มีมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบด าเนินการต่อ 

3. ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ: อีกหนึ่งอุปสรรคของการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลก็คือความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ ตัวอย่างเช่น กรณีของสหรัฐอเมริกาและ

ฮ่องกง ซึ่งผู้ให้บริการกระจายเสียงบางส่วนยังไม่เห็นประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจนส าหรับการเปลี่ยนมา

ให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ส่วนในกรณีของนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์พบว่า

ผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นขาดแคลนเงินลงทุนส าหรับติดตั้ ง อุปกรณ์ โครงข่ายส าหรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  

 4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ฟัง: จากการศึกษาพบว่าประเทศส่วนใหญ่ที่มีการรับส่งสัญญาณวิทยุใน

ระบบดิจิตอลใช้เวลาค่อนข้างนาน (เกิน 10 ปี) ในการเพิ่มอัตราการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (DAB 

radio take up rate) ให้เทียบเท่าหรือสูงกว่าอัตราการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก ยกตัวอย่างเช่น 
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นอร์เวย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศแรกที่เริ่มกระจายเสียงวิทยุในระบบดิจิตอล ใช้เวลาถึง 20 ปีในการเปลี่ยน

พฤติกรรมการรับฟังวิทยุของประชาชนให้หันมานิยมฟังวิทยุในระบบดิจิตอลมากกว่ าระบบแอนะล็อก ทั้งนี้ มี

สาเหตุมาจากการที่ผู้ฟังยังคุ้นเคยกับการฟังวิทยุในระบบแอนะล็อกอยู่และยังไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องลงทุน

ซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยุใหม่เพ่ือรับสัญญาณระบบดิจิตอล นอกจากนี้ผู้ฟังยังมีช่องทาง (แพลตฟอร์ม) อื่นที่ได้รับ

ความนิยมมากขึ้นในการรับฟังวิทยุ เช่น อินเทอร์เน็ต 

กล่าวโดยสรุป แม้แต่ละกรณีศึกษาจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดทว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อ

ความส าเร็จในการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับ

ประเทศอ่ืน ซึ่งการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดอุปสรรคของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง

ในระบบดิจิตอล เช่น การประกาศแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่ชัดเจนจะช่วย

สร้างความเชื่อมั่นและเป็นการให้เวลาแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในการเตรียมความพร้อม รูปแบบการให้

ใบอนุญาตที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายเดิมเปลี่ยนผ่านไปสู่การกระจายเสียงในระบบดิจิตอลถือเป็นการ

สนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือช่วยสร้างฐานการด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ส่วนการประชาสัมพันธ์ที่ดีทั้งจากภาครัฐและ

ผู้ประกอบการภาคเอกชนเป็นการสร้างการรับรู้ของประชาชนและส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารับ

ฟังวิทยุในระบบดิจิตอลมากขึ้น ในขณะที่การสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะช่วยผลักดันให้การ

ด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว เป็นต้น ส าหรับตารางด้านล่างแสดงข้อมูลโดยสรุปของการศึกษาใน

ประเด็นส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของแต่ละประเทศ 
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ตารางสรุปการเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศ: การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ปัจจัยท่ีใช้

เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกำ ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อำเซียน 

สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มำเลเซีย 

ภำพรวมกำรเปลี่ยนผ่ำนระบบ 

DSO พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2552 (ทดลอง) 

ASO (ปีเร่ิมต้น) - พ.ศ. 2560 

(โดยประมาณ) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2563-2567 

(โดยประมาณ) 

- - - 

ประเภท

เทคโนโลยี 

HD (IBOC) DAB/DAB+ DAB/DAB+ DAB/DAB+/DAB+ 

islands 

DAB+ DAB+ DRM30/DAB+ 

ช่วงคลื่นควำมถี ่ AM  

(540-1700 kHz) 

FM  

(88-108 MHz) 

VHF Band III  

(174 -240MHz)  

 

VHF Band III  

(174 - 240 MHz) 

VHF Band III  

(174-240 MHz) 

VHF Band III  

(174 - 240 MHz) 

VHF Band III  

(220.352 MHz) 

535-1700 kHz 

(DRM30) และ VHF 

Band III 174-240 

MHz (DAB+) 

อัตรำกำรเข้ำถึง

ประชำกร  

N.A. 54% 60% 49% 24% N.A. N.A. 

กำรก ำกับดูแลและกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล 

หน่วยงำนผู้

ก ำกับดูแล

กิจกำรกระจำย

เสียง 

Federal 

Communications 

Commission (FCC) 

The Office of 

Communications 

(Ofcom) 

Norwegian Media 

Authority (NMA) 

The Federal Office 

of Communications 

(OFCOM) 

Australian 

Communications 

and Media 

Authority (ACMA) 

The Communicatio

ns Authority (CA) 

Malaysian 

Communications 

and Multimedia 

Commission (MCMC) 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 

 

ปัจจัยท่ีใช้

เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกำ ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อำเซียน 

สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มำเลเซีย 

ผู้ถือใบอนุญำต

คลื่นควำมถี ่

ผู้ให้บริการสถานีวิทยุ

ใช้ใบอนุญาตคลื่น

ความถี่ AM/FM เดิม 

Multiplex 

operators, 

broadcasters, 

multiplex 

consortiums 

ผู้ให้บริการ 

Multiplex และผู้

ให้บริการกระจาย

เสียง ผู้ให้บริการ

สถานีวิทย ุ

OFCOM 

 

Multiplex operator 

หรือ สถานี

วิทยุกระจายเสียง โดย

ถือผ่าน JVC (Joint 

Ventures Company) 

Digital 

Broadcasting 

Corporation Hong 

Kong Limited, 

Metro Broadcast 

Corporation 

Limited และ 

Phoenix U Radio 

(ส าหรับ Phoenix U 

radio ไดค้ืน

ใบอนุญาตเมื่อปลาย

พ.ศ. 2558)  

Radio Televisyen 

Malaysia (RTM) 

ระยะเวลำของ

ใบอนุญำต

ให้บริกำร

กระจำยเสียง 

- 12 ปี - มีอายุจนถึง พ.ศ. 
2567 (ส าหรับวิทยุ
ธุรกิจ) 
- 14 ปี (ส าหรับวิทยุ

ชุมชน) 

- ไม่ก าหนดเวลาสิ้นสุด 12 ปี ใบอนุญาตทดลอง

หมดอายุเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 

2558 และยังไม่มี

แนวทางที่ชัดเจน

ส าหรับใบอนุญาตเพื่อ

ให้บริการจริง  
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ปัจจัยท่ีใช้

เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกำ ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อำเซียน 

สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มำเลเซีย 

วิธีกำรให้

ใบอนุญำต

บริกำรกระจำย

เสียง 

ไม่มีการออก

ใบอนุญาตเพิ่มเติม 

เนื่องจากสามารถใช้

ใบอนุญาตเดมิที่มีอยู่ 

โดยใช้ระบบ IBOC ที่ 

iBiquity ผลติ 

Beauty Contest ผู้ประกอบการสมัคร

ขอใบอนุญาตกับ 

NMA 

ผู้ประกอบการสมัครขอ

ใบอนุญาตกับ 

OFCOM 

- ให้ใบอนุญาตแก่ JVC 

ในพื้นที่ 5 เมืองหลัก 

- ส าหรับพ้ืนท่ีภาคอื่นๆ 

ยังอยู่ในช่วงวางแนว

ทางการให้ใบอนุญาต 

รัฐบาลพิจารณาออก

ให ้

รัฐบาลพิจารณาออก

ให ้

จ ำนวน 

DAB/DAB+ 

Mux 

- - ระดบัชาติ 2 ราย 
 - ระดบัภูมภิาค 10 ราย 
- ระดับท้องถิ่น 51 ราย  
  (และอยู่ระหว่างการ    
   ทดลองอีก 10 ราย) 

- ระดับชาติ 1 ราย 
- ระดับภูมิภาค 7 ราย 
- ระดับท้องถิ่น 6 ราย 

- ระดับชาติ 1 ราย 
- ระดับภูมิภาค 2 ราย 
- ระดับท้องถิ่น 1 ราย 

ระดับภูมภิาค 13 ราย 

(และอยู่ระหว่างการ

ทดลองอีก 2 ราย) 

ระดับชาติ 1 ราย ระดับท้องถิ่น 1 ราย 

กำรสนับสนุน

จำกภำครัฐ 

ไม่มีการสนับสนุน

หลักจากภาครัฐ 

เนื่องจาก FCC เห็นว่า

ควรเป็นหน้าท่ีของ 

iBiquity (เจ้าของ

ลิขสิทธิ์เทคโนโลยี) 

- ยกเว้นการเก็บ

ค่าธรรมเนียมตาม

สัดส่วนรายได้ของผู้

กระจายเสียง 

- ให้เงินสนับสนุน

บางส่วนแก่สถานี

วิทยุในการติดตั้ง

อุปกรณ์รับส่ง

สัญญาณ 

- สนับสนุนทางอ้อม

ผ่าน NRK และ 

Norkring  

- ส่งเสริมผ่าน NRK 

จากค่าใบอนุญาต

โทรทัศน์ โดยเป็น

สัดส่วนจ านวนเงิน

โดยรวมแล้ว

- สนับสนุนผ่านการให้

เงินทุน และการน า

รายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการฟัง

วิทยุมาใช้ 

- สนับสนุนให้พัฒนา

ระบบ DAB+ islands 

เพื่อใช้งานในพ้ืนท่ี

ขนาดเล็ก 

- จัดสรรคลื่นความถี่ให้

สถานีวิทยุรายเดิม 

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

- สนับสนุนทางการเงิน

แก่สถานี

วิทยุกระจายเสียงใน

ภูมิภาค 

- ไม่มีการสนับสนุนท่ี

โดดเด่น นอกจาก

จัดตั้ง DAB 

Steering 

Committee 

ร่วมกับภาคเอกชน 

เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานต่างๆ 

- MCMC สนับสนุน

การทดลองด้านเทคนิค

โดย RTM  

- รัฐบาลได้จัดการ

ประชุมและสมัมนา

ต่างๆเกี่ยวกับการ

กระจายสัญญาณ

ระบบดิจติอล DAB+ 
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ปัจจัยท่ีใช้

เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกำ ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อำเซียน 

สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มำเลเซีย 

- ต่ออายุใบอนุญาต

วิทยุกระจายเสียงใน

ระบบแอนะล็อกโดย

อัตโนมัติให้แกร่ายที่

ให้บริการคู่ขนานกับ

ระบบดิจติอล 

ประมาณ 12,680 

ล้านบาท 

- ช่วยสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย 80% ของ

การกระจายเสียง

คู่ขนาน 

และสร้างความรับรู้

แก่ประชาชน 

ให้ท้ังประชาชนและ

ผู้ประกอบการที่สนใจ 

ควำมครอบคลุมของโครงข่ำยสญัญำณ 

อัตรำกำร

ครอบคลุมของ

โครงข่ำย 

(ครัวเรือน) 

90% 96% 99.5% 99% 65% 84% 10% 

กำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้แก่ประชำชน 

หน่วยงำนพิเศษ

เพ่ือกำร

ประชำสัมพันธ ์

HD Digital Radio 

Alliance 

Digital Radio UK Digital Radio 

Norway 

DigitalRadio Commercial Radio 

Australia (CRA) 

DAB Steering 

Committee 

- 

ช่องทำงกำร

สื่อสำร 

แคมเปญการตลาด 

โฆษณาสิ่งพิมพ์ เว็บ

แบนเนอร์ ใบปลิว 

เอกสารกราฟิก audio 

เว็บไซต์ 

ukdigitalradio.com

แคมเปญการตลาด

โฆษณาทางวิทยุ ป้าย

เว็บไซต์ radio.no สื่อ

ออนไลน์แคมเปญ

การตลาด ป้าย

โฆษณา วดีีโอ 

เว็บไซต์ 

digitalradio.ch 

แคมเปญการตลาด 

ป้ายโฆษณา วีดีโอ 

เว็บไซต์ 

digitalradioplus.com

.au แคมเปญการตลาด 

ป้ายโฆษณา 

เว็บไซต์ 

digitalradio.gov.hk 

โฆษณา และ

วิทยุ และ การประชุม

และสมัมนาต่างๆ ท่ีจัด

โดยรัฐบาล 
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ปัจจัยท่ีใช้

เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกำ ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อำเซียน 

สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มำเลเซีย 

podcast และคลิป

วิดีโอ 

ประกาศข้างรถ

โดยสารประจ าทาง 

หรือรถแท็กซี่ 

โทรทัศน์ บิลบอรด์ 

 ประชาสมัพันธ์ต่างๆ 

บิลบอร์ด วีดโีอ 

ประชาสมัพันธ์ผ่าน

ทางเว็บไซต์เป็นหลัก 

กำรด ำเนินกำรและกำรมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกำร 

ควำมพร้อมและ

กำรมีส่วนร่วม

ของ

ผู้ประกอบกำร 

- ผู้ประกอบการราย
ใหญ่และรายกลาง
บางส่วนท่ีติดตั้ง
ระบบ HD มีความ
พร้อม (15% ของ
จ านวนสถานี
ทั้งหมด) ขณะที่
ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ยังชะลอการ
ตัดสินใจ 

 

- ผู้ประกอบการราย

ใหญ่มีความพร้อมที่

ด ี

- ผู้ประกอบการ

ท้องถิ่น หรือราย

ย่อย ยังไม่มีความ

พร้อมในการเปลี่ยน

ระบบ เนื่องจาก

ขาดแคลนเงินลงทุน

และยังไม่เห็นความ

จ าเป็น 

- ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ 

วางแผนการขยาย

สถานีส่งสญัญาณ 

-  ผู้ให้บริการกระจาย

เสียงส่วนใหญ่มี

ความพร้อมมาก 

โดยมีบางสถานนี า

ร่องยุติการให้บริการ

ในระบบแอนะล็อก

แล้ว 

-  ผู้ผลิตรถยนตส์่วน

ใหญ่มีความพร้อม 

โดยปัจจุบัน 63% 

ของรถยนต์ที่ออก

ใหม่จะมีวิทยุ

ดิจิตอลระบบ 

DAB/DAB+ เป็น

อุปกรณ์มาตรฐาน 

- ผู้ประกอบการ

ภาคเอกชนมีบทบาท

อย่างมาก โดยเฉพาะ

ทางด้านการเสนอ

แนวทางและความ

คิดเห็นต่อการเปลี่ยน

ผ่านระบบวิทยุ  

- ผู้ผลติรถยนต์

ส่วนมากมีความพร้อม

โดยวิทยุ DAB+ ถูก

ติดตั้งให้เป็นมาตรฐาน

ถึง 65% ของรถยนต์

ผลิตใหม ่

 

ร้านค้าอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกสร์่วมกับ

บริษัท Endota และ 

Sony ท าแคมเปญ

ส่งเสริมการขาย  ส่วน

ผู้ผลิตรถยนต์และ

ผู้ผลิตวิทยุ ได้ร่วมมือ

กันติดตั้งวิทยุดิจติอล

เป็นอุปกรณม์าตรฐาน

ส าหรับรถยนตร์ุ่นใหม่

ที่ผลิตออกมา 

- สถานีวิทยุหลัก 4 

รายมีความพร้อม มี

การรวมกลุ่มกันใน

รูปแบบ 

Consortium เพื่อ

ดูแลการวางแผน

โครงข่ายฯ 

- ผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่ยังไม่ค่อยมี

บทบาทในการ

ส่งเสริมการตลาด 

- นอกจาก RTM 

ผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่ยังไมม่ีความ

พร้อมมากนัก 

- มีผู้ให้บริการกระจาย

เสียงภาคธรุกิจอีกเพียง 

5 รายที่ทดลอง

ให้บริการ  
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ปัจจัยท่ีใช้

เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกำ ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อำเซียน 

สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มำเลเซีย 

(transmitter) อย่าง

ต่อเนื่อง 

- ผู้ผลติรถยนต์ส่วน

ใหญ่มีความพร้อม

โดยวิทยุ DAB ถูก

ติดตั้งเป็นอุปกรณ์

มาตรฐานถึง 80% 

ของรถยนต์ผลติใหม ่

 

เนื้อหำของสื่อดิจิตอล 

จ ำนวนรวมช่อง

สถำนี 

(service) บน

ระบบดิจิตอล 

2,200 ช่องสถานีหลัก 

(HD1) และ 1,500 

ช่องสถานรีอง (HD2, 

HD3, HD4) 

285 ช่องสถานี 108 ช่องสถาน ี 129 ช่องสถาน ี 389 ช่องสถานี 17 ช่องสถานี 12 ช่องสถานี 

จ ำนวนช่องสถำนี

ที่ออกอำกำศ

เฉพำะระบบ

ดิจิตอล 

1,500 ช่องสถานี 

(HD2 HD3 HD4) 

111 ช่องสถานี 15 ช่องสถานี 43 ช่องสถานี 187 ช่องสถานี 13 ช่องสถานี - 
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ปัจจัยท่ีใช้

เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกำ ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อำเซียน 

สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มำเลเซีย 

เคร่ืองรับสัญญำณวิทยุระบบดิจิตอล 

ยอดขำยสะสม

เคร่ืองรับ

สัญญำณ  

(รวมแบบ 

stand-alone 

และ in-car) 

12 ล้านเครื่อง  

(ข้อมูล ณ พ.ศ. 2556) 

25.6 ล้านเครื่อง 

(ข้อมูล ณ พ.ศ. 2559) 

2.8 ล้านเครื่อง 

(ข้อมูล ณ พ.ศ. 2559) 

600,000 เครื่องใน

รถยนต ์

2.4 ล้านเครื่อง  

(ข้อมูล ณ พ.ศ. 2559) 

2.37 ล้านเครื่อง  

(ข้อมูล ณ พ.ศ. 2559) 

370,000 เครื่องใน

รถยนต ์

350,000 เครื่อง 

(ข้อมูล ณ พ.ศ. 

2558) 

 

 

- 

รำคำเคร่ืองรับ

สัญญำณ 

ประมาณ USD 50 –

900  

(1,750-31,500 บาท) 

ประมาณ £15 – 180 

(765-9,200 บาท)  

ประมาณ Kr 450 – 

3,250  

(1,900-13,900 บาท) 

ประมาณ CHF 100 – 

500  

(3,600-18,000 บาท) 

ประมาณ AUD 100 – 

450  

(2,670-12,,000 บาท) 

ประมาณ HKD 460 

– 1,000  

(2,000-4,500 บาท) 

- 
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ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำตัวชี้วัดกำรเข้ำถึงและพฤติกรรมกำรใช้บริกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียงของประเทศ

ไทย 

การจัดท าตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของประเทศ

ไทย ที่ปรึกษามีกระบวนการในการจัดท าโดยเริ่มด้วยการทบทวนตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้

บริการโทรทัศน์และวิทยุทั้งของประเทศไทยและของสากล ทั้งนี้ พบว่าการเก็บข้อมูลเชิงสถิติของประเทศไทย

มีการเก็บข้อมูลโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเก็บข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดแสดงการเข้าถึงการใช้บริการโทรทัศน์

ของประชาชนได้แก่ จ านวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ จ านวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ระบบเคเบิล และจ านวน

ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ระบบดาวเทียม ท าการเก็บข้อมูลทุก 10 ปี ส่วนอัตราการชมโทรทัศน์ของประชากรอายุ 

6 ปีขึ้นไปจ าแนกตามกลุ่มอายุ และอัตราการฟังวิทยุของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปจ าแนกตามกลุ่มอายุ จัดเก็บ

ทุก 5 ปี แต่ยังขาดความต่อเนื่อง ในขณะที่หน่วยงานอ่ืนๆ ของภาคเอกชนไม่ได้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติที่เป็น

ตัวชี้วัด แต่จะเป็นการจัดอันดับความนิยมในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ จึงไม่ได้น ามาใช้อ้างอิง ในการ

ทบทวนตัวชี้วัด ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงสถิติของสากล ที่ปรึกษาได้ทบทวนตัวชี้วัดของสหประชาชาติ (UN: 

United Nations) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU: International Telecommunication 

Union) นอกจากนี้ยังได้พิจารณาประกอบกับตัวชี้วัดของหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจาย

เสียง ได้แก่ Federal Communications Commission (FCC) สหรัฐอเมริกา Independent Regulator 

and Competition Authority (Ofcom) ของ สหราชอาณาจักร และ Australian Communications and 

Media Authority (ACMA) ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศ 

และรวบรวมตัวชี้วัดดังกล่าวเพ่ือน าเสนอให้มีการจัดเก็บในประเทศไทย  

ส าหรับตัวชี้วัดด้านการใช้บริการโทรทัศน์ ที่ปรึกษาเสนอให้มีการจัดเก็บตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการ

โทรทัศน์จ านวน 15 ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์จ านวน 7 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดอ่ืน

ที่มีความเก่ียวข้องกับการใช้บริการโทรทัศน์จ านวน 7 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง 
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รายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ จ านวน 15 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด แนวทำงกำรจัดเก็บ อ้ำงอิงจำกหน่วยงำน 
1. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์  จากการส ารวจ สสช. 

1.1 จ ำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล  
(Number of Households with integrated Digital 
TV) 

จากการส ารวจ FCC Ofcom ACMA 

1.2 จ ำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบ
แอนะล็อก  
(Number of Households with Analogue TV) 

จากการส ารวจ FCC Ofcom ACMA 

2. จ านวนครัวเรือนท่ีมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศนร์ะบบดิจิตอล 
(STB)  
(Number of Households with STB) 

จากการส ารวจ FCC Ofcom ACMA 

3. จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ต่อครัวเรือน  
(Number of TVs per Household) 

จากการส ารวจ Ofcom ACMA 

3.1 จ ำนวนเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบดิจติอลต่อ
ครัวเรือน  
(Number of integrated Digital TVs per 
Household) 

จากการส ารวจ Ofcom ACMA 

3.2 จ ำนวนเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อ
ครัวเรือน  
(Number of Analogue TVs per Household) 

จากการส ารวจ Ofcom ACMA 

4. จ านวนกล่องรับสญัญาณโทรทัศนร์ะบบดิจติอล (STB) ต่อ
ครัวเรือน  
(Number of STBs per Household) 

จากการส ารวจ Ofcom ACMA 

5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรบัสญัญาณโทรทศัน์   
(% of Households with TV) 

จากการส ารวจ ITU UN FCC Ofcom 
ACMA 

5.1 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อก  
(% of Households with Analogue TV) 

จากการส ารวจ FCC Ofcom ACMA 

5.2 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์
ระบบดิจติอล  
(% of Households with integrated Digital TV) 

จากการส ารวจ FCC Ofcom ACMA 

6. ร้อยละของครัวเรือนที่มีกล่องรับสญัญาณโทรทัศนร์ะบบ
ดิจิตอล (STB)  

จากการส ารวจ FCC Ofcom ACMA 
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ตัวชี้วัด แนวทำงกำรจัดเก็บ อ้ำงอิงจำกหน่วยงำน 

(% of Households with STB) 
7. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ในระบบดิจติอล (ทุก

ช่องทาง)  
(% of Households with Digital TV) 

จากการส ารวจ ITU 

7.1 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ภำคพื้นดินใน
ระบบดิจติอล  
(% of Households with DTT) 

จากการส ารวจ ITU 

7.2 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบดำวเทียม  
(% of Households with DTH satellite TV) 

จากการส ารวจ ITU 

7.3 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบอินเทอรเ์น็ต 
IPTV  
(% of Households with IPTV) 

จากการส ารวจ ITU   

7.4 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบเคเบิลแบบ
ดิจิตอล  
(% of Households with digital CATV) 

จากการส ารวจ ITU 

8. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบออนไลน์  
(% of Households with Online TV viewing) 

จากการส ารวจ Ofcom ACMA  
(หมายเหตุ: หน่วยงาน
ต่างประเทศเก็บข้อมูล
ในระดับประชากร)  

9. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบเคเบิลแบบแอ
นะล็อก  
(% of Households with analog CATV) 

จากการส ารวจ ITU 

10. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
เท่านั้น  
(% of Households with only terrestrial TV 
broadcasting) 

จากการส ารวจ ITU 

10.1  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมเฉพำะโทรทัศน์ภำคพื้นดิน
ในระบบดิจติอลเท่ำนั้น  
(% of Households with only DTT) 

จากการส ารวจ ITU 

10.2  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมเฉพำะโทรทัศน์ภำคพื้นดิน
ในระบบแอนะล็อกเท่ำนั้น   
(% of Households with only analog terrestrial 
TV broadcasting) 

จากการส ารวจ ITU 

11. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบดาวเทียมแบบไม่
เสียค่าใช้จ่าย  

จากการส ารวจ ITU 
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ตัวชี้วัด แนวทำงกำรจัดเก็บ อ้ำงอิงจำกหน่วยงำน 

(% of Households with FTA DTH satellite TV) 
12. จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบิล 

(Cable TV subscriptions)  
จากการส ารวจ ITU   

13. จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบดาวเทียม  
(Direct-to-home (DTH) satellite antenna 
subscriptions) 

จากการส ารวจ ITU   

14. จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เน็ต 
(IPTV)  
(IPTV subscriptions) 

จากการส ารวจ ITU   

15. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  
(% of Households with Pay TV) 

จากการส ารวจ ITU 

15.1  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบเคเบิล   
(% of Households with CATV) 

จากการส ารวจ ITU   

15.2  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบดำวเทียม
แบบบอกรับสมำชิก  
(% of Households with pay DTH satellite TV) 

จากการส ารวจ ITU   

15.3  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบ
อินเทอร์เน็ต (IPTV)  
(% of Households with IPTV) 

จากการส ารวจ ITU   

รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์จ านวน 7 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด แนวทำงกำรจัดเก็บ อ้ำงอิงจำกหน่วยงำน 

16. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีรับชมโทรทัศน์  จากการส ารวจ สสช.  
17. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีรับชมโทรทัศน์ทุก

สัปดาห์  
(% of population aged 6+ who watch TV weekly) 

จากการส ารวจ Ofcom ACMA 

18. จ านวนนาทีของการรับชมโทรทัศน์โดยเฉลี่ยต่อวัน 
(Average time spent watching TV per day) 

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัย
อัตราความนยิม (Rating) 

FCC Ofcom ACMA 

19. จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีแพร่ภาพในเวลา
ตามผังรายการ (รายการสด) โดยเฉลี่ยต่อวัน  
(Average time spent watching Live TV per day) 

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัย
อัตราความนยิม (Rating) 

Ofcom ACMA 

20. จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังโดยเฉลี่ย
ต่อวัน 
(Average time spent watching Time-shifted TV per 
day) 

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัย
อัตราความนยิม (Rating) 

Ofcom ACMA 
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21. จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ในแต่ละช่วงเวลา 
(Average time spent watching TV by day part) 

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัย
อัตราความนยิม (Rating) 

Ofcom ACMA 

22. สัดส่วนของการรับชมโทรทัศน์ช่องที่ออกอากาศในระบบ
ดิจิตอลเท่านั้นต่อการรับชมโทรทศัน์ท้ังหมด 
(Proportion of TV audience share of Digital-only 
channels) 

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัย
อัตราความนยิม (Rating) 

Ofcom 

รายการตัวชี้วัดการใช้บริการโทรทัศน์อ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องจ านวน 7 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด แนวทำงกำรจัดเก็บ อ้ำงอิงจำกหน่วยงำน 

23. ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลีย่นระบบการรบัส่ง
สัญญาณวิทยโุทรทัศน์เป็นระบบดจิิตอล  
(% of People Awareness of DSO) 

จากการส ารวจ Ofcom ACMA 

24. จ านวนและสัดส่วนของช่องที่ออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบ
แอนะล็อกและระบบดิจิตอล  
(Number/Proportion of Simulcast channels) 

โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
(เจ้าของข้อมูล) 

FCC Ofcom ACMA 

25. จ านวนและสัดส่วนของช่องที่ออกอากาศในระบบดิจติอล
เท่านั้น 
(Number/Proportion of Digital-only channels) 

โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
(เจ้าของข้อมูล) 

FCC Ofcom ACMA 

26. ร้อยละของประชากรที่อยู่ในโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 
(% of Population covered by DTT Network) 

โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
(เจ้าของข้อมูล) 

FCC Ofcom ACMA 

27. ร้อยละของครัวเรือนที่อยู่ในโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 
(% of Households covered by DTT Network) 

โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
(เจ้าของข้อมูล) 

Ofcom ACMA 

28. จ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่1 ที่อยู่ในโครงข่ายสญัญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

โดยหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
(เจ้าของข้อมูล) 

- 

29. ร้อยละของครัวเรือนในเมืองใหญท่ี่อยู่ในโครงข่ายสญัญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
(เจ้าของข้อมูล) 

- 

 

                                           
1 ค าจ ากัดความของเมืองใหญ่ในประเทศไทย อ้างอิงได้จากค าจ ากัดความของเทศบาลนครตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 เนื่องจากเทศบาลนครเป็น
เทศบาลขนาดใหญ่ที่สุด ตามการแบ่งเขตการปกครองของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยหมายถึงท้องถิ่นชุมนุมที่มีราษฎรตั้ งแต่ 
50,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัติเทศบาล นอกจากนี้ยังมี เมืองใหญ่อีก 2 แห่งที่ถูกจัดเป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซ่ึงได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา 
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ส่วนตัวชี้วัดด้านการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงที่ปรึกษาได้เสนอให้มีการจัดเก็บตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการ

วิทยุกระจายเสียงจ านวน 3 ตัวชี้วัด (และ 7 ตัวชี้วัดแนะน าให้ท าการจัดเก็บเมื่อมีการให้บริการรับส่งสัญญาณฯ ด้วย

ระบบดิจิตอล) ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงจ านวน 9 ตัวชี้วัด (และ 4 ตัวชี้วัดที่แนะน าให้ท า

การจัดเก็บเมื่อมีการให้บริการรับส่งสัญญาณฯ ด้วยระบบดิจิตอล) รวมทั้งตัวชี้วัดอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

วิทยุกระจายเสียงจ านวน 2 ตัวชี้วัด (และ 7 ตัวชี้วัดที่แนะน าให้ท าการจัดเก็บเมื่อมีการให้บริการรับส่งสัญญาณฯ ด้วย

ระบบดิจิตอล) ดังตารางด้านล่าง 

รายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียงจ านวน 10 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด แนวทำงกำรจัดเก็บ อ้ำงอิงจำกหน่วยงำน 

1. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณวิทยุ  
Number of Households with Radio 

จากการส ารวจ Ofcom ACMA 

2. จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยตุ่อครัวเรือน  
Number of Radios per Household 

จากการส ารวจ Ofcom  
Dept. Comms & Arts 

3. ร้อยละของครัวเรอืนที่มเีครื่องรบัสญัญาณวิทยุ  
% of Households with Radio 

จากการส ารวจ UN Ofcom ACMA 

4. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณวิทยุแอนะล็อก  
Number of Households with Analogue Radio 

 
 
 
 
 
 

ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสยีง
ในระบบดิจติอล 
 

 

Ofcom ACMA 

5. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณวิทยดุิจิตอล 
Number of Households with DAB Radio 

Ofcom ACMA 

6. จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุแอนะล็อกต่อครัวเรือน 
Number of Analogue Radios per Household 

Ofcom 

7. จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยดุิจติอลต่อครัวเรือน 
Number of Digital Radios per Household 

Ofcom 

8. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณวิทยุแอนะล็อก 
% of Households with Analogue Radio 

Ofcom ACMA 

9. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณวิทยดุิจิตอล 
% of Households with Digital Radio 

Ofcom CRA 

10. ร้อยละของผู้ขับรถยนต์ที่มเีครื่องรบัสัญญาณ 
วิทยุดิจิตอลในรถ 
% of Drivers and Passengers who use a vehicle with 
Digital Radio 

Ofcom 
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รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงจ านวน 13 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด แนวทำงกำรจัดเก็บ อ้ำงอิงจำกหน่วยงำน 

11. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุ  จากการส ารวจ สสช. 

12. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุทุกสัปดาห์  
% of population aged 6+ who listen to radio 
weekly 

จากการส ารวจ Ofcom ACMA 

13. จ านวนนาทีของการรับฟังวิทยุโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จ าแนก
ตามประเภทอุปกรณ ์
Average Time Spent Listening to Radio by Device 

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัยอตัรา
ความนิยม (Rating) 

Ofcom ACMA 

14. จ านวนนาทโีดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ของการรับฟัง
วิทยุกระจายเสียงในแต่ละช่วงเวลา 
Average Time Spent Listening to Radio by day part 

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัยอตัรา
ความนิยม (Rating) 

Ofcom ACMA 

15. จ านวนนาทโีดยเฉลี่ยของการรับฟังวทิยุกระจายเสียงผา่นคลื่น 
FM/AM 
Average Time Spent Listening to Analogue (FM/AM) 
Radio 

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัยอตัรา
ความนิยม (Rating) 

Ofcom  
Dept. Comms & Arts 

16. จ านวนนาทโีดยเฉลี่ยของการรับฟังวทิยุกระจายเสียงผา่น
ระบบออนไลน ์
Average Time Spent Listening to Online Radio 

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัยอตัรา
ความนิยม (Rating) 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts 

17. ร้อยละของการรบัฟังวิทยุ จ าแนกตามช่องทาง 
(แพลตฟอร์ม) 
% of Radio Listening by Platform 

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัยอตัรา
ความนิยม (Rating) 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts 

18. ร้อยละของการรบัฟังวิทยุ จ าแนกตามสถานท่ีรับฟัง  
% of Radio Listening by Place 

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัยอตัรา
ความนิยม (Rating) 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts 

19. ร้อยละของการรบัฟังวิทยุ จ าแนกตามประเภทบริการ 
(สาธารณะ ธุรกจิ และชุมชน)  
% of Radio Listening by type of broadcasters 

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัยอตัรา
ความนิยม (Rating) 

Ofcom 

20. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุระบบแอนะล็
อกทุกสัปดาห ์
% of population aged 6+ who listen to Analogue 
Radio weekly 

 
 

ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสยีง
ในระบบดิจติอล 

Ofcom ACMA 

21. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุระบบดิจิตอล
ทุกสัปดาห ์
% of population aged 6+ who listen to Digital Radio 
weekly 

Ofcom ACMA 
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ตัวชี้วัด แนวทำงกำรจัดเก็บ อ้ำงอิงจำกหน่วยงำน 

22. จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของการรับฟัง
วิทยุกระจายเสียงผ่านระบบดิจติอล 
Average Time Spent Listening to Digital Radio in a 
week 

 
ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสยีง
ในระบบดิจติอล 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts 

23. ร้อยละของการรับฟังวิทยุระบบดจิิตอล จ าแนกตาม
ช่องทาง (แพลตฟอร์ม)* 
% of Digital Radio Listening by Platform 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts 

รายการตัวชี้วัดการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องจ านวน 9 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด แนวทำงกำรจัดเก็บ อ้ำงอิงหน่วยงำน 

24. อัตราการครอบคลุมครัวเรือนของสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง FM/AM 
% of Households covered by Analogue (FM/AM) 
Radio Network 

โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
(เจ้าของข้อมูล) 

Ofcom 

25. อัตราการครอบคลุมพื้นท่ีถนนของสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง FM/AM 
% of Road covered by Analogue (FM/AM) Radio 
Network 

โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
(เจ้าของข้อมูล) 

Ofcom 

26. อัตราการครอบคลุมครัวเรือนของสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงระบบดจิิตอล 
% of Households covered by Digital Radio 
Network 

 
 
 
 
 
 

ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสยีง
ในระบบดิจติอล 

 
 
 

Ofcom CRA 

27. อัตราการครอบคลุมพื้นท่ีถนนของสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงระบบดจิิตอล 
% of Road covered by Digital Radio Network 

Ofcom ACMA 

28. จ านวนและสัดส่วนของสถานีวิทยุ จ าแนกตามระบบกระจาย
เสียง 
Number/Proportion of Radio Stations by 
Broadcasting Technology   

Ofcom ACMA 

29. จ านวนและสัดส่วนของรายการที่กระจายเสียงทั้งในระบบ
แอนะล็อกและดิจิตอล 
Number/Proportion of Simulcast Radio Stations 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts  

30. จ านวนและสัดส่วนของรายการที่กระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลเท่านั้น 
Number/Proportion of Digital-only Radio Stations 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts  
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ตัวชี้วัด แนวทำงกำรจัดเก็บ อ้ำงอิงหน่วยงำน 

31. ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่ง
สัญญาณวิทยุเป็นระบบดิจิตอล 
% of People Awareness of DSO 

 
ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสยีง
ในระบบดิจติอล 

Ofcom CRA 

32. ร้อยละของรถยนต์ผลิตใหม่ที่มีเครือ่งรับสัญญาณวิทยุ
ดิจิตอลติดตั้งเป็นมาตรฐาน 
% of New Cars with Digital Radio as standard 

Ofcom CRA 

หลังจากออกแบบตัวชี้วัดด้านการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงส าหรับประเทศไทยแล้ว จึง

ได้ท าการออกแบบแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลส าหรับจัดท าตัวชี้วัดรายการที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วย

วิธีการท าส ารวจเชิงสถิติเพ่ือด าเนินการส ารวจต่อไป 

ส่วนที่ 3 กำรส ำรวจกำรเข้ำถึงและพฤติกรรมกำรใช้บริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง 

ในการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการวิทยุกระจายเสียงของครัวเรือน

ทั้งหมดในประเทศไทย ที่ปรึกษาใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งพวกหรือแบบตามรายชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) โดยการก าหนดขนาดตัวอย่างในขั้นแรกจะค านวณหาขนาดตัวอย่างรวมทั้งหมด 

จากนั้นจึงท าการกระจายขนาดตัวอย่างรวมลงในแต่ละจังหวัดด้วยวิธี Proportional allocation กล่าวคือ จังหวัด

ที่มีจ านวนครัวเรือนมากจะมีจ านวนตัวอย่างมากด้วยเช่นกัน การส ารวจจัดท าขึ้น 2 ครั้ง ในการส ารวจ ครั้งที่ 1 

หรือการทดสอบการส ารวจ (Pre- test survey) ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลตามจังหวัดต่างๆ รวม 20 จังหวัด 

จังหวัดละ 20 ตัวอย่าง รวม 400 ตัวอย่าง ด าเนินการระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 เมื่อท า

การส ารวจ ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในแต่ละข้อจะถูกตรวจสอบหาความเชื่อมั่นหรือ

เที่ยงตรง (reliability) ของข้อค าถามในแบบสอบถาม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus 

Group) ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็ อกและผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

จากนั้นได้ท าการปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีความเชื่อมั่นหรือ

เที่ยงตรงแล้วเสร็จ จึงท าการส ารวจ ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการส ารวจจริง (Survey) มีขนาดตัวอย่างข้ันต่ าที่ก าหนดไว้

เท่ากับ 6,200 ตัวอย่าง โดยลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลตามจังหวัดต่างๆ รวม 44 จังหวัด ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 

สิงหาคม – 30 กันยายน 2559 รวม 61 วัน ได้รับแบบสอบถามเป็นจ านวน 6,434 ตัวอย่าง ซึ่งมากกว่าจ านวน

ตัวอย่างขั้นต่ าเป็นจ านวน 234 ตัวอย่าง 
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ส าหรับข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามเมื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง 

กล่าวคือ เป็นการใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวอย่างมาอธิบายคุณลักษณะของประชากร ใน

ประเทศไทย ท าให้สามารถสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1) ตัวช้ีวัดด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์: กำรมีอุปกรณ์/เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ 

จากการส ารวจเพ่ือจัดท าตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ในเรื่องของการมีอุปกรณ์/เครื่องรับ

สัญญาณโทรทัศน์พบว่าครัวเรือนในประเทศไทยที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์มีจ านวน 20,433,430 ครัวเรือน 

หรือเป็นสัดส่วน 95.8% ของครัวเรือนทั้งประเทศ โดยมีครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

(iDTV) จ านวน 9,540,172 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกจ านวน 

14,458,675 ครัวเรือน เป็นสัดส่วน 44.7% และ 67.8% ของครัวเรือนทั้งประเทศตามล าดับ ส่วนครัวเรือนที่มี

กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหรือ DVB-T2 Set-top box (STB) นั้นจ านวน 7,056,303 ครัวเรือน 

หรือเป็นสัดส่วน 33.1% ของครัวเรือนทั้งประเทศ เมื่อพิจารณาจ านวนของอุปกรณ์/เครื่องรับสัญญาณ

โทรทัศน์ต่อครัวเรือนพบว่าครัวเรือนในประเทศไทยมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 1.5 เครื่องต่อครัวเรือน มี

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 0.55 เครื่องต่อครัวเรือน มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอ

นะล็อก 0.96 เครื่องต่อครัวเรือน และมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2 STB) 0.37 เครื่อง

ต่อครัวเรือน แสดงได้ดังตารางด้านล่าง 

ตัวชี้วัด ผลจำกกำรส ำรวจ 
1. จ านวนครัวเรือนท่ีมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์  
   (Number of Households with TV) 

20,433,430 

   1.1 จ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  
        (Number of Households with integrated Digital TV) 

9,540,172  
 

   1.2 จ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก  
        (Number of Households with Analogue TV) 

14,458,675 

2. จ านวนครัวเรือนท่ีมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (STB)  
   (Number of Households with STB) 

7,056,303 

3. จ านวนเครื่องรับสญัญาณโทรทัศน์ต่อครัวเรือน  
   (Number of TVs per Household) 

1.50 

   3.1 จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลต่อครัวเรือน  
        (Number of integrated Digital TVs per Household) 

0.55  
 

   3.2 จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อครัวเรือน          
        (Number of Analogue TVs per Household) 

0.96  
 

4. จ านวนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (STB) ต่อครัวเรือน  
    (Number of STBs per Household) 

0.37 
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ตัวชี้วัด ผลจำกกำรส ำรวจ 

5. ร้อยละของครัวเรือนทีม่ีเครื่องรบัสัญญาณโทรทัศน์   
    (% of Households with TV) 

95.8 

   5.1 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  
        (% of Households with integrated Digital TV) 

44.7 
 

   5.2 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก  
        (% of Households with Analogue TV) 

67.8  
 

6. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (STB)  
    (% of Households with STB) 

33.1 
 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน 

2) ตัวช้ีวัดด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์: กำรรัมชมโทรทัศน์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  

ส าหรับการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ผ่านช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่างๆ ครัวเรือนในประเทศไทยที่รับชม

โทรทัศน์ผ่านระบบดิจิตอลในทุกช่องทางมีอยู่ 84.9% ของครัวเรือนทั้งประเทศ โดยมีครัวเรือนที่รับชม

โทรทัศน์ระบบดาวเทียมมากที่สุดคือ 63.9% ของครัวเรือนทั้งประเทศ รองลงมาคือครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 42.6% ของครัวเรือนทั้งประเทศ ตามมาด้วยครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบ

เคเบิลแบบดิจิตอลและระบบอินเทอร์เน็ต IPTV เท่ากับ 24.3% และ 14.9% ตามล าดับ ส าหรับครัวเรือนที่

รับชมโทรทัศน์ระบบออนไลน์จากการส ารวจพบว่ามีถึง 32.8% ขณะที่ครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบเคเบิล

แบบแอนะล็อกมีอยู่ 9.6% ของครัวเรือนทั่วประเทศ ส่วนครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเท่านั้นมี

อยู่ 12.1% ของครัวเรือนทั่วประเทศ โดยมีครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเท่านั้น 

6.6% และครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก 4.2% ตามล าดับ (ตัวเลขรวมกันไม่

เท่ากับ 12.1% เพราะบางครัวเรือนมีการรับชมทั้งระบบดิจิตอลและแอนะล็อก)  

ส่วนการรับชมโทรทัศน์จ าแนกตามประเภทของบริการพบว่ามีครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบ

ดาวเทียมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 54.8% ของครัวเรือนทั่วประเทศ ส่วนครัวเรือนที่ ใช้บริการโทรทัศน์แบบ

บอกรับสมาชิกมีอยู่ 42.1% โดยมีครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกระบบเคเบิลมากที่สุดเท่ากับ 

33.9% ครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เน็ต ( IPTV) 14.9% และครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบ

ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก 13.0% ของครัวเรือนทั่วประเทศ ดังปรากฏในตารางด้านล่าง 

ตัวชี้วัด ผลจำกกำรส ำรวจ 
1. ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ทุกช่องทาง)  
    (% of Households with Digital TV) 

84.9 

   1.1 ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  42.6 
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ตัวชี้วัด ผลจำกกำรส ำรวจ 

        (% of Households with DTT)  
   1.2 ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบดาวเทียม  
        (% of Households with DTH satellite TV) 

63.9 
 

   1.3 ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เน็ต IPTV  
        (% of Households with IPTV) 

14.9 
 

   1.4 ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบเคเบิลแบบดิจิตอล  
        (% of Households with digital CATV) 

24.3 
 

2. ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบออนไลน์  
    (% of Households with Online TV viewing) 

32.8 

3. ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบเคเบลิแบบแอนะล็อก  
   (% of Households with analog CATV)  

9.6 

4. ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินเท่านั้น  
    (% of Households with only terrestrial TV broadcasting) 

12.1 

   4.1 ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
        ดิจิตอลเท่าน้ัน (% of Households with only DTT) 

6.6 

   4.2 ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ  
        แอนะล็อกเท่านั้น  
        (% of Households with only analog terrestrial TV  
        broadcasting) 

4.2 

5. ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบดาวเทียมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย  
    (% of Households with FTA DTH satellite TV) 

54.8 

6. ร้อยละของครัวเรือนท่ีใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรบัสมาชิก  
    (% of Households with Pay TV) 

42.1 
 

   6.1 ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบเคเบิล   
        (% of Households with CATV) 

33.9 
 

   6.2 ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบดาวเทียมแบบบอกรับ  
        สมาชิก  

        (% of Households with pay DTH satellite TV) 

13.0 
 

   6.3 ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เนต็ (IPTV)  
        (% of Households with IPTV) 

14.9 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน 

นอกจากนี้ในการท าส ารวจยังพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ครัวเรือนในประเทศไทยมีการรับชมโทรทัศน์ผ่าน

ระบบส่งสัญญาณอย่างน้อยหนึ่งระบบต่อครัวเรือนขึ้นไป โดยมีครัวเรือนที่มีการรับชมโทรทัศน์เพียงหนึ่งระบบ
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ต่อครัวเรือนจ านวน 7,482,514 ครัวเรือน หรือคิดเป็นสัดส่วน 35.0% ของครัวเรือนทั้งประเทศ จ าแนกเป็น

การรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพ้ืนดินเพียงระบบเดียวเป็นสัดส่วน 12.1% ระบบเคเบิลทีวีเพียงระบบเดียว

เป็นสัดส่วน 7.9% ระบบดาวเทียมเพียงระบบเดียวเป็นสัดส่วน 14.2% ระบบอินเทอร์เน็ต (IPTV) เพียงระบบ

เดียวเป็นสัดส่วน 0.2% และระบบออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต) เพียงระบบเดียวเป็นสัดส่วน 0.6% ตามล าดับ 

ส าหรับการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบส่งสัญญาณจ านวน 2 ระบบต่อครัวเรือน มีจ านวนรวมเท่ากับ 

10,115,966 ครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วน 47.5% โดยจ าแนกเป็นการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพ้ืนดินและ

ดาวเทียม 12.3% ผ่านระบบภาคพ้ืนดินและเคเบิลทีวี 4.7% และผ่านระบบเคเบิลทีวีและดาวเทียม 14.2% 

นอกจากนี้พบว่าส าหรับครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบส่งสัญญาณ 2 ระบบต่อครัวเรือน ยังมีครัวเรือน

บางส่วนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน กล่าวคือ มีครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบ

ภาคพ้ืนดินและเคเบิลทีวีที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสัดส่วน 3.9% ครัวเรือนที่รับชมผ่านระบบ

ภาคพ้ืนดินและดาวเทียมที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสัดส่วน 9.2% และครัวเรือนที่รับชมผ่าน

ระบบเคเบิลทีวีและดาวทียมที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นสัดส่วน 3.2% ตามล าดับ ส่วน

ครัวเรือนที่มีการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบส่งสัญญาณทั้ง 3 ระบบต่อครัวเรือน ได้แก่ ระบบภาคพ้ืนดิน เคเบิล

ทีวี และดาวเทียม เป็นจ านวนครัวเรือนรวม 3,614,268 ครัวเรือน หรือ 16.9% ส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีได้รับ

ชมโทรทัศน์ผ่านทั้ง 3 ระบบ แต่มีการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเ พียงระบบเดียวเท่านั้น (ระบบ

อินเทอร์เน็ต (IPTV) และระบบออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต)) เป็นจ านวนครัวเรือนรวม 113 ,251 ครัวเรือน หรือ 

0.6%  

3) ตัวช้ีวัดด้ำนพฤติกรรมกำรใช้บริกำรโทรทัศน์ 

ในด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ ประชากรไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์มีสัดส่วน 

98.65% และประชากรไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์ทุกสัปดาห์มีสัดส่วน 96.54% ของประชากรทั่ว

ประเทศ โดยประชากรที่รับชมโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 1-2 วันต่อสัปดาห์ จะรับชมโทรทัศน์เฉลี่ยวันละ 122 นาที 

ประชากรกลุ่มนี้มีการรับชมรายการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพในเวลาตามผังรายการ (รายการสด) เฉลี่ยวันละ 128 

นาที รับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังเฉลี่ยวันละ 95 นาที ส าหรับการรับชมโทรทัศน์ในแต่ละช่วงเวลาพบว่า

ประชากรไทยใช้เวลาในการรับชมโทรทัศน์ช่วง 18.01 – 23.00 น. มากที่สุดโดยเฉลี่ย 151 นาที รองลงมาคือ

ช่วงเวลา 12.01 - 18.00 น. เท่ากับ 111 นาที ตามมาด้วยช่วงเวลา 06.01 - 12.00 น. และ 23.01 - 06.00 น. 

เท่ากับ 100 และ 86 นาที ตามล าดับ ดังตารางด้านล่าง 
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ตัวชี้วัด ผลจำกกำรส ำรวจ 

1. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปที่รับชมโทรทัศน์  98.65 
2. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปที่รับชมโทรทัศน์ทุกสัปดาห์  
    (% of population aged 6+ who watch TV weekly) 

96.54 
 

3. จ านวนนาทีของการรับชมโทรทัศน์โดยเฉลี่ยต่อวัน*  
    (Average time spent watching TV per day) 

122 

4. จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ที่แพรภ่าพในเวลาตามผัง
รายการ   
    (รายการสด) โดยเฉลี่ยต่อวัน*  
    (Average time spent watching Live TV per day) 

128 

5. จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังโดยเฉลี่ยต่อวัน*     
    (Average time spent watching Time-shifted TV per day) 

95 

6. จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ในแต่ละช่วงเวลา*  
    (Average time spent watching TV by day part) 

06.01 - 12.00 น. = 100 
12.01 - 18.00 น. = 111 
18.01 - 23.00 น = 151 
23.01 - 06.00 น. = 86 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายตุัง้แต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน 

* คือรายการตัวช้ีวัดที่แนะน าใหม้กีารจัดเก็บแต่ต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

โดยอาจมบีางรายการที่สามารถไดข้้อมูลจากการส ารวจ 

นอกจากนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากการท าส ารวจคือเมื่อพิจารณาความนิยมในการรับชมโทรทัศน์

ประเภทต่างๆ ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป พบว่ารายการที่ประชาชนนิยมรับชมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือ 

รายการข่าว เป็นสัดส่วน 85.0% ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปทั้งหมด รองมาคือ รายการละคร รายการเล่า

ข่าว และรายการตลก เป็นสัดส่วน 78.8%, 51.9% และ 49.4% ตามล าดับ รายการที่ประชาชนนิยมรับชม

น้อยที่สุดสามอันดับ คือ รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย และรายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นสัดส่วน 10.1%, 10.0% 

และ 9.6% ตามล าดับ ส่วนรายการประเภทอ่ืนๆ ที่ประชาชนรับชม ได้แก่ รายการท าอาหาร การแสดงลิเก 

และรายการด้านการเกษตร เป็นต้น มีเพียง 0.8% 

ด้านสถานที่ในการรับชมโทรทัศน์ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป พบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับชม

โทรทัศน์ที่บ้านของตนเองมากที่สุด เท่ากับ 57,720,312 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ของประชากรที่ชม

โทรทัศน์ รองมาคือ การรับชมโทรทัศน์ในที่ท างาน เท่ากับ 8,279,836 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 14.3% ส่วน

การรับชมโทรทัศน์ในสถานที่อ่ืนๆ เช่น สถานศึกษาหรือพ้ืนที่เพาะปลูก เป็นต้น พบว่ามีประชาชนจ านวนน้อย

ที่รับชมโทรทัศน์ในสถานที่ดังกล่าว โดยเป็นสัดส่วนเพียง 1.3% เท่านั้น 
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ส่วนปัญหาในการรับชมโทรทัศน์ของครัวเรือนในด้านต่างๆ พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ประสบปัญหา

ด้านสัญญาณภาพและเสียงขาดหายมากที่สุด เป็นสัดส่วน 29.1% รองมาคือปัญหาด้านภาพไม่คมชัด เสียงไม่

ชัดเจน 22.1% และด้านความสับสนกับการเรียงเลขช่องรายการ 20.6% 

4) ตัวช้ีวัดอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรรับส่งสัญญำณโทรทัศน์ 

ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ได้จากการส ารวจคือ

ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล  มีสัดส่วน

เท่ากับ 88.1% ของประชากรทั้งประเทศ 

นอกจากส ารวจถึงการรับรู้ต่อการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล พบว่า

ครัวเรือนส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล เป็นจ านวน 

18,791,643 ครัวเรือน หรือ 88.1% เมื่อพิจารณารายภูมิภาคพบว่ากรุงเทพมหานครมีสัดส่วนของครัวเรือนที่

รับรู้มากที่สุด เป็นสัดส่วน 96.6% ส าหรับภูมิภาคที่มีสัดส่วนการรับรู้น้อยที่สุดคือภาคใต้ เป็นสัดส่วน 66.5% 

เท่านั้น หากพิจารณาตามเขตการปกครองพบว่าครัวเรือนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนการรับรู้

ที่ใกล้เคียงกันทั้งสองพ้ืนที ่

ตัวชี้วัด ผลจำกกำรส ำรวจ 
1. ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ 
    โทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล  
    (% of People Awareness of DSO) 

88.1 

5) ตัวช้ีวัดด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ส าหรับการส ารวจเพ่ือจัดท าตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียงพบว่าครัวเรือนในประเทศ

ไทยที่มีวิทยุกระจายเสียงแบบตั้งโต๊ะมีเท่ากับ 11,087,024 ครัวเรือน เป็นสัดส่วน 52% ของครัวเรือนทั่ว

ประเทศ โดยมีจ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุเฉลี่ยครัวเรือนละ 0.75 เครื่อง  

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ 

40 
 

ตัวชี้วัด ผลจำกกำรส ำรวจ 

1. จ านวนครัวเรือนท่ีมีเครื่องรับสญัญาณวิทยุ  
    (Number of Households with Radio) 

11,087,024 

2. จ านวนเครื่องรับสญัญาณวิทยุตอ่ครัวเรือน  
    (Number of Radios per Household) 

0.75 

3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครือ่งรับสัญญาณวิทยุ  
    (% of Households with Radio) 

52.0 

4. จ านวนเครื่องรับสญัญาณวิทยุตอ่ครัวเรือน 
    (Number of Radios per Household) 

0.75 

หมายเหตุ: *จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน 

6) ตัวช้ีวัดด้ำนพฤติกรรมกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ส าหรับพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงของประชากรไทยนั้นมีประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีฟัง

วิทยุเป็นสัดส่วน 46.27% ของประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่มีคนฟังวิทยุทุกสัปดาห์เป็นสัดส่วน 31.74% ของ

ประชากรทั้งประเทศ โดยประชากรที่ฟังวิทยุไม่น้อยกว่า 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ มีการฟังวิทยุโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ    

669 นาที ส่วนช่วงเวลาที่คนนิยมฟังวิทยุมากที่สุดคือช่วง 06.01 - 09.00 น. โดยมีการฟังเฉลี่ย 594 นาที/สัปดาห์ 

(เฉลี่ยชั่วโมงละ 198 นาที/สัปดาห์) รองลงมาคือช่วง 15.01 - 19.00 น. มีการฟังวิทยุเฉลี่ย 654 นาที/สัปดาห์ 

(เฉลี่ยชั่วโมงละ 164 นาที/สัปดาห์) ตามมาด้วยช่วงเวลา 09.01 - 15.00 น เท่ากับ 773 นาที/สัปดาห์ (เฉลี่ย

ชั่วโมงละ 129 นาที/สัปดาห์) และ 19.01 - 00.00 น. เท่ากับ 634 นาที/สัปดาห์ (เฉลี่ยชั่วโมงละ 127 นาที/

สัปดาห์) ช่วงเวลาที่มีการฟังวิทยุน้อยที่สุดคือช่วง 00.01 - 06.00 น. มกีารฟังวิทยุเฉลี่ย 682 นาที/สัปดาห์ (เฉลี่ย

ชั่วโมงละ 114 นาที/สัปดาห์) ส่วนสถานที่ในการฟังวิทยุส าหรับประชากรที่ฟังวิทยุไม่น้อยกว่า 1-2 ครั้ง/สัปดาห์

นั้นพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ฟังวิทยุในที่อยู่อาศัยเป็นสัดส่วน 78.9% รองลงมาคือฟังในรถยนต์ส่วนบุคคลเท่ากับ 

52.9% ฟังในที่ท างาน 25.9% ส่วนการฟังในรถสาธารณะ/ขนส่งมวลชน และสถานที่อ่ืนๆ มีสัดส่วนเท่ากับ 6.6% 

และ 3.5% ตามล าดับ 

ตัวชี้วัด ผลจำกกำรส ำรวจ 

1. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปที่ฟังวิทยุ  46.27 
2. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปที่ฟังวิทยุทุกสัปดาห์  
    (% of population aged 6+ who listen to radio weekly) 

31.74 
 

3. จ านวนนาทีของการรับฟังวิทยุโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์*     
    (Average Time Spent Listening to Radio) 

669 

4. จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในแต่ละ
ช่วงเวลา*   
    (Average Time Spent Listening to Radio by day part) 

06.01 - 09.00 น. = 594 
09.01 - 15.00 น. = 773 
15.01 - 19.00 น. = 654 
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ตัวชี้วัด ผลจำกกำรส ำรวจ 

19.01 - 00.00 น. = 634 
00.01 - 06.00 น. = 682 

5. ร้อยละของการรับฟังวิทย ุจ าแนกตามสถานท่ีรับฟัง*  
    (% of Radio Listening by Place) 

1. ที่อยู่อาศัย = 78.9 
2. รถยนต์สว่นบคุคล = 52.9 
3. รถสาธารณะ/ขนส่งมวลชน = 6.6 
4. ที่ท างาน = 25.9 
5. สถานที่อ่ืนๆ = 3.5 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน 

* คือรายการตัวช้ีวัดที่แนะน าให้มีการจัดเก็บแต่ต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานที่ท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

โดยอาจมีบางรายการที่สามารถได้ข้อมูลจากการส ารวจ กรณีข้อ 3 ตัวช้ีวัดที่แนะน าให้มีการจัดเก็บคือ “จ านวนนาทีของการ

รับฟังวิทยุโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์จ าแนกตามประเภทอุปกรณ์” ซึ่งจากการเก็บข้อมูลโดยการส ารวจของโครงการฯ สามารถ

จัดเก็บได้เพียงจ านวนนาทีของการรับฟังวิทยุโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

นอกจากนี้ผลการส ารวจได้แสดงให้เห็นว่ามีประชากรไทยที่ฟังวิทยุผ่านระบบภาคพ้ืนดิน (การรับ

สัญญาณโดยใช้สายอากาศซึ่งอาจฟังจากเครื่องรับวิทยุตั้งโต๊ะ วิทยุติดรถยนต์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่) ประมาณ 

17,606,295 คน หรือเป็นสัดส่วน 29.4% โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครรับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพ้ืนดิน

มากที่สุด เป็นสัดส่วน 49.3% และปัญหาที่ผู้ฟังวิทยุภาคพ้ืนดินประสบได้แก่ การมีคลื่นสัญญาณรบกวนเป็น

สัดส่วน 54.1% และคุณภาพเสียงไม่ชัดเจนเป็นสัดส่วน 45.0%   

นอกจากการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง ที่ปรึกษายังได้ท าส ารวจ

ทัศนคติของประชาชนต่อความสนใจในคุณลักษณะและบริการเสริมของวิทยุดิจิตอลที่อาจมีการให้บริการใน

อนาคต พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้คะแนนความสนใจในความสามารถรองรับระบบเตือนภัยพิภัยฉุกเฉินได้

ทันที และคุณลักษณะของคุณภาพเสียงที่ชัดเจนมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 คะแนน (ค่อนข้าง

สนใจ) และ 3.39 คะแนน (สนใจปานกลาง) ตามล าดับ รองลงมาคือให้ความสนใจกับบริการเสริมที่มีช่อง

รายการและเนื้อหาที่เพ่ิมขึ้น มีคะแนนเท่ากับ 3.34 (สนใจปานกลาง) ส าหรับคุณลักษณะหรือบริการเสริมที่

วิทยุสามารถแสดงภาพนิ่งหรือภาพสไสด์บนหน้าจอระหว่างการฟังวิทยุ  มีคะแนนความสนใจเท่ากับ 2.98 

คะแนน (สนใจปานกลาง) โดยพบว่าหากมีการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลจะมี

ครัวเรือนที่ยินดีซื้ออุปกรณ์/เครื่องรับสัญญาณวิทยุใหม่เพ่ือรับฟังวิทยุระบบดิจิตอลเป็นสัดส่วน 39% ของ

ครัวเรือนทั้งประเทศ ส าหรับราคาของเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลที่ประชาชนยินดีจ่ายแบ่งตาม

ประเภทของเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลได้ดังนี้ 1) แบบมีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไป ยินดี

จ่ายที่ราคา 1,119 บาทต่อเครื่อง 2) แบบมีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (หน้าจอเล็ก) ยินดีจ่ายที่ราคา 2,580 

บาทต่อเครื่อง 3) แบบมีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (จอขนาดใหญ่และรองรับบริการมัลติมีเดีย) ยินดีจ่ายที่
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ราคา 5,577 บาทต่อเครื่อง 4) อุปกรณ์แปลงสัญญาณฯ ส าหรับติดตั้งในรถยนต์ (Digital Radio Adaptor) ยินดี

จ่ายที่ราคา 2,692 บาทต่อเครื่อง 5) เครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ที่สามารถแสดงข้อความได้ ยินดีจ่ายที่

ราคา 4,552 บาทต่อเครื่อง 6) วิทยุดิจิตอลในรถยนต์ (จอขนาดใหญ่และรองรับบริการมัลติมีเดีย) ยินดีจ่ายที่

ราคา 11,885 บาทต่อเครื่อง 

ส่วนที่ 4 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

การพิจารณาโครงการลงทุนของภาครัฐจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-

Benefit Analysis) ต่อส่วนรวมที่จะได้รับจากการลงทุนเพ่ือเป็นการจัดการทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เป็นการวิเคราะห์ทางการเงิน

เพ่ือพิจารณาถึงผลก าไรของโครงการในแง่ของผู้ลงทุนเพ่ือตอบปัญหาความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการ 

หรือเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ขณะเดียวกันต้องท าการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของโครงการต่อ

ประชาชนในสังคมหรือเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย จากนั้นจึงพิจารณาเสนอทางเลือกตามผลการ

วิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยจะเสนอให้ยอมรับโครงการหากโครงการมีความคุ้มค่าในการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเสนอให้ไม่ยอมรับโครงการ

หากโครงการไม่มีความคุ้มค่าในการวิเคราะห์เชิงปริมาณอีกทั้งยังส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม ส่วนในกรณีที่

โครงการมีความคุ้มค่าในการวิเคราะห์เชิงปริมาณแต่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม หรือมีผลกระทบทางบวกต่อ

สังคมแต่ไม่มีความคุ้มค่าในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หากจะยอมรับโครงการก็ต้องมีแนวทางช่วยเหลือผู้ที่จะ

ได้รับผลกระทบจากโครงการให้เหมาะสม 

ส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในโครงการฯ เป็นการศึกษาเฉพาะต้นทุนและผลประโยชน์ 

ส่วนเพ่ิม (Incremental Cost and Benefit) โดยเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ได้แก่ ผู้ให้บริการช่องรายการวิทยุ ผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ผลิต/จัดจ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่าย ผู้ผลิต/จัด

จ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุ ภาครัฐและผู้ฟังวิทยุระหว่างการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบเดิม 

(แอนะล็อก) กับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยในส่วนของการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณได้ก าหนดสมมติฐานของการวิเคราะห์ไว้ดังนี้  

1) การก าหนดมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงที่คาดว่าประเทศไทยจะน ามาใช้ เป็นระบบ 

DAB+ ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่ได้รับการรับรองตาม

ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  
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2) การออกใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการในกิจการกระจายเสียง ก าหนดให้ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตให้

เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ประกอบไปด้วยใจความหลักคือผู้รับใบอนุญาตจะสามารถให้บริการโครงข่าย

กระจายเสียงได้ไม่เกิน 15 ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตและจะต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราย

ปีในอัตราสูงสุด ร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ใน

อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องติดตั้ง

โครงข่ายและอุปกรณ์เพ่ือรองรับการให้บริการให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ ตามแผนแม่บทฯ ซึ่ง

ก าหนดให้มจี านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี 

3) ก าหนดให้อายุโครงการส าหรับการวิเคราะห์เป็น 15 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดของการให้ใบอนุญาต      

แก่ผู้ให้บริการ โดยปีที่ 1-3 หรือ พ.ศ. 2560–2562 เป็นช่วงของการทดลองให้บริการ ปีที่ 4-10 หรือ 

พ.ศ. 2563–2569 เป็นช่วงของการให้บริการเชิงพาณิชย์และปีที่ 11-15 หรือ พ.ศ. 2570-2574 เป็น

ช่วงของการขยายระยะเวลาใบอนุญาตส าหรับผู้ให้บริการช่องรายการ โดยไม่ต้องท าการประมูลใหม่

เพ่ือรับสิทธิในการถือครองคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการเชิงพาณิชย์ 

4) ก าหนดให้มีกรณีศึกษาจ านวน 5 กรณี โดยมีการพิจารณาจากจ านวนผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงใน

ปัจจุบันและการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการบริการชุมชนให้ไม่น้อยกว่า 20% ของคลื่นความถี่ใน 

แต่ละพ้ืนที่ของการอนุญาตประกอบกิจการตามแผนแม่บทฯ ดังต่อไปนี้  

• กรณีศึกษาท่ี 1 (2N+1L, 80%): ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ 2 ราย ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับ

ท้องถิ่น 1 ราย (39 พ้ืนที่) และโครงข่ายสัญญาณครอบคลุม 80% ของจ านวนประชากร มีช่อง

รายการระดับชาติ 36 ช่อง โดยมีสัดส่วนคือ บริการสาธารณะ 50: บริการธุรกิจ 50 มีช่องรายการ

ระดับท้องถิ่น 18 ช่องต่อพ้ืนที่ให้บริการ (1 MUX x 18 รายการ x 39 พ้ืนที่: จ านวนช่องมีได้สูงสุด 

702 ช่องใน 39 พ้ืนที่ให้บริการ) โดยมีสัดส่วนคือ บริการสาธารณะ 30: บริการธุรกิจ 50: บริการ

ชุมชน 20   

• กรณีศึกษาท่ี 2 (2N+1L, 95%): ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ 2 ราย ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับ

ท้องถิ่น 1 ราย (39 พ้ืนที่) และโครงข่ายสัญญาณครอบคลุม 95% ของจ านวนประชากรมีช่อง

รายการระดับชาติ 36 ช่อง โดยมีสัดส่วนคือบริการสาธารณะ 50: บริการธุรกิจ 50 มีช่องรายการ

ระดับท้องถิ่น 18 ช่องต่อพ้ืนที่ให้บริการ (1 MUX x 18 รายการ x 39 พ้ืนที่: จ านวนช่องมีได้สูงสุด 
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702 ช่องใน 39 พ้ืนที่ให้บริการ) โดยมีสัดส่วนคือ บริการสาธารณะ 30: บริการธุรกิจ 50: บริการ

ชุมชน 20  

• กรณีศึกษาที่ 3 (2N+0L 80%): ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ 2 ราย ไม่มีผู้ให้บริการโครงข่าย

ระดับท้องถิ่น และโครงข่ายสัญญาณครอบคลุม 80% ของจ านวนประชากร มีช่องรายการ

ระดับชาติ 36 ช่อง โดยสัดส่วนคือบริการสาธารณะ 50: บริการธุรกิจ 50 ไม่มีช่องรายการระดับ

ท้องถิ่น 

• กรณีศึกษาที่ 4 (2N+2L 80%, สาธารณะ 25: ธุรกิจ 25: ชุมชน 50): ผู้ให้บริการโครงข่าย

ระดับชาติ 2 ราย ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับท้องถิ่น 2 ราย (39 พ้ืนที่) และโครงข่ายสัญญาณ

ครอบคลุม 80% ของจ านวนประชากร มีช่องรายการระดับชาติ 36 ช่อง โดยสัดส่วนคือ บริการ

สาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 75 มีช่องรายการระดับท้องถิ่น 36 ช่องต่อพ้ืนที่ให้บริการ (2 MUX x 

18 รายการ x 39 พ้ืนที่: จ านวนช่องมีได้สูงสุด 1,404 ช่องใน 39 พ้ืนที่ให้บริการ) โดยสัดส่วนคือ

บริการสาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 25: บริการชุมชน 50  

• กรณีศึกษาที่ 5 (2N+2L 80%, สาธารณะ 25: ธุรกิจ 50: ชุมชน 25): ผู้ให้บริการโครงข่าย

ระดับชาติ 2 ราย ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับท้องถิ่น 2 ราย (39 พ้ืนที่) และโครงข่ายสัญญาณ

ครอบคลุม 80% ของจ านวนประชากร มีช่องรายการระดับชาติ 36 ช่อง โดยสัดส่วนคือ บริการ

สาธารณะ 50: บริการธุรกิจ 50 มีช่องรายการระดับท้องถิ่น 36 ช่องต่อพ้ืนที่ให้บริการ (2 MUX x 

18 รายการ x 39 พ้ืนที่: จ านวนช่องมีได้สูงสุด 1,404 ช่องใน 39 พ้ืนที่ให้บริการ) โดยสัดส่วนคือ 

บริการสาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 50: บริการชุมชน 25   

จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เชิงปริมาณ ได้เสนอให้กรณีศึกษาที่ 1 (2N+1L, 80%) 

เป็นกรณีที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นกรณีเดียวที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการมีค่าเป็นบวก โดยมี NPV 

เท่ากับ 115 ล้านบาท หรือกล่าวได้ว่าเป็นกรณีเดียวที่ตลาดวิทยุดิจิตอลสามารถท าก าไรได้ (ตลาดวิทยุดิจิตอล

ในที่นี้หมายถึงผลรวมของการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้านการให้บริการช่องรายการ การให้บริการ

โครงข่าย การจ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและการจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุ) ในขณะเดียวกันก็สามารถ

เพ่ิมมูลค่า GDP ได้ 28,000 ล้านบาทและสร้างรายได้แก่รัฐบาล 1,870 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาโครงการ 15 

ปี ขณะที่กรณีศึกษาอ่ืนให้ผล NPV ติดลบ  

ทั้งนี้ กรณีศึกษาที่ 1 เมื่อเทียบกับกรณีอ่ืนจะมีจ านวนประชากรที่เปลี่ยนมาฟังวิทยุระบบดิจิตอล

ประมาณ 19 ล้านคน ณ ปีสุดท้ายของโครงการ น้อยกว่ากรณีที่ 2 ซ่ึงมีจ านวนเท่ากับ 22 ล้านคนและกรณีท่ี 4 
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และ 5 ซึ่งมีจ านวน 21 ล้านคน เนื่องจากมีอัตราการครอบคลุมของโครงข่ายเท่ากับ 80% ของจ านวน

ประชากร (ต่ ากว่ากรณีที่ 2 ซึ่งมีอัตราการครอบคลุมของโครงข่าย 95% ขณะที่มีจ านวนผู้ให้บริการโครงข่าย

เท่ากัน) และมีผู้ให้บริการโครงข่ายระดับท้องถิ่นเพียง 1 ราย (น้อยกว่ากรณีที่ 4 และ 5 ซึ่งมีผู้ให้บริการ

โครงข่ายระดับท้องถิ่น 2 ราย ขณะที่มีอัตราการครอบคลุมของโครงข่ายเท่ากัน) แต่กรณีที่ 2 นั้น NPV ติดลบ

สูงถึง 1,481 ล้านบาท กรณีที่ 4 และ 5 มี NPV ติดลบใกล้เคียงกันคือ 457 และ 545 ล้านบาท ตามล าดับ 

ดังนั้นกรณีศึกษาที่ 1   (2N+1L, 80%) เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพราะทางเลือกอ่ืนมีโอกาสที่ผู้ให้บริการ

จะมีผลประกอบการขาดทุนจนไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้และส่งผลให้จ านวนประชากรที่เปลี่ยนมาฟัง

วิทยุระบบดิจิตอลไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ในที่สุด  

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาผลประกอบการของผู้ประกอบการแต่ละรายของกรณีศึกษาที่ 1 พบว่า 

ผู้ให้บริการช่องรายการมีผลประกอบการขาดทุนในช่วง 3-4 ปีแรก เนื่องจากยังมีจ านวนผู้ฟังน้อยแต่มีภาระค่า

เช่าโครงข่าย จึงเสนอให้ยอมรับกรณีศึกษาที่ 1 โดยให้มีการพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเช่น 

สนับสนุนการลงทุนโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายซึ่งจะส่งผลทางอ้อมให้ต้นทุนของผู้ให้บริการช่องรายการ

ทั้งประเภทบริการสาธารณะ บริการธุรกิจ และบริการชุมชนลดลง การสนับสนุนผู้ให้บริการช่องรายการ

ประเภทบริการธุรกิจด้วยการก าหนดราคาขั้นต่ าการประมูลที่ไม่สูงเกินไป รวมทั้งอาจแบ่งงวดการช าระแบบให้

จ่ายช าระต่ าในช่วงปีแรกที่ยังมีจ านวนผู้ฟังน้อย การสนับสนุนเงินลงทุนแก่ผู้ให้บริการช่องรายการระดับท้องถิ่น

ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้กระจายเสียงในระบบดิจิตอล การหามาตรการก ากับดูแลให้ราคาค่าเช่าโครงข่ายมี

ความเหมาะสม เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการทุกทุกประเภทสามารถอยู่รอดและให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

นอกจากนีห้ากพิจารณาด้านผลกระทบต่อ GDP พบว่าทั้ง 5 กรณีศึกษาช่วยเพ่ิม GDP ให้ประเทศตั้งแต่ 

21,000 – 36,000 ล้านบาท โดยกรณีศึกษาที่ 2 (2N+1L 95% Pop.) ส่งผลมากที่สุดคือ 36,000 ล้านบาท 

เนื่องจากมีการลงทุนติดตั้งและขยายโครงข่ายที่สูงครอบคลุมประชากร 95% ทั้งประเทศและทั้ง 5 กรณีศึกษา

ช่วยเพ่ิมรายได้ให้ภาครัฐทั้งจากการรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการน าส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่  

670 – 2,100 ล้านบาท โดยกรณีศึกษาที่ 5 สร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐได้สูงที่สุดเพราะมีจ านวนผู้ให้บริการช่อง

รายการธุรกิจมากที่สุด 

โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบของทั้ง 5 กรณีศึกษา ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์  

(พ.ศ. 2560-2574) 

กรณีที่ 1  
(2N+1L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สำธำรณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชำติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(30:50:20) 

กรณีที่ 2  
(2N+1L 95% 

Pop.) 
สัดส่วน

สำธำรณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชำติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(30:50:20) 

กรณีที่ 3  
(2N+0L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สำธำรณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชำติ 

(50:50:0) 

กรณีที่ 4 
(2N+2L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สำธำรณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชำติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(25:25:50) 

กรณีที่ 5 
(2N+2L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สำธำรณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชำติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(25:50:25 

ผลกระทบต่อมูลค่ำ GDP ของประเทศ และรำยได้แก่รัฐบำล  

ผลกระทบต่อมูลค่ำ 

GDP ของประเทศ 

28,000 ล้านบาท 36,000 ล้านบาท 21,000 ล้านบาท 31,000 ล้านบาท 31,000 ล้านบาท 

มูลค่าอุปโภคบรโิภค

สินค้าเครื่องรับ

สัญญาณวิทยุ2 

19,400 ล้านบาท 20,400 ล้านบาท 17,000 ล้านบาท 20,000 ล้านบาท 20,000 ล้านบาท 

มูลค่าจากการลงทุน

ติดตั้งโครงข่าย 

2,660 ล้านบาท 4,600 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท 

ผลทวีคณูของการ

ลงทุน 

6,240 ล้านบาท 11,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท   8,000 ล้านบาท 8,000 ล้านบาท 

รำยได้แก่รัฐบำล 1,870 ล้านบาท 1,700 ล้านบาท 670 ล้านบาท 1,900 ล้านบาท 2,100 ล้านบาท 

ภาษีนิติบุคคล 700 ล้านบาท 760 ล้านบาท 470 ล้านบาท 820 ล้านบาท 750 ล้านบาท 

รายได้จากการประมูล

คลื่นความถี ่

420 ล้านบาท 200 ล้านบาท 10 ล้านบาท 345 ล้านบาท   480 ล้านบาท 

รายได้จาก

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

750 ล้านบาท 740 ล้านบาท 190 ล้านบาท 735 ล้านบาท   870 ล้านบาท 

มูลค่ำปัจจุบันสุทธิของโครงกำร และมูลค่ำธุรกจิของผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรธุรกิจ (NPV) 

มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ

ของโครงกำร 

115 ล้านบาท -1,481 ล้านบาท -252 ล้านบาท -457 ล้านบาท -545 ล้านบาท 

มูลค่ำธุรกิจของผู้

ให้บริกำรช่อง

98 ล้านบาท 51 ล้านบาท 3 ล้านบาท 51 ล้านบาท 114 ล้านบาท 

                                           
2 รวมวิทยุแบบตั้งโต๊ะและแบบติดต้ังในรถยนต ์
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สรุปผลกำรวิเครำะห์  

(พ.ศ. 2560-2574) 

กรณีที่ 1  
(2N+1L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สำธำรณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชำติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(30:50:20) 

กรณีที่ 2  
(2N+1L 95% 

Pop.) 
สัดส่วน

สำธำรณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชำติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(30:50:20) 

กรณีที่ 3  
(2N+0L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สำธำรณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชำติ 

(50:50:0) 

กรณีที่ 4 
(2N+2L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สำธำรณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชำติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(25:25:50) 

กรณีที่ 5 
(2N+2L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สำธำรณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชำติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(25:50:25 

รำยกำรธุรกิจ

ระดับชำติ* 

มูลค่ำธุรกิจของผู้

ให้บริกำรช่อง

รำยกำรธุรกิจระดับ

ท้องถิ่น* 

0.04 ล้านบาท -2 ล้านบาท - 0.9 ล้านบาท -0.9 ล้านบาท 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนติดต้ังโครงข่ำยฯ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ลงทุนขยำยโครงข่ำย

รวม 

3,906 ล้านบาท 

 

 

7,859 ล้านบาท 2,194 ล้านบาท 5,023 ล้านบาท 5,023 ล้านบาท 

สภำพตลำดของกำรให้บริกำรวิทยุระบบดิจิตอล 

อัตรำกำรเปลี่ยนมำ

รับฟังวิทยุระบบ 

DAB+ ของผู้ฟังวิทยุ 

(DAB+ take-up 

rate) 

0.12%-26% 0.12%-31% 0.12%-17% 0.12%-29% 0.12%-29% 

จ ำนวนประชำกรที่รับ

ฟังวิทยุระบบ DAB+ 

(พ.ศ. 2574) 

19 ล้านคน 22.4 ล้านคน 12.4 ล้านคน 21 ล้านคน 21 ล้านคน 

มูลค่ำกำรโฆษณำ

ผ่ำนสื่อวิทยุระบบ

ดิจิตอล 

724-2,058 ล้าน

บาท  

(ปีท่ี 5-15) 

851-2,421 ล้าน

บาท  

(ปีท่ี 5-15) 

698-1,338 ล้าน

บาท  

(ปีท่ี 8-15) 

724-2,270 ล้าน

บาท  

(ปีท่ี 5-15) 

724-2,270  ล้าน

บาท 

(ปีท่ี 5-15) 
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สรุปข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำร

กระจำยเสียง 

 จากการด าเนินโครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง

ตามเนื้อหางานที่ส าคัญทั้ง 4 ส่วนดังกล่าวข้างต้น ท าให้ได้ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาโดยสรุปดังนี้  

1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

เมื่อน าผลการศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบแอนะล็อกมาพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้ว พบว่าภายหลังจากที่ประเทศไทยเริ่มให้บริการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเมื่อปี 2557 และกสทช. ได้ก าหนดแผนการขยายโครงข่ายโดยมี
เป้าหมายให้ครอบคลุม 50% 80% 90% และ 95% ของครัวเรือนในเดือนมิถุนายน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
และปี 2560 ตามล าดับ ได้มีการด าเนินการขยายโครงข่ายได้ตามแผนโดยปัจจุบัน (เดือนมกราคม พ.ศ. 2560) 
มีความครอบคลุมของโครงข่ายแล้ว 90% ของครัวเรือน ซึ่งการขยายโครงข่ายได้ใช้แนวปฏิบัติดังที่นิยมกันคือ
เริ่มขยายโครงข่ายจากพ้ืนที่ในเมืองใหญ่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงก่อนแล้วจึงขยายไปยังพ้ืนที่ที่มี
ความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่า นอกจากนี้ประเทศไทยโดย กสทช. มีการประกาศแผนการยุติฯ อย่าง
ชัดเจนว่าจะทยอยยุติการรับส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2561 ส าหรับช่องไทยพีบีเอส 
(ทยอยยุติไปทีละพ้ืนที่ตั้งแต่ปี 2558-2561) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ทยอยยุติไปทีละพ้ืนที่ในปี 
2560-2561) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 (ยุติทั้งประเทศในปี 2560) และสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 (ยุติทั้งประเทศในปี 2561) ส่วนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบก ช่อง 7 นั้นจะหมดอายุสัญญาสัมปทานให้บริการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในปี 2563 และปี 2566 
ซึ่งหากทั้งสองสถานีพิจารณายุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทั้งหมด ภายในปี  2561 จะเป็นการ
สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ยุคโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลโดยสมบูรณ์ภายในปี 2561 โดยตาม
แผนการยุติฯ ของ กสทช. พ้ืนที่ที่จะทยอยยุติก่อนจะเป็นพ้ืนที่รอบนอกแล้วจึงค่อยเป็นพ้ืนที่ในเมืองในปีหลังๆ 
เช่นเดียวกับแนวทางท่ีนิยมปฏิบัติในต่างประเทศ 

ขณะเดียวกันในด้านของการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีอุปกรณ์ส าหรับ
รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล กสทช. ใช้วิธีการแจกคูปองมูลค่า 690 บาท ให้ครัวเรือนน าไปใช้แลก
ซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Set-top box) หรือน าไปเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล (iDTV) โดยหลังจากที่ได้ท าการแจกคูปองระยะที่ 1 ไปแล้วจ านวน 13.57 ล้านใบ มีประชาชน
น าคูปองมาใช้สิทธิ์ 8.78 ล้านใบ คิดเป็น 64.7% ของคูปองที่แจกไปทั้งหมด ส าหรับในปี 2560 กสทช. 
ประกาศแจกคูปองระยะที่ 2 เพ่ิมเติมอีกจ านวน 3.98 ล้านใบ รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการใช้สิทธิ์ให้มีความ
สะดวกขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามใน
การด าเนินการตามแผนยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของผู้ให้บริการทั้ง 4 ราย
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ดังกล่าวมาแล้ว กสทช. จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของประชาชนในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล และความพร้อมในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในพื้นที่ท่ีท าการยุติ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อประชาชนจากการด าเนินการ
ดังกล่าวด้วย  

จากผลการศึกษาของโครงการฯ ในส่วนของการท าส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการ
โทรทัศน์ของครัวเรือนในประเทศไทยพบว่า 95.8% ของครัวเรือนในประเทศไทยมีเครื่องรับโทรทัศน์ (จ านวน
ครัวเรือนที่มีเครื่องรับโทรทัศน์เท่ากับ 20.43 ล้านครัวเรือน เพ่ิมข้ึนจาก 19.47 ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็นผลส ารวจ
ของส านักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2555) โดยครัวเรือนที่มีเครื่องรับโทรทัศน์ดังกล่าวมีครัวเรือนที่รับชมเฉพาะ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ 4.2% ซึ่งคนกลุ่มนี้คือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
เพราะจะไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ได้หากยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก และเม่ือวิเคราะห์ลึก
ลงไปถึงสาเหตุที่คนกลุ่มนี้ไม่ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลพบว่า เหตุผลหลักคือ
พอใจกับการรับชมเฉพาะช่องรายการระบบแอนะล็อก รองลงมาคือเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้ง ตามมา
ด้วยความยุ่งยากในการติดตั้งหรือหาซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณ และยังไม่ได้รับคูปองแลกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณฯ 
ดังนั้นหากประชาชนกลุ่มนี้รับทราบข้อมูลเรื่องการยุติการรับส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกล่วงหน้าและได้รับ
การประชาสัมพันธ์หรือความช่วยเหลือที่เหมาะสมเกี่ยวกับการติดตั้ง อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิตอลจะสามารถช่วยลดจ านวนผู้ได้รับผลกระทบ โดยจากการส ารวจพบว่าครัวเรือนมีการรับรู้เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 88% ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งยังมีครัวเรือนอีก
ถึง 12% ทั้งประเทศที่ยังไม่รับรู้เรื่องการเปลี่ยนระบบรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 

ส าหรับประเด็นความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านฯ ที่ส าคัญของประเทศไทยอยู่ที่การเพ่ิมสัดส่วนผู้รับชม
รายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเพราะสัดส่วนของผู้รับชมรายการจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ให้บริการและความยั่งยืนของการให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล
ในประเทศไทย ทั้งนี้จากผลส ารวจพบว่าปัจจุบันมีครัวเรือนในประเทศไทยที่รับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทางหรือ
แพลตฟอร์มที่เป็นระบบภาคพ้ืนดินแบบดิจิตอลเท่ากับ 42.6% ของครัวเรือนทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึง
ครัวเรือนที่รับชมรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (หรือช่องรายการดิจิตอลทีวี) 42.6% ของครัวเรือนทั่วประเทศ
เป็นอย่างน้อย และยังมีครัวเรือนอีกจ านวนหนึ่งที่อาจรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีผ่านทางระบบดาวเทียม
หรือระบบเคเบิล โดยจากผลส ารวจพบว่ามีครัวเรือนไทยที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม 63.9% ผ่าน
ระบบเคเบิลแบบดิจิตอล 24.3% และผ่านระบบเคเบิลแบบแอนะล็อก 9.6% (บางครัวเรือนอาจมีการรับชม
โทรทัศน์ผ่านช่องทางมากกว่า 1 ช่องทาง)  

จากผลการศึกษาของโครงการฯ จึงมีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะต่อภำครัฐ 

• จากที่ผ่านมาภาครัฐโดยส านักงาน กสทช. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือท าการประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลเท่ากับ 63.5 ล้านบาท โดยด าเนินการในปี 2559 ซึ่งหาก
พิจารณาเปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ของต่างประเทศเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้าง
น้อย ตัวอย่างเช่น กรณีของสหราชอาณาจักรมีการใช้งบประมาณเพ่ือท าการประชาสัมพันธ์
เท่ากับ 126.5 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 6,300 ล้านบาท กรณีของสหรัฐอเมริกา มีการใช้
งบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธ์รวมเกือบ 130 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,500 ล้าน
บาท ส่วนกรณีของฝรั่งเศส ทั้งรัฐบาลและสถานีโทรทัศน์จัดสรรงบประมาณเพ่ือท าการช่วยเหลือ
ประชาชนให้สามารถเปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้และรวมทั้งท าการประชาสัมพันธ์
ด้วย เป็นงบประมาณรวม 397 ล้านยูโร หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท ดังนั้นภาครัฐอาจมีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมเพ่ือท าการประชาสัมพันธ์ในประเด็น
ส าคัญ ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set-top Box) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทาง
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล การประชาสัมพันธ์เรื่องกรอบเวลาของการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก
และผลกระทบที่อาจเกิดแก่ผู้รับชมโทรทัศน์ภายหลังการยุติการรับส่งสัญญาณระบบแอนะล็อก
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและช่วยลดผลกระทบจากการยุติฯ เป็นต้น ส่วนในแง่ของรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ อาจพิจารณาด าเนินการในช่องทางที่เคยด าเนินการแล้วได้ผล โดยข้อมูลจากการ
ส ารวจพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับดิจิตอลทีวีผ่านทางช่องทางสื่อโทรทัศน์มาก
ที่สุด (คิดเป็น 88%) รองมาคือรับรู้ผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ (คิดเป็น 31%) และช่องทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ (คิดเป็น 27%) นอกจากนี้อาจพิจารณาขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการช่องรายการและ
ผู้ขายอุปกรณ์รับสัญญาณฯ เพ่ือร่วมกันออกแบบแคมเปญและท าประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน 
รวมทั้งควรมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชนและสัดส่วนผู้รับชมรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลอย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลการท าประชาสัมพันธ์และประเมินผลแนว
ทางการส่งเสริมการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล  

• ภาครัฐควรมีการประเมินสถานการณ์ที่ส่งผลต่อแผนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบ         
แอนะล็อกอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และสื่อสารให้ผู้ประกอบการได้รับทราบเพ่ือจะได้ร่วมกัน
เตรียมความพร้อมหรือวางแผนรับมือได้อย่างทันเวลาและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

ข้อเสนอแนะต่อผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร 

ผู้ให้บริการช่องรายการควรพัฒนาการให้บริการโดยสร้างเนื้อหาใหม่ที่หลากหลายและตรงความ
ต้องการของผู้ฟัง เพราะเมื่อจ านวนช่องรายการเพ่ิมขึ้นการแข่งขันจะมีความรุนแรงขึ้น ทั้งการแข่งขันกับช่อง
รายการบนช่องทางเดียวกันและยังต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการบนช่องทางอ่ืน เช่น เคเบิล และดาวเทียม เนื้อหา
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ของรายการจึงเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการด าเนินธุรกิจและช่วยให้มีจ านวนผู้หันมานิยมรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ซึ่งข้อมูลจากการส ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์พบว่าประเภทของ
รายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรกคือ รายการประเภทข่าว (85.6%) รายการละคร 
(79.6%) รายการเล่าข่าว (52.5%) รายการตลก (50.5%) และรายการภาพยนตร์ (47.9%) ส่วนรายการที่
ได้รับความนิยมน้อยที่สุด 5 อันดับคือ รายการอ่ืนๆ เช่น การท าอาหาร ลิเก และการเกษตร (0.6%) รายการ
ส่งเสริมจริยธรรม (9.6%) รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ (9.9%) รายการส่งเสริมประชาธิปไตย (10.4%) 
รายการพิเศษ (11.7%) ดังนั้นผู้ให้บริการช่องรายการอาจพิจารณาปรับสัดส่วนรายการให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนหรือปรับรูปแบบการด าเนินรายการของรายการที่ได้รับความนิยมน้อยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 
ในอนาคตหากมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ประเมินผลการพัฒนาเนื้อหาของผู้ให้บริการได้ 

2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศ ประกอบกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

ของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยและผลที่ได้จากการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรม

การใช้บริการวิทยุกระจายเสียง ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะในส่วนของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง

ระบบดิจิตอลในประเทศไทย ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะต่อภำครัฐ  

• ภาครัฐควรมีแผนการก ากับดูแล และแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอลที่ชัดเจน โดยประกาศให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนและประชาชนทราบล่วงหน้าเพ่ือสร้าง

ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการ และให้เวลาเตรียมความพร้อมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับการ

สัมภาษณ์ผู้ให้บริการช่องรายการในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการมีความเห็นในท านองเดียวกัน

ว่าภาครัฐควรออกนโยบายการด าเนินงานเกี่ยวกับแผนการรับส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลที่

ชัดเจน เช่น แผนการขยายโครงข่าย แนวทางการออกใบอนุญาต ฯลฯ ทั้งนี้ผู้ให้บริการช่อง

รายการค่อนข้างมีความพร้อมสนับสนุนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

แต่ยังไม่มั่นใจในผลตอบแทนของการลงทุนจึงยังไม่สามารถตัดสินใจได้รวมทั้งต้องการความ

ชัดเจนในแผนการด าเนินงานจากภาครัฐ   

• ภาครัฐควรก าหนดแนวทางการให้ใบอนุญาตและการด าเนินงานของผู้ประกอบการอย่าง

เหมาะสม กล่าวคือ ราคาเริ่มต้นในการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงประเภท

ธุรกิจไม่ควรสูงเกินไป เนื่องจากผู้ประกอบการจ าเป็นต้องลงทุนเพิ่มทั้งในการติดตั้งระบบใหม่ การ

ผลิตเนื้อหาใหม่ และการประชาสัมพันธ์ท าการตลาดเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุระบบ

ดิจิตอลมากขึ้น นอกจากนี้ควรมกีลไกควบคุม/ก าหนดค่าเช่าโครงข่ายฯ เพ่ือให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
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• ภาครัฐควรสร้างแรงจูงใจแก่ผู ้ให้บริการกระจายเสียงให้มาให้บริการกระจายเสียงวิทยุใน

ระบบแอนะล็อก โดยอาจพิจารณาการสนับสนุนเงินทุนในการออกอากาศคู่ขนานในระบบแอนะล็

อกและระบบดิจิตอลส าหรับการเปลี่ยนผ่านในระยะแรก การก าหนดกรอบเวลากันผู้เล่นรายใหม่

ไม่ให้เข้ามาในตลาดเพ่ือให้ผู้กระจายเสียงรายเดิมได้ลงทุนพัฒนาเนื้อหาใหม่ในการดึงดูดผู้ฟัง โดย

ไม่ต้องกังวลเรื่องการแย่งส่วนแบ่งตลาด หรือการอนุญาตให้ผู้กระจายเสียงสามารถเลือกรูปแบบ

การใช้คลื่นความถ่ี โดยไม่มีข้อจ ากัด  

• จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ฯ พบว่าปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลทางบวกต่อโครงการ

ลงทุนคืออัตราการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล (DAB+ take-up rate) เพราะรายได้ค่าโฆษณาซึ่งเป็น

รายได้ส าคัญของผู้ให้บริการช่องรายวิทยุระบบดิจิตอลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอัตราผู้ฟังวิทยุระบบ

ดิจิตอลสูงพอที่จะท าให้เกิดการโฆษณาได้ ภาครัฐจึงควรพิจารณาแนวทางที่จะเพ่ิมอัตราการรับ

ฟังวิทยุระบบดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว 

• ภาครัฐควรจัดให้มีการส ารวจผลตอบรับและพฤติกรรมการรับฟังวิทยุผ่าน DAB+ ของประชาชน

อย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลการประชาสัมพันธ์ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ    

• ในอนาคตหลังจากให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล หากมีนโยบายยุติ     

การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก รัฐบาลควรก าหนดเกณฑ์การยุติฯ และ

ประกาศแนวทางด าเนินการรวมทั้งกรอบระยะเวลาล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิด

ความตื่นตัวและเตรียมความพร้อม 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ผลิตรำยกำรและผู้รวบรวมรำยกำร 

• ผู้ผลิตรายการควรพัฒนาการให้บริการ โดยสร้างเนื้อหาใหม่ที่หลากหลายและตรงความต้องการ
ของผู้ฟัง โดยอาจให้บริการช่องสถานีแก่ผู้ฟังกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche market) เช่น ช่องสถานี
เพลงแนวใดแนวหนึ่ง ช่องสถานีรายการสนทนา ช่องสถานีกีฬาโดยเฉพาะ เป็นต้น ทั้งนี้จากการ
ส ารวจ ความคิดเห็นของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่มีพฤติกรรมการฟังวิทยุไม่น้อยกว่า 1-2 วันต่อ
สัปดาห์ ซึ่งมีสัดส่วน 31.74% ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ พบว่าช่องรายการวิทยุที่
ได้รับความนิยมสูง 3 อันดับแรกคือ รายการเพลง (88%) รายการข่าวสาร (73%) และรายงาน
การจราจร (17%) ส่วนรายการที่ได้รับความนิยมน้อย 3 อันดับคือ รายการตอบปัญหา (4%) 
รายการทอล์กโชว์ (6%) และรายการธรรมะ (8%)   

• ผู้ให้บริการช่องรายการควรร่วมด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือ

ผลักดันให้อัตราการรับฟังวิทยุบนระบบดิจิตอลสูงขึ้น จากการศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศแสดง

ให้เห็นว่าความร่วมมือจากผู้ให้บริการช่องรายการ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์
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เนื้อหาที่น่าสนใจ เป็นส่วนส าคัญท่ีส่งเสริมการเติบโตของการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล ตัวอย่างเช่น 

Commercial Radio Australia (CRA) หน่วยงานตัวแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคธุรกิจใน

ออสเตรเลียได้ท าหน้าที่ในการสนับสนุนให้ประชาชนรับทราบถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่ง

สัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอล โดยการประชาสัมพันธ์ โฆษณา และจัดกิจกรรมการตลาดผ่านหลาย

ช่องทางเพ่ือส่งเสริมการใช้วิทยุดิจิตอลอย่างสม่ าเสมอ   

• ผู้รวบรวมรายการควรคัดเลือกและสนับสนุนการผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจเพ่ือท าให้ผู้ฟังเปลี่ยนมาฟัง
วิทยุระบบดิจิตอล 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและผู้ให้บริกำรอุปกรณ์ติดตั้งโครงข่ำย 

• ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการอุปกรณ์ติดตั้งโครงข่ายควรขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม
ประชากรจ านวนมากอย่างรวดเร็ว โดยแนวทางท่ีนิยมปฏิบัติกันคือเริ่มติดตั้งโครงข่ายจากพ้ืนที่ใน
เมืองใหญ่ที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นก่อนแล้วจึงขยายไปยังพ้ืนที่รอบนอกที่มีประชากร
หนาแน่นน้อยกว่า 

• ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกควรก าหนดแผนการติดตั้งและขยาย

โครงข่ายล่วงหน้าอย่างชัดเจนและด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่

ผู้ให้บริการช่องรายการในการลงทุนส าหรับให้บริการช่องรายการในระบบดิจิตอล และสร้างความ

มั่นใจให้ประชาชนในการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณวิทยุเพ่ือรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล 

นอกจากนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายควรพิจารณาก าหนดค่าเช่าโครงข่ายอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สามารถ

ด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยเครื่องรับสัญญำณวิทยุระบบดิจิตอลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

• ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ควรสนับสนุน
การเปลี่ยนผ่านโดยจัดให้มีการจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลที่มีความสามารถใน
การใช้งานหลากหลายในหลายระดับราคา รวมทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขาย 

• ผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล ควรพัฒนาลักษณะการให้บริการวิทยุในรูปแบบใหม่ 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าต่อผู้บริโภค เช่น การบริการในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) 

• ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลควรมีส่วนร่วมโดยการประชาสัมพันธ์หรือจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายอุปกรณ์เครื่องรับฯ อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างกรณีศึกษาจากออสเตรเลียที่
ร้านค้ารายใหญ่เช่น Dick Smith และ JB Hi-fi มีการท าประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดอย่างสม่ าเสมอ หรือกรณีของนอร์เวย์ ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายวิทยุส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ 
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Electronics Trade Foundation ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุใน
ระบบดิจิตอล ท าให้เครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลมีการวางจ าหน่ายอย่างแพร่หลาย  

ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบกำรภำคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมรถยนต์ 

• ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ควรส่งเสริมการใช้วิทยุระบบดิจิตอลโดยการ เตรียมความ
พร้อมในการติดตั้งวิทยุดิจิตอลเป็นอุปกรณ์มาตรฐานส าหรับรถยนต์ และร่วมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิตอลเพ่ือสร้างการรับรู้และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกใช้ตัวแปลง
สัญญาณส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนวิทยุในรถยนต์  

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรท ำส ำรวจเพื่อจัดท ำตัวชี้วัด 

จากการท าส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และ

วิทยุในประเทศไทยนั้น ที่ปรึกษาได้พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะ

เพ่ือให้การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลด้านกิจการกระจายเสียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อๆ ไป 

ดังนี้  

• การเข้าถึงพ้ืนที่ของกลุ่มตัวอย่าง: เนื่องจากในช่วงเวลาการด าเนินงานการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือ

ท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจ านวน 6 ,200 ชุด ในพ้ืนที่ทั้งหมด 44 จังหวัด เป็นช่วงเดือน

พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2559 ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝนท าให้การลงพ้ืนที่เป็นไปอย่าง

ล าบาก โดยเฉพาะการสัมภาษณ์ประชาชนตามบ้านเรือนนอกเขตพ้ืนที่เทศบาล ท าให้เกิดความ

ล่าช้ากว่าแผนการด าเนินงานประมาณ 1 เดือน 

• การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง: ในส่วนของปัญหาจากการสัมภาษณ์พบว่า การตอบการสัมภาษณ์

ของกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ ครั้งที่ 1 ต้องใช้เวลา 30-45 นาทีส าหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 

ซ่ึงอาจท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจลดลง ดังนั้นจ านวนข้อและระยะเวลาที่เหมาะสม

ของแบบสอบถามจึงไม่ควรนานเกิน 30 นาที 

• กลุ่มตัวอย่างผู้บกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็น: ในการด าเนินการศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวในครั้งถัดไป เสนอให้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) แทนการสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น กล่าวคือเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย

พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย และควรมีการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษาต่างๆ ที่มีผู้บกพร่องทางการ

ได้ยินและการมองเห็นท างานอยู่ เช่น มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนสอนอาชีพผู้มีสภาพร่างกาย
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บกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็น เป็นต้น เพ่ือท าการขอนัดหมายและเข้ าสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่างดังกล่าว 

• ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง: จากการท าส ารวจโดยจัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนจ านวน 6,434 ครัวเรือน   

ทั่วประเทศแล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิงเพ่ืออธิบาย

คุณลักษณะของประชากรในประเทศไทยนั้น ในการส ารวจครั้งต่อไปควรพิจารณาเพ่ิมจ านวน

ครัวเรือนตัวอย่างให้มากขึ้นเพ่ือช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิง

อนุมาน     
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง     

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ก าหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) จัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์     

ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2555-2559 และแผนแม่บทดังกล่าวมียุทธศาสตร์ส าคัญในการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่ง

สัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยก าหนดให้มีการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน 4 ปี และมีจ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถ

รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปีนับตั้งแต่

วันที่แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีผลใช้บังคับ  

เพ่ือให้การด าเนินงานของ กสทช. สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของแผนแม่บทฯ จึงได้ก าหนดกรอบ

นโยบาย แนวทางในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และจัดท าแผนพัฒนา

กิจการกระจายเสียงซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนากิจการกระจายเสียงของประเทศ โดยมีนโยบายส าคัญคือ       

การก าหนดแนวทางการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ในส่วนกิจการโทรทัศน์ของ

ประเทศไทยได้มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ส าหรับให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและเริ่ม

ออกอากาศอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งท าให้ประเทศไทยมีสถานการณ์การแข่งขันใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์และสภาพแวดล้อมในการก ากับดูแลส าหรับกิจการโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 

ดังนั้น ส านักงาน กสทช. จึงมีความต้องการที่จะส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงของ

ประชาชน รวมถึงศึกษาวิจัยพฤติกรรมของประชาชนในการรับบริการดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ        

การจัดท าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล จึงได้จัดท าโครงการวิจัย

ตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง โดยมีกิจกรรมส าคัญประกอบด้วย

การจัดท าตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย 

การจัดท ากรณีศึกษาต่างประเทศ การส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และ

วิทยุกระจายเสียงของประชาชน และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
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1) เพ่ือจัดท าตัวชี้วัดพฤติกรรมของประชาชนในการเลือกใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 

2) เพ่ือส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และ

บริการกระจายเสียงของประชาชนในแต่ละเขตพ้ืนที่ให้บริการ  

3) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์มาประกอบการ

จัดท าแผนการยุติรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประเทศไทย 

4) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียงมาประกอบ

กับข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ใช้ในการจัดท านโยบาย

การเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

5) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียงมาใช้

ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการอนุญาตให้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

6) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 

7) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศ ( International Case Study Benchmarking) 

โดยวิเคราะห์เชิงลึกในรายละเอียดของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

8) เ พ่ือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้ งในประเทศและต่างประเทศที่มี            

ความเชี่ยวชาญในการก าหนดตัวชี้วัด การส ารวจและจัดท าข้อมูลทางสถิติของประเทศ  

1.2 ปัญหำน ำกำรศึกษำ 

1.2.1 กำรรับส่งสัญญำณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

หลังจากที่ได้มีการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา

รวมกว่า 60 ปี ประเทศไทยเริ่มก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก

เป็นระบบดิจิตอล โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้ให้บริการโทรทัศน์ในประเทศไทยจ านวนน้อยราย ในขณะที่

อัตราการเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ของภาคครัวเรือน (TV Household penetration) นั้น อยู่ที่ระดับ 98% ซึ่ง

เป็นระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแล้ว และสูงกว่าประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) 

ดังแสดงในภาพที ่1-1 และ 1-2 
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ภำพที ่1-1 อัตราการเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ของภาคครัวเรือน จ าแนกตามประเภทบริการ (บริการโทรทัศน์

เป็นการทั่วไป หรือ FTV และ บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก หรือ Pay TV) 

ที่มา: ธนาคารโลก และ บริษัท Informa จ ากัด 

ภำพที่ 1-2 อัตราการเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ของภาคครวัเรือน เปรยีบเทียบประเทศไทยและประเทศในเอเชีย ป ี

2554 
ที่มา: ธนาคารโลก บริษัท Informa จ ากัด และ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด 

จากปัญหาเรื่องความครอบคลุมและคุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ในช่วง 10 ปีที่

ผ่านมาการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินมีอัตราการเข้าถึงครัวเรือนลดลงอย่างมาก ขณะที่การรับชมโทรทัศน์

ผ่านทางระบบดาวเทียมกลับขยายตัวจนถือได้ว่าเป็นช่องทางที่คนไทยนิยมใช้ในการรับชมโทรทัศน์มากที่ สุด 
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โดยรายการของโทรทัศน์ระบบดาวเทียมนั้นนอกจากจะเป็นการแพร่ภาพช่องรายการของบริการโทรทัศน์เป็น

การทั่วไป (Free TV หรือ FTV) ภาคพ้ืนดินแล้ว โทรทัศน์ระบบดาวเทียมยังมีช่องรายการเป็นของตนเองที่ผู้

รับชมไม่ต้องเสียค่าบริการเพ่ิมกว่า 200 ช่อง ตลอดจนมีช่องรายการแบบบอกรับสมาชิกที่ผู้รับชมต้องเสีย

ค่าบริการเพ่ิมเป็นของตนเองอีกด้วย นอกจากนี้การรับชมโทรทัศน์ผ่านทางระบบเคเบิลหรือเคเบิลทีวีมีอัตรา

การเติบโตที่สูงเช่นกัน แต่บริการของเคเบิลทีวีจะแตกต่างจากของโทรทัศน์ระบบดาวเทียม โดยเน้น การ

ให้บริการแบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) และไม่มุ่งแข่งขันกับช่องรายการโทรทัศน์แบบให้บริการเป็นการทั่วไป  

จากภาพที ่ 1-3 แสดงสัดส่วนช่องทางในการเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ของประเทศไทยใน         

พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) จะเห็นว่ามีสัดส่วนของการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมและเคเบิล 73.4% 

และผ่านระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 26.6% ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับสัดส่วนในปี 2553 (ค.ศ. 2010) 

พบว่าการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินสูงถึง 54.0% แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของการรับชม

โทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมและเคเบิลนั้นมีการขยายตัวมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง  

ภำพที่ 1-3 อัตราการเข้าถึงครัวเรือนของบริการโทรทัศน์ผ่านช่องทางต่างๆ ในประเทศไทย 
ที่มา: บริษัท Informa จ ากัด และ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดยี รีเสิรช์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกจะมีการขยายตัวทั้งในการรับชมผ่านระบบ

เคเบิลและดาวเทียม แต่ความนิยมในการรับชมรายการโทรทัศน์ของคนไทยยังคงอยู่ที่บริการโทรทัศน์เป็นการ

ทั่วไป (ฟรีทีวี) โดยเฉพาะภายหลังจากที่ประเทศไทยได้มีการออกใบอนุญาตผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลและเริ่มมีการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งท าให้ประเทศไทย

มีช่องรายการแบบให้บริการเป็นการทั่วไปเพ่ิมขึ้นนั้น พบว่าในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนของ          
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ปีเดียวกันสัดส่วนการรับชมช่องรายการแบบให้บริการเป็นการทั่วไปได้เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน ที่ 69% มา

เป็น 72% และ 85% ตามล าดับ และได้มีสัดส่วนอยู่ที่ระดับประมาณ 80% มาโดยตลอดจนถึงเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ดังภาพที่ 1-4 

 

ภำพที่ 1-4 สัดส่วนผู้ชมช่องรายการแบบให้บริการเป็นการทั่วไปและแบบบอกรับสมาชิก ของประเทศไทย 
ที่มา: เว็บไซต์ ส านักงาน กสทช. และ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มเีดีย รเีสิร์ช (ประเทศไทย) จ ากดั 

การให้บริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไปทั้งในระบบแอนะล็อกและดิจิตอลจึงเป็นส่วนที่ส าคัญและมี

อิทธิพลต่อสังคมไทยและจ าเป็นต้องได้รับการก ากับดูแลที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภคกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการภาคเอกชนและการท าหน้าที่

ให้บริการประชาชนของสถานีโทรทัศน์ที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ  

ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ได้จัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยก าหนด

ยุทธศาสตร์ “การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล” ไว้ใน

แผนแม่บทฯ รวมถึงมีกระบวนการในการจัดสรรใบอนุญาตเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล

รวม 48 ช่อง แบ่งเป็นช่องรายการบริการสาธารณะ 12 ช่อง ช่องรายการทางธุรกิจ 24 ช่อง และ ช่องรายการ

บริการชุมชน 12 ช่อง ส าหรับยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น กรอบระยะเวลาการยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (ASO: Analog Switch-off) ภายในปี พ.ศ. 2563 และครัวเรือนใน

เมืองใหญ่ต้องสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่า 80% ภายใน 5 ปี ในเดือนธันวาคม   

พ.ศ. 2556 กสทช. ได้จัดประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจ

ระดับชาติ จ านวน 24 ช่อง ประกอบด้วย หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว จ านวน 3 ช่อง หมวดหมู่
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ข่าวสารและสาระ จ านวน 7 ช่อง หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ SD จ านวน 7 ช่อง และหมวดหมู่ทั่วไป

แบบความคมชัดสูง HD จ านวน 7 ช่อง ด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 50,862 ล้านบาท 

ส าหรับผู้ชนะการประมูลจ านวน 20 บริษัท 24 ใบอนุญาต มีหมายเลขช่องเรียงตามหมวด 

ประกอบด้วย 

หมวดหมู่เด็ก เยำวชน และครอบครัว หมำยเลขช่อง 13-15 

1. บริษัท บีอีซ-ีมัลติมีเดีย จ ากัด           หมายเลขช่อง 13 

2. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)                  หมายเลขช่อง 14 

3. บริษัท ไทยทีวี จ ากัด                             หมายเลขช่อง 15 

หมวดหมู่ข่ำวสำรและสำระ หมำยเลขช่อง 16-22  

1. บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด   หมายเลขช่อง 16 

2. บริษัท ไทยทีวี จ ากัด                              หมายเลขช่อง 17 

3. บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด                หมายเลขช่อง 18 

4. บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด              หมายเลขช่อง 19 

5. บริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด                      หมายเลขช่อง 20 

6. บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด                          หมายเลขช่อง 21 

7. บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด               หมายเลขช่อง 22 

หมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ SD หมำยเลขช่อง 23-29       

1. บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด                      หมายเลขช่อง 23 

2. บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด                            หมายเลขช่อง 24 

3. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด             หมายเลขช่อง 25 

4. บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด      หมายเลขช่อง 26 

5. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด                      หมายเลขช่อง 27 

6. บริษัท บีอีซ-ีมัลติมีเดีย จ ากัด                         หมายเลขช่อง 28 

7. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด                       หมายเลขช่อง 29 

หมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดสูง HD หมำยเลขช่อง 30-36 

1. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)                        หมายเลขช่อง 30 

2. บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด               หมายเลขช่อง 31 
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3. บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด                  หมายเลขช่อง 32 

4. บริษัท บีอีซ-ีมัลติมีเดีย จ ากัด                           หมายเลขช่อง 33 

5. บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด                       หมายเลขช่อง 34 

6. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด               หมายเลขช่อง 35 

7. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด   หมายเลขช่อง 36 

ผู้ชนะการประมูล 20 บริษัทดังกล่าว มาจาก 17 กลุ่มบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากมีบางบริษัทที่อยู่ในเครือ

เดียวกัน ได้แก่ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด และ บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ที่อยู่ใน

เครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ส่วน บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จ ากัด และ บริษัท 

จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จ ากัด นั้น อยู่ในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ขณะที่ บริษัท ไทย 

นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด และ บริษัท ทรู ดีทีที จ ากัด อยู่ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) และจากรายชื่อกลุ่มผู้ชนะการประมูล จะเห็นว่าผู้ให้บริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไปในระบบ          

แอนะล็อกประเภทรายการทางธุรกิจทุกรายต่างก็เข้ามาแข่งขันในตลาดของบริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไปใน

ระบบดิจิตอลประเภทรายการทางธุรกิจ ส่วนผู้ชนะการประมูลรายอ่ืนๆ ประกอบด้วย ผู้ให้บริการโทรทัศน์ใน

ระบบดาวเทียม ผู้ผลิตเนื้อหารายการ ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์และข่าว รวมทั้งกลุ่มสื่อและบันเทิง  

จากภาพที่ 1-5 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนหลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล ประเทศไทยมี

จ านวนช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเพิ่มข้ึนสูงถึง 8 เท่า ซึ่งสูงกว่าประเทศอ่ืนทั้งหมดรวมทั้ง            สหราช

อาณาจักรที่มีจ านวนช่องรายการเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมากคือประมาณ 4 เท่า (หากพิจารณาเฉพาะช่องรายการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทรายการทางธุรกิจ ประเทศไทยมีจ านวนช่องรายการเพ่ิมขึ้น 4 เท่า) จ านวน

ช่องรายการที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น เพราะจ านวนคู่แข่งในอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจาก 

6 ราย เป็น 24 ราย ดังนั้น เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทยแล้ว จึงมี

แนวโน้มว่าการแข่งขันจะเพ่ิมขึ้นในกลุ่มผู้ให้บริการโทรทัศน์ซึ่งเป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของอุตสาหกรรม 

เพราะมูลค่านั้นก าลังมีโอกาสกระจายไปสู่ผู้ให้บริการรายอ่ืนเนื่องจากการผูกขาดของผู้ให้บริการรายเดิมมี

แนวโน้มลดลง ขณะที่ในส่วนของการผลิตและจ าหน่ายเนื้อหาคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
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ภำพที่ 1-5 เปรยีบเทียบจ านวนช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ก่อนและหลังการเปลี่ยนผา่นสู่ยุคโทรทัศน์ระบบ

ดิจิตอล 
ที่มา: กสทช. และ เว็บไซต์ของผู้ให้บริการโทรทัศน ์

อย่างไรก็ตาม หลังจากประสบความส าเร็จในการประมูลและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์

ระบบดิจิตอล ยังมีความท้าทายหลายประการที่ กสทช. จะต้องด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือให้การเปลี่ยนผ่าน

บรรลุผลส าเร็จ เช่น การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โครงการ

สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (คูปองดิจิตอลทีวี) การก ากับดูแลเนื้อหา

รายการ และการสนันสนุนให้มีระบบการวัดความนิยมของช่องรายการที่แม่นย าและน่าเชื่อถือส าหรับการ

ส ารวจการรับชมโทรทัศน์ในทุกช่องทาง เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสามารถบรรลุผลได้ตามแผนแม่บทฯ ซึ่งการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ของ

ประชาชน การศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการรับบริการดังกล่าว รวมทั้งการศึกษากรณีศึกษา

ต่างประเทศจะเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ได้ข้อมูลมาสนับสนุนการก าหนดแผนงานเพ่ือการก ากับดูแลอย่าง

เหมาะสม รวมทั้งเป็นข้อมูลการวางแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกตาม

เป้าหมายของแผนการเปลี่ยนผ่านฯ  
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 1.2.2 กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ปัจจุบันการรับฟังวิทยุในประเทศไทยยังใช้ระบบแอนะล็อกผ่านระบบ FM และ AM ซ่ึงประสบปัญหา

คุณภาพเสียงถูกรบกวนสัญญาณจากคลื่นวิทยุ เนื่องจากมีผู้ประกอบการที่ใช้งานความถี่ FM คับคั่ง การเริ่ม

รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลจะท าให้ประสิทธิภาพในการใช้งานคลื่นความถี่ดีขึ้นและ

สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีรวมทั้งสามารถให้บริการวิทยุกระจายเสียง

ระดับชาติ (รับฟังได้ทั่วประเทศ) นอกจากนี้วิทยุระบบดิจิตอลยังสามารถให้บริการข้อมูล (ข้อความและภาพ) 

ไปพร้อมกับบริการเสียง ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึนด้วย 

ทั้งนี ้ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตร์

ที่ 5.6 การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตัวชี้วัดที่

ส าคัญคือ มีนโยบายและแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลภายใน 1 ปี 

และแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอลภายใน 2 ปี มีหลักเกณฑ์และ

วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน 2 ปี และ

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ภายใน 3 ปี มีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน  4 ปี รวมทั้งมี

จ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี โดยในส่วนของการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงจากระบบ         

แอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล ปัจจุบันส านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการจัดท านโยบายการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ดังนั้น การศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาของต่างประเทศในการรับส่ง

สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และการศึกษาการเข้าถึงและพฤติกรรมของประชาชนในการใช้

บริการวิทยุกระจายเสียงจะเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผน การก าหนดนโยบายและแนวทางการก ากับดูแล

ของ กสทช. เพื่อให้กระบวนการเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเป็นไปโดยราบรื่น 

1.3 ขอบเขตของงำน 

การด าเนินงานของที่ปรึกษามีขอบเขตงานของโครงการดังนี้ 

1) จัดท าตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงในประเทศไทย 

2) ด าเนินการส ารวจข้อมูลการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

2.1) ส ารวจข้อมูลการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ และส ารวจข้อมูลการเข้าถึงและ

พฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง อย่างน้อย 2 ครั้ง ประกอบด้วย การส ารวจ ครั้งที่ 1 

การทดสอบการส ารวจ (Pre-test) และการส ารวจ ครั้งที่ 2 การส ารวจจริง (Survey) 
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2.2) กลุ่มตัวอย่างส าหรับการทดสอบการส ารวจ (Pre-test) จะต้องสุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศ

ครอบคลุม 4 ภูมิภาค โดยแต่ละภูมิภาคครอบคลุมในระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 5 จังหวัด 

และไม่น้อยกว่า 25 หมู่บ้าน  

2.3) กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจจริง ต้องเป็นบุคคลที่อาศัยในครัวเรือนในประเทศไทยที่สามารถ

รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้จากทั่วประเทศครอบคลุม 4 ภูมิภาค 

โดยครอบคลุมในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 40 จังหวัด  

2.4) ส ารวจลักษณะทางประชากรและข้อมูลทั่วไป อาทิ ช่วงอายุ เพศ การศึกษา สถานภาพ

รายได้ต่อครัวเรือน ถิ่นที่อยู่ จ านวนประชากรในครัวเรือน อาชีพ รวมถึงเก็บข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง 

2.5) เสนอแนะแนวทางและวิธีการในการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 

และการบริการกระจายเสียงในแต่ละเขตพ้ืนที่ให้บริการที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง หลากหลาย ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน สามารถน ามาใช้ในการ

วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ประกอบการจัดท าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประเทศไทย รวมถึงน ามาใช้เตรียมความพร้อมส าหรับการ

ด าเนินการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และประกอบการ

ก าหนดแนวทางการอนุญาตให้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่

เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

ในการจัดท านโยบายการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลใน

ประเทศไทย 

2.6) ท าการส ารวจ ครั้งที่ 1 ที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงและ

พฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงของประชาชน โดยแบ่งเป็น 2 

ส่วนหลักคือ การออกแบบการส ารวจ และการท าส ารวจเพ่ือทดลองแบบสอบถามและการ

บันทึกผลการส ารวจในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ 

2.7) การส ารวจจริง (ท าการส ารวจ ครั้งที่ 2) ด าเนินการภายหลังการรับฟังความคิดเห็นการ

ประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) การส ารวจ ครั้งที่ 1 และการปรับปรุงแบบสอบถาม 

ซึ่งที่ปรึกษาอาจท าการปรับตัวชี้วัดและแบบสอบถามให้สอดคล้องกับประเด็นที่ได้จากการ

ประชุมเฉพาะกลุ่มให้เหมาะสมและทันกับสถานการณ์ ก่อนท าการส ารวจและจัดเก็บผล

การส ารวจในรูปแบบของฐานข้อมูลและรายงานที่สามารถวิเคราะห์ได้ง่าย 
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3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการ

กระจายเสียง อย่างน้อยต้องครอบคลุมช่วงเวลาระยะเวลาในการใช้บริการ ความสนใจในบริการ

และข้อเสนอแนะความคิดเห็น น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์รูปแบบการเข้าถึงและพฤติกรรม

การใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงของประชาชนในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มและทิศ

ทางการรับบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงส าหรับประเทศไทยในอนาคต ให้จัดท าเป็น

บทวิเคราะห์ สรุป รวบรวมเป็นรายงาน ครอบคลุมข้อมูลต่อไปนี้ 

3.1) การเข้าถึงบริการโทรทัศน์ ประเภทเนื้อหา รายการ จ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ และ

อุปกรณ์เสริมในแต่ละครัวเรือน ช่องรายการ ช่วงเวลา ระยะเวลา วัตถุประสงค์ สถานที่ 

โครงข่าย ประเภทของเครื่องรับสัญญาณ 

3.2) การเข้าถึงบริการกระจายเสียง ประเภทเนื้อหา รายการ จ านวนเครื่องรับ และอุปกรณ์เสริม

ในแต่ละครัวเรือน ความถี่ ช่วงเวลา ระยะเวลา วัตถุประสงค์ สถานที่ โครงข่ายและ

ประเภทของเครื่องรับสัญญาณ 

3.3) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ และโอกาสการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ในกิจการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

3.4) อ่ืนๆ ตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนด 

4) จัดท าฐานข้อมูลการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง โดย

จะต้องเสนอแนะแนวทาง แผนงาน และวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลและการจัดท าฐานข้อมูลการ

เข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงที่เหมาะสมกับประเทศ 

5) วิ เคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ในการจัดท านโยบายการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทยและโอกาสการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ที่เพ่ิมขึ้น

จากระบบ DAB  โดยที่ปรึกษาจะใช้ประเด็นและข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและการประชุมเฉพาะ

กลุ่มมาประกอบการค านวณ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย   

5.1) เสนอแนะแนวทางและวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนการด าเนินงานวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

5.2) จัดท ารายงานวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในการจัดท านโยบายการเริ่มระบบรับส่ง

สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทย และโอกาสการเกิดข้ึนของธุรกิจ

ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าเชิงกลยุทธ์ โดยรวมถึงแผนการด าเนินงานที่ครอบคลุมกระบวนการ 

แผนการสื่อสาร ระยะเวลา และแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์การเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
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แอนะล็อก โดยน าผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์มาประกอบกับการวิเคราะห์ผล

การส ารวจ 

6) ศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศอย่างน้อย 4 ประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มประเทศ

อเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และอาเซียน  โดยวิเคราะห์เชิงลึกในรายละเอียดของปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและแผนการเริ่มรับส่ง

สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบประเทศเพ่ือให้เข้าใจถึง

การด าเนินการเปลี่ยนผ่าน (Best Practices) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ (Key Success 

Factors) การออกแบบตัวชี้วัดที่เหมาะสม (KPI Design) และช่วยในการออกแบบค าถามใน    

การส ารวจ (Survey Design) โดยจะต้องเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการศึกษาเปรียบเทียบ

กรณีศึกษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนการด าเนินงาน

ศึกษา/เปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศ 

7) จัดการประชุม เฉพาะกลุ่ ม  (Focus group) เ พ่ือรับ ฟังความคิด เห็นของผู้ ที่ เ กี่ ยวข้อง 

ผู้ประกอบการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลและระบบแอนะล็อก  ผู้ประกอบการสถานี

วิทยุกระจายเสียง ผู้ผลิตรายการ ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องรับ และผู้รับฟัง เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับ

แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทั้งนี้ ผลการ

ประชุมเฉพาะกลุ่มจะช่วยในการออกแบบตัวชี้วัดที่เหมาะสม (KPI Design) และช่วยใน         การ

ออกแบบค าถามในการส ารวจ (Survey Design) โดยก าหนดให้จัดการประชุมอย่างน้อย      1 

ครั้ง ภายหลังการส ารวจ ครั้งที่ 1 แล้ว โดยให้แยกการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม ดังนี้ 1) การประชุม

เฉพาะกลุ่มส าหรับผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ   

แอนะล็อก และ 2) การประชุมเฉพาะกลุ่มส าหรับผู้ เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับแผนการเริ่มรับส่ง

สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  

8) จัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และ

บริการกระจายเสียง เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน ส านักงาน กสทช. และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมเนื้อหาเรื่องแนวทางจัดท าการส ารวจเชิงสถิติและการวิเคราะห์ต้นทุน

และผลประโยชน์    
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) มีข้อมูลและรายงานตัวชี้วัดและผลการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และ

บริการกระจายเสียงของประเทศไทย เพ่ือน าข้อมูลมาสนับสนุนการก าหนดนโยบายเพ่ือการก ากับ

ดูแลอย่างเหมาะสม   

2) มีฐานข้อมูลการเข้าถึงและและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงเพ่ือน า

ข้อมูลมาสนับสนุนการจัดท าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและ

แผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

3) มีข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในการจัดท านโยบายการเริ่มระบบรับส่ง

สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

4) มีข้อมูลและรายงานเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศที่เป็นการวิเคราะห์เชิงลึกในปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

1.5 โครงสร้ำงของรำยงำน 

รายงานโครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงฉบับนี้

ประกอบไปด้วย 6 บทดังต่อไปนี้ 

บทที่ 1 บทน า 

บทที่ 2 กรณีศึกษาต่างประเทศ 

บทที่ 3 การออกแบบบตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 

บทที่ 4 ผลส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 

บทที่ 5 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการเริ่มให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 2  

กรณีศึกษาต่างประเทศ 

2.1 แนวทางการศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศ 

การศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการยุต ิการรับส่งส ัญญา ณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ 

แอนะล็อก เริ่มจากการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจภาพรวมของตลาดแล้วจึงท าการศึกษาการด าเนินการใน

ด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก และสรุปผลการศึกษาโดย

เปรียบเทียบปัจจัยความส าเร็จ สาเหตุของความล่าช้า และบทเรียนจากประเทศที่ท าการศึกษา ซึ่งอธิ บาย

แนวทางการศึกษาได้ดังภาพที่ 2-1 

 

ภาพที่ 2-1 แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

ส าหรับประเทศที่ท าการศึกษาได้คัดเลือกประเทศที่เป็นตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ ในทวีปอเมริกา 
ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และภูมิภาคอาเซียน รวม 5 ประเทศ ประกอบด้วย 

 ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อาเซียน 
การยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ในระบบแอนะล็อก 

สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร และ

ฝรั่งเศส 
ออสเตรเลีย มาเลเซีย 

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งสัญญาณจากระบบแอนะล็อกมาเป็นระบบดิจิตอล 
อุตสาหกรรมการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดยมีอัตราการแข่งขันที่
เพ่ิมสูงมากขึ้น เนื่องจากความหลากหลายของผู้เล่นในตลาดที่เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการต่างๆ ภายใต้
ห่วงโซ่การให้บริการฯ เช่น กลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ทีใ่ห้ความสนใจในการเข้าประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
และเห็นการลงทุนในโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเป็นโอกาสที่ส าคัญภายใต้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งสัญญาณ 
โดยผู้ประกอบการเหล่านี้ได้มีทิศทางการด าเนินงานที่จะก้าวสู่การเป็น Multi Content Media Network หรือ 
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กลุ่มของผู้ให้บริการสื่อ/ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ที่ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์หลายประเภท ทั้งรายการบันเทิง 
รายการเพลง ข่าว และรายการวาไรตี้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการให้บริการช่องรายการที่เพ่ิมมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการให้บริการ จากเดิมที่ประกอบไปด้วยผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์  สถานีโทรทัศน์ และผู้ชม ที่เป็นผู้มีบทบาทหลักในห่วงโซ่คุณค่า โดยสถานีโทรทัศน์ด าเนินงานทุก
ขั้นตอนตั้งแต่การจัดและบริหารจัดการช่องรายการไปจนถึงการส่งสัญญาณออกอากาศ จึงท าให้สถานีโทรทัศน์
เป็นผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในห่วงโซ่คุณค่าและท าให้ทางเลือกของผู้ผลิตรายการถูกจ ากัดในช่องทางเผยแพร่รายการ
ไปสู่ผู้ชม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการประกอบกิจการจากการให้บริการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกเป็น
ระบบดิจิตอลนั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่คุณค่าดังแสดงในภาพด้านล่างนี้  

 
ภาพที่ 2-2 การเปรยีบเทียบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ก่อนและหลังการเปลีย่นผ่านสู่ระบบ

ดิจิตอล 
ที่มา: แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล กสทช. 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอลท าให้เกิดการเพ่ิมการมี
ส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละกระบวนการ อันประกอบด้วย  ผู้รวบรวม
รายการ ผู้รวบรวมสัญญาณ ผู้ให้บริการลูกค้า และผู้ให้บริการโครงข่าย  การแบ่งขั้นตอนการให้บริการใน
รูปแบบนี้จะเปิดโอกาสให้เกิดผู้ประกอบการช่องรายการรายใหม่ และท าให้มีจ านวนผู้ประกอบการในห่วงโซ่
การให้บริการเพ่ิมขึ้น โดยผู้เล่นแต่ละรายไม่จ าเป็นจะต้องด าเนินงานในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การด าเนินงาน 
เช่น ผู้รวบรวมรายการโทรทัศน์ไม่จ าเป็นต้องมีความสามารถในการส่งสัญญาณแพร่ภาพออกอากาศเอง 
เนื่องจากสามารถใช้บริการจากผู้รวบรวมสัญญาณได้ ขณะที่ผู้ให้บริการลูกค้าก็ไม่จ าเป็นต้องมีเสาสัญญาณของ
ตนเอง โดยสามารถเช่าใช้จากผู้ให้บริการโครงข่ายอีกต่อหนึ่งได้ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสื่อในรูปแบบดิจิตอลเริ่มจากการให้บริการของผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ที่ได้จัดท ารายการต่างๆ เพ่ือส่งต่อให้ผู้รวบรวมรายการโทรทัศน์ ส าหรับบริหารจัดการรายการ
และเนื้อหา จากนั้นจึงส่งข้อมูลข่าวสารหรือรายการไปยังผู้รวบรวมสัญญาณ โดยการส่งข่าวสารหรือรายการ
จะต้องส่งผ่านผู้รวบรวมสัญญาณเพ่ือการเชื่อมโยงกลุ่มเครื่องส่งถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรือภาพจากสถานีไป
เครื่องรับ ทั้งนี้ การถ่ายทอดสัญญาณไปสู่โทรทัศน์ของผู้ชมจะใช้บริการจากบริการโครงข่าย  ซึ่งให้บริการด้าน
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โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ ส่งผลให้เกิดการใช้สินทรัพย์และทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคต่อไป 

ส่วนกรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลจะเริ่ม

จากการศึกษาตลาดของการให้บริการวิทยุกระจายเสียงเพื่อท าความเข้าใจภาพรวมของตลาด ตลอดจน

แนวทางและแผนในการเปลี ่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู ่ระบบดิจิตอล จากนั ้นจึงท าการศึกษาการ

ด าเนินการในมิติต่างๆ ที่มีผลต่อความราบรื่นหรือล่าช้าของการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง

ในระบบดิจิตอลของประเทศที่ท าการศึกษา แล้วสรุปผลการศึกษาโดยเปรียบเทียบแนวทางการด าเนินงาน

และบทเรียนจากการด าเนินการเพ่ือให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลจากประเทศ

ที่ท าการศึกษา ซึ่งอธิบายแนวทางการศึกษาได้ดังภาพที่ 2-3 

 
ภาพที่ 2-3 แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ส าหรับประเทศที่ท าการศึกษาได้คัดเลือกประเทศที่เป็นตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆในทวีปอเมริกา ยุโรป 
เอเชียแปซิฟิก และภูมิภาคอาเซียน รวม 7 ประเทศ ประกอบด้วย 

 ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อาเซียน 

การเริ่มรับส่ง
สัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอล 

สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร 

นอร์เวย์ และ 
สวิตเซอร์แลนด์ 

ออสเตรเลีย และ 
ฮ่องกง 

มาเลเซีย 
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การเปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล นอกจาก
เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่วิทยุให้สามารถรองรับช่องรายการที่มากขึ้นและเพ่ิมคุณภาพ
ในการรับสัญญาณให้ดีขึ้นแล้ว ยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการ
ให้บริการจากเดิมที่ประกอบไปด้วย ผู้ผลิตรายการวิทยุ สถานีวิทยุ และผู้ชม ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องหลักในห่วงโซ่
คุณค่า โดยสถานีวิทยุเป็นผู้ด าเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การบริหารจัดการช่องรายการไปจนถึงการส่งสัญญาณ
ออกอากาศ ซึ่ งท าให้สถานีวิทยุ เป็นผู้ที่ มีอ านาจสูงสุดในห่วงโซ่คุณค่า แต่ ในการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอลจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการประกอบกิจการ โดยเป็นการ
เพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละกระบวนการ ดังแสดงใน
ภาพด้านล่าง 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นกลไกส าคัญที่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมมากขึ้น
จากการก ากับดูแลตามห่วงโซ่การให้บริการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งจะช่วยลดการผูกขาดจากผู้ประกอบการราย
ใหญ ่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอลจะช่วยลดต้นทุนในการสร้างโครงข่ายที่ซ้ าซ้อนและ
ลดอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมในแต่ละห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะผู้ผลิตรายการ
จะมีทางเลือกในการเข้าถึงช่องทางเพ่ือน ารายการไปถึงประชาชนได้กว้างขวางและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
รวมทั้งการเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ เช่น บริการในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive) ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ฟัง เป็นต้น ขณะที่ทางด้านผู้ฟังก็จะได้รับประโยชน์จากการมีทางเลือกที่
มีคุณภาพ หลากหลาย และตรงกับความต้องการมากขึ้น 

  

       2-4 การเปรียบเทียบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงก่อนและหลังการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล 
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2.2 กรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

2.2.1 กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ภาพรวมการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

สหรัฐอเมริกาใช้เวลาในการ
เปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกสู่ การ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล รวมทั้งสิ้น 17 ปี (หากนับถึงปี
ที่มีการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานี
ย่อยทั้งหมด)  โดยมีการเริ่มรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
(DSO: Digital Switch On) ในปี พ.ศ. 
2541 จากนั้น ในปี พ.ศ. 2551 ผู้
ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น์ ไ ด้ เ ริ่ ม
ด าเนินการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (ASO Commenced: Analogue Switch Off Commenced) และยุติการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกส าหรับสถานีหลัก (Full-power Stations) อย่างเป็นทางการในปี 
พ.ศ. 2552  และยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกอย่างเป็นทางการ ทั้งสถานีหลักและ
สถานีย่อย (Low-power stations) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่เปลี่ยนมาใช้การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยใช้

เทคโนโลยี ATSC (Advanced Television System Committee) เนื่องจากก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกาใช้การ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก โดยใช้เทคโนโลยีแบบ NTSC (National Television System 
Committee) ซึ่งมีความเข้ากันได้เชิงเทคนิคกับเทคโนโลยี ATSC มากกว่า ซึ่งเทคโนโลยี ATSC นี้ ได้รับการ
พัฒนาเป็นการเฉพาะ โดยบริษัท Digital HDTV Grand Alliance และบริษัท MIT ประเทศที่ใช้เทคโนโลยี
แบบ ATSC ในปัจจุบัน ได้แก่ กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง และประเทศเกาหลีใต้ 

 
 

DSO พ.ศ. 2541 

ASO (เริ่มต้น) พ.ศ. 2551 

ASO 
พ.ศ. 2552 (Full-power Stations) 
พ.ศ. 2558 (All Analog Stations) 

ประเภทเทคโนโลยี ATSC 

จ านวนประชากร 324 ล้านคน 

จ านวนครัวเรือน 125 ล้านครัวเรือน 

DTT Penetration 16% ของครัวเรือน 

Pay-TV Penetration 84% ของครัวเรือน 

GDP/Capita PPP 
(USD) 
(พ.ศ. 2557) 

54,630 
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เกณฑ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
สหรัฐอเมริกาก าหนดเกณฑ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไว้เพียง

หลักเกณฑ์เดียว คือ ก าหนดให้ครัวเรือนไม่น้อยกว่า 85% ต้องมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
โดยในครั้งแรกก าหนดให้มีการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในปี พ.ศ. 2549 แต่ 
อัตราการมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของครัวเรือนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงต้อง
เลื่อนก าหนดการออกไป และมีการประกาศใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2551 โดยให้ยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกส าหรับสถานีหลักในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  แต่จากผลการส ารวจโดย 
Nielsen ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2552 ระบุว่ายังมีประชาชนอีกกว่า 10 ล้านคน ยังไม่มีความพร้อมต่อ
การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก สภาคองเกรสจึงมีมติให้เลื่อนก าหนดการยุติการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกออกไปเป็นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ตาม DTV Delay Act 
(กฎหมายที่ว่าด้วยการเลื่อนก าหนดการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก จาก  
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน) 

การรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 
 

 
ภาพที่ 2-5 การรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทางต่างๆ ของประชาชนในสหรัฐอเมริกา 

ที่มา: Information Handling Services (IHS) 
จากผลการศึกษาโดย Information Handling Services (IHS) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน าของโลกด้านการ

วิจัยเทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 สหรัฐอเมริกามีจ านวนครัวเรือนที่รับชม
โทรทัศน์ 120 ล้านครัวเรือน ในจ านวนนี้ มีผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิล 54 ล้านครัวเรือน (44.8%) รับชม
ผ่านระบบดาวเทียม (เกือบทั้งหมดเป็นแบบบอกรับสมาชิก) 34.4 ล้านครัวเรือน (28.5%) รับชมผ่านระบบ

53.1% 50.8% 49.3% 47.6% 45.7% 44.8%

28.5% 28.4% 28.8% 28.9% 28.8% 28.5%

13.9% 14.6% 14.4% 15.0% 15.8% 16.1%

4.5% 6.0% 7.3% 8.4% 9.6% 10.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2552 2553 2554 2555 2556 2557

Cable Satellite DTT IPTV

สัดส่วนการรับชมโทรทัศน์
ในแต่ละช่องทาง 

ปี พ.ศ. 
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ภาคพ้ืนดินแบบดิจิตอลแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 19.4 ล้านครัวเรือน (16.1%) และผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ 
IPTV 12.7 ล้านครัวเรือน (10.5%) จากตัวเลขในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2557 พบว่า
ประชาชนรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิล ดาวเทียม และ IPTV (Internet Protocol Television) รวมกันราว 
84% โดยที่พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของชาวอเมริกัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่า
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะมีนโยบายส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชน
ที่รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ยังมีสัดส่วนที่น้อย (16.1%) เมื่อเทียบกับ
หลายประเทศทั่วโลกที่ยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

หลังจากท่ีได้เริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนกระท่ังยุติการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทั่วประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2558 สหรัฐอเมริกา
พบกับอุปสรรคในการเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญคือ ปัญหาในการตั้งสถานีรับส่งสัญญาณดิจิตอลของสถานีโทรทัศน์
อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศในบางพ้ืนที่ท าให้การติดตั้งอุปกรณ์เป็นไปอย่างล าบากและล่าช้า ส่งผลให้
ประชาชนในหลายพ้ืนที่ยังไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดิจิตอลได้ รวมทั้งการแข่งขันที่สูงจากโทรทัศน์
ระบบดาวเทียมและเคเบิล เนื่องจากเป็นช่องทางการรับชมโทรทัศน์ที่คนอเมริกันนิยมอยู่ก่อนแล้ว ตลอดจน
ความไม่พร้อมของประชาชนในการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือการรับชมโทรทัศน์ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และ
กลุ่มชนพื้นเมือง ท าให้สหรัฐอเมริกาต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านถึง 17 ปี จึงจะส าเร็จ 

• การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐบาล   

ในด้านของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล รัฐบาล
สหรัฐอเมริกามอบหมายให้ Federal Communications Commission (FCC) และ National Telecommunications 
and Information Administration (NTIA) เป็นผู้รับผิดชอบ โดย FCC เป็นหน่วยงานก ากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมทั้งด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ดาวเทียม และเคเบิล ทั้งระหว่างประเทศและระหว่างรัฐ
ทั้ง 50 รัฐ เป็นผู้ดูแลด้านการออกกฎหมาย แนวทางการออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ ก ากับดูแล
สถานีโทรทัศน์ เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านสู่วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน ส่วน NTIA ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการดูแลด้านนโยบาย
ในการสนับสนุนให้ประชาชนชาวอเมริกันสามารถเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล การให้เงินทุน
สนับสนุน และดูแลประเด็นปัญหาต่างๆ รวมทั้งการเจรจาต่อรองเก่ียวกับคลื่นความถี่กับรัฐบาลต่างประเทศ  

ในช่วงต้นของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล FCC จัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้รับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้แก่สถานีโทรทัศน์รายเดิมเกือบทั้งหมดโดยไม่มีการประมูล ทั้งนี้ FCC 
อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์สามารถถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์รายการเดิมทั้งในระบบแอนะล็อกและ 
ระบบดิจิตอลคู่ขนาน (Simulcast) กันไป โดยมีเงื่อนไขว่า สถานีโทรทัศน์ต้องด าเนินการขยายโครงข่ายและ
ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลด้วย 
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เนื่องจากการใช้คลื่นความถี่ในการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ท าให้มีจ านวนรายการ
โทรทัศน์เพ่ิมขึ้น  ขณะที่ใช้คลื่นความถี่น้อยลง จากเดิมที่ใช้คลื่นความถี่บนช่วง 54-806 MHz (ช่อง 2-69) แต่
หลังจากมีการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล มีการใช้คลื่นเพียงช่วง 54-698 MHz (ช่อง 2-51) 
จึงมีคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือบนช่วง 698-806 MHz (ช่อง 52-69) โดยน าไปจัดสรรส าหรับกิจการโทรคมนาคม 
กิจการด้านความปลอดภัย เช่น ต ารวจ ดับเพลิง และการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ เป็นต้น 

ในการเปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอลที่เริ่มตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิตอล ดังนี้ 

- จัดสรรคลื่นความถี่ช่วง 54-806 MHz (ช่อง 2-69) ให้สถานีโทรทัศน์รายเดิมทุกราย แต่มีเงื่อนไข
ว่า สถานีโทรทัศน์จะต้องด าเนินการขยายโครงข่ายและติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลด้วย 

- สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ต้องออกอากาศรายการที่ไม่เสียค่าสมาชิกแก่ประชาชน
อย่างน้อย 1 ช่อง  

- สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่สามารถน าคลื่นความถี่ไปใช้งานได้ตามความเหมาะสม 
(Desired Mix) ในการให้บริการแก่ประชาชน  

- หากสถานีโทรทัศน์น าคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้บริการแบบคิดค่าใช้จ่ายจากประชาชน 
สถานีโทรทัศน์ต้องน าส่งเงินค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ให้รัฐบาล 5% ของรายได้นั้น 

- ผู้ผลิตโทรทัศน์ต้องติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลในโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2547  

- ช่วงคลื่นความถี่  698-806 MHz ที่ เหลือ (ช่อง 52-69) ได้น าไปเปิดประมูลเพ่ือท ากิจการ
โทรคมนาคม และใช้ในกิจการด้านความปลอดภัยของประเทศ  

นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล 
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศ 

FCC ด าเนินมาตรการส าคัญ 2 ประการ ดังนี้  

 DTV Converter Box Coupon Program 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2541 NTIA จัดสรรงบประมาณกว่า 

1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการช่วยเหลือประชาชน ผ่านโครงการ 
“DTV Converter Box Coupon Program” โดยการแจกคูปองประมาณ 
33.5 ล้านใบ เพ่ือให้ประชาชนน าไปเป็นส่วนลดในการซื้อกล่องรับ
สัญญาณดิจิตอล หรือ Set top box โดยมีแนวทางการแจกคูปอง ดังนี้ 

 1. คูปองแต่ละใบมีมูลค่า 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ คูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซ้ือกล่องรับ
สัญญาณดิจิตอล (Set top box) 
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 2. แต่ละครัวเรือนสามารถขอคูปองได้ไม่เกิน 2 ใบ 

 3. มีการติดตามตรวจสอบการใช้งานคูปองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 4. คูปอง 1 ใบสามารถใช้เป็นส่วนลดเพ่ือซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลได้ 1 กล่องเท่านั้น และ  
ไม่สามารถใช้มูลค่าจากคูปอง 2 ใบเพ่ือซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลกล่องเดียวได้ 

 5. คูปองมีอายุ 90 วัน 

อย่างไรก็ตาม นโยบายที่ควรจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านให้เร็วขึ้นกลับไม่ส่งผลเท่าที่ควร เนื่องจาก 
ชาวอเมริกันส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลผ่านระบบเคเบิลหรือดาวเทียม ( เกินกว่า 80% ของ
ครัวเรือนทั้งหมด) อีกด้านหนึ่ง นโยบายการแจกคูปองยังท าให้การแข่งขันด้านราคาของผู้จ าหน่ายกล่องรับ
สัญญาณดิจิตอลลดลง เพราะไม่มีผู้จ าหน่ายกล่องรับสัญญาณดิจิตอลรายใดลดราคาลงต่ ากว่ากล่องละ 40 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น ราคาขายกล่องรับสัญญาณดิจิตอลในท้องตลาดส่วนใหญ่จึงอยู่ที่ 40-70 ดอลลาร์
สหรัฐฯ และจากการส ารวจพบว่า ร้านค้าที่รับคูปองจากนโยบายมักจ าหน่ายกล่องรับสัญญาณดิจิตอลในราคา
สูงกว่าราคาปกติถึงกล่องละ 21-34 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

 DTV Tuner Enforcement 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 FCC ได้ออกประกาศส าหรับผู้ประกอบการที่ผลิตหรือน าเข้าโทรทัศน์ 

โดยก าหนดให้โทรทัศน์รุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาจะต้องมีเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลภายในตัว แต่เนื่องจากต้องให้
เวลาแก่ผู้ผลิตโทรทัศน์ในการปรับแผนการผลิต FCC ได้เริ่มทยอยบังคับใช้จากโทรทัศน์ขนาดใหญ่ (ขนาดจอ
ใหญ่กว่า 36 นิ้ว) แล้วจึงบังคับใช้กับโทรทัศน์ขนาดเล็กรองลงไป (ขนาดจอ 13-35 นิ้ว) โดยข้อก าหนดดังกล่าว
มีผลบังคับใช้กับโทรทัศน์ทุกรุ่นในปี พ.ศ. 2550 โดยเป้าหมายส าคัญของนโยบายนี้คือการเพ่ิมสัดส่วนของ
ประชาชนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และลดจ านวนผู้ที่ต้องการรับคูปองอุดหนุน
ค่ากล่องรับสัญญาณดิจิตอลลง 

• ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ   

เนื่องจากสหรัฐอเมริกาได้เริ่มมีการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตั้งแต่ปี พ.ศ.  2541 
โดยใช้เทคโนโลยีแบบ ATSC ซึ่งไม่ได้มีความก้าวหน้าเหมือนระบบ DVB-T ในปัจจุบัน ส่งผลให้การรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีปัญหาเรื่องสัญญาณขาดหายค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบริเวณภายใน  
ตึกใหญ่หรือในพ้ืนที่ห่างไกล ด้วยเหตุนี้ ท าให้ประชาชนบางพ้ืนที่ไม่สามารถรับชมรายการทางโทรทัศน์ได้ โดย
เกิดลักษณะภาพบนหน้าจอโทรทัศน์ค้าง กระพริบ หรือภาพดับไปจากหน้าจอโทรทัศน์ 
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นอกจากปัญหาด้านสัญญาณที่เกิดจากเทคโนโลยีแบบ ATSC สหรัฐอเมริกายังประสบปัญหาในด้าน
การสร้างสถานีส่งสัญญาณ สหรัฐอเมริกาใช้วิธีการขยายโครงข่ายสัญญาณระบบดิจิตอลแบบพร้อมกัน ทั้ง
ประเทศ โดยจากผลการส ารวจสถานีโทรทัศน์ถึงปัญหาในการสร้างสถานีส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลในช่วง ปี พ.ศ. 2544 - 2545 ทั้งสถานีโทรทัศน์ที่ติดตั้งสถานีส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลแล้วและ
สถานีโทรทัศน์ที่ก าลังติดตั้งสถานีส่งสัญญาณในระบบดิจิตอล พบว่าสถานีโทรทัศน์ที่ติดตั้งสถานีส่งสัญญาณใน
ระบบดิจิตอลจะมีปัญหาหลัก 3 ล าดับแรกคือปัญหาจากสภาพอากาศ การขาดแคลนอุปกรณ์ และขาดแคลน
แรงงาน ตามล าดับ ขณะที่สถานีโทรทัศน์ที่ก าลังติดตั้งสถานีส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลจะมีปัญหาหลัก 3 
ล าดับแรกคือปัญหาจากสภาพอากาศ ปัญหาจากการระดมทุน และการขาดแคลนแรงงาน  

ดังนั้น จึงเห็นว่าปัญหาหลักที่เผชิญร่วมกันของสถานีโทรทัศน์ซึ่งส่งกระทบกับการสร้างสถานีรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของสหรัฐอเมริกาก็คือปัญหาด้านสภาพอากาศและการขาดแคลน
แรงงานซึ่งส่งผลต่อความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณท่ีถ่ายทอดออกสู่ประชาชน 

โดยสรุป การขยายความครอบคลุมของโครงข่ายเพ่ือรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของ
สหรัฐอเมริกาเป็นไปได้ค่อนข้างช้า ทั้งจากปัญหาด้านเทคโนโลยีและจากปัญหาในการติดตั้งสถานีรับส่ง
สัญญาณ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในเทคโนโลยี และ
ขาดแคลนเงินทุน โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์รายย่อยที่มีโครงข่ายสัญญาณครอบคลุมน้อย  ท าให้ใช้ระยะ
เวลานานในการขยายโครงข่ายซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านสู่วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
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ที่มา: Government Accountability Office, USA 



 รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2-11 
 

• การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน   

National Telecommunications and Information Administration ( NTIA)  แ ล ะ  Federal 
Communications Commission (FCC) ได้ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์รวมกันเกือบ 130 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 4,500 ล้านบาท เพ่ือสร้างการรับรู้และให้ความรู้กับประชาชนโดยเน้นเฉพาะ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Target demographic group) ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิตอล
มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มชนกลุ่มน้อย กลุ่มคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ ครัวเรือน
ในชนบท และกลุ่มคนพิการ โดยได้มีการระบุพ้ืนที่ที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบทั้ งหมด 45 
พ้ืนที่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่

 1. พ้ืนที่ที่มีครัวเรือนมากกว่า 150,000 ครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระบบแอนะล็อก 

 2. พ้ืนที่ที่มีครัวเรือนมากกว่า 20% ที่รับชมโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระบบแอนะล็อก 

 3. เมือง 10 เมือง ที่มีประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ขณะเดียวกันข้อมูลจาก Government Accountability Office (GAO) ของสหรัฐอเมริการะบุว่าทาง
ภาค เอกชน ได้ แก่  สมาคมวิทยุ โทรทั ศน์ แห่ งช าติ  ( National Association of Broadcaster) และ 
สมาคมโทรคมนาคมและเคเบิลแห่งชาติ (National Cable and Telecommunication Association) จัดสรร
งบประมาณรวมกันกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 50,000 ล้านบาท ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ถึงการเปลี่ยนจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอลผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น โฆษณาออกอากาศผ่าน
โทรทัศน์ 15-30 วินาที ซึ่งมีทั้งภาษาสเปน และภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ (Roadshow) และจัดท า
เว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชน เป็นต้น 

นอกจากนี้ FCC ออกมาตรการบังคับให้ภาคเอกชน ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ผู้ผลิตโทรทัศน์ และ
ร้านค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิตอล ดังนี้ 

 DTV Consumer Education Enforcement 
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2551 FCC ได้ก าหนดให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งแบบภาคพ้ืนดิน เคเบิล และ

ดาวเทียม มีการออกอากาศในช่องโทรทัศน์ของตนเอง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลและ
นโยบายการแจกคูปองให้ประชาชนได้รับทราบ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ต้องรายงานสถานะของการ
ประชาสัมพันธ์ต่อ FCC เป็นรายไตรมาส ส าหรับผู้ให้บริการรายการวีดิโอหลากหลายช่องทาง หรือ MVPDs 
(Multichannel Video Programming Distributors) ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 
ส่วนผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารที่ผลิตสินค้าชุดใหม่ออกมาจะต้องมีฉลากแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล
และนโยบายการแจกคูปอง 
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 Analog-only Labeling Enforcement 
แม้ว่าโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาหลังปี พ.ศ. 2547 จะเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมด แต่ผู้ผลิตหรือ 

ผู้น าเข้าโทรทัศน์มักจะมีสินค้าคงคลังที่เป็นโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกรุ่นเก่าอยู่ ดังนั้นเพื่อป้องกันความสับสน
หรือความเข้าใจผิดของประชาชน ผู้ผลิตโทรทัศน์ต้องติดป้ายฉลากเพ่ือบ่งบอกว่าเป็น โทรทัศน์ในระบบ 
แอนะล็อกดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   

 ที่มา: Federal Communications Commission (FCC) 

การรับรู้เรื่องโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประชาชน 
แม้ว่าจะมีนโยบายแจกคูปองเพ่ือซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลประกอบกับมีการประชาสัมพันธ์อย่าง

ต่อเนื่อง แต่อุปสรรคส าคัญประการหนึ่งคือ การประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์มักจะแจ้งให้ประชาชนเข้าไปหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ ขณะที่กลุ่มประชากรที่ยังมีระดับการรับรู้น้อยโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ครัวเรือน
ในชนบท และผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 
 

ภาพที่ 2-7 ป้ายฉลากแจ้งประชาชนของโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกที่วางขายในท้องตลาด 

Consumer Alert 
This television receiver only has an analog broadcast tuner and will require a converter box 
after February 17, 2009 to receive over-the-air broadcasts with an antenna because of the 
Nation's transition to digital broadcasting. Analog-only TVs should continue to work as before 
with cable and satellite TV services, gaming consoles, VCRs, DVD players, and similar products. 
For more information, call the Federal Communications Commission at 1-888-225-5322 (TTY: 
1-888-835-5322) or visit the Commission's digital television website at: www.dtv.gov. 
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 ที่มา: Nielsen 

จากผลการส ารวจประชากรที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณดิจิตอล ตั้งแต่เดือนมกราคม  
พ.ศ. 2551 ถึงกันยายน พ.ศ. 2552 โดย Nielsen พบว่าในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ยังมีประชากรกว่า 
10.5% ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณดิจิตอล แต่สัดส่วนดังกล่าวลดน้อยลงอย่าง
ต่อเนื่องจนกระทั่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่มีการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก
ส าหรับสถานีหลัก พบว่าประชากรที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณดิจิตอลลดลงเหลือเพียง 2.5% ของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยประชากรในกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย คนชรา กลุ่มฮิสแปนิค (Hispanic) 
และกลุ่มผิวสี  

• การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

ในปี พ.ศ. 2545 แม้สถานีโทรทัศน์ส่วนหนึ่งมีการเปลี่ยนไปรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบใน
ระบบดิจิตอล แต่จากการส ารวจโดย GAO ของสหรัฐอเมริกา พบว่า สถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมและ
ไม่ได้มีความสนใจในการเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ความไม่พร้อมด้านเงินทุนใน
การลงทุนติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณ ความไม่มั่นใจว่าจะมีผู้ชมสนใจมากพอ รวมทั้งปัจจัยด้านการแข่งขัน  
ที่หากเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลแล้วอาจส่งผลให้สถานีโทรทัศน์สูญเสียผู้ชมไป เนื่องจากมีความเห็นว่ายังมี
ประชาชนจ านวนหนึ่งที่ไม่พร้อมจะรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมทั้งปัญหาด้านการติดตั้งสถานีรับส่ง
สัญญาณซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญมาก โดยสถานีโทรทัศน์ให้ความเห็นว่า สภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาหลักของ
การติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณ เนื่องจาก หิมะ ลม และพ้ืนที่เป็นน้ าแข็ง ส่งผลกระทบอย่างมากในการติดตั้ง
สถานีรับส่งสัญญาณ จึงท าให้การขยายโครงข่ายของการรับส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอลเป็นไปได้ช้า 
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ภาพที่ 2-8 ผลการส ารวจกลุ่มประชากรที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
เดือน ม.ค. 2551 - ต.ค. 2552 
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นอกจากนี้ ปัญหารองลงมาที่เป็นอุปสรรคต่อการติดตั้งเสาสัญญาณก็คือความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ และ
เงินทุน  

จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ประชาชนในหลายพ้ืนที่ของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้แม้จะมีกล่องรับสัญญาณ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ FCC ต้องเลื่อนก าหนดการยุติ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกออกไปดังกล่าวข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์จ านวนมากยังไม่มีความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนผ่าน แต่
ทางด้าน ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายกล่องรับสัญญาณดิจิตอลนั้นส่วนใหญ่มีความพร้อมมากกว่า จากการสุ่ม
ส ารวจร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายกล่องรับสัญญาณดิจิตอลกว่า 132 ร้าน ใน 12 เมือง ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า
ตัวแทนจ าหน่ายในร้านค้าดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล โดยกว่า 90% ของตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกส ารวจ ทราบว่าจะมีการยุติ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในปี พ.ศ. 2552 รวมทั้งสามารถอธิบายการท างาน การใช้
กล่องรับสัญญาณดิจิตอล และการใช้สิทธิประโยชน์จากคูปองได้ 

ที่มา: : Government Accountability Office, USA 

นอกจากนี้ ด้านผู้ประกอบการที่ผลิตโทรทัศน์มีความพร้อมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน  
การด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาล โดยได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของ FCC (Federal Communications 
Commission) ปี พ.ศ. 2547 ที่ก าหนดให้โทรทัศน์รุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาต้องมีเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลในตัว 
โดยผู้ผลิตโทรทัศน์ทยอยปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและสามารถเปลี่ยนมาผลิตโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั้งหมด
ได้ในปี พ.ศ. 2550 ตามท่ี FCC ก าหนด 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากในช่วงแรกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจัดสรรคลื่นความถ่ีให้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์ราย
เดิมทุกรายส าหรับการให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน แม้ในภายหลังจะมี  
The CW Television Network ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ทร่ วมทุ นระหว่ า ง  CBS Corporation และ Warner Bros. 

ภาพที่ 2-9 ผลการส ารวจความเข้าใจต่อการรับส่งสญัญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ของตัวแทนจ าหน่ายของร้านค้าปลกี 
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Entertainment เข้ามาเป็นผู้เล่นรายใหม่ แต่ไม่มีนโยบายหรือบทบาทในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน ท าให้
หน้าที่ในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านจะอยู่ที่รัฐบาลเป็นหลัก ไม่ว่าในเรื่องของการให้ความรู้แก่ประชาชน หรือ 
การด าเนินการสนับสนุนต่างๆ 

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่  

ตามที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่สถานีโทรทัศน์รายเดิมในช่วงแรกดังที่กล่าว ก่อน
น ามาจัดสรรใหม่ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาในช่วงหลังส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ 
รายย่อย เมื่อเทียบกับสถานีโทรทัศน์หลักอย่าง NBC CBS ABC และ Fox มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่มี
ความสามารถในการแข่งขันบนแพลตฟอร์มวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้ คือ “The CW 
Television Network” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง CBS Corporation ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ เป็นรายเดิม และ Warner Bros. Entertainment บริษัทผลิต 
สื่อภาพยนตร์และเพลงเพ่ือความบันเทิง โดยการรวมตัวของทั้งสองรายนี้ ท าให้มีจุดแข็งทั้งด้านระบบโครงข่าย
ของ CBS เดิม ที่มีระบบโครงข่ายครอบคลุมเกือบทั้งประเทศแล้ว ประกอบกับเนื้อหารายการบันเทิงของ 
Warner Bros. ท าให้ CBS มีข้อได้เปรียบเหนือผู้ประกอบการรายใหม่จากบริษัทอ่ืน และสามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการหรือสถานีวิทยุรายเก่าได้ไม่ยากนัก  

The CW Television Network มีกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายคือกลุ่มเยาวชน ให้บริการรายการโทรทัศน์ที่
เน้นด้านความบันเทิง โดยเฉพาะซีรีส์ภาพยนตร์ เช่น America's Next Top Model Arrow The Flash The 
Vampire Diaries เป็นต้น ด้วยความสามารถในการแข่งขันของ The CW Television Network ทั้งด้านระบบ
โครงข่ายที่ครอบคลุมและเนื้อหาที่น่าสนใจนี้เอง ท าให้ The CW Television Network ขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการ
รายหลักรายที่ 5 ในสหรัฐอเมริกา รองจาก NBC CBS ABC และ Fox 

• เนื้อหาของสื่อดิจิตอล   

จากเดิมท่ีมีการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกนั้น สหรัฐอเมริกาใช้คลื่นความถี่บนช่วง 
54-806 MHz (ช่อง 2-69)  แตห่ลังจากมีการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สหรัฐอเมริกาไมีการ
ใช้คลื่นเพียงช่วง 54-698 MHz (ช่อง 2-51)  เนื่องจากเทคโนโลยีแบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จ านวน
รายการโทรทัศน์จึงมีมากขึ้น ดังตารางเปรียบเทียบจ านวนสถานีโทรทัศน์ก่อนและหลังการเริ่มรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ด้านล่าง  
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Program Types Before DSO* After DSO* Coverage 

Genre-based and general 
entertainment television 

2 30 42% 

Major English-language commercial  4 5 97% 

Public television 4 12 30% 
Shopping 4 4 34% 

Spanish language 4 14 25% 

Religious television 12 26 18% 
News, sports and lifestyle  13 19% 

Program Guide  1 10% 

Total 30 105  
*หมายเหตุ: DSO - Digital Switch-on ปี พ.ศ. 2541 
ที่มา: รวบรวมจากเว็บไซต์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

แม้ว่าจ านวนช่องสัญญาณลดน้อยลง แต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลแบบ 
ATSC ส่งผลให้หลังจากมีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน สหรัฐอเมริกามีจ านวนสถานีโทรทัศน์เพ่ิมขึ้น
จาก 30 ราย เป็น 105 ราย โดยประเภทรายการที่มีจ านวนสถานีโทรทัศน์
เ พ่ิ ม ขึ้ น ม า ก ที่ สุ ด  3 ล า ดั บ แ ร ก  คื อ  Genre-based and general 
entertainment television (28 ราย) Religious television (14 ราย) และ 
News, sports and lifestyle (13 ราย )  ขณะที่ ช่ องรายการหลั กที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ (Major English-language commercial) จากเดิมท่ีมีเพียง NBC CBS ABC และ Fox ให้บริการ
อยู่มี The CW Television Network เข้ามาร่วมให้บริการด้วยในปี พ.ศ. 2549  

จากตารางด้านบน มีข้อน่าสังเกตว่าช่องรายการหลักที่เป็นภาษาอังกฤษที่มีสถานีโทรทัศน์ Fox ABC 
NBC CBS และ The CW เป็นผู้ให้บริการ มีอัตราการครอบคลุมของสัญญาณอยู่ที่ 97% ขณะที่ช่องรายการ
ประเภทอ่ืน แม้ว่ามีจ านวนสถานีโทรทัศน์รายใหม่เพ่ิมเข้ามากว่า 75 ราย มีอัตราการครอบคลุมของสัญญาณ
อยู่ที่ 10 - 42% เท่านั้น สะท้อนถึงความนิยมของผู้ชมที่คาดว่ายังนิยมรับชมรายการประเภทดังกล่าวผ่าน
เคเบิลและดาวเทียมมากกว่า นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์รายใหม่ที่เพ่ิมขึ้นกว่า 75 ราย ท าให้มีจ านวนสถานี
หลัก (Full-power Stations) ในระบบดิจิตอล เพ่ิมข้ึนจาก 1,614 สถานี เป็น 2,361 สถานี 

เครือข่ายสถานวีิทยุโทรทัศน์หลัก 
5 รายในสหรัฐอเมริกา 
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ภาพที่ 2-10 เปรียบเทียบจ านวนสถานีหลัก ก่อนและหลังการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
หมายเหตุ: *DSO: Digital Switch-on ปี พ.ศ. 2541 
ที่มา: รวบรวมจากเว็บไซต์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ตามจากผลส ารวจของ Nielsen ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าประชาชนชาวอเมริกันรับชม
โทรทัศน์ผ่านทางช่องเคเบิลและดาวเทียมที่เป็นแบบบอกรับสมาชิกเกินกว่า 80% ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนถึง
ความนิยมในเนื้อหาของช่องเคเบิลและดาวเทียมที่ยังเหนือกว่าโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้
เป็นอย่างดี 
  

1,614

2,361

Before DSO* After DSO*
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2.2.2 กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร 

• ภาพรวมการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

สหราชอาณาจักรใช้ระยะเวลาใน 

การเปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล 

รวมทั้งสิ้น 14 ปี โดยมีการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในปี พ.ศ. 2541 

จากนั้น ในปี  พ.ศ.  2550 ผู้ ให้บริการวิทยุ

โทรทัศน์เริ่มด าเนินการยุติการรับส่งสัญญาณ

วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก  และในปี  

พ.ศ. 2555 สหราชอาณาจักรยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกอย่างเป็นทางการ 

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ 

สหราชอาณาจักรใช้ เทคโนโลยีแบบ DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) ใน 

การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลส าหรับความคมชัดมาตรฐาน และอยู่ในช่วงทดลองและขยาย

ผลการใช้เทคโนโลยีแบบ DVB-T2 ในการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลส าหรับความคมชัดสูง 

เกณฑ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

ในปี พ.ศ. 2552 ทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรออกประกาศเกณฑ์ซึ่งจะต้องท าให้ได้ก่อนที่จะมี 

การยุติระบบแอนะล็อก ไว้ทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่ 

 1) ประชาชนทุกคนที่สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกประเภทบริการสาธารณะ 

(Public services) ได้แก่ ช่อง BBC 1 BBC 2 ITV Channel 4/S4C และ Channel 5 จะต้องสามารถรับ

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ 

 2) การเปลี่ยนจากการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอลจะต้องเป็น

ทางเลือกท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนที่ต่ า 

 3) ประชาชนจ านวน 95% สามารถเข้าถึงอุปกรณ์รับสัญญาณในระบบดิจิตอลได้ 

 

 

 

DSO 2541 

ASO (เริ่มต้น) 2550 

ASO 2555 

ประเภทเทคโนโลยี DVB-T1, DVB-T2 

จ านวนประชากร 65 ล้านคน 

จ านวนครัวเรือน 27.1 ล้านครัวเรือน 

DTT Coverage 98.5% 

GDP/Capita PPP (USD) 
(พ.ศ. 2557)  

40,223 
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การรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 

 ที่มา: Information Handling Services (IHS) 

ในปี  พ.ศ.  2541 ก่อนที่ จะมีการเริ่ มรับส่ งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอล ระบบโทรทัศน์ ใน 

สหราชอาณาจักรมีการให้บริการอยู่ 3 ประเภท แบ่งเป็นการรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินด้วยระบบแอนะล็อก 

(ประมาณ 76%) การรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก (ประมาณ 14%) และการรับส่ง

สัญญาณผ่านเคเบิลด้วยระบบแอนะล็อก (ประมาณ 12%) โดยในช่วง 4 ปีแรก (พ.ศ. 2541 - 2545) ของ

การเริ่มใช้ระบบดิจิตอล ช่องรายการส่วนใหญ่ของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลมีการให้บริการเป็นแบบ

บอกรับสมาชิก (Pay Digital Terrestrial TV) ซึ่งไม่ได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากเนื้อหาของผู้ให้บริการใน

ระบบดิจิตอลยังไม่ดึงดูดความสนใจของประชาชนเท่าที่ควร ประกอบกับมีการแข่งขันอย่างรุนแรงจากโทรทัศน์

ระบบดาวเทียมซึ่งมีเนื้อหาที่ผู้ชมให้ความสนใจมากกว่า จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 ทางคณะกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร หรือ Independent Television Commission 

(ITC) มีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์บนระบบดิจิตอลแบบไม่เสียเงิน (Free DTT) และมีการวางแผนใน

การท าการประชาสัมพันธ์และจัดท านโยบายส่งเสริมประชาชนในการเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอล จึงท าให้

โทรทัศน์บนระบบดิจิตอลได้รับความนิยมมากขึ้นและมีผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆ ดังที่เห็นได้จากรูปด้านบน และ  

ท าให้ในปี พ.ศ. 2555 สหราชอาณาจักรสามารถยุติการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แบบแอนะล็อก 
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ป ีพ.ศ. 

ภาพที่ 2-11 การรับชมโทรทัศน์ของชาวสหราชอาณาจักรผ่านช่องทางต่างๆ 
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จากบทเรียนของสหราชอาณาจักร พบว่า สาเหตุของความผิดพลาดในการเปลี่ยนผ่านในช่วงแรกคือ

การที่สถานีโทรทัศน์ใช้รูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model) แบบบอกรับสมาชิก ทั้งๆ ที่เนื้อหารายการ

ไม่น่าสนใจเท่ากับเนื้อหาที่มีในระบบเคเบิลและดาวเทียม ส่งผลให้ ITV ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต Mux ในช่วง

แรกไม่สามารถอยู่รอดได้เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนมหาศาล รัฐบาลจึงต้องน า Mux มาประมูลใหม่ ส่วน 

ผู้ที่ประมูลได้ซึ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจแบบให้ประชาชนรับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้ชื่อ 

Freeview และหารายได้จากการโฆษณาอีกทีหนึ่ง จึงท าให้ประชาชนหันมารับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมาก

ขึ้น 

• การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐบาล  

แนวทางการให้ใบอนุญาต 
ในระยะแรก สหราชอาณาจักรมีการจัดสรรใบอนุญาตส าหรับ Multiplex Operators จ านวน 6 ราย 

ตามจ านวน Mux ที่มีอยู่เดิม ได้แก่ Mux 1 Mux 2 Mux A Mux B Mux C และ Mux D โดยจัดสรร Mux 1 
ให้ BBC โดยตรง ขณะที่ 5 Mux ที่เหลือจะออกใบอนุญาตตาม “Broadcasting Act 1996” โดยใช้วิธีการ
ประมูล และใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวมีอายุ 12 ปี 

อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นไปอย่างราบรื่น  

ทางคณะกรรมการอิสระเพ่ือก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร หรือ ITC เห็นว่าควรให้ผู้ผลิต

รายการรายเดิมซึ่งมีความพร้อมในการด าเนินงานอยู่แล้วเข้ามาออกอากาศในระบบดิจิตอลเพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลได้อย่างราบรื่น จึงได้จัดสรร Mux ครึ่งหนึ่ง (จ านวน 3 Mux 

จากทั้งหมด 6 Mux) ให้แก่ผู้ประกอบการรายเดิมที่ผลิตเนื้อหาในระบบแอนะล็อกจ านวน 5 ราย โดย BBC 

ได้รับจัดสรร Mux 1 ส่วน ITV และ Channel 4 ได้รับจัดสรร Mux 2 ขณะที่ Channel 5 และ S4C ได้รับ

จัดสรร Mux A ส่วนที่เหลืออีก 3 Mux ได้น าไปประมูลในปี พ.ศ. 2545 

โดยในปี พ.ศ. 2545 สถานีโทรทัศน์  BBC ร่วมกับ บริษัท Crown Castle UK (Arqiva ได้ เข้า 

ซื้อกิจการในภายหลัง) และ BSkyB ร่วมกันจัดตั้ง Consortium ภายใต้ชื่อ Freeview เพ่ือยื่นข้อเสนอต่อ ITC 

ในการขอใบอนุญาต Mux B C และ D เพ่ือให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้ชนะการประมูลนี้ไป จากนั้น 

ในปี พ.ศ. 2556 ITC ยังมีการออกใบอนุญาต Mux เพ่ิมเติมอีก 2 ใบอนุญาต (Com7 และ Com8) โดยวิธีการ

ประมูลเช่นกัน ท าให้ปัจจุบัน สหราชอาณาจักรมี Mux ทั้งสิ้น 8 Mux 

ส าหรับสถานีโทรทัศน์ที่ต้องการผลิตเนื้อหารายการและส่งสัญญาณผ่าน Mux ดังกล่าวต้องขอ
ใบอนุญาตในการให้บริการจากรัฐบาลเช่นกัน โดยระบุประเภทของเนื้อหาและบริการที่จะน าเสนอ และหากไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญารัฐบาลสามารถเรียกคืนใบอนุญาตดังกล่าวได้ 
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นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังมีนโยบายป้องกันการผูกขาด โดยก าหนดข้อจ ากัดไว้ส าหรับผู้ที่จะได้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลว่าจะต้องมีส่วนแบ่งตลาด (Market share) ใน 

ตลาดหนังสือพิมพ์ไม่เกิน 20%  

นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรออกนโยบายช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์รับสัญญาณ

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ทั้งนี้ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนี้ 

 Digital Switchover Help Scheme 

เป็นกลไกการช่วยเหลือที่รัฐบาลร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ BBC เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ

เป็นเจ้าของอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมประชากรประมาณ  

7 ล้านครัวเรือน เงื่อนไขของครัวเรือนที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือ คือ 

 1) ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนอายุ 75 ปีขึ้นไป  

 2) ครัวเรือนที่มีคนพิการ ตาบอด หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

 3) ผู้ที่อาศัยอยู่ใน Care Home อย่างน้อย 6 เดือน 

โดยครัวเรือนที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจะได้รับชุด

อุปกรณ์ หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลและมีบริการติดตั้ง หรือ

เปลี่ยนเสาอากาศใหม่หากมีการช ารุด พร้อมทั้งการรับประกัน

การใช้งานอีก 12 เดือน หลังจากมีการติดตั้ง โดยครัวเรือนที่ไม่

เข้าเกณฑ์ดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเสาอากาศหรือซื้อ

กล่องรับสัญญาณดิจิตอล ในราคา 40 ปอนด์ อย่างไรก็ตาม 

ครัวเรือนใดที่ต้องการซื้อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเครื่องใหม่หรือซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลจะได้รับส่วนลดใน

การซื้อเช่นกัน แต่หากครัวเรือนใดต้องการเปลี่ยนเป็นรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบบอกรับสมาชิก 

(Subscription) ก็จะได้รับส่วนลดหรือเงินชดเชยในส่วนนี้ไปแทน และนอกเหนือจากการสนับสนุนจากรัฐบาล

แล้ว สถานีโทรทัศน์บางสถานีได้แจกกล่องรับสัญญาณดิจิตอลให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายท าให้

ประชาชนบางส่วนสามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ ผลจากนโยบายดังกล่าว มีประชาชนมาใช้สิทธิ์กว่า 1.3 ล้าน

ครัวเรือน โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 260 ล้านปอนด์ หรือกว่า 13,000 ล้านบาท  

หลังจากที่มีการใช้นโยบาย Digital Switchover Help Scheme ทาง BBC Trust ซึ่งเป็นหน่วยงาน

อิสระที่ดูแลการท างานของ BBC มีการดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน โดยมีการวัดความส าเร็จของนโยบาย

ดังกล่าวผ่าน 4 ตัววัด ดังนี้  

การติดตั้งเสาอากาศภายใต้นโยบาย 
Digital Switchover Help Scheme 
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1) มีครัวเรือนที่เปลี่ยนมารับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่านระบบดิจิตอลมากขึ้น 

 2) การเข้าถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล หรือเข้าถึงได้ยากท่ีสุด 

 3) การบริการที่ดีเยี่ยมแก่ประชาชน 

 4) ความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ไป 

ทั้งนี้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน รัฐบาลได้มอบหมายให้ Office of Communications 

(Ofcom) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นตาม “Office of Communications Act 2002” มีหน้าที่ใน

การดูแลกิจการทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และไปรษณีย์ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและรัฐบาล เป็นผู้ดูแล

การด าเนินงานทั้งในด้านการออกใบอนุญาต การวิจัย การออกข้อก าหนดและนโยบาย รับค าร้องเรียนจาก

ประชาชน การแข่งขันในอุตสาหกรรม และป้องกันการใช้คลื่นความถี่ในทางที่ผิด 

• ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ  

สหราชอาณาจักรให้ความส าคัญกับการขยายโครงข่ายรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เป็นอย่างมาก โดยในตอนเริ่มต้น ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่  

 - Ofcom มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่กับหน่วยงานภายนอก 

เพ่ือให้การใช้คลื่นความถี่เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งคลื่นความถี่ที่น าไปรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอล และเพ่ือบริการอ่ืน เช่น โทรคมนาคม หรือด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

 - Arqiva คือ บริษัทด้านโทรคมนาคมในสหาราชอาณาจักรที่ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ติดตั้ง

โครงข่าย และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ส าหรับการขยายโครงข่ายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนี้ Arqiva 

มีหน้าที่ในการอัพเกรดและติดตั้งสถานีส่งสัญญาณตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ 

 - Digital UK เป็นหน่วยงานที่ร่วมกันจัดตั้งโดยสถานีโทรทัศน์หลายราย เช่น BBC Arqiva SDN และ 

ITVเป็นต้น มีหน้าที่ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยหนึ่งในกิจกรรมการ

สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านนี้ คือการบริหารจัดการโครงการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

สหราชอาณาจักรมีเป้าหมายที่จะขยายโครงข่ายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้ครอบคลุม

ทั่วประเทศ เทียบเท่าอัตราการครอบคลุมของสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกที่ 98.5% ภายใน 5 ปี

แรก โดยการขยายโครงข่ายสัญญาณในช่วงแรกจะเป็นการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่มี

ความคมชัดมาตรฐานเท่านั้น ส่วนการรับส่งสัญญาณที่มีความคมชัดสูงได้เพ่ิมเข้ามาในภายหลังที่มีการน า

เทคโนโลยีแบบ DVB-T2 มาทดลองใช้  
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แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

ในการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ทางสหราชอาณาจักรก าหนดเกณฑ์ไว้  

3 ข้อ ได้แก่ 

 1) ประชาชนทุกคนที่สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกประเภทบริการสาธารณะ 

(Public services) ได้แก่ ช่อง BBC 1 BBC 2 ITV Channel 4/S4C และ Channel 5 จะต้องสามารถรับ

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ 

 2) การเปลี่ยนจากการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอลจะต้องเป็น

ทางเลือกท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนที่ต่ า 

 3) ประชาชนจ านวน 95% ต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ 

แม้ว ่าในระยะแรกรัฐบาลสหราชอาณาจักรคาดหวังว่าจะสามารถด าเนินการยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกได้ในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2553 แต่ก็ไม่สามารถท าได้ เนื่องจาก

ในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ตามเงื่อนไข

ข้อที่ 3 ที่ก าหนดให้ “ประชาชนจ านวน 95% ต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์รับสัญญาณในระบบดิจิตอล

ได้”  

สหราชอาณาจักรมีแนวทางในการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกด้วยวิธีการ

ทยอยยุติเป็นรายพ้ืนที่/ช่อง โดยเริ่มยุติการรับส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกของช่อง BBC two ในบางพ้ืนที่ใน

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 เพ่ือเริ่มส่งสัญญาณดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

หลังจากที่ได้มีการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ

แอนะล็อกมากขึ้น ผลปรากฏว่ามีประชาชนจ านวนหนึ่งใน

พื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์

ในระบบแอนะล็อกน้อยอยู่แล้ว ประมาณ 25,000 คน 

ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ ประชาชนจึงได้เรียกร้องให้มีการ

ปรับปรุงคุณภาพการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพก่อนที่จะท าการยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

แผนการยุตกิารรับส่งสัญญาณวิทยโุทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก
ของสหราชอาณาจักร 
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ส าหรับการทยอยยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกแต่ละพ้ืนที่ ใช้เวลาทั้งหมด  

5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ปีท่ียุติระบบ
แอนะล็อก 

พื้นที่ด าเนินการ จ านวนครัวเรือน 
(สะสม) 

% ต่อครัวเรือนทั้งหมด 

2551 เขตรอบนอกเมือง 74,000 0.3% 
2552 เขต West Country Wales และ 

Granada 
4.8 ล้าน 18% 

2553 เขต West STV North STV Central 
และ Channels Islands 

7.1 ล้าน 27% 

2554 เขต Central Angila และ Yorkshire 17.6 ล้าน 66% 

2555 เขต Meridian London Tyne Tees 
Northern Ireland 

26.7 ล้าน 100% 

ที่มา: Digital UK 

• การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน   

เนื่องจากในช่วงเริ่มต้นของการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ทั้งรัฐบาลและภาคเอกชน

ไม่มีการด าเนินประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ในวงกว้าง จึงส่งผลให้การเปลี่ยนผ่านในช่วงแรกๆ เป็นไป

ค่อนข้างช้า อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2550 ทางรัฐบาลและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันออกแบบแนวทางใน 

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลผ่านหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการขึ้น

ข้อความประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ แจกแผ่นพับ การลงพ้ืนที่ในเขตชุมชน และการโฆษณาทางออนไลน์  

 

ภาพที่ 2-12 การแสดงข้อความแจ้งเตือนการยุติระบบแอนะล็อกในโทรทัศน์ทั้งระบบแอนะล็อกและดิจิตอล 
ที่มา: Digital UK 
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ในช่วงแรกของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและแผนการ

ยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก รัฐบาลมีการประชาสัมพันธ์จากทั้งหน่วยงานของรัฐและ

สถานีโทรทัศน์ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระบบส่งสัญญาณ แต่ด้วยเหตุที่ระบบ

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลยังไม่ครอบคลุมในบางพ้ืนที่ท าให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถรับ

สัญญาณได้ โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ประกอบกั บการ

ประชาสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาที่สั้นเกินไปท าให้ประชาชนบางกลุ่มปรับตัวไม่ทัน จึงเกิดความไม่พอใจและ

ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐบาลรับผิดชอบโดยการขยายเวลาการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลออกไปก่อน   

ดังนั้นทางรัฐบาลจึงได้ปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ โดยได้แบ่งการประชาสัมพันธ์ออกเป็น 3 ระยะ 

ได้แก่  

 ระยะที ่1 สร้างการรับรู้ถึงแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก  

 ระยะที่ 2 สร้างความตระหนักส าหรับผู้ชมบน Freeview ถึงผลกระทบ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหาซื้อ

กล่องรับสัญญาณดิจิตอลหรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

 ระยะที 3 การผลักดันให้ประชาชนเกิดการกระท า โดยส่งข้อความเตือนผ่านทุกช่องทาง พร้อมกับ  

การประกาศวันที่จะยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกแบบถาวร 

นอกจากการปฏิบัติตามแผนการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ส าหรับการประชาสัมพันธ์ในระดับภูมิภาค 

รัฐบาลมีการคัดเลือก Help Scheme Ambassador ในการเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน 

โดย Help Scheme Ambassador จะเป็นประชาชนในภูมิภาคนั้นๆ เช่น ต ารวจ นักกีฬา พนักงานการกุศล 

สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น พร้อมทั้งการให้บริการอย่างดีของเจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ 

ผลจากการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องและการบริการที่ดีนี้ ท าให้ประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจและเปลี่ยนมาใช้กล่องรับสัญญาณหรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลกันมากขึ้น และจากผลการส ารวจ

พบว่า ประชาชน 95% ที่เปลี่ยนมาใช้กล่องรับสัญญาณหรือโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้วจะแนะน าและ 

บอกต่อให้เพ่ือน เปลี่ยนมาใช้เช่นกัน 

จากที่มีการตั้งงบประมาณไว้ส าหรับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการเปลี่ยนผ่านจาก

การรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล เดิมทีมีการตั้งงบประมาณไว้ถึง 200.8 ล้าน

ปอนด์ หรือประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าใช้จริงแค่ 126.5 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 6,300 ล้าน

บาท ต่ ากว่างบประมาณราว 3,700 ล้านบาท 
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• การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ  

ในระยะแรกที่เริ่มมีการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ทางสถานีโทรทัศน์ผู้ให้บริการใช้

รูปแบบการท าธุรกิจ (Business model) แบบบอกรับสมาชิก ขณะที่คุณภาพของเนื้อหาที่ออกอากาศยังไม่

น่าสนใจ ดังนั้น ระบบโทรทัศน์แบบดิจิตอลจึงยังไม่เป็นที่นิยม และด้วยปัจจัยดังกล่าวประกอบกับการแข่งขันที่

รุนแรงเป็นเหตุให้ ITV Digital ล้มละลาย ทาง ITC (Independent Television Commission) จึงต้องมี 

การประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลใหม่ โดยผู้ชนะการประมูลรายใหม่ใช้รูปแบบ

การท าธุรกิจแบบให้ประชาชนรับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้ชื่อ Freeview จึงท าให้ประชาชนหันมารับชม

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมากขึ้น 

การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน 

ในสหราชอาณาจักร มีการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ิมเติมชื่อ “Digital UK” ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล โดย Digital UK 

เกิดจากความร่วมมือของผู้ให้บริการช่องรายการประเภทบริการสาธารณะในขณะนั้น (Public Service 

Broadcasters - BBC ITV และ Channel 4) และผู้ให้บริการเครือข่าย (Multiplex operators – SDN และ 

Arquiva) โดยหน้าที่หลักของ Digital UK มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 

 1. Switchover Communication คือ การประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสารให้ประชาชนรับทราบถึง 

การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 2. Transmitter work คือ การท าหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการและประสานงานกับหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องทั้งหมดในการติดตั้งโครงข่ายเพ่ือขยายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 3. Suppliers คือ การประสานงานกับผู้ผลิตโทรทัศน์และร้านจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้

ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณในโทรทัศน์รุ่นใหม่และการติดป้ายฉลากเพ่ือบ่งบอกว่าเป็นโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอล 

 4. The Switchover Help Scheme โดย Digital UK ได้ร่วมมือกับ BBC ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ

และผู้พิการให้เปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
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ภาพที่ 2-13 องค์กรที่ให้การสนับสนุน Digital UK 

ที่มา: Digital UK 

• เนื้อหาของสื่อดิจิตอล  

ตามที่สหราชอาณาจักรมี Multiplex operator ทั้งหมด 8 ราย สามารถแบ่งตามประเภทบริการได้
เป็น บริการสาธาณะ (Public services) 3 ราย ได้แก่ BBC A D3&4 และ BBC B และบริการภาคเอกชน 
(Private services) อีก 5 ราย ได้แก่ SDN Arqiva A Arqiva B COM 7 และ COM 8 โดยทั้ง 8 ราย เป็น
เจ้าของโดย 4 บริษัท ได้แก่ BBC Digital 3&4 ITV และ Arqiva ดังตารางด้านล่าง 

ชื่อของ Mux 
(เดิม)   

ชื่อของ Mux 
(ใหม่) 

บริษัทที่เป็นเจ้าของ 
Mux 

ประเภทบริการ จ านวนช่อง
รายการ 

1 BBC A BBC Public services 31 (รวมทั้ง BBC 
A และ BBC B) 

2 D3&4 Digital 3&4 Public services 19 

A SDN S4C Digital 
Networks  
(ITV plc) 

Private services 23 

B BBC B BBC Public services 31 (รวมทั้ง BBC 
A และ BBC B) 

C Arqiva A Arqiva Private services 

59 
D Arqiva B Arqiva Private services 

- COM7 Arqiva Private services 
- COM8 Arqiva Private services 

ที่มา: Digital UK 
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หลังจากมีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แบบดิจิตอลซึ่งมีเนื้อหายังไม่น่าสนใจส าหรับผู้บริโภค 

ประกอบกับคุณภาพเนื้อหาของผู้ ให้บริการสถานีโทรทัศน์ เคเบิลและสถานีโทร ทัศน์ดาวเทียมใน 

สหราชอาณาจักรมีความน่าสนใจและได้เปรียบกว่า ส่งผลให้ในช่วง 4 ปีแรกของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์แบบดิจิตอล ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 ที่มีการยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ประชากรในสหราชอาณาจักรสามารถรับชมโทรทัศน์ผ่านร ะบบ

ดิจิตอล มีสัดส่วนถึง 98.5% 

ปัจจุบันรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของสหราชอาณาจักร มีทั้งหมด 132 ช่อง แบ่งประเภท

รายการออกเป็น 6 รายการ ได้แก่ Adult Children’s General Entertainment HD Interactive และ News 

โดย แต่ละประเภท มีจ านวนรายการและผู้ให้บริการดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 2-14 ประเภทรายการวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของสหราชอาณาจักร 

ที่มา: Digital UK, พ.ศ. 2559 

จากข้อมูลประเภทรายการวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของสหราชอาณาจักร ปี.ศ. 2559 พบว่า 
เนื้อหารายการโทรทัศน์มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรายการประเภท General Entertainment ที่มี
มากถึง 86 ช่อง ทั้งนี้ ความส าเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้รูปแบบการท าธุรกิจแบบให้ประชาชนรับชม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้ชื่อ Freeview ซึ่งจากเดิมประชาชนสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกแบบ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้เพียง 5 ช่องเท่านั้น แต่ Freeview ให้บริการรายการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในระบบดิจิตอลถึง 
20 ช่อง บนความคมชัดมาตรฐาน จึงท าให้ประชาชนหันมารับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมากข้ึน  

7

3

37

8

43

12 11

3 2

19

5

18

Arqiva BBC Digital 3&4 ITV
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2.2.3 กรณีศึกษาประเทศฝรั่งเศส 

• ภาพรวมการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ฝรั่งเศสใช้เวลาในการเปลี่ยนจากการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกสู่
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
รวมทั้งสิ้น 6 ปี โดยมีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในปี พ.ศ. 2548 จากนั้น 
ในปี พ.ศ. 2553 ผู้ให้บริการวิทยุโทรทัศน์เริ่ม
ด าเนินการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบแอนะล็อก และในปี พ.ศ. 2554 ฝรั่งเศสยุติ
การรั บส่ งสัญญาณวิทยุ โทรทั ศน์ ใน ร ะบบ 
แอนะล็ อกอย่ า ง เป็ นทางการ  โดยที่ อั ต รา 
การครอบคลุมของสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลขณะนั้นอยู่ที่ 95%  

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ 
ฝรั่งเศสใช้เทคโนโลยี DVB-T ส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยใช้ 

การเข้ารหัสแบบ MPEG-2 ส าหรับรายการโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่มีความคมชัดแบบมาตรฐาน (SD: 
Standard Definition) และการเข้ารหัสแบบ MPEG-4 ส าหรับรายการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและ
รายการที่มีความคมชัดสูง (HD: High Definition)  

เกณฑ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งขณะนั้นมีอัตราการครอบคลุมของสัญญาณดิจิตอลอยู่ที่ประมาณ 85% รัฐบาล

ฝรั่งเศสออกประกาศว่าด้วยเกณฑ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก โดยมีข้อก าหนด
ว่าอัตราการครอบคลุมของสัญญาณดิจิตอลต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 95% โดยรัฐบาลเริ่มยุติการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในปี พ.ศ. 2553 และทยอยยุติสัญญาณแอนะล็อกไปในแต่ละพ้ืนที่และสิ้นสุด
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

การเปลี่ยนผ่านของการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล 

จากข้อมูลของ Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) และ Screendigest แสดงความครอบคลุม
ของสัญญาณการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและระบบแอนะล็อกในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล (พ.ศ. 
2548 – 2554) พบว่า ฝรั่งเศสใช้เวลาเพียง 3 ปี ก็สามารถขยายโครงข่ายสัญญาณครอบคลุมได้ถึง 89% ท าให้

DSO (พ.ศ.) 2548 

ASO (พ.ศ. เริ่มต้น) 2553 

ASO (พ.ศ.) 2554 

เทคโนโลยีที่ใช้ DVB-T 

จ านวนประชากร 64.4 ล้านคน 

จ านวนครัวเรือน 26.6 ล้านครัวเรือน 

DTT Coverage 95% 

DTT Penetration เกินกว่า 60% 

GDP/Capita PPP (USD) 
(พ.ศ. 2557) 

39,328 
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ประชาชนเกือบทั้งประเทศสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ ซึ่งส่งผลเป็นอย่างมากต่อการ
ตัดสินใจเปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และแม้ว่าในปี พ.ศ. 2550 การรับชมโทรทัศน์ในระบบ
แอนะล็อกของชาวฝรั่งเศสจะสูงกว่าระบบดิจิตอล แต่แนวโน้มการรับชมโทรทัศน์ในระบบ แอนะล็อกมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเหลือ 0% ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกได้ส าเร็จ โดยในปีที่ยุติส าเร็จ การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของชาวฝรั่งเศสอยู่ที่ 
61% และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอีก 
 

 
ภาพที่ 2-15  การเปลี่ยนผ่านของการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล 

ในฝรั่งเศส พ.ศ. 2548 - 2554 
หมายเหตุ: ข้อมูลการใช้งานระบบแอนะล็อกภาคพื้นดนิมีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 

ที่มา: Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) และ Screendigest 

กล่าวโดยสรุป ฝรั่งเศสใช้เวลาในการเปลี่ยนจากการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกสู่
การรบัส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมทั้งสิ้น 6 ปี  ใช้เทคโนโลยีแบบ DVB-T โดยมีการเริ่มรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในปี พ.ศ. 2548 จากนั้น ในปี พ.ศ. 2554 ฝรั่งเศสยุติการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกส าเร็จ โดยขณะนั้นอัตราการครอบคลุมของสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลอยู่ที่ 95% ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ของฝรั่งเศสนับจากที่มี  
การใช้โทรทัศน์สีในระบบแอนะล็อกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 การเปลี่ยนผ่านนี้ท าให้ฝรั่งเศสมีรายการโทรทัศน์
ทั้งหมด 27 ช่อง แบ่งเป็น รายการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 9 ช่อง และรายการโทรทัศน์แบบไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 18 ช่อง โดยช่องที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด คือ ช่อง TF1 France 2 France 3 France 5 M6 และ 
Canal+ 

50%

66%

85% 89% 92% 93% 95%

3%
14% 23%

36%

48%

60% 61%

36%

22% 13%
4% 0%

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ความครอบคลุมของสัญญาณ (Network coverage)

การเข้าถึงผู้ชม (Penetration Rate)

การใช้งานระบบแอนะล็อกภาคพื้นดิน (Analog Terrestrial TV)
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• การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐบาล   

แนวทางการให้ใบอนุญาต  
เนื่องจาก CSA ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ เช่น ผู้ประกอบการจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

วิทยุ ดาวเทียม และเพลง เข้ามาแข่งขันด้วย จึงมีการก าหนดจ านวนเพดานช่องในการยื่นประมูล แต่
ขณะเดียวกันก็ปกป้องผู้ประกอบการรายเดิมด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีฐานลูกค้าเก่าเป็นจ านวนมากมีอิทธิพลต่อ
ผู้บริโภคและเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอ นะล็อก
อย่างเต็มรูปแบบ  

นอกจากนี้ CSA ยังอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายเดิมสามารถน าผังรายการที่ออกอากาศระบบ 
แอนะล็อกมาใช้ในระบบดิจิตอลได้พร้อมกัน (Simulcast) และยังจัดสรรช่องรายการให้ผู้ประกอบการเดิมใน
ระบบแอนะล็อกพัฒนาเพ่ิมได้อีกรายละ 1 ช่อง โดยคาดว่าช่องรายการใหม่ของผู้ประกอบการรายเดิมจะได้รับ
ความเชื่อมั่นจากผู้ชมในเชิงคุณภาพมากกว่าช่องรายการของผู้เล่นรายใหม่ในช่วงแรกเพ่ือเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบดิจิตอลให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสได้มีการก าหนดข้อจ ากัดไว้ส าหรับผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีส่วนแบ่งตลาดในตลาดหนังสือพิมพ์ไม่เกิน 
20% 

ในด้านการคัดเลือกผู้ให้บริการจะใช้วิธี Beauty Contest โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก 2 ด้าน ได้แก่  
 1) ความหลากหลายของผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมการแข่งขันในตลาด  
 2) มีรูปแบบและเนื้อหาการน าเสนอที่หลากหลาย ทั้งด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

ทั้งนี้ เ พ่ือเป็นการป้องกันการผูกขาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ จึงมีก ารก าหนดเพดานให้
ผู้ประกอบการ 1 ราย สามารถมีใบอนุญาตได้สูงสุดเพียง 7 ใบ และในการพิจารณาการออกใบอนุญาตจะ
พิจารณาผู้ให้บริการเป็นรายๆ ไม่ได้พิจารณาตามจ านวน Mux ดังเช่นหลายประเทศในยุโรป 

แนวทางการก ากับดูแล 
รัฐบาลฝรั่งเศสร่วมกับสถานีโทรทัศน์ในการประชุมหารือระดมความคิดเห็นและได้ออกกฎหมายต่างๆ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยในปี พ.ศ. 2543 มีการออก
กฎหมายส าหรับการจัดท าแผนและข้อก าหนดในการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ดังนี้ 
 - รัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้คัดเลือกผู้ให้บริการส าหรับการให้บริการแบบสาธารณะ (Public Service)  
 - CSA เป็นผู้คัดเลือกผู้ให้บริการภาคเอกชน  
 - สถานีโทรทัศน์ที่ให้บริการแบบสาธารณะแก่ประชาชน สามารถตั้งบริษัทลูกของตนเองได้ ใน  
การบริหารจัดการรายการที่ออกอากาศแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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จากนั้น ในปี พ.ศ. 2543 - 2547 เป็นช่วงที่เตรียมความพร้อมในการด าเนินการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - กรกฎาคม 2544 ถึง มีนาคม 2545: เปิดรับข้อเสนอจากสถานีโทรทัศน์ 
 - ตุลาคม 2545: พิจารณาคัดเลือกสถานีโทรทัศน์ด้วยวิธี Beauty Contest 
 - มิถุนายน 2546: อนุมัติสถานีโทรทัศน์ และจัดสรรลงใน Mux ที่มีอยู่ 
 - ธันวาคม 2546: ก าหนดการเริ่มรับส่งสัญญาณในแต่ละพ้ืนที่  

รัฐบาลฝรั่งเศสมีกฎหมายควบคุมดูแลเรื่องการน าเสนอความเห็นทางการเมือง โดยผู้ประกาศข่าว
จะต้องน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองให้สะท้อนความคิดเห็นที่หลากหลาย เคารพและให้เกียรติชน 
กลุ่มน้อยและความเป็นส่วนตัวของประชาชน นอกจากนี้กฎหมายยังระบุให้สถานีโทรทัศน์ต้องไม่สนับสนุน
พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการก่ออาชญากรรม เคารพความแตกต่างทางด้านการเมือง วัฒนธรรม และศาสนา 
ห้ามออกอากาศความคิดเห็นใดๆ ที่กีดกันทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนา และสัญชาติ รวมทั้งต้องส่งเสริมให้เกิด  
ความสามัคคีของคนในชาติ เป็นต้น 

นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล 
รัฐบาลฝรั่งเศสมีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนส าหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ดังนี้ 

 นโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
นโยบายส าหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยจะพิจารณาจากระดับรายได้ที่แตกต่างกันในการสนับสนุนเงินเพ่ือ
ซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล หรือ Set top box (ไม่เกิน 25 ยูโรต่อครัวเรือน) รวมไปถึงบริการอัพเกรดและ
ติดตั้งเสาอากาศ (ไม่เกิน 120 ยูโรต่อครัวเรือน) 

 นโยบายช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ 
นโยบายส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ (อายุเกิน 70 ปี) และผู้พิการ ในการมีบริการติดตั้งเสาอากาศ เครื่องรับ
สัญญาณดิจิตอล หรือโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่บ้านโดยช่างผู้ช านาญ รวมทั้งสแกนช่องรายการให้แล้วเสร็จ
พร้อมรับชมได้ 

 นโยบายช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
นโยบายส าหรับช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (โดยไม่มี

การพิจารณาทางด้านรายได้) ด้วยการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวในการเช่าหรือ
ซื้ออุปกรณ์และบริการทางเทคนิค (โดยเฉพาะกล่องรับสัญญาณดาวเทียม) จากช่างผู้ช านาญ เพ่ือให้สามารถ
รับชมรายการโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ โดยแต่ละครัวเรือนจะได้รับเงินสนับสนุนไม่เกิน 250 ยูโรต่อ
ครัวเรือน 
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หน่วยงานเฉพาะเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน 
รั ฐบาลฝรั่ ง เ ศสมอบหมายให้หน่ วยงานหลัก  3 หน่ วยงาน ได้ แก่  Conseil supérieur de 

l'audiovisuel (CSA) Agence Nationale des Fréquences (ANFR) แ ล ะ  France télé numérique  
ในการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประกอบด้วย 

 Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 
เป็นหน่วยงานรัฐบาลของฝรั่งเศส ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 มีหน้าที่ในการควบคุมและก ากับดูแล 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในฝรั่งเศส เช่น วิทยุ โทรทัศน์ รวมไปถึงการดูแลด้านเนื้อหา โดยเฉพาะการเซ็นเซอร์
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้วย ในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล CSA มีบทบาท
ในการจัดท าแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ วางแผนการขยายโครงข่ายสัญญาณดิจิตอล และก าหนดแผนการยุติ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในแต่ละพ้ืนที่ 

 Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 
เป็นหน่วยงานสาธารณะของฝรั่งเศส ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 ที่ท าหน้าที่ดูแลและปกป้องผลประโยชน์

ของประชาชน โดยการบริหารจัดการคลื่นความถี่และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมทั้งมีบทบาทหลักใน 
การเจรจาคลื่นความถี่กับประเทศใกล้เคียงและรับฟังปัญหาจากการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจาก
ประชาชน 

 France télé numérique 
France télé numérique คือหน่วยงานที่ให้บริการรายการโทรทัศน์สาธารณะในฝรั่งเศส ได้แก่ ช่อง 

France 2 France 3 France 4 France 5 และ France Ô เช่นเดียวกับ Freeview ในสหราชอาณาจักร 
ส าหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนั้น France télé numérique มี
หน้าที่หลักในการน าเสนอข้อมูลและประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงการเปลี่ยนผ่าน บริหารจัดการนโยบายช่วยเหลือต่างๆ และผลักดันการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์
ในระบบแอนะล็อกในแต่ละพ้ืนที่โดยการประสานงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

• ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ   

แผนการขยายโครงข่าย 
ส าหรับแผนการด าเนินการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนั้น เพ่ือให้ความครอบคลุม

ของโครงข่ายสัญญาณเป็นไปอย่างทั่วถึง CSA แบ่งการติดตั้งเครือข่ายรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ 
 ระยะที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548: ติดตั้งเครือข่ายรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั้งสิ้น 
17 สถานี ครอบคลุมประชากร 35% 
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 ระยะที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549: ติดตั้งเครือข่ายรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั้งสิ้น 
73 สถานี ครอบคลุมประชากร 68% 
 ระยะที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550: ติดตั้งเครือข่ายรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั้งสิ้น 
113 สถานี ครอบคลุมประชากร 85% 
 ระยะที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552: ติดตั้งเครือข่ายรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั้งสิ้น 
168 สถานี ครอบคลุมประชากร 88% 
 ระยะที่ 5 ปี พ.ศ. 2553: ติดตั้งเครือข่ายรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลครอบคลุมประชากร 
95% 

ที่มา: Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 

โดยสรุป ฝรั่งเศสใช้ระยะเวลาในการขยายโครงข่ายเพียง 5 ปี นับจากปีท่ีเริ่มมีการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งสามารถครอบคลุมประชากรได้ถึง 95% โดยเริ่มจากพ้ืนที่ในเมืองที่มีประชากร
อาศัยอยู่หนาแน่นและสามารถท าได้ง่าย จากนั้นจึงขยายไปยังพ้ืนที่อ่ืน นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2550 เมื่อมีอัตรา
การครอบคลุมของสัญญาณดิจิตอลถึง 85% รัฐบาลฝรั่งเศสจึงออกประกาศถึงก าหนดการยุติการรับส่ง
สัญญาณวิทยุในระบบแอนะล็อกว่าจะเริ่มในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการประกาศล่วงหน้าถึง 3 ปี ก่อนที่จะมี 
การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก และสามารถท าได้ส าเร็จในปี พ.ศ. 2554 

จากแนวทางของฝรั่งเศสที่ถือว่าเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนผ่านจากการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล ความส าเร็จที่ส าคัญส่วนหนึ่งมาจากการวางแผน
อย่างเป็นระบบของการวางโครงข่ายที่ทยอยขยายสัญญาณดิจิตอลออกไปในแต่ละพ้ืนที่ การประกาศการยุติ

2548 2549 2550 

2552 2553 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

ระยะที่ 4 ระยะที่ 5 

ภาพที่ 2-16 แผนที่การขยายโครงข่ายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของฝรั่งเศสทั้ง 5 ระยะ 
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การรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบแอนะล็อกล่วงหน้าแล้วจึงทยอยยุติไปในแต่ละพ้ืนที่โดยมีก าหนดการและ
ระยะเวลาที่ชัดเจนท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ ประชาชน และผู้ประกอบการอ่ืนๆ 
สามารถปรับตัวได้ทัน 

• การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน  

ส าหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับภาคประชาชนนั้น รัฐบาลฝรั่งเศสจัดตั้งงบประมาณเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอลให้กับประชาชน โดยมีการสื่อสารผ่าน
หลายช่องทาง ดังนี้ 
 - โฆษณาในรายการโทรทัศน์ในระดับประเทศ (National) ทั้งหมด 7 ช่อง 
  - ประชาสัมพันธ์ด้วยการแจกใบปลิวกว่า 30 ล้านใบ ครอบคลุมประชากรกว่า 3,250 หมู่บ้าน 
 - ตั้งจุดประชาสัมพันธ์ตามพ้ืนที่ต่างๆ กว่า 2,500 จุด 
 - จัดตั้ง call center คอยให้บริการตอบค าถามประชาชนกว่า 2.65 ล้านสาย 

นอกจากนี้มีการลงพ้ืนที่พบปะประชาชนเพ่ือให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจวิธีการเปลี่ยนกล่องรับ
สัญญาณหรือโทรทัศน์ไปเป็นระบบดิจิตอล ซึ่งส าหรับฝรั่ งเศส ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในด้าน 
การรับรู้ของประชาชน ท าให้ใช้เวลาเปลี่ยนผ่านเพียง 6 ปี นอกจากด้านการประชาสัมพันธ์แล้ว รัฐบาลฝรั่งเศสมี
การออกนโยบายให้ผู้ผลิตโทรทัศน์รุ่นใหม่ต้องมีเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลในตัวด้วย ซึ่งจะท าให้ประชาชน
ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลง่ายขึ้น เนื่องจากโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะมีคุณภาพเสียงและความคมชัดที่
เป็นจุดแข็งอยู่แล้ว 

การรับรู้ของประชาชน 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับมุมมองของประชาชนต่อการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในฝรั่งเศส โดย 
TNS Sofres ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (59%) ชื่นชอบรายการโทรทัศน์ช่องใหม่ในระบบ

ภาพที่ 2-17 ตัวอย่างการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยุติสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
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ดิจิตอลมากกว่ารายการในระดับประเทศบนระบบแอนะล็อก เนื่องจากมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากกว่า อย่างไรก็
ตาม ประชาชนยังมองว่า รายการที่มีเนื้อหาประเภทข่าวหรือประเภทที่ให้ข้อมูลข่าวสารมีคุณภาพไม่ต่างกัน 
ส าหรับรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (72%) และระบบแอนะล็อก (70%) นอกจากนี้ ประชาชนอีกกว่า 
71% ยังคาดหวังที่จะเห็นสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีการพัฒนาด้านเนื้อหารายการที่น าเสนอต่อไปอีกใน
อนาคต  

อีกด้านหนึ่งของการรับรู้ แม้ว่าประชาชนจะรับรู้ถึงคุณภาพของการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ดี
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัจจัยด้านราคาถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญมากเช่นกัน ในมุมมองของผู้บริโภคหรือ 
ผู้รับชมสื่อ การเปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ผ่านระแบบดิจิตอลจะต้องมีต้นทุนที่ต่ าพอหรือต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบ
กับระบบทางเลือกอ่ืนๆ และไม่ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นภาระ ส าหรับฝรั่งเศส กล่องรับสัญญาณดิจิตอลหรือ
เสารับสัญญาณดิจิตอล มีราคาเริ่มต้นที่ 30 ยูโร ซึ่งถูกกว่าราคาจานดาวเทียมโดยเปรียบเทียบที่มีราคาเฉลี่ย
ประมาณ 140 ยูโร จึงท าให้ประชาชนตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลได้ไม่ยาก 

ส าหรับงบประมาณที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์จะถูกรวมอยู่ในงบการสนับสนุนในด้านอ่ืนด้วย  
ซึ่งฝรั่งเศสใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์
ผ่านระบบดิจิตอล ไปทั้งสิ้น 397 ล้านยูโร โดยมาจากท้ังรัฐบาลและสถานีโทรทัศน์ 

• การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

ก่อนที่จะเริ่มมีการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในปี พ.ศ. 2548 พบว่ามีข้อเคลือบ
แคลงสงสัยจากสถานีโทรทัศน์หลายแห่งในฝรั่งเศสในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
และผลกระทบที่จะมีต่อผู้ชม เช่น  

 - ไม่ม่ันใจในเทคโนโลยีแบบใหม่ในระบบ DVB-T ที่ใช้การบีบอัดแบบ MPEG-2 และ MPEG-4  
 - เกรงว่าการจัดสรรช่วงคลื่นความถี่ใหม่ จะท าให้ประชาชนต้องเรียนรู้ หรือปรับจูนช่องใหม่  
 - ไม่แน่ใจว่าจะสามารถขยายโครงข่ายสัญญาณให้ครอบคลุมประชากรตามที่ตั้งใจได้หรือไม่  
เพราะหากท าไม่ได้ก็จะท าให้ผู้ชมน้อยลงและส่งผลต่อก าไรของบริษัท 

จากข้อกังวลจากผู้ประกอบการดังกล่าวนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมของผู้ประกอบการใน
ช่วงแรกๆ และความไม่เข้าใจในประโยชน์ของเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ท าให้การรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอล
มีความคมชัดของภาพมากขึ้น มีช่องทางการหารายได้มากขึ้น และต้นทุนการด าเนินการต่อหนึ่งช่องสัญญาณจะ
ลดลง  

แม้ว่าการที่เทคโนโลยีแบบใหม่ของระบบดิจิตอลที่มี Mux เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของผู้ให้บริการ
หรือสถานีโทรทัศน์จะลดลงในระยะยาว แต่สถานีโทรทัศน์หลายแห่งยังมีความลังเลและไม่พร้อมที่จะให้บริการ
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อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากมีข้อกังวลด้านความต้องการของผู้บริโภคที่อาจมีน้อยหรือมีไม่มากพอต่อการท าก าไรได้
ในระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม CSA ได้พยายามสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจกับสถานีโทรทัศน์และผู้ประกอบการรายอ่ืนถึง
ประโยชน์ของการเปลี่ยนมารับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตลอดจนการอธิบายถึงต้นทุนต่อช่องที่
ลดลงจากเดิม ต้นทุนการถ่ายทอดสัญญาณแอนะล็อกอยู่ที่ 35 ล้านยูโร ต่อช่อง ต่อปี ขณะที่การถ่ายทอดสัญญาณ
ดิจิตอลแบบใหม่นี้ ซึ่ง 1 Mux สามารถถ่ายทอดสัญญาณได้หลายช่อง ซึ่งต้นทุนการถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอลอยู่ที่ 
40 ล้านยูโร ต่อ Mux ต่อปี หรือ 6.5 ล้านยูโร ต่อช่อง ต่อปี ส าหรับช่อง SD และ 13.5 ล้านยูโร ต่อช่อง ต่อปี 
ส าหรับช่อง HD 

ดังนั้นในช่วงแรกของการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ผู้ประกอบการรายใหม่จึงใช้
เวลาประมาณ 2-3 ปี ถึงจะมีรายได้จากโฆษณาอย่างมีนัยส าคัญ ก่อนจะมีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูงและ
แย่งชิงส่วนแบ่งค่าโฆษณาจากช่องรายการเดิมได้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยรายได้จากโฆษณาส าหรับช่องรายการใหม่
ในปี พ.ศ. 2548 อยู่ที่ประมาณ 100 ล้านยูโร เท่านั้น และได้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2554 ที่มีการ
ยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ช่องรายการใหม่ได้ค่าโฆษณามากถึง 2,400 ล้านยูโร 

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ 
จากการที่รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากธุรกิจอ่ืน เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ ดาวเทียม และ

เพลง สามารถเข้ามาแข่งขันร่วมประมูลด้วย ส่งผลกระทบต่อสถานีโทรทัศน์รายเดิมในอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ของฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงซึ่งมีจุดแข็งทีแ่ตกต่างกันไป 
สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่ตัวเองมีอยู่โดยเฉพาะด้านเนื้อหามาเสนอทางเลือกให้กับประชาชนได้มากขึ้น 
ท าให้แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากสถานีโทรทัศน์รายเดิม รายได้จากการโฆษณาของสถานีโทรทัศน์รายเดิมจึง
ไม่ได้เพ่ิมข้ึนเท่าที่ควร 

กราฟด้านล่างแสดงถึงมูลค่าการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ในฝรั่งเศสตลอดช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านสู่
ระบบดิจิตอล พบว่ารายได้จากการโฆษณารวมของอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มาจากการโฆษณา
ผ่านช่องรายการใหม่เป็นหลัก ขณะที่ช่องรายการเดิมและรายการแบบบอกรับสมาชิกค่อนข้างคงที่ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่เป็นอย่างดีว่า ถึงแม้
จะไม่ได้เป็นผู้เล่นเดิมในอุตสาหกรรมนี้ แต่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้จากจุดแข็งของตัวเอง
ที่มีอยู่ได ้
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ภาพที่ 2-18 มูลค่าโฆษณาผ่านโทรทัศน์ในฝรั่งเศส 

ที่มา: Conseil supérieur de l’audiovisuel และ ศนูย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ 

• เนื้อหาของสื่อดิจิตอล   

ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ฝรั่งเศสมี  
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกภาคพ้ืนดินทั้งหมด 6 ช่อง โดยแบ่งเป็นการให้บริการแบบ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จ านวน 5 ช่อง และแบบบอกรับสมาชิก จ านวน 1 ช่อง อัตราการเข้าถึงของครัวเรือนอยู่ที่ 
89% ขณะที่การเข้าถึงระบบโทรทัศน์ทางเลือกอย่างเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม ซึ่งมีทั้งหมด 100 ช่อง อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยการเข้าถึงโทรทัศน์ทางเลือกดังกล่าว มีประมาณ 40% ของครัวเรือนทั้งหมด ในปี  
พ.ศ. 2547  

หลังจากการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่สถานีโทรทัศน์เพื่อน าไปออกอากาศในระบบดิจิตอลแล้ว ฝรั่งเศส
มีรายการโทรทัศน์ทั้งหมด 27 ช่อง แบ่งเป็น รายการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 9 ช่อง และรายการโทรทัศน์
แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 18 ช่อง โดยช่องที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด คือช่อง TF1 France 2 France 3 France 5 
M6 และ Canal+ 
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รายการแบบบอกรับสมาชกิ ช่องรายการเดิม ช่องรายการใหม่

ปี พ.ศ.

มูลค่าโฆษณาผ่านโทรทัศน์ในประเทศฝร่ังเศส
(หน่วย: พันล้านยูโร)

มูล
ค่า

โฆ
ษณ

าผ่
าน

โท
รท

ัศน์



 รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2-39 
 

 
ภาพที่ 2-19 จ านวนสถานีโทรทัศน์ในแต่ละ Mux ของฝรั่งเศส หลังการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล 

หมายเหตุ:  คือสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
ที่มา: Conseil supérieur de l’audiovisuel 
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ภาพที่ 2-20 สัดส่วนผู้ชมเฉลี่ยของรายการโทรทัศน์ในฝรั่งเศส (หน่วย: %) 

ที่มา: Médiamétrie, L’Année TV 

จากภาพที่ 2-20 แสดงถึงสัดส่วนผู้ชมเฉลี่ยของรายการโทรทัศน์ในฝรั่งเศสตั้งแต่เริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี พ.ศ. 2555 พบว่ารายการแบบบอกรับสมาชิกอย่าง Canal+ 
มีสัดส่วนผู้ชมค่อนข้างคงที่ ขณะที่ช่องรายการเดิมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่าง TF1 France2 France3 France5 
M6 และ Arte มีสัดส่วนผู้ชมลดลงอย่างต่อเนื่อง และถูกแทนที่ด้วยช่องรายการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายช่องใหม่ที่มี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 5.9% ในปี พ.ศ. 2550 มาอยู่ที่ 23.1% ในปี พ.ศ. 2554 สะท้อนให้เห็นถึง 
ความนิยมของประชาชนต่อช่องรายการใหม่บนโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยช่องที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดใน
บรรดาช่องรายการใหม่ คือ TMC (รายการเพ่ือความบันเทิง) W 9 (รายการเพลง) Direct 8 (รายการภาพยนตร์) 
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NRj 12 (รายการเพลง) France4 (ช่องสาธารณะ ที่ให้บริการด้านเพลง ภาพยนตร์ และกีฬา) และ Guli (รายการ
ส าหรับเด็ก)  

ที่มา: ศูนย์วิจัย ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จากจ านวนช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับคุณภาพเนื้อหาที่น่าสนใจจาก  
ผู้เล่นรายใหม่ ส่งผลให้สัดส่วนการรับชมของช่องรายการดิจิตอลเดิมลดลงจาก 83% ในปี พ.ศ. 2550 มา
อยู่ที่ 65% ในปี พ.ศ. 2554 ขณะที่ช่องรายการใหม่ที่มีคุณภาพเนื้อหาที่น่าสนใจกว่าก็ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น 
โดยมีสัดส่วนการรับชมเพ่ิมข้ึนจาก 6% ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 23% ในปี พ.ศ. 2554   
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ภาพที่ 2-21 สัดส่วนการรับชมของช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
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2.2.4 กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย 

• ภาพรวมการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ออสเตรเลียใช้เวลาในการเปลี่ยนจาก
การรับส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระบบ 
แอนะล็อกสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล รวมทั้งสิ้น 12 ปี โดยมีการเริ่ม
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลใน
เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2544 จากนั้น ในปี  
พ.ศ. 2553 รัฐบาลก าหนดให้ผู้ให้บริการวิทยุ
โทรทัศน์เริ่มด าเนินการยุติการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก และในเดือน
ธันวาคม ปี  พ.ศ .  2556 ออสเตรเลี ยยุ ติ 
การรับส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระบบ 
แอนะล็อกอย่างเป็นทางการ 

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ 
ออสเตรเลียใช้เทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบ DVB-T เนื่องจากก่อน

หน้านี้ ออสเตรเลียใช้การส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกโดยใช้เทคโนโลยีแบบ  PAL (Phase 
Alternating Line) ซึ่งมีความเข้ากันได้ (Compatability) เชิงเทคนิคกับเทคโนโลยี DVB-T มากกว่าเทคโนโลยี
ดิจิตอลแบบอ่ืน ซึ่งเทคโนโลยีแบบ DVB-T นี้ สามารถส่งสัญญาณได้สมบูรณ์บนคลื่นความถี่ทั้งแบบ VHF และ 
UHF อีกท้ังยังมีความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ท่ีประชาชนใช้อยู่ในขณะนั้น  

เกณฑ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
ในช่วงต้นที่มีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2544 

หน่ วยงานกลางของ รั ฐบาลที่ ดู แลการสื่ อและโทรคมนาคมของออส เตร เลี ย  หรื อ  Australian 
Communications and Media Authority (ACMA) ให้ใบอนุญาตส าหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์รายเดิมทุกราย
ในการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ปี แล้วจึงจัดสรรคลื่นความถี่ในระบบ
ดิจิตอลใหม่แก่สถานีโทรทัศน์  โดยได้จัดตั้ งหน่วยงาน Digital Switchover Taskforce เ พ่ือดูแลด้าน 
การจัดสรรคลื่นความถี่โดยเฉพาะ และได้มีการก าหนดวันที่ชัดเจนในการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบแอนะล็อก โดยระบุว่าทยอยยุติการรับส่งสัญญาณแอนะล็อกในแต่ละพ้ืนที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง 2556 
ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามแผน โดยได้ยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกอย่างเป็น
ทางการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 

DSO (พ.ศ.) 2544 

ASO (พ.ศ. เริ่มต้น) 2553 

ASO (พ.ศ.) 2556 

เทคโนโลยีที่ใช้ DVB-T 

จ านวนประชากร 24 ล้านคน 

จ านวนครัวเรือน 9 ล้านครัวเรือน 

DTT Coverage 67% 

DTT Penetration 99% 

GDP/Capita PPP (USD) 
(พ.ศ. 2557) 

45,926 
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การรบัชมโทรทัศน์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 

 
ภาพที่ 2-22 การรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทางต่างๆ ของออสเตรเลีย พ.ศ. 2557 

ที่มา: International Handling Services (IHS) 

จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 ออสเตรเลียมีครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 9 ล้านครัวเรือน พบว่ามีครัวเรือน
ที่สามารถรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดิจิตอลแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 6.1 ล้านครัวเรือน (ประมาณ 67%) ครัวเรือน
ที่รับชมโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (เคเบิล ดาวเทียม IPTV และดิจิตอลแบบบอกรับสมาชิก) ประมาณ  
2.9 ล้านครัวเรือน เป็นสัดส่วน 32% (รวมทั้งเคเบิล ดาวเทียม และ IPTV) และครัวเรือนที่รับชมผ่านสัญญาณ
ดาวเทียมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free Satellite) 222,000 ครัวเรือน (ประมาณ 1%) ทั้งนี้ อัตราการครอบคลุม
ของสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลออสเตรเลียอยู่ในระดับที่เกินกว่า 99% ของครัวเรือนทั้งหมด 

โดยสรุป ออสเตรเลียใช้เวลาในการเปลี่ยนจากการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกสู่ 
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมทั้งสิ้น 12 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2556 ในช่วงแรกที่
เริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ได้ท าการขยายโครงข่ายใน 5 เมืองหลักเป็นล าดับแรก ได้แก่ 
Sydney Melbourne Brisbane Adelaide และ Perth โดย ACMA (Australian Communications and 
Media Authority) จัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่สถานีโทรทัศน์รายเดิมที่ให้บริการในระบบแอนะล็อกเป็นเวลาอย่าง
น้อย 8 ปี หลังจากนั้นจะต้องน าส่งคืนคลื่นสัญญาณดังกล่าวกลับให้แก่รัฐบาลเพ่ือน าไปจัดสรรใหม่อีกครั้ง 

 

Cable
10%

IPTV
3%

Pay satellite
19%

Pay DTT
0%

Free DTT
67%

Free satellite
1%

test series 1Australia TV landscape 2014

Source: IHS © 2015 IHS
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• การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐบาล  

แนวทางการให้ใบอนุญาต 
ส าหรับการให้ใบอนุญาตแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2544 ที่มีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ทาง ACMA จัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่สถานีโทรทัศน์รายเดิมที่ให้บริการในระบบ
แอนะล็อกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าสถานีโทรทัศน์ต้องจัดท าแผนการด าเนินการ 
(Implementation Plan) มาน าเสนอแก่ ACMA หลังจากนั้นต้องให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลและระบบแอนะล็อกพร้อมกัน (Simulcast) โดยที่อัตราการครอบคลุมจะต้องเท่ากันตลอดอายุ
สัญญา และต้องน าส่งคืนคลื่นสัญญาณดังกล่าวกลับให้แก่รัฐบาลก่อนจะน าไปจัดสรรใหม่อีกครั้ง 

นอกจากนี้เนื่องจากเทคโนโลยี DVB-T สามารถบีบอัดข้อมูลได้ดีขึ้น การส่งสัญญาณจึงใช้การส่งข้อมูล
น้อยลง ทางรัฐบาลจึงได้จัดสรรคลื่นความถี่ที่เหลือ (บนช่วงคลื่นความถี่ 700 MHz) น าไปประมูลในปี  
พ.ศ. 2556 ให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม  

แนวทางการก ากับดูแล 
เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเข้าสู่ระบบดิจิตอล

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางรัฐบาลออสเตรเลียก าหนดกฎเกณฑ์หลักๆ ในการควบคุมและดูแล
สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ในระบบดิจิตอล ดังนี้ 

 การให้บริการรายการที่มีความคมชัดมาตรฐาน และความคมชัดสูง 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตให้รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ ACMA โดยการให้บริการรายการโทรทัศน์ที่มีความคมชัดมาตรฐานไม่
น้อยกว่าข้อก าหนดที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยสาเหตุที่ต้องก าหนดให้มีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่มีความ
คมชัดมาตรฐานนั้นก็เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับชมรายการที่มีความคมชัดที่สูงขึ้น และมีคุณสมบัติ 
(Features) ดีกว่าแบบแอนะล็อก โดยใช้โทรทัศน์เครื่องเดิม ซึ่งมีต้นทุนถูกกว่าการซื้อโทรทัศน์ความคมชัดสูง 
(HDTV) นอกจากนี้แล้ว สถานีโทรทัศน์ยังต้องให้บริการรายการโทรทัศน์ที่มีความคมชัดสูงแก่ประชาชน โดย
ก าหนดไว้ว่าสถานีโทรทัศน์จะต้องออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่มีความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 1,040 ชั่วโมงต่อปี  

 การส่งแผนปฏิบัติการของสถานีโทรทัศน์  
ตามเงื่อนไขของ Broadcasting Services Act 1992 รัฐบาลออสเตรเลียก าหนดให้สถานีวิทยุ

โทรทัศน์ทั้งแบบ National และ Commercial ต้องเตรียมแผนการด าเนินการในการขอยื่นรับใบอนุญาตใน
การถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยต้องระบุถึงพ้ืนที่ที่ให้บริการและ
เวลาที่รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ที่ต้องมีการครอบคลุมเทียบเท่าระบบแอนะล็อกที่มีอยู่เดิม 
หากสถานีโทรทัศน์ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ตามท่ีก าหนดไว้จะต้องยินยอมคืนใบอนุญาตให้แก่รัฐบาล 
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 Parental Lock  
รัฐบาลออสเตรเลียออกประกาศมาตรฐานด้านเทคนิคส าหรับการบริการถ่ายทอดสัญญาณและส่ง

ข้อมูล ในปี  พ.ศ.  2553  (The Broadcasting and Datacasting Services (Parental Lock) Technical 
Standard 2010) โดยก าหนดให้ผู้ผลิตโทรทัศน์ อุปกรณ์รับสัญญาณ หรือเครื่องบันทึกวีดีโอ ต้องมีระบบ 
Parental Lock ในการจ ากัดการเข้าถึงรายการบางรายการ เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือรายการที่ไม่
เหมาะสม 
นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล 

นอกจากนี้รัฐบาลออสเตรเลีย และ ACMA มีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล ดังนี้ 

 Household Assistance Scheme (HAS) 
เนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลียมีแผนที่จะยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก

ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลออสเตรเลียเล็งเห็นว่ามีประชาชนจ านวนมากที่ได้รับผลกระทบเนื่องจาก  
การไม่มีก าลังซื้อ เช่น ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณกว่า 300 ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย ไว้ส าหรับให้การสนับสนุนด้านการเงินในการซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ทั้งนี้ ประชาชนที่รัฐบาล
ออสเตรเลียจะให้การสนับสนุนทางการเงินจะต้องเป็นประชาชนกลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ได้แก่ 
 - เงินผู้สูงอายุ (Age Pension) 
 - เงินสงเคราะห์ผู้พิการ (Disability Support Pension) 
 - เงินสนับสนุนทหารผ่านศึก (Department of Veterans’ Affair Service Pension) 

โดยประชาชนในกลุ่มข้างต้นจะได้รับการช่วยเหลือผ่านงบประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย 
โดยมีสิทธิ์ได้รับ 
 - กล่องรับสัญญาณดิจิตอลแบบความคมชัดสูง (a high-definition set-top box) 
 - การติดตั้งกล่องโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 - คู่มือสาธิตการใช้งานเพื่อรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
 - การรับประกันด้านการบริการ เป็นเวลา 12 เดือน 

 Satellite Subsidy Scheme (SSS) 
เนื่องจากการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นการส่งสัญญาณมาจากเครื่องส่งสัญญาณ 

(Transmitter) ไปสู่เครื่องรับสัญญาณหรือโทรทัศน์ในครัวเรือน ท าให้บางพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตภูเขาอาจมีปัญหาด้าน
การรับสัญญาณดิจิตอล โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ห่างไกลซึ่งมีเครื่องส่งสัญญาณน้อย ดังนั้นส าหรับผู้ที่
อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดิจิตอลได้ รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโดยมี
บริการติดตั้งจานดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือตัวรับสัญญาณเคเบิล  พร้อมทั้งรับประกันการบริการ
ให้อีก 12 เดือน  
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 Labelling Scheme 
รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบาย Labelling Scheme ซึ่งเป็นนโยบายที่มีการติดป้ายฉลากแจ้งถึง

โทรทัศน์รุ่นที่สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
เลือกซื้อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยโทรทัศน์รุ่นใหม่จะมีป้ายฉลากดังนี้ 

 - Digital TV Capable ส าหรับโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกที่ต้องใช้ set top box ในการแปลงจาก
สัญญาณในระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล 
 - Digital TV Ready (Standard Definition) ส าหรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่สามารถรับชม
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดมาตรฐานได้  
 - Digital TV Ready (High Definition) ส าหรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่สามารถรับชมสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดสูงได ้
ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประกอบด้วย 

 The Australian Communications and Media Authority (ACMA)  
ACMA มีหน้าที่หลักในการดูแลด้านการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล ทั้งด้าน 

การบริการและด้านเนื้อหา ทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การออกและการต่อใบอนุญาตการรับส่ง
สัญญาณ การพิจารณา และออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาแผนการจัดสรรคลื่นความถี่  

 Digital Switchover Taskforce (DST) 
รัฐบาลออสเตรเลียจัดตั้งหน่วยงาน DST ขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่

ระบบดิจิตอล โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 
 - ให้ค าแนะน ารัฐบาลในการออกนโยบาย การด าเนินการ หรือประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนผ่าน 
 - พัฒนาและด าเนินการตามแผน ทั้งการวางกรอบระยะเวลาและการก าหนดวันที่ยุติการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในแต่ละพ้ืนที่ 
 - จัดการโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลแก่ประชาชน 
 - จัดการประชุมหรือเสวนาส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนผ่าน เช่น สถานีโทรทัศน์ ร้านค้า  
รายย่อย ผู้ผลิตโทรทัศน์ ตัวแทนจากประชาชน รัฐบาล เป็นต้น เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลในการ
เปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอลระหว่างกัน 

ภาพที่ 2-232 ป้ายฉลากแจ้งบอกโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณได้ในระบบต่างๆ 
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• ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ  

แผนการขยายโครงข่าย 
ทางรัฐบาลออสเตรเลียออกประกาศก าหนดให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตให้เริ่มการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ใน 5 เมืองหลัก ได้แก่ Sydney 
Melbourne Brisbane Adelaide และ Perth จากนั้นจึงทยอยไปยังเมืองต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศตาม
หลัก Same Coverage (ครอบคลุมเทียบเท่าสัญญาณแอนะล็อก) ภายในปี พ.ศ. 2547 โดยรัฐบาลให้เงิน
สนับสนุนแก่สถานีโทรทัศน์ในภูมิภาคในการลงทุนด้านสาธารณูปโภค อุปกรณ์ติดตั้ง และการวางแผนต่างๆ 
ทั้งสิ้น 250 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือกว่า 8,700 ล้านบาท โดย ACMA แบ่งแผนการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1: ติดตั้งสถานีส่งสัญญาณดิจิตอลใน 5 เมืองหลัก ได้แก่ Sydney Melbourne Brisbane 
Adelaide และ Perth ตามที่ก าหนดไว้ใน Digital Channel Plan (DCP) 
 ระยะที่ 2: มีการวางแผนด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติมจาก DCP เช่น Repeater sites Digital services เป็นต้น 
 ระยะที่ 3: กระจายติดตั้งสถานีส่งสัญญาณดิจิตอลในภูมิภาคต่างๆ 
 ระยะที ่4: กระจายติดตั้งสถานีส่งสัญญาณดิจิตอลในพื้นที่ห่างไกล 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการด าเนินการตามแผนดังกล่าว การครอบคลุมของสัญญาณยังคงไม่ทั่วถึง  
มีประชาชนที่ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศที่ถูกบด
บังด้วยภูเขา ทางรัฐบาลมีความประสงค์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวสามารถเข้าถึงบริการวิทยุโทรทัศน์ได้
เช่นเดียวกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง ได้แก่ รายการที่ผลิตโดย ABC SBS Seven Nine Ten ABC2 ABC3 
SBS TWO GO! 7TWO and ONE HD รัฐบาลจึงช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการ Satellite Subsidy 
Scheme (SSS) โดยมีบริการติดตั้งจานดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือตัวรับสัญญาณเคเบิล  
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ภาพที่ 2-24 ผังการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกตามเมืองต่างๆ ในออสเตรเลีย 

ที่มา: Australian Communications and Media Authority (ACMA) 

โดยสรุป ออสเตรเลียเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2544 ใน 5 เมืองหลัก ได้แก่ Sydney Melbourne Brisbane Adelaide และ Perth ก่อนจะทยอยไปยัง 
เมืองต่างๆ ภายในปี พ.ศ. 2547 โดยสัญญาณดิจิตอลจะต้องครอบคลุมประชากรเทียบเท่าสัญญาณแอนะล็อก 
ในช่วง 8 ปีแรกของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (พ.ศ. 2544-2552) ผู้ได้รับใบอนุญาต
จะเป็นสถานีโทรทัศน์รายเดิมทั้งหมด และหลังจากครบอายุใบอนุญาตรัฐบาลจะน ามาจัดสรรใหม่ โดยผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตจะเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการรายเดิมเกือบทั้งหมด ได้แก่ ABC SBS Seven Nine และ Ten  
ส่วนคลื่นสัญญาณท่ีเหลือ รัฐบาลน าไปประมูลให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม 

• การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน  

วิธีการและช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
รัฐบาลออสเตรเลียมีแคมเปญในการสื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลและการเปลี่ยนจากการรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทั้งการซื้อ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเครื่องใหม่และการซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ 
โทรทัศน์ วิทยุ โฆษณาออนไลน์ การแปะป้ายฉลาก แผ่นพับ การให้ข้อมูล ณ จุดขาย การฝึกอบรมพนักงาน
ขายเพ่ือให้ข้อมูล เป็นต้น 
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นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการจัดท าเว็บไซต์ “Get Ready for Digital” 
เพ่ือให้ข้อมูลเ พ่ิมเติมส าหรับประชาชนที่สนใจ พร้อมทั้งมีบริการที่ชื่ อว่า 
“mySwitch” ซึ่งเป็นบริการส าหรับตรวจสอบข้อมูล และการรับสัญญาณดิจิตอล
ในแต่ละพ้ืนที่  ว่าพ้ืนที่ใดสามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้มากน้อยเพียงใด 
ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนเอง โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์มีการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอลผ่านการออกอากาศบนช่องโทรทัศน์ของตนเอง เป็นมูลค่า
รวมกว่า 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย 

 
ภาพที่ 2-25 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ในแผ่นพับ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ 
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ภาพที่ 2-26 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนถึง 7 ขั้นตอนในการเปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอล 

การรับรู้ของประชาชน 
ในระยะแรกของการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในปี พ.ศ. 2544 ประชาชนส่วนใหญ่

ไม่ได้มีการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนจากสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอลและไม่
สามารถซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลออสเตรเลียจัดตั้ง Digital Broadcasting 
Australia ขึ้น พร้อมทั้งร่วมมือกับตัวแทนภาคเอกชน ทั้งผู้ถ่ายทอดสัญญาณ ผู้ผลิตเนื้อหา และผู้ค้ารายย่อย 
เพ่ือสนับสนุนและให้ข้อมูลแก่ประชาชนในหลายด้านที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนจากการรับสัญญาณโทรทัศน์ใน
ระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล เช่น วันที่เริ่มใช้ระบบดิจิตอล ประโยชน์ การท างาน ความครอบคลุมของ
โครงการ และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์รับสัญญาณ เป็นต้น    
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ภาพที่ 2-27 ผลส ารวจระดับการรับรู้และความพึงพอใจของประชน 

ต่อการรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ปี พ.ศ. 2552 – 2556 
ที่มา: Department of Communications, Australia 

ในปี พ.ศ. 2552 - 2556 กระทรวงโทรคมนาคมของออสเตรเลียจัดท ารายงานส ารวจระดับการรับรู้
และความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จากภาพด้านบน พบว่า
ระดับการรับรู้ (เส้นสีม่วง) ของประชาชนอยู่ที่ 82% ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2552 และเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจนกระทั่งถึง 97% ในปลายปี พ.ศ. 2556 ขณะที่อัตราการเปลี่ยนมารับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (เส้นสีแดง) เพ่ิมขึ้นอย่างมาก จาก 47% ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2552 เป็น 98% ในปลายปี  
พ.ศ. 2556 ส่วนด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับชมวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (เส้นสีเขียว) อยู่
ในระดับค่อนข้างมาก (มากกว่า 80%) โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยตลอดช่วงเวลาที่ท าการส ารวจ 
ขณะที่ความไม่พึงพอใจ (เส้นสีด า) อยู่ในระดับต่ า (ประมาณ 10%)  

• การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

ผู้ผลิตสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก สู่ระบบ
ดิจิตอล โดยการแปะป้ายฉลาก “Get Ready for Digital TV” ระบุประเภทของโทรทัศน์ว่าเป็นแบบที่ต้องใช้
กล่องรับสัญญาณดิจิตอล โทรทัศน์แบบ SD หรือโทรทัศน์แบบ HD โดยโทรทัศน์ที่มีป้ายฉลากมีหลายราย เช่น 
Sony LG Sharp Palsonic Bush Grundig DGTEC และ Sanyo เป็นต้น ขณะที่ร้านค้ารายย่อยที่จ าหน่าย
โทรทัศน์หลายรายให้ความร่วมมือกับการเปลี่ยนผ่านเป็นอย่างดี โดยการฝึกอบรมพนักงานขายให้สามารถให้
ข้อมูลโทรทัศน์ในแบบต่างๆ และวิธีการเลือกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลให้แก่ลูกค้าได้ถูกต้อง ตัวอย่างร้านค้า 
ได้แก่ Radio Rentals Clive Peeters และ Warehouse Sales เป็นต้น 
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ภายหลังจากที่รัฐบาลออสเตรเลียประกาศแผนการเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลพบว่า มีผู้ประกอบการตื่นตัวและให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนผ่านนี้ค่อนข้างมาก และมีความคิดเห็นที่
หลากหลาย อย่างเช่น สมาคมเครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ประเภทธุรกิจ หรือ Federation of Australian 
Commercial Networks (FACTS) ที่มีความเห็นว่า รัฐบาลควรจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์
รายเดิมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 15 ปี (จากที่รัฐบาลก าหนดไว้เพียงแค่ 8 ปี) ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนให้
สถานีวิทยุโทรทัศน์สามารถท าก าไรได้หลังจากที่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมากในระยะเริ่มต้น โดยมีสมาคม
โฆษณาแห่งออสเตรเลีย หรือ The Australian Association of National Advertisers ได้สนับสนุนแนวคิดนี้
เช่นกัน 

ขณะที่สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแห่งออสเตรเลีย หรือ  The 
Australian Subscription Television and Radio Association (ASTRA) เ ส นอ ให้ รั ฐ บ าลจั ดป ร ะ มู ล
ใบอนุญาตเพ่ือให้โอกาสแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ในการเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมทั้งยังคัดค้าน 
การจัดสรรคลื่นความถ่ีให้แก่สถานีโทรทัศน์รายเดิมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

นอกจากนี้ยังมีความเห็นจากผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่าง Telstra ที่คัดค้าน 
การจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่สถานีโทรทัศน์รายเดิมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อการพัฒนา
และการลงทุนในอุตสาหกรรมและกระทบต่อวิทยุโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและโครงข่ายบรอดแบนด์  
จึงเห็นว่าควรเปิดให้มีการแข่งขันกันยื่นข้อเสนอกันอย่างเสรีมากกว่า 

การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน 

นอกจากนี้ ยั งมีการจัดตั้ ง  Freeview ขึ้นมาในปี  พ.ศ.  2551 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแบรนด์ในการสื่อสารทางการตลาดให้ประชาชนรับรู้ถึง
การรับชมวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ถึง
ก าหนดการยุติสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกผ่านช่องรายการต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนตื่นตัวและ
เปลี่ยนมาใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล 

• เนื้อหาของสื่อดิจิตอล  

สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ให้บริการรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก ่
 - Public broadcasters: ให้บริการทั่วทั้งประเทศ มีผู้ให้บริการคือ ABC (Australian Broadcasting 
Corporation) และ SBS (Special Broadcasting Service) 
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 - Major metropolitan commercial networks: ให้บริการเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ได้แก่ Sydney 
Melbourne Brisbane Adelaide Perth และ Coastal Queensland มีผู้ ให้บริการคือ Seven Network 
Nine Network และ Network Ten 
 - Regional affiliate commercial networks: เป็นบริษัทในเครือของสถานีโทรทัศน์ที่ให้บริการใน
เมืองใหญ่ๆ มีผู้ให้บริการคือ บริษัทในกลุ่มของ Seven Network Nine Network และ Network Ten 

ผู้ให้บริการทั้ง 3 ระดับนี้ ประกอบไปด้วยผู้ให้บริการหลักเพียง 5 รายหลัก ได้แก่ ABC SBS Seven 
Networks Nine Networks และ Network Ten โดยมีจ านวนช่องรายการทั้งหมด 111 ช่อง แบ่งเป็น Public 
Broadcasting 16 ช่อง Major Metropolitan Commercial Networks 23 ช่อง และ Regional Affiliate 
Commercial Networks อีก 72 ช่อง 
 

 
ภาพที่ 2-28 จ านวนช่องรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในระบบดิจิตอลของออสเตรเลีย 

ที่มา: FreeTV และจากเว็บไซตห์น่วยงานที่เก่ียวข้อง  

8 8 8 8 7
11

33

28

ABC SBS Seven Nine Ten Seven
Affiliate

Nine Affiliate Ten Affiliate

Public broadcasters Major metropolitan
commercial networks

Regional affiliate
commercial networks

Free-TV Stations in Australia
(หน่วย: จ านวนสถานี)



 รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2-54 
 

2.2.5 กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย 

• ภาพรวมการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

มาเลเซียเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลในปี พ.ศ. 2549 โดยการน าของ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ของมาเลเซีย หรือ  Radio 
Televisyen Malaysia (RTM) การรับส่งสัญญาณ
ในช่วงแรกนี้  เป็นการทดลอง ให้บริการแก่
ประชากรกว่ า  500,000 ครั ว เ รื อน  ในกรุ ง
กัวลาลัมเปอร์  โดยการให้กล่องรับสัญญาณ
ดิจิตอลและออกอากาศรายการบนช่องดิจิตอล
เพียง 4-6 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น เ พ่ือศึกษาว่า
ประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลได้หรือไม่ และประชาชนมีผลตอบ
รับอย่างไรต่อประสบการณ์รับชมโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล 

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ 
มาเลเซียได้เลือกใช้เทคโนโลยีแบบ DVB-T2 ในการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่ง

เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า DVB-T ที่ใช้กันในหลายประเทศ และสามารถปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่องได้จาก
ระบบเก่าที่เป็นเทคโนโลยีแบบ PAL (Phase Alternating Line) บนระบบแอนะล็อก 

เกณฑ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
จนถึงปัจจุบัน มาเลเซียยังมีการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์คู่ขนานทั้งระบบดิจิตอลและแอนะล็อกอยู่ 

(Simulcast) โดยมีแผนจะยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกอย่างเป็นทางการในปี  
พ.ศ. 2561 และคาดว่าจะยุติได้ส าเร็จในปี พ.ศ. 2563 

จากแผนการขยายโครงข่ายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่คาดว่าจะครอบคลุมประชากรกว่า 
98% ในปี พ.ศ. 2559 นั้น ทางคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย หรือ Malaysian 
Communications and Multimedia Commission (MCMC) ระบุว่ามาเลเซียจะยุติการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกต่อเมื่อได้ขยายโครงข่ายสัญญาณดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ (Full Digital 
Roll-out) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการยุติได้ในปี พ.ศ. 2561 
 

DSO (พ.ศ.) 2549 (trial) 

ASO (พ.ศ. เริ่มต้น) 
2561 

(ประมาณการ) 

ASO (พ.ศ.) 
2563 

(ประมาณการ) 

ประเภทเทคโนโลยี DVB-T2 

จ านวนประชากร 30.7 ล้านคน 

จ านวนครัวเรือน 7.2 ล้านครัวเรือน 

DTT Coverage 98% 

DTT Penetration ไม่ระบุแน่ชัด 

GDP/Capita PPP (USD) 
(พ.ศ. 2557) 

25,639 
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กล่าวโดยสรุป มาเลเซียท าการทดลองรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมาตั้ งแต่ปี  
พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการออกอากาศแบบคู่ขนานอยู่ โดยมีแผนขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม
ประชากรกว่า 85% ในปี พ.ศ. 2558 และ 98% ในปี พ.ศ. 2559 ขณะที่รูปแบบการบริหารและให้ใบอนุญาต
นั้นต่างจากประเทศอ่ืนๆ เนื่องจากมาเลเซียให้ผู้ประกอบการจากภาคเอกชนมาบริหารจัดการท าหน้าที่ดูแล 
Multiplex ทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนการขยายโครงข่าย การติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ การจัดสรรคลื่น
ความถี่ให้แก่สถานีโทรทัศน์ ตลอดจนการบริหารต้นทุน และค่าธรรมเนียมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ท า
หน้าที่นี้ คือ Common Integrated Infrastructure Provider หรือ CIIP และรัฐบาลมาเลเซียมองว่าเป็น 
การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนจากอุตสาหกรรมอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งคาดว่าจะเพ่ิมการสร้างงานแก่
ประชาชนด้วย 

• การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐบาล   

แนวทางการให้ใบอนุญาต 

รูปแบบการให้ใบอนุญาตและการจัดสรรคลื่นความถี่ของสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ของมาเลเซีย เป็นรูปแบบที่ให้ผู้ประกอบการจากภาคเอกชนรายเดียวมาบริหารจัดการ ผู้ที่ท าหน้าที่นี้คือ 
Common Integrated Infrastructure Provider (CIIP) โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
 - ให้บริการโครงข่าย (NSP: Network Service Provider)  
 - ให้บริการอุปกรณ์โครงข่าย (NFP: Network Facilities Provider)  

ทั้งนี้ CIIP จะด าเนินงานภายใต้การก ากับของ MCMC โดย CIIP ท าหน้าที่พิจารณาผู้ประกอบการ
ที่มายื่นข้อเสนอท ารายการโทรทัศน์ ทั้งที่เป็น Application Service Provider (ASP) และ Content & 
Application Service Provider (CASP) โดยใบอนุญาตในการด าเนินงานของ CIIP เองนั้นมีอายุ 15 ปี  
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ภาพที่ 2-29 แผนผังแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของ CIIP   

ที่มา: Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) 

 
MCMC เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอเพ่ือท าหน้าที่บริหารโครงข่ายทั้งหมดในปี พ.ศ. 2555  

มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในการยื่นข้อเสนอทั้งหมด 4 ราย ได้แก่ Celcom Axiata Puncak Semangat 
REDtone International และ Sapura Holdings แต่หลังจากคณะกรรมการของ MCMC พิจารณา พบว่า 
ผู้ที่สมควรได้รับใบอนุญาตในการเป็น CIIP คือ Puncak Semangat  โดยข้อเสนอของ Puncak Semangat 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ดังนี้ 
 - แผนการใช้งานของคลื่นความถี่ช่วง 470 - 694 MHz หลังจากมีการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก  
 - แผนการเปลี่ยนผ่าน (Transformation plan) 
 - กลยุทธ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและการบริหารจัดการเรื่องกล่อง
รับสัญญาณดิจิตอล   
 - แผนด้านระยะเวลาในการด าเนินการ  
 - แผนการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน   
 - ข้อเสนอการตกลงเงื่อนไขกับสถานีโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 - ข้อเสนอด้านค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถ่ี 
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 - ประมาณการทางการเงินตลอดช่วงอายุสัญญา 15 ปี 
 - ศักยภาพด้านเงินทุน (เนื่องจากไม่มีการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล) 

หลังจากได้รับใบอนุญาตแล้ว CIIP จะต้องเร่งด าเนินการสร้างสถานีรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลแบบความคมชัดมาตรฐาน (SD) 45 สถานี และแบบความคมชัดสูง (HD) 15 สถานี รวมทั้งสิ้น 60 
สถานี นอกจากนี้แล้ว ในการพิจารณาคัดเลือกสถานีโทรทัศน์หรือผู้ให้บริการด้านเนื้อหาและแอพพลิเคชัน ของ 
CIIP นั้น ทาง MCMC ระบุว่าจะต้องจัดสรรให้กับสถานีโทรทัศน์รายเดิมก่อน เช่น RTM และ Media Prima 
เป็นต้น 

แนวทางการก ากับดูแล 
MCMC อาศัยกฎหมายกิจการโทรคมนาคมและมัลติมีเดียในปี 2541 (Communication and 

Multimedia Act 1998) ที่ว่าด้วยการก ากับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมและมัลติมีเดีย โดย MCMC 
มีอ านาจที่จะเข้าด าเนินการแทรกแซงการท างานของ CIIP และสถานีโทรทัศน์ หากเห็นว่ามีพฤติกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในตลาด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้ 
 - แนวโน้มหรือสภาพตลาดที่เกี่ยวข้อง 
 - ผลกระทบจากการกระท าที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน เช่น จ านวนผู้เล่นในตลาด ส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น 
 - ผลกระทบจากการกีดกันการเข้าสู่ตลาด   
 - ผลกระทบจากความหลากหลายของการให้บริการให้ตลาด  
 - ผลกระทบจากโรงสร้างต้นทุนและก าไรของบริษัทในตลาด 
 - ประเด็นอ่ืนๆ ที่ MCMC มีความเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 

การสนับสนุนจากรัฐบาล 

ส าหรับนโยบายในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน CIIP ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล มีนโยบายช่วยเหลือ
ประชาชนในการแจกกล่องรับรับสัญญาณดิจิตอล พร้อมทั้งบริการติดตั้งให้แก่ประชาชนเป็นจ านวน 2 ล้าน
ครัวเรือน โดยครัวเรือนที่มีสิทธิ์รับกล่องดังกล่าวจะอยู่ในกลุ่ม BR1M ได้แก่ ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน RM 
3,000 ต่อเดือน (มีกว่า 7 ครัวเรือน) และกลุ่ม e-Kasih ได้แก่ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า RM 1,120 ต่อ
ครัวเรือน (มี 179,637 ครัวเรือน)  

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการตั้งหน่วยงานเข้ามาก ากับดูแลการเปลี่ยนผ่านหลายหน่วยงาน ได้แก่ 
National Steering Committee และ National Digital Taskforce (NDTF) ดังนี้ 
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National Steering Committee 
ปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลมาเลเซียได้ตั้ง National Steering Committee เพ่ือผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่

การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 
 - น าเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่าน 
 - ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานของ National Digital Task Force (NTDF) 

 National Digital Taskforce (NDTF) 
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลในการดูแล ติดตาม และด าเนินการแก้ไข

ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการในเชิงเทคนิค โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 
 - ติดตามผลการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ  
 - น าเสนอประเด็นปัญหา พร้อมแนวทางแก้ไขต่อ National Steering Committee 

• ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ   

แผนการขยายโครงข่าย 

หลังจากที่ Puncak Semangat ได้รับใบอนุญาต CIIP ในปี พ.ศ. 2557 แล้ว Puncak Semangat 
ประกาศใช้กลยุทธ์ inside-out ส าหรับการติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดย
พิจารณาจากอัตราการครอบคลุมประชากรของสัญญาณดิจิตอล และกลยุทธ์ outside-in ส าหรับการยุติ
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก โดยทยอยยุติจากในภูมิภาคก่อนแล้วจึงทยอยยุติเข้ามาในเมือง 
ส าหรับแผนการขยายโครงข่าย ได้ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ภายในปี พ.ศ. 2558: ขยายโครงข่ายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้ครอบคลุมสถานีรับส่ง
สัญญาณ 10 จุด ใน Pennisular และ 4 จุด ใน Sabah และ Sarawak ครอบคลุมประชากร 85%  

ระยะที่ 2 ภายในปี พ.ศ. 2559: ขยายโครงข่ายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพ่ิมเติมในบริเวณพ้ืนที่ที่
ไม่ได้รับสัญญาณ ครอบคลุมสถานีรับส่งสัญญาณ 22 จุด ใน Pennisular และ 24 จุด ใน Sabah และ 
Sarawak ครอบคลุมประชากร 98% 
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ภาพที่ 2-30 ระยะเวลาในการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของมาเลเซีย 

ที่มา: Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) 

โดยสรุป Puncak Semangat ผู้ได้รับใบอนุญาต Common Integrated Infrastructure Provider 
(CIIP) แบ่งระยะการขยายโครงข่ายออกเป็น 2 ระยะ คือในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 การขยายโครงข่าย
ในทั้ง 2 ระยะนี้ รัฐบาลให้มีการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกควบคู่กันไปกับระบบดิจิตอล 
(Simulcast) จนกระทั่งจะมีการเริ่มยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ในปี พ.ศ. 2561 
และคาดว่าจะด าเนินการยุติเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2563 โดยเป็นการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ 100% 

• การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน   

วิธีการและช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

สถานีโทรทัศน์ ได้ร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย (KKMM: Kementerian Komunikasi 
dan Multimedia) และ MCMC จัดตั้งโครงการ Education & Awareness Program เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยที่ผ่านมา รัฐบาล
มาเลเซียไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์มากนัก เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ผ่านการแถลงข่าว หรือออกรายการ
เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอยู่ในช่วงการด าเนินการจัดท าฉลากที่แสดงถึงอุปกรณ์ดิจิตอล (Digital 
Tick) และออกแบบมาสคอต เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
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ภาพที่ 2-31 ป้ายประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ที่มา: MYTV Broadcasting 

การรับรู้ของประชาชน 
จากการที่ RTM ทดลองรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในกรุงกัวลาลัมเปอร์ กว่า 

500,000 ครัวเรือน และพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น Klang Valley พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่ดีจากการ
รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งกว่า 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการรับสัญญาณดีขึ้น 80% ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าคุณภาพของภาพดีขึ้น และ 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าคุณภาพเสียงดีขึ้น 

• การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

เนื่องจากรูปแบบการให้ใบอนุญาตที่รวมใบอนุญาตบริการโครงข่าย (Network Service) และบริการ
อุปกรณ์โครงข่าย (Network Facility) เข้าด้วยกันเป็น Common Integrated Infrastructure Provider 
(CIIP) ท าให้เกิดการแข่งขันแค่ในช่วงแรก คือช่วงที่ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอเพ่ือประมูลใบอนุญาต CIIP 
ประกอบกับในตลาดสถานีโทรทัศน์ของมาเลเซียมีผู้เล่นหลักเพียง 2 ราย คือ RTM และ Media Prima มีส่วน
แบ่งตลาดรวมกันเกิน 50% ของผู้ชมทั้งหมด (ทั้งที่รับชมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และแบบบอกรับสมาชิก) ท าให้
บทบาทของผู้ประกอบการต่อการเปลี่ยนผ่านจะกระจุกตัวอยู่ในผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์เพียงไม่กี่ราย 
ขณะที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ่ืนอย่างผู้ผลิตโทรทัศน์หรือร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่พบข้อมูล
ว่ามีกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน 

เนื่องจากรัฐบาลได้รวมใบอนุญาตบริการโครงข่ายและบริการอุปกรณ์โครงข่ายเข้าด้วยกันเป็น CIIP 
ดังกล่าว ประกอบกับการก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต CIIP ต้องให้สิทธิ์แก่สถานีโทรทัศน์รายเดิมก่อนใน 
การพิจารณาใบอนุญาตบริการเนื้อหารายการโทรทัศน์ เช่น RTM Media Prima Al-Hijrah และ Bernama 
เป็นต้น ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมอ่ืนรับรู้ถึงประโยชน์ของการเข้ามา
แข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและต้องการเข้ามาแข่งขัน แต่ก็ไม่มีแรงจูงใจเพราะ
สถานีโทรทัศน์รายเดิมมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว อีกท้ังยังได้รับสิทธิ์พิเศษในการได้รับใบอนุญาตเป็นล าดับแรก 
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ดังที่ได้กล่าวไปถึงรูปแบบการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่จะให้สิทธิ์
สถานีโทรทัศน์รายเดิมก่อน สถานีโทรทัศน์รายเดิมอย่าง Media Prima ซึ่งเป็นผู้ออกอากาศช่องรายการที่ไม่
เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ TV3 NTV7 8TV และ TV9 มีส่วนแบ่งตลาดของผู้ชมรวมกันถึง 42% ในปี พ.ศ. 2554 
ขณะที่มีรายได้จากการโฆษณาเป็นสัดส่วน 90% ของทั้งตลาด จึงท าให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันได้
ล าบาก 

 
ภาพที่ 2-32 ส่วนแบ่งตลาดของรายการโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ที่มา: Open Society Foundation, พ.ศ. 2556 

การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน 
อย่างไรก็ตามสถานีโทรทัศน์มีการรวมกลุ่มกันตั้ง Broadcast Alliance โดยร่วมมือกับ 

กระทรวงเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย (KKMM: Kementerian Komunikasi dan Multimedia) และ MCMC ใน
การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยการให้ประชาสัมพันธ์และ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านนี้ผ่านทางโครงการ Education & Awareness Program 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมากขึ้น 

• เนื้อหาของสื่อดิจิตอล  

ก่อนที่จะมีการใช้การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล มาเลเซียมีการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกท้ังหมด 7 ช่อง ด้วยกัน ได้แก่  
 - TV1: รายการที่เป็นภาษามลายู เช่น ทอล์คโชว์ 
 - TV2: รายการที่เป็นภาษามลายู อังกฤษ จีน และทมิฬ และรายการข่าวภาษาอังกฤษ  
 - TV3: รายการที่เป็นภาษามลายู และรายการโชว์ของชาวอเมริกัน 
 - NTV7: รายการจากต่างประเทศ และรายการข่าวภาษาอังกฤษ 
 - 8TV: รายการของต่างประเทศ และรายการท่ีเป็นภาษาจีน ส าหรับเด็กและเยาวชน 
 - TV9: รายการส าหรับชาวมาเลเซีย และรายการของต่างประเทศ 
 - TV Alhijrah: รายการส าหรับชาวอิสลาม 
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โดยที่ TV1 TV2 และ TV Alhijrah เป็นช่องรายการที่ให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย มีรัฐบาลเป็น
เจ้าของ ขณะที่ TV3 NTV7 8TV และ TV9 เป็นของเอกชน มี Media Prima เป็นเจ้าของ  
 

 ที่มา: Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) 
 

หลังจากมีการเปลี่ยนมาเป็นการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้ว พบว่าจ านวนช่อง
รายการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของสถานีโทรทัศน์รายใหญ่ไม่ได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยมีช่องรายการใหม่
เพ่ิมขึ้นมาเพียงช่องเดียวคือ ช่อง TVi เป็นช่องรายการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เพลง และวัฒนธรรมพ้ืนเมือง
ของเมือง Sabah และ Sarawak ออกอากาศบนระบบดิจิตอลเท่านั้นโดยมีรัฐบาลเป็นเจ้าของ ขณะที่ 7 ช่อง
เดิมนั้น ยังคงออกอากาศแบบคู่ขนานอยู่ 

ในปัจจุบันมาเลเซียมีช่องรายการหลักส าหรับรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 - Public Services ได้แก่ ช่อง TV1 TV2 TVi และ TV Alhijrah 
 - Commercial Services มี Media Prima เป็นเจ้าของ ได้แก่ ช่อง TV3 NTV7 8TV และ TV9 
 
  

ภาพที่ 2-33 ช่องโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของมาเลเซีย 
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2.2.6 สรุปการเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศ 

ตารางสรุปการเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศ 

หัวข้อ 
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย มาเลเซีย 

ระยะเวลาในการเปลี่ยน
ผ่านจากระบบ 
แอนะล็อกเป็นดิจิตอล 

- 11 ปีส าหรับ Full-
power stations (2541-
2552) และ 17 ปีส าหรับ 
All analog stations 
(2541-2558) 

- 14 ปี (2541- 2555) 
 
 

- 6 ปี (2548-2554) 
 
 
 

- 12 ปี (2544-2556) 
 
 
 

- เริ่มในปี พ.ศ. 2549 
และปัจจุบัน (พ.ศ. 2559)
ยังไม่มีการยุติการรับส่ง
สัญญาณวิทยโุทรทัศน์ใน
ระบบแอ-นะล็อก 

เทคโนโลย ี ATSC DVB-T1, DVB-T2 DVB-T DVB-T DVB-T2 

จ านวนประชากร 324 ล้านคน 65 ล้านคน 64.4 ล้านคน 24 ล้านคน 30.7 ล้านคน 

จ านวนครัวเรือน 125 ล้านครัวเรือน 27.1 ล้านครัวเรือน 26.6 ล้านครัวเรือน 9 ล้านครัวเรือน 7.2 ล้านครัวเรือน 

DTT Coverage N.A. 98.5%  95% 67% 98% 

DTT Penetration  16% N.A. >60% 99% N.A. 

เกณฑ์การยุติ ครัวเรือนไม่น้อยกว่า 85% 
ต้องมีเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

1. ประชาชนท่ีรับสญัญาณ    
แอนะล็อกประเภท
บริการสาธารณะต้อง
สามารถรับสัญญาณ
ดิจิตอลได ้

ขยายโครงข่ายสัญญาณ
ดิจิตอลครอบคลุม
ประชากรถึง 95% หรือ
มากกว่า  

ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์การยตุิฯ ขยายโครงข่ายสัญญาณ
ดิจิตอลครอบคลุม
ประชากรถึง 98%   
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หัวข้อ 
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย มาเลเซีย 

2. ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ด้วยต้นทุนต่ า  

3. ประชาชน 95% เข้าถึง
อุปกรณ์รับสัญญาณ
ระบบดิจติอลได ้

แผนการยุติการ
ออกอากาศในระบบ 
แอนะล็อก 

ก าหนดให้ยุตริะบบ 
แอนะล็อกครั้งแรก ปี 
2549 แต่เลื่อนเป็น ก.พ. 
2552 และต่อมาเลื่อนเป็น 
มิ.ย. 2552 จึงสามารถยุติ
ได้จริง 

ประกาศแผนยุตฯิ โดยให้
ทยอยยุติทีละพื้นท่ี เริ่ม
ด าเนินการยุติฯ ในปี 
2550 และยุติได้ทั้งหมดใน
ปี 2555 

ประกาศก าหนดการยุติฯ 
ล่วงหน้า 3 ป ีเริ่ม
ด าเนินการยุติฯ ในปี 
2553 และทยอยยุติในแต่
ละพื้นท่ีไปจนยุตไิด้
ทั้งหมดในเดือน พ.ย. 
2554 

ประกาศแผน ASO โดยให้
ทยอยยุติทีละพื้นท่ี 
เริ่มด าเนินการยุติฯ ในปี 
2553 และยุติได้ทั้งหมดใน
เดือน ธ.ค. 2556 

มีแผนจะเริ่มยุติในปี 2561 
และคาดว่าจะยตุิได้ส าเร็จ
ในปี 2563 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

Federal 
Communication 
Commission (FCC): 
หน่วยงานก ากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม ดูแล
ด้านการออกกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และแนวทาง
การให้ใบอนุญาต 

Office of 
Communications  
(Ofcom): หน่วยงานท่ี
ดูแลกิจการโทรทัศน์ วิทยุ 
และไปรษณยี์ เป็นผูดู้แล
การด าเนินงาน ทั้งการ
ออกใบอนุญาต การออก
นโยบาย/ข้อก าหนด 

Conseil supérieur de 
l'audiovisual (CSA): 
หน่วยงานก ากับดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกสต์่างๆ มี
บทบาทในการท าแผน
จัดสรรคลื่นความถี่ วาง
แผนการขยายโครงข่าย

Australian 
Communications and 
Media Authority 
(ACMA): ดูแลการเปลีย่น
ผ่านไปสู่ระบบดิจติอล ทั้ง
การออกใบอนุญาต การ
ออกกฎเกณฑต์่างๆ และ
การจัดสรรคลื่นความถี ่

Malaysian 
Communications and 
Multimedia 
Commission (MCMC): 
หน่วยงานก ากับดูแล
กิจการสื่อสารเป็น
หน่วยงานหลัก และมีการ
ตั้งหน่วยงานย่อย เช่น 
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หัวข้อ 
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย มาเลเซีย 

National 
Telecommunications 
and Information 
Administration (NTIA): 
ดูแลด้านนโยบาย เงินทุน
สนับสนุน ประเด็นปัญหา
ต่างๆ  

รับค าร้องเรยีน ดูแลการ
แข่งขันในอุตสาหกรรม 
และป้องกันการใช้คลื่น
ความถี่ในทางที่ผิด 

และก าหนดแผนยตุิฯ ใน
แต่ละพื้นท่ี  
Agence Nationale des 
Fréquences (ANFR): ท า
หน้าท่ีดูแลและปกป้อง
ผลประโยชน์ของ
ประชาชน 

Digital Switchover 
Taskforce (DST): ตั้งข้ึน
มาเพื่อช่วยท า PR และ
แลกเปลีย่นข้อมูลกับผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย สนับสนุน
ให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน 
 

National Steering 
Committee เพื่อน าเสนอ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง และ
ตั้ง National Digital 
Taskforce เพื่อติดตาม
การด าเนินงานโดยเฉพาะ
ปัญหาด้านเทคนิค 

การก ากับดูแล:  
แนวทางการให้
ใบอนุญาต 

- จัดสรรคลื่นให้แก่
สถานีโทรทัศนร์ายเดิม
ทั้งหมดโดยไมม่ีการ
ประมลู แต่สถานฯี ต้อง
ขยายโครงข่ายและ
ติดตั้งอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณวิทยโุทรทัศน์
ในระบบดิจติอล 

- ให้ออกอากาศแบบ
คู่ขนานของระบบ    
แอนะล็อกและดิจิตอลได้ 
และต้องมีช่องรายการ

- ให้สิทธิแก่
ผู้ประกอบการรายเดมิ
ก่อน โดยจากเดิมที่มี 6 
Mux ได้จดัสรร 3 Mux 
ให้แก่ผู้ประกอบการ
รายเดิม 5 ราย ส่วนอีก 
3 Mux น าไปประมูล 
ปัจจุบันอังกฤษมี Mux 
เพิ่มจากเดมิอีก 2 Mux 
รวมเป็น 8 Mux โดย
ใบอนุญาตมีอายุ 12 ปี 

- ป้องกันการผูกขาด โดย
ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต

- คัดเลือกผู้รับใบอนุญาต
ผู้ให้บริการช่องรายการ
โดยวิธี Beauty 
Contest มีเพดาน
จ านวนช่องในการให้
ใบอนุญาต (สูงสุด 7 ใบ 
ต่อผู้ประกอบการ 1 
ราย) 

- ป้องกันการผูกขาด โดย
ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต
ต้องมีส่วนแบ่งตลาดใน
ตลาดหนังสือพิมพ์ไม่
เกิน 20% 

- ให้ใบอนุญาตกับ
สถานีโทรทัศนร์ายเดิม
เป็นเวลาอยา่งน้อย 8 ปี 
โดยก าหนดให้สถานฯี 
ต้องส่งแผนการ
ด าเนินงานท่ีระบุพ้ืนท่ี
และเวลาในการรับส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ใน
ระบบดิจติอล รวมทั้ง
ต้องออกอากาศในระบบ
ดิจิตอลไปพร้อมกับการ
ออกอากาศในระบบ   
แอนะล็อกด้วยอัตราการ

- ให้ใบอนุญาตแก่ CIIP1/ 
ท าหน้าที่บริหารจัดการ 
Multiplex เพียงราย
เดียว โดยคัดเลือกจาก
บริษัทเอกชน 
ใบอนุญาต CIIP มีอายุ 
15 ปี 

- การคัดเลือก
สถานีโทรทัศน์ท าโดย 
CIIP โดย MCMC 
ก าหนดให้จัดสรรให้กับ
สถานีโทรทัศนร์ายเดิม
ก่อน 
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หัวข้อ 
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สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย มาเลเซีย 

แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
อย่างน้อย 1 ช่อง  

- หากสถานีฯ น าคลื่น
ความถี่ท่ีไดร้ับจัดสรรไป
ให้บริการแบบคดิ
ค่าใช้จ่าย ต้องน าส่ง
ค่าธรรมเนียมใหร้ัฐ 5% 
ของรายได้นั้น 

ต้องมีส่วนแบ่งตลาดใน
ตลาดหนังสือพิมพ์ไม่
เกิน 20% 

- มี National MUX 6 
ราย ใบอนุญาตอายุ 15 
ปี (หลังยุติระบบ     
แอนะล็อก มี MUX 
เพิ่มอีก 4 ราย) 

ครอบคลมุประชากรที่
เท่ากัน  

- หล้งจากครบ 8 ปี ให้
ส่งคืนคลื่นความถี่ให้
รัฐบาลน าไปจัดสรรใหม ่

การสนับสนุนจากภาครัฐ DTV Converter Box 
Coupon Program: ปี 
2541 ใช้งบฯ ราว 1,500 
ล้านเหรียญฯ เพื่อแจก
คูปองมูลค่าใบละ 40 
เหรียญฯ ให้ประชาชน
น ามาแลกซื้อกล่องรับ
สัญญาณ  
DTV Tuner 
Enforcement: ปี 2547 
ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่
ผลิตหรือน าเข้าโทรทัศน์

Digital switchover 
help scheme: รัฐ
ร่วมกับสถานี BBC 
สนับสนุนให้ประชาชนได้
เป็นเจ้าของอุปกรณร์ับ
สัญญาณระบบดิจิตอล 
รวมทั้งมีบริการติดตั้ง มี
กลุ่มเป้าหมาย 7 ล้าน
ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือน
ที่มีสมาชิกอายุ 75 ปีขึ้น
ไป ครัวเรือนท่ีมีผู้บกพร่อง
ทางร่างกาย และผู้ที่อาศัย

นโยบายช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อย: สนับสนุนเงิน
ซื้อ STB (ไม่เกิน 25 ยูโร/
ครัวเรือน) และบริการ
อัพเกรดและติดตั้งเสารับ
สัญญาณ (ไม่เกิน 120 ยูโร/
ครัวเรือน)  
นโยบายช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ: 
บริการตดิตั้งเสา/เครื่องรับ
สัญญาณ และสแกนช่อง
รายการ  

Household 
Assistance Scheme: 
สนับสนุนทางการเงินใน
การซื้อและติดตั้งกล่องรับ
สัญญาณดิจิตอลแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
ทหารผ่านศึก (งบประมาณ 
300 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 
Satellite Subsidy 
Scheme: บริการติดตั้ง
กล่องรับสญัญาณ/จาน

CIIP ท างานร่วมกับรัฐบาล 
โดยมีนโยบายช่วยเหลือ
ประชาชนด้วยการแจก
กล่องรับสญัญาณดิจติอล
พร้อมท้ังบริการตดิตั้ง
ให้แก่ประชาชน จ านวน 2 
ล้านครัวเรือน แบ่งกลุ่ม
ผู้ให้การช่วยเหลือเป็น 2 
กลุ่ม 

- ครัวเรือนท่ีมรีายไดไ้ม่
เกิน RM 3,000 ต่อ
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จะต้องขายโทรทัศน์ท่ีมี
เครื่องรับสญัญาณดิจิตอล
ภายในตัว 

ใน Care home ส่วนผู้ที่
ไม่ได้เป็นกลุ่มเปา้หมายจะ
มีค่าใช้จ่าย 40 ปอนด์ 
หรือไดร้ับส่วนลดเพื่อซื้อ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

นโยบายช่วยเหลือผู้อยู่
นอกเขตรับสัญญาณ
ระบบดิจิตอล: ให้เงิน
สนับสนุนเพื่อใหร้ับชมช่อง
รายการฟรีทีวีจาก
แพลตฟอร์มอื่นได้ (ไมเ่กิน 
250 ยูโร/ครัวเรือน) 

ดาวเทียม หรือตัวรับ
สัญญาณเคเบลิ ส าหรับผู้
อยู่ในพ้ืนท่ีนอกเขตรับ
สัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจติอล 
Labelling Scheme:
นโยบายการติดฉลากแจ้ง
ความสามารถในการรับ
สัญญาณระบบดิจิตอลของ
โทรทัศน์เพื่อความสะดวก
ในการเลือกซื้อ 

เดือน (มีทั้งหมดกว่า 7 
ล้านคน) 

- ครัวเรือนท่ีมรีายได้น้อย
กว่า RM 1,120 ต่อ
ครัวเรือน (เกือบ 2 
แสนครัวเรือน)  

การขยายความ
ครอบคลุมของโครงข่าย
สัญญาณ 

ใช้วิธีขยายโครงข่ายพร้อม
กันท่ัวประเทศ แต่ประสบ
ปัญหาในการสร้างสถานี
ส่งสัญญาณเนื่องจาก
สภาพอากาศ ขาดแคลน
เงินทุนและแรงงาน ท าให้
การขยายโครงข่ายเป็นไป
ค่อนข้างช้า 

ก าหนดเป้าหมายให้
โครงข่ายสญัญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ครอบคลมุทั่วประเทศ 
เทียบเท่าระบบแอนะล็อก
ที่ 98.5% ภายใน 5 ปีแรก 

ใช้กลยุทธ์ inside-out ใน
การขยายโครงขา่ย แบ่ง
แผนเป็น 5 ระยะ (ปี 
2548-2553) โดยใช้เวลา
เพียง 3 ปีในการขยาย
ความครอบคลุมโครงข่าย 
85% ของจ านวน
ประชากร (ปี 2548-
2550) และใช้เวลา 6 ปีใน

ใช้กลยุทธ์ inside-out ใน
การขยายโครงขา่ย แบ่งแผน
เป็น 4 ระยะ (ปี 2544 - 
2547) คือ 
1. ติดตั้งสถานสี่งสัญญาณ
ใน 5 เมืองหลัก Sydney, 
Melbourne, Brisbane, 
Adelaide และ Perth  

ใช้กลยุทธ์ inside-out ใน
การขยายโครงขา่ย แบ่งแผน
เป็น 2 ระยะ 
1. ภายในปี 2558 ขยาย

โครงข่ายครอบคลุมสถานี
รับส่งสญัญาณ 10 จุด ใน 
Pennisular และ 4 จดุ 
ใน Sabah และ Sarawak 
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การขยายเป็น 95% (ปี 
2553) ส่งผลให้ประชาชน
ตัดสินใจเปลี่ยนมารับชม
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้
อย่างรวดเร็ว 

2. ด าเนินการอย่างอื่น
เพิ่มเตมิ เช่น repeater 
sites 
3. ติดตั้งสถานสี่งสัญญาณ
ในภูมิภาค 
4. ติดตั้งสถานสี่งสัญญาณ
ในพื้นที่ห่างไกล 

- รัฐให้งบประมาณ 250 
ล้านเหรียญออสเตรเลีย 
(~8,700 ลบ.) เพื่อ
สนับสนุนสถานีโทรทัศน์
ภูมิภาคในการลงทุนให้
สามารถรับส่งสัญญาณ
ด้วยระบบดิจิตอลได ้

ครอบคลมุประชากร 
85%  

2. ภายในปี 2559 ขยาย
โครงข่ายเพิ่มเตมิ 
ครอบคลมุสถานรีับส่ง
สัญญาณ 22 จดุ ใน 
Pennisular และ 24 จดุ 
ใน Sabah และ Sarawak 
ครอบคลมุประชากร 
98% 

 

การสื่อสารเพ่ือสร้างการ
รับรู้แก่ประชาชน 

- NTIA และ FCC ใช้งบฯ 
PR รวมกันเกือบ 130 
ล้านเหรียญฯ (~4,500 
ล้านบาท) โดยเน้นกลุ่ม
ที่จะไดร้ับผลกระทบ

- ใช้งบประมาณท า PR 
126.5 ล้านปอนด์ 
(~6,300 ล้านบาท) 

- รูปบบการ PR มีทั้งทาง
โทรทัศน์ วทิยุ แจก
แผ่นพับ การลงพื้นที่ใน

- ใช้งบประมาณซึ่ง
รวมทั้งการท า PR และ
ช่วยเหลือให้ประชาชน
เปลี่ยนมารับชม
โทรทัศน์ผ่านระบบ
ดิจิตอล ประมาณ 397 

- มีการท าประชาสัมพันธ์
หลายช่องทาง เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ 
ติดป้าย แจกแผ่นพับ 
และการอบรมพนักงาน

- สถานีโทรทัศนไ์ด้
ร่วมมือกับกระทรวง
เทคโนโลยี มัลติมีเดีย 
และ MCMC ตั้ง
โครงการ Education 
& Awareness เพื่อ
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มาก เช่น ผู้มีรายได้
น้อย ผู้สูงอาย ุ

- มีมาตรการสร้างการ
รับรู้แก่ประชาชน
หลังจากต้องเลื่อน
แผนการยตุิฯ ได้แก ่

1. DTV Consumer 
Education 
Enforcement: ทุก
สถานีฯ ต้องให้ข้อมูลการ
เปลี่ยนผ่านฯ ในช่องของ
ตนเอง และรายงาน FCC 
ทุกไตรมาส 
2. Analog-only 
Labeling 
Enforcement: ให้
ผู้ผลิต/จ าหน่ายโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อกต้องติด
ฉลากให้ชัดเจน 

เขตชุมชน และ
ออนไลน ์

- รัฐบาลคดัเลือก Help 
Scheme 
Ambassador เป็น
สื่อกลางท า PR ให้
ประชาชนระดบัภูมภิาค 

- เมื่อประกาศแผนยตุิฯ 
แล้วได้ท า PR 3 ระยะ
คือ  

1. สรา้งการรับรู้ถึงแผนฯ 
2. สรา้งความตระหนกัแก่

ผู้ชมวา่จะได้รบั
ผลกระทบ  

3. ผลกัดันประชาชน โดย
ส่งข้อความเตือนพร้อม
ประกาศวันยุตฯิ 

 

ล้านยูโร (~15,000 
ล้านบาท) โดยมาจาก
ทั้งรัฐบาลและ
สถานีโทรทัศน ์

- มีการท าประชาสัมพันธ์
ทั้งทางโทรทัศน์ (7 
ช่อง) การแจกใบปลิว 
(30 ล้านใบ) การตั้งจุด
ประชาสมัพันธ์ (2,500 
จุด) และ Call center  

ขายเพื่อให้ข้อมูล ณ จดุ
ขาย 

- รัฐบาลให้ข้อมลูผ่าน
เว็บไซต์ในแคมเปญ 
“Get Ready for 
Digital” และมีบริการ 
“mySwitch”ตรวจสอบ
พื้นที่ให้บริการ 

- สถานีโทรทัศน์ช่วย
ประชาสมัพันธ์เรื่องการ
เปลี่ยนผ่านฯ บนช่อง
รายการของตนเอง เป็น
มูลค่ารวมกว่า 50 ล้าน
เหรียญออสเตรเลีย 

สื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ออกแบบฉลากแสดง
ประเภทอุปกรณร์ับ
สัญญาณระบบดิจิตอล 
และออกแบบมาสคอต
เพื่อ ใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์ 

 



 รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

2-70 
 

หัวข้อ 
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย มาเลเซีย 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการ 

ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคม
วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ 
(National Association 
of Broadcaster) และ
สมาคมโทรคมนาคมและ
เคเบิลแห่งชาติ (National 
Cable and 
Telecommunication 
Association) ได้จัดสรร
งบประมาณรวมกันกว่า 
1,400 ล้านเหรียญฯ     
(~50,000 ล้านบาท) ท า
ประชาสมัพันธ์ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น โทรทัศน์ 
เว็บไซต์ และจดักิจกรรม
ในพื้นที่ (Roadshow) 

มีการรวมกลุ่มกันของผู้ให้ 
บริการช่องรายการ
ประเภทสาธารณะ (BBC 
ITV และ Channel 4) 
และผู้ให้บริการโครงข่าย 
(SDN และ Arquiva)  ใน
ช่ือ “Digital UK” เพื่อ 
1. ช่วยประชาสัมพันธ์ 
2. ประสานงานกับเรื่อง

การขยายโครงข่าย 
3. การประสานงานกับ

ผู้ผลิต/จ าหน่าย
โทรทัศน์และอุปกรณ์ 
ให้ติดตั้งอุปกรณ์รับ
สัญญาณดิจิตอลและ
ติดป้ายฉลากระบุ
ประเภทเครื่องรับฯ 

4. ร่วมมือกับ BBC ใน
โครงการ Digital 

ผู้ประกอบการไม่ได้เข้ามา
ส่วนร่วมมากนักเนื่องจาก
ในระยะแรกทาง
ผู้ประกอบการเองก็ยังไม่
ค่อยมั่นใจว่าจะมผีู้รับชม
มากพอที่จะท าให้ธุรกิจมี
ก าไรหรือไม ่
บทบาทในการผลักดันการ
เปลี่ยนผ่านจึงมาจาก
ภาครัฐเป็นหลัก 

-  กลุ่มผู้ผลิตโทรทัศน์
ร่วมมือด้วยการตดิฉลาก
ระบุประเภทการรับ
สัญญาณของเครื่องรับ
โทรทัศน ์

-  ร้านค้าปลีกเครื่องรับ
โทรทัศน์ร่วมมือด้วยการ
อบรมพนักงานขาย
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อ 

-  มี Freeview ของ
ออสเตรเลีย ซึ่งเป็น
องค์กรที่ท าการจัดเรียง
ข้อมูลการออกอากาศ
ของโทรทัศน์หลายช่อง
ให้รวมเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และให้ข้อมูล
ช่องรายการที่รับชมได้
แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และเป็นช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์

สถานีโทรทัศนไ์ดร้วมกลุม่
กันตั้ง Broadcast 
Alliance โดยร่วมมือกับ
กระทรวงเทคโนโลยีและ
มัลตมิีเดยี และ MCMC 
ในการท าประชาสมัพันธ์
ของโครงการ Education 
& Awareness Program  
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switchover help 
scheme 

ก าหนดการยตุิการ
ออกอากาศด้วยระบบ
แอนะล็อก 

เนื้อหาของสื่อดิจิตอล หลังเริม่ให้บริการด้วย
ระบบดิจติอลในปี 2541 
อเมริกามจี านวน
สถานีโทรทัศน์เพิม่จาก 30 
ราย เป็น 105 ราย 
ประเภทรายการที่มี
จ านวนสถานีโทรทัศน์
เพิ่มขึ้นมากท่ีสดุ 3 ล าดับ
แรก คือ Genre-based 
and general 
entertainment 
television (เพิ่ม 28 ราย) 
Religious television 
(เพิม่ 14 ราย) และ 
News, sports and 
lifestyle (เพิ่ม 13 ราย)  

ในระยะแรกใช้รูปแบบ
ธุรกิจการให้บริการแบบ 
Pay TV แต่เนื้อหา
รายการสู้คู่แข่งจากช่อง
เคเบิลและดาวเทียมไมไ่ด้ 
ต่อมาเปลี่ยนรูปแบบเป็น
บริการฟรีทีวีภายใต้ช่ือ 
“Freeview” จึงเป็นท่ี
นิยมมากข้ึน  
จนถึงปัจจุบัน (ณ ก.พ. 
2560) มีช่องฟรีทีวีใน
ระบบดิจติอลกว่า 85 ช่อง 
จากท่ีเคยมีช่องฟรีทีวี
ระบบแอนะล็อกเพียง 5 
ช่อง 

ก่อนจะเริ่มให้บริการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ฝรั่งเศสมีช่องรายการ
โทรทัศน์แบบไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย 5 ช่อง แบบ
บอกรับสมาชิก 1 ช่อง 
เมื่อให้บริการโทรทัศน์
ระบบดิจติอล ช่องรายการ
แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นเป็น 18 ช่อง แบบ
บอกรับสมาชิกเพิม่เป็น 9 
ช่อง 
 

 

หลังจากให้บริการโทรทัศน์
ระบบดิจติอล ออสเตรเลยี
มีช่องรายการทั้งหมด 111 
ช่อง แบ่งเป็น  

- ให้บริการทั่วประเทศ 
16 ช่อง 

- ให้บริการเฉพาะเมือง
ใหญ่ 23 ช่อง 

- ให้บริการระดับ
ภูมิภาค 72 ช่อง 

 

ก่อนจะเริ่มให้บริการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
มาเลเซียมีช่องรายการ
ระบบแอนะล็อก 7 ช่อง 
เป็นช่องรายการแบบไม่
เสียค่าใช้จ่าย 3 ช่อง และ
แบบบอกรับสมาชิก 4 
ช่อง เมื่อเริ่มให้บริการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลแล้ว
ก็มีช่องรายการแบบไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก
เพียง 1 ช่อง ส่วนช่อง
รายการแบบบอกรับ
สมาชิกยังคงมีจ านวนเท่า
เดิม  
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หัวข้อ 
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย มาเลเซีย 

ใบอนุญาตให้บริการแพร่
ภาพกระจายเสียง 

- Public Services: 12 
ราย 
- Commercial 
Services: 93 ราย 

- Public Services: 2 
ราย 3 Mux (BBC 2 Mux 
และ Digital 3&4 1 Mux) 
- Commercial 
Services: 2 ราย 5 Mux 
(Arqiva 4 Mux และ 
SDN 1 Mux) 

-  Public Services: 3
ราย (France 
Television, Arte และ
LCP/Public Senat) 

-  Private Services: 5 
ราย (TF1, Canal+, 
M6, NRJ และ French 
Lagardère Group) 

-  Public Services: 2 
ราย (ABC และ SBS) 

-  Commercial 
Services: 3 ราย 
(Seven Network, 
Nine Network, และ 
Network Ten) 

- Public Services: 1 
ราย (RTM มีรัฐบาลเป็น
เจ้าของ) 
- Commercial 
Services: 1 ราย (Media 
Prima) 
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2.2.7 วิเคราะห์จากกรณีศึกษา และข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

การศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิตอลได้แก่ กรอบการก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐบาล 
การขยายความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ การสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชน การด าเนินการ
และการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ตลอดจนเนื้อหาของสื่อดิจิตอล โดยจากการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตัวอย่างเช่นกรณีศึกษาของ
ฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จโดยใช้ระยะเวลาเพียง 6 ปี ในการเปลี่ยนผ่านและถือเป็น
ต้นแบบของหลายประเทศในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล หรือกรณีศึกษาของออสเตรเลียที่มีจุดเด่นด้าน
การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ สามารถสรุปปัจจัยความส าเร็จได้ดังนี้ 

 1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยภาครัฐบาลจะ
มีการประชุมหารือหรือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ประกอบการเพ่ือรั บทราบความต้องการของ
ผู้ประกอบการ และเพ่ือหาแนวทางในการจัดท าแผนรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ท าให้
ผู้ประกอบการที่อาจยังมีความไม่มั่นใจในระยะแรก ทั้งความไม่มั่นใจด้านเทคโนโลยี ความต้องการของผู้ชม 
หรือสภาพตลาด แต่เมื่อมีการสื่อสารและการหารือร่วมกันเพ่ือหาแนวทางที่ชัดเจน จึงท าให้ผู้ประกอบการมี
ความพร้อมในการเตรียมแผนการด าเนินการ ( Implementation Plan) เพ่ือรองรับการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 2. การวางแผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ 
ประสบความส าเร็จอย่างมากในการขยายโครงข่ายที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนอย่างรวดเร็ว โดยภายใน
ระยะเวลาเพียง 3 ปี สามารถขยายโครงข่ายฯ ครอบคลุม 85% ของประชากรทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนที่
มีความพร้อมสามารถเปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่างกับสหรัฐอเมริกาที่
ประสบปัญหาในเรื่องความล่าช้าของการขยายโครงข่ายฯ 

 3. การประชาสัมพันธ์ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการสร้างการรับรู้ของประชาชนถึง
ประโยชน์ของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและแผนหรือแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลของรัฐบาล เช่น  
ในกรณีของฝรั่งเศสและออสเตรเลียใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ 
แผ่นพับ ตั้งจุดประชาสัมพันธ์ ลงพ้ืนที่ จัดให้มี Call center เป็นต้น หรือกรณีของสหราชอาณาจักรที่มีการ
วางแผนประชาสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานจากภาคเอกชนอย่าง Digital UK ก่อนที่จะเริ่ม
การยุติสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเพ่ือให้ประชาชนเกิดการรับรู้และเตรียมความพร้อม ใน 
การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล 
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 4. การออกนโยบายช่วยเหลือประชาชนเป็นบางกลุ่ม โดยส่วนใหญ่แล้วแม้ว่าจะมีการขยายโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ยังมีประชาชนบางกลุ่ม 
ไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจในการเปลี่ยนไปรับชมโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล หรือไม่มีก าลังซื้อหรืออาจอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลนอกพ้ืนที่ครอบคลุมของโครงข่าย ซึ่งรัฐบาลใน 
หลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการออกนโยบายสนับสนุนด้านการเงิน 
ให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอล ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้ที่
ไม่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได ้

 5. ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกคือ การมีแผนการ
ยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกที่จัดเจน มีการก าหนดกรอบระยะเวลา เงื่อนไข และ
กฎเกณฑ์ที่แน่นอน ท าให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมได้ทันก่อนจะมีการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกท่ัวประเทศ 

อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยความส าเร็จแล้ว แต่ละประเทศที่ท าการศึกษาต่างยังเผชิญกับความ 

ท้าทายและอุปสรรคที่อาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันไป เช่น การเลือกใช้รู ปแบบทางธุรกิจ (Business 

model) ที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชน การขยายโครงข่ายที่ล่าช้า ความไม่พร้อมของประชาชน

ต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล เป็นต้น ทั้งนี้จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีความท้าทายบางประการที่

หลายประเทศเผชิญร่วมกัน (Common Challenges) ดังนี้  

 1. ปัญหาด้านการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ทั้งปัญหาจากการที่หน่วยงานที่
รับผิดชอบไม่ได้ประกาศแผนการขยายโครงข่ายอย่างชัดเจนท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถวางแผนงาน
รองรับได้ ปัญหาจากการขยายโครงข่ายได้ล่าช้ากว่าแผนอันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านสภาพภูมิอากาศ และ/
หรือการขาดแคลนเงินทุน และ/หรือการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งการขยายโครงข่ายที่ล่าช้าจะส่งผลให้  
การเปลี่ยนมาใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประชาชนเกิดข้ึนได้ช้าไปด้วย 

 2. ปัญหาด้านการแข่งขันจากรายการโทรทัศน์ในช่องทาง (แพลตฟอร์ม) อ่ืน เช่นเคเบิลและดาวเทียม 
เนื่องจากประชาชนในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิยมรับชมโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลผ่านทางเคเบิลและดาวเทียม ซึ่งมีความคมชัดทั้งภาพและเสียงรวมทั้งมีเนื้อหารายการที่น่าสนใจ 
ดังนั้นการที่รายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินจะเข้ามาแข่งขันได้ต้องมีเนื้อหาที่น่าสนใจในระดับที่
สามารถแข่งขันได้ ซึ่งพบว่าบางประเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากการให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลภาคพ้ืนดินแบบบอกรับสมาชิกไปเป็นการให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงจะท าให้ประชาชนมาใช้
บริการได ้

 3. ปัญหาด้านการวางแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก โดยส่วนใหญ่
ปัญหาเกิดจากการก าหนดแผนการยุติฯ ที่กระชั้นชิดเกินไปในขณะที่ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความพร้อม เช่น 
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ยังไม่มีเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (เช่น สหรัฐอเมริกา) หรือในบางพ้ืนที่ยังมีปัญหาด้านความครอบคลุม
ของสัญญาณในระบบดิจิตอล (เช่น สหราชอาณาจักร) ส่งผลให้ต้องเลื่อนก าหนดการยุติสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบแอนะล็อกออกไป 

จากปัจจัยความส าเร็จและประเด็นความท้าทายที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงความแตกต่างกันในหลาย
ด้านระหว่างแต่ละประเทศ ในขณะที่หลายประเทศเกิดความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลและการยุติ
ระบบแอนะล็อก บางประเทศสามารถด าเนินงานได้ตามแผนอย่างราบรื่น ซึ่งบทเรียนส าคัญส าหรับประเทศที่
ยังไม่ได้ท าการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกควรน ามาพิจารณาคือ 

1. การก าหนดแผนการยุติการออกอากาศที่ชัดเจนและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การมีแผนที่
ชัดเจนท าให้ทุกภาคส่วนมีความตื่นตัว และเข้าใจถึงกรอบระยะเวลาที่มีอยู่และสิ่งที่จะต้องด าเนินงาน
จะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันและได้ประโยชน์ร่วมกัน 

2. ความครอบคลุมของเครือข่าย (Coverage) และอัตราการรับชมผ่านช่องทาง (Penetration rate) ที่
เกิดขึ้นจริง ก่อนจะสามารถยุติระบบแอนะล็อกได้ ทั้งความครอบคลุมของเครือข่ายและประชาชนที่
เปลี่ยนมาดูโทรทัศน์ผ่านระบบดิจิตอลจะต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับเดียวกับระบบ 
แอนะล็อก ดังนั้นหน่วยงานก ากับดูแลในแต่ละประเทศควรต้องมีการติดตามและท าให้มั่นใจว่า
ผู้ประกอบการสามารถขยายเครือข่ายได้ตามแผน รวมถึงต้องท าให้มีผู้รับชมในช่องทางดิจิตอลเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยหลายประเทศได้ใช้วิธีให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการรายเดิมก่อนเพ่ือเป็น 
การส่งเสริมให้คนดูเปลี่ยนมาดูช่องทางดิจิตอลอย่างรวดเร็วในระยะแรก 

3. แนวทางการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการรายเดิม การที่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลหรือระบบใดจะ
ประสบความส าเร็จนั้นต้องเกิดจากทั้งการที่มีเครือข่ายที่ครอบคลุมและมีเนื้อหารายการทั้งใหม่และเก่า
ที่น่าสนใจที่ผู้ชมเลือกที่จะรับชม ในหลายประเทศพบว่าถึงแม้จะไม่ได้มีการยุติการออกอากาศท่ีรวดเร็ว
แต่ก็สามารถยุติได้ตามแผน โดยในประเทศเหล่านี้ เช่น ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส นอกจากหน่วยงาน
ก ากับดูแลจะมีแผนที่ชัดเจนในเรื่องการขยายโครงข่ายแล้วยังใช้วิธีการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ
รายเดิมโดยไม่ต้องประมูล และแบ่งอีกส่วนหนึ่งส าหรับรายใหม่ ทั้งนี้เพ่ือท าให้ผู้ชมปรับเปลี่ยนมาสู่
ระบบดิจิตอลได้อย่างรวดเร็วและยังท าให้ไม่เกิดการแข่งขันที่มากเกินไปจนอาจเกิดการต่อต้านจาก
ผู้ประกอบการในระบบแอนะล็อกเดิม 

โดยสรุปแล้วความส าเร็จของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลนั้น ส่วนใหญ่ต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศที่ประสบความส าเร็จสามารถท าให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม
มีบทบาท โดยค านึงถึงทั้งประโยชน์ของผู้ประกอบการรายเดิม ผู้ประกอบการใหม่ ประชาชน /ผู้ชม และมี 
การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ส าหรับทุกภาคส่วน  
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2.3 กรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

2.3.1 กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร 

• สถานการณ์ปัจจุบัน 

สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศ
แ ร ก ๆ  ข อ ง โ ล ก ที่ เ ริ่ ม รั บ ส่ ง สั ญ ญ า ณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยเริ่ ม
ให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด้วยการน าของ
สถานีวิทยุ BBC โดยในระยะแรกผู้ให้บริการใช้
เทคโนโลยีระบบ DAB ในการรับส่งสัญญาณ และ
ต่อมาเริ่มเปลี่ยนมาให้บริการด้วยระบบ DAB+ 
มากขึ้น เนื่องด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่าของ DAB+ 

เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านการให้บริการ
รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงจากระบบ 
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นไปอย่างราบรื่น 
รัฐบาลสหราชอาณาจักรร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ใน อุตสาหกรรมวิทยุ กระจาย เสี ย ง  จั ดท า
แผนปฏิบัติการวิทยุดิจิตอล หรือ Digital Radio 
Action Plan ปี พ.ศ. 2553 – 2556 ขึ้น เพ่ือจะได้
มี แนวทางการด า เนินงานที่ ชั ด เจน โดยใน
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) ทางเลือกของผู้บริโภค (Consumer choices) ทั้งในแง่ความเพียงพอของเนื้อหา อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่สามารถรองรับสัญญาณดิจิตอลได้ 

2) คุณภาพของเสียงและการให้บริการโดยสถานีวิทยุ (Quality)  
3) ความสามารถในการเป็นเจ้าของอุปกรณ์รับสัญญาณของครัวเรือน (Affordability)   
4) ความสามารถในการเข้าถึงของครัวเรือน (Accessibility) ทั้งในแง่ความครอบคลุมของสัญญาณ 

รวมถึงอุปกรณ์รับสัญญาณ 
5) ระดับการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอล 

(Awareness)   
 

DSO (พ.ศ.) 2538 

ASO (พ.ศ. เริ่มต้น) 
2559 – 2560 
(โดยประมาณ) 

ประเภทเทคโนโลยี DAB, DAB+ 

ช่วงคลื่นความถี่ 
VHF Band III 

(174MHz - 240MHz) 

จ านวนประชากร 65 ล้านคน 

จ านวนครัวเรือน 27.1 ล้านครัวเรือน 

อัตราการครอบคลุมของ
โครงข่าย  

96% 

อัตราการเข้าถึงประชากร 
(4Q2015) 
 - DAB only 
 - All Digital 

 

28% 
54% 

GDP/Capita PPP (USD) 
(พ.ศ. 2557) 

40,223 
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จากการมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน ส่งผลให้สัดส่วนการฟังวิทยุผ่านระบบดิจิตอลของประชาชนค่อยๆ 
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า แม้ปัจจุบันการฟังวิทยุในระบบแอนะล็อกยังคงมีสัดส่วน
สูงกว่าการฟังวิทยุผ่านช่องอ่ืนๆ แต่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สัดส่วนการฟังวิทยุผ่านระบบดิจิตอลของ
ประชาชนในสหราชอาณาจักรค่อยๆ เพ่ิมขึ้น และยังมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการฟังผ่าน
ระบบ DAB 

 
ภาพที่ 2-34 การรับฟังวิทยุผ่านสื่อต่างๆ ของประชาชนในสหราชอาณาจักร 

หมายเหตุ: *มีประชาชนบางคนในกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ว่าตนเองรับฟังผา่นสื่อประเภทใด  
(ที่มา: RAJAR - Radio Joint Audience Research) 

เกณฑ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ก าหนดเกณฑ์ในการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบแอนะล็อกเพ่ือเป็นการเร่งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบ
ดิจิตอลไว้ ดังนี้ 

1) มีผู้ฟังที่สามารถเข้าถึงช่องทางการฟังวิทยุในระบบดิจิตอลได้มากกว่า 50% ของจ านวนผู้ฟัง
ทั้งหมด (รวมทุกช่องทางที่เป็นการฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เช่น การฟังวิทยุผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต) 

2) การครอบคลุมของสัญญาณวิทยุระบบ DAB ต้องเท่ากับการครอบคลุมของสัญญาณวิทยุระบ FM  

จากข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2558 ผู้ฟังวิทยุในสหราชอาณาจักรสามารถเข้าถึงช่อง
ทางการฟังวิทยุในระบบดิจิตอลได้ 54% ของจ านวนผู้ฟังทั้งหมด ขณะที่มีอัตราการครอบคลุมประชากรของ

74%
69% 67% 67% 64% 63% 59% 56% 50%
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โครงข่ายอยู่ที่ 96% ของครัวเรือนทั้งหมด ส าหรับสถานีที่กระจายเสียงทั่วประเทศประเภทสาธารณะ และ 
90% ของครัวเรือนทั้งหมด ส าหรับสถานีที่กระจายเสียงทั่วประเทศประเภทธุรกิจ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการ
ครอบคลุมของสัญญาณวิทยุ FM ที่ 99% และ 97% ส าหรับสถานีที่กระจายเสียงทั่วประเทศในประเภทบริการ
เดียวกัน ตามล าดับ ยกเว้นสถานีวิทยุที่กระจายเสียงระดับท้องถิ่นที่อัตราการครอบคลุมของโครงข่ายระบบ
ดิจิตอล (98%) ยังต่ าว่าระบบ FM (78%) อยู่ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลคาดว่าจะสามารถยุติการ
ให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกได้ภายในปี พ.ศ. 2559 - 2560 

• การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐบาล  

ผู้ก ากับกิจการโทรคมนาคม Ofcom (Office of communications) 

ผู้ถือใบอนุญาตคลื่นความถี่ 
Multiplex operators, broadcasters, 
multiplex consortiums 

อายุของใบอนุญาต 12 ปี 

วิธีการให้ใบอนุญาต 
คัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Beauty 
Contest) 

ค่าใช้บริการ Multiplex  ก าหนดโดย Multiplex Operator  

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตส าหรับ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของสหราชอาณาจักร 

ที่มา: WorldDAB 

สหราชอาณาจักรได้แบ่งประเภทของใบอนุญาต 2 ประเภท ได้แก่ Operating License และ 
Broadcasting License โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

Operating License 
คือใบอนุญาตส าหรับบริหารจัดการ Multiplex Operator (Mux) โดยม ีOffice of communications 

(Ofcom) เป็นผู้รับผิดชอบ (Ofcom คือหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่ในการดูแลด้านกฎระเบียบที่ใช้ควบคุม 
การถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกระจายเสียง การให้ใบอนุญาตส าหรับวิทยุกระจายเสียงและการก าหนดกรอบการ
ให้บริการด้านวิทยุกระจายเสียงในสหราชอาณาจักร ตาม Broadcasting Acts of 1990 and 1996) โดย 
Ofcom จะเป็นผู้ให้ใบอนุญาตแก่ Mux ส าหรับให้บริการวิทยุกระจายเสียงทั้งประเภทบริการธุรกิจและบริการ
ชุมชน เพ่ือให้บริการระดับชาติ (National level) ระดับภูมิภาค (Regional level) และระดับท้องถิ่น (Local 
level) ขณะที่ใบอนุญาต Mux ของ BBC นั้น จะเป็นการให้ตามกฎหมายพิเศษที่เรียกว่า Royal Charter 
ส าหรับให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภทสาธารณะ 
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โดยใบอนุญาต Mux ส าหรับให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการธุรกิจและบริการชุมชนนั้น มี
อายุของใบอนุญาต 12 ปี ที่ผ่านมา Ofcom ได้ออกใบอนุญาตผู้ ให้บริการ Mux ส าหรับบริการธุรกิจ
ระดับประเทศไป 2 ครั้ง ครั้งแรกเรียกว่า Digital One โดยใช้วิธีการประกวด (Beauty Contest) ผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตคือ Arquiva โดย Ofcom คัดเลือกโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 - ประเภทของบริการที่จะน าใบอนุญาตไปด าเนินการ 
 - ความครอบคลุมของพ้ืนที่และประชากรในการให้บริการ 
 - ระยะเวลาที่ใช้ในการขยายโครงข่าย 

- คุณภาพและมาตรฐานของเทคโนโลยีที่จะใช้ในการให้บริการ เช่น ใช้เทคโนโลยี DAB ผสมกับ DAB+   
 - ความสามารถ/ความเป็นไปได้ ทางเทคนิค 
 - ความสามารถ/ความเป็นไปได้ ทางธุรกิจ 
 - ความสามารถในการแข่งขัน 
 - ศักยภาพด้านการตลาด 
 - ความสนใจของประชาชน 

ส่วนการออกใบอนุญาตครั้งที่ 2 เรียกว่า Digital Two ใช้วิธีการประกวดราคา (Auction) ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตคือ Sound Digital เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Arquiva Bauer Media Group และ UTV Media 
เริ่มให้บริการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งคาดว่าจะท าให้มีสถานีวิทยุดิจิตอลเพ่ิมข้ึนอีก 18 สถานี 

ทั้งนี้  ใบอนุญาตที่จัดสรรให้กับ Mux ผู้ได้รับจัดสรรจะน าไปด าเนินการในรูปแบบใดก็ได้ เช่น 
ให้บริการด้านเนื้อหาเอง หรือน าไปให้สถานีวิทยุหรือผู้ผลิตเนื้อหาเช่าเพ่ือให้บริการอีกทอดหนึ่งก็ได้ ซึ่งส่วน
ใหญ่ Multiplex operator ไม่มีเนื้อหาเป็นของตัวเอง เป็นการเข้าควบรวมธุรกิจหรือเป็นพันธมิตรกับสถานี
วิทยุในระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยสถานีวิทยุที่ต้องการเช่า Mux จะต้องท าเรื่องขอใบอนุญาตจาก 
Ofcom และขอสิทธิ์การใช้บริการ Mux จาก Multiplex operator โดยต้องจ่ายค่าใช้บริการ (Access fee) ที่
เป็นไปตามกลไกตลาด ค่าใช้บริการดังกล่าว ครอบคลุมค่าเข้ารหัส (Encoding) ค่า Mux ค่าดูแลอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณ ค่าบริหารจัดการ ค่าบ ารุงรักษา และค่าใช้บริการสถานีส่งสัญญาณ (Transmission sites) และหาก
สถานีวิทยุกระจายเสียงด าเนินการใดๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไขของ Ofcom เช่น เนื้อหาไม่เหมาะสม คุณภาพ 
การบริการไม่ดี อาจถูกระงับการให้บริการหรือยึดใบอนุญาตได้เช่นกัน 

Broadcasting License 
คือใบอนุญาตในการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ ซึ่งออกให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งประเภทบริการ

ธุรกิจ และบริการชุมชน และผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่ต้องการใช้คลื่นความถ่ี โดยสถานีวิทยุต้องขอใบอนุญาตจาก 
Ofcom และท าข้อตกลงกับ Multiplex operators ทั้งในด้านต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่   
ที่มิได้มีการก าหนดตายตัว แต่เป็นข้อตกลงระหว่างสถานีวิทยุ และ Multiplex operators ซึ่งโดยปกติจะ



 รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2-80 

 

ขึ้นกับความต้องการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุในขณะนั้น หากมีความต้องการ ใช้คลื่นความถี่มาก 
ค่าธรรมเนียมจะสูง แต่หากความต้องการใช้คลื่นความถี่น้อย Multiplex operators จะปรับลดราคาลงมา 
ส่วนด้านอายุสัญญาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกัน โดยมีอายุสัญญาสูงสุดไม่เกินอายุสัญญาที่เหลืออยู่ของ 
Multiplex operators 

นอกจากนี้ Ofcom มีข้อก าหนดส าหรับการใช้คลื่นความถี่ในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
ระบบดิจิตอลไว้ ดังนี้ 
 - การให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง จะท าบนช่วงคลื่น Band III 
 - มีบุคคลที่ 3 สามารถบริหารจัดการ Multiplex ได้  
 - มีเกณฑ์ในการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก ได้แก่ ผู้ฟัง วิทยุสัดส่วน
มากกว่า 50% สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการฟังวิทยุในระบบดิจิตอลได้ และอัตราการครอบคลุมประชากร
ของสัญญาณวิทยุระบบ DAB ต้องเท่ากับอัตราการครอบคลุมประชากรของสัญญาณวิทยุระบบ FM 

โดยสรุป ในปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีการให้บริการวิทยุใน 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. ช่องวิทยุสาธารณะ (Public Services): มี BBC เป็นผู้ด าเนินการ 
 2. ช่องวิทยุธุรกิจ (Commercial Services): มี Arqiva และ Sound Digital เป็นผู้ด าเนินการบริหาร
จัดการ Multiplex เพ่ือน าไปให้บริการแก่สถานีวิทยุที่ต้องการใช้ช่องสัญญาณ 
 3. ช่องวิทยุชุมชน (Community Services): ให้บริการโดยสถานีท้องถิ่น/ชุมชน ที่ท าข้อตกลงขอใช้
ช่องสัญญาณจาก Multiplex Operators 

การสนับสนุนจากรัฐบาล 
ปัจจุบันค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของ Multiplex Operator เท่ากับ 10,000 ปอนด์ ส าหรับ 

National Multiplex และ 500 ปอนด์ ส าหรับ Local Multiplex โดยยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม
เป็นสัดส่วนจากรายได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลไม่มีต้นทุนการให้บริการที่สูงมาก
นัก และเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาในอุตสาหกรรมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตรัฐบาลวางแผนว่าจะมี
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีจากสถานีวิทยุโดยเป็นสัดส่วนจากรายได้เช่น เดียวกับบริการ
วิทยุกระจายเสียงระบบ FM และ AM แต่ยังไม่ได้มีการก าหนดอัตราการจัดเก็บ ส่วนอัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM และ AM ในปัจจุบันเป็นดังตาราง ต่อไปนี้ 

ช่วงรายได้ (ต่อป)ี ค่าธรรมเนียม (% ต่อรายได้) 

0 - 1 ล้านปอนด ์ 0.1% 
1 - 5 ล้านปอนด ์ 0.15% 

มากกว่า 5 ล้านปอนด ์ 0.225% 

ที่มา: International Telecommunication Union (ITU) 
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นอกจากนี้รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือสถานีวิทยุกระจายเสียงในด้านอ่ืนๆ ดังนี้ 
1) เ พ่ือส่ ง เสริมให้สถานีวิทยุรายเดิมเปลี่ ยนมาลงทุนด้ านอุปกรณ์ ในการรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลมากขึ้น ทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือโดยการยินยอมให้สถานีวิทยุ
รายเดิมสามารถผลิตเนื้อหาเพ่ือเสนอทางเลือกให้ผู้ฟังมากขึ้น การท าเช่นนี้ แม้จะลดการแข่งขัน 
แต่ก็เป็นแรงจูงใจที่ดี เนื่องจากสถานีวิทยุจะสามารถคืนทุนจากการลงทุนได้เร็วขึ้น 

2) ให้เงินสนับสนุนบางส่วนแก่สถานีวิทยุในการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอล 

3) มีการขยายเวลาอายุใบอนุญาตให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกโดยอัตโนมัติ 
ส าหรับสถานีวิทยุที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอล 

4) มีการผ่อนปรนข้อบังคับส าหรับการผลิตเนื้อหาท้องถิ่น (Local content) ส าหรับสถานีวิทยุที่
กระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

• ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ   

ตอนต้นของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ทางสหราชอาณาจักรยังไม่มี
แผนการขยายโครงข่ายที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลสหราชอาณาจักรร่วมกับผู้ให้บริการ
ภาคธุรกิจ ได้ท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU: Memorandum of Understanding) ในการจัดท าแผนขยาย
โครงข่ายสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอล ภายใต้แผนดังกล่าวมีวงเงินลงทุน 21 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 1,000 
ล้านบาท และแบ่งระยะของการขยายโครงข่ายออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
 ระยะที่ 1 ก่อนปี พ.ศ. 2556:  ขยายโครงข่ายออกไปใน 5 พ้ืนที่หลัก ได้แก่  Gloucestershire 
Hereford & Worcester Northamptonshire North East Wales & West Cheshire และ  Oxfordshire 
ภายในต้นปี พ.ศ. 2557 
 ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนกระทั่งมีอัตราการครอบคลุมประชากรถึง 90%: เพ่ิมสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเพื่อให้ครอบคลุมประชากรมากขึ้น  
 ระยะที่ 3 อัตราการครอบคลุมประชากรมากกว่า 90%: ก าหนดเวลาที่จะยุติการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก  

ปัจจุบันสถานีที่กระจายเสียงทั่วประเทศมีอัตราการครอบคลุมของโครงข่ายในระบบ DAB ที่ใกล้เคียง
กับอัตราการครอบคลุมของโครงข่ายระบบ FM แล้ว โดย BBC ซึ่งเป็นสถานีที่กระจายเสียงทั่วประเทศประเภท
บริการสาธารณะ (Public) มีอัตราการครอบคลุมของโครงข่ายในระบบ DAB อยู่ที่ 96% ของครัวเรือนทั้งหมด 
เป็นสัดส่วนประมาณ 61.5 ล้านคน ขณะที่มีอัตราการครอบคลุมของระบบ FM เท่ากับ 99% และสถานีที่
กระจายเสียงทัว่ประเทศประเภทธุรกิจ (Commercial) มีอัตราการครอบคลุมของโครงข่ายระบบ DAB เท่ากับ 
90% ของครัวเรือนทั้งหมด ขณะที่มอัีตราการครอบคลุมของระบบ FM เท่ากับ 97% ส่วนสถานีที่กระจายเสียง
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ระดับท้องถิ่น (Local) ยังมีอัตราการครอบคลุมของโครงข่ายระบบ DAB เพียง 78% ยังต่ าว่าระบบ FM ที่มี
อัตราการครอบคลุม 98% อยู่ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากบางพ้ืนที่อยู่ห่างไกลและสัญญาณยังไม่สามารถ
เข้าถึงได้ ประกอบกับผู้ให้บริการท้องถิ่นขาดความพร้อมด้านการเงินที่จะลงทุนในระบบใหม่ (ดังภาพด้านล่าง) 

 
ภาพที่ 2-35 อัตราการครอบคลุมประชากรของโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในสหราชอาณาจักรปี พ.ศ. 2558 

ที่มา: Ofcom 

ในขณะที่เกณฑ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบแอนะล็อกก าหนดให้ต้องมีอัตรา
การครอบคลุมของสัญญาณวิทยุระบบ DAB เท่ากับการครอบคลุมของสัญญาณวิทยุระบบ FM ดังนั้น เมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลร่วมกับผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงระดับท้องถิ่น และ BBC จึงได้ตกลง
ร่วมมือกันในการขยายพ้ืนที่ครอบคลุมของ DAB ระดับท้องถิ่น ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ได้เท่ากับสถานี FM ระดับ
ท้องถิ่นส าหรับแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงระดับท้องถิ่นบางส่วนและ BBC รวมทั้งผู้ได้รับ
ใบอนุญาต Mux คาดว่าจะสามารถขยายอัตราการครอบคลุมของสัญญาณวิทยุระบบ DAB ให้เท่ากับ FM ได้
ภายในกลางปี พ.ศ. 2559 ส่วนผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงระดับท้องถิ่นส่วนอ่ืนตั้งเป้าหมายให้มีอัตราการ
ครอบคลุมของสัญญาณวิทยุระบบ DAB เท่ากับ FM ภายในไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่รัฐบาลจะก าหนดให้
เป็นวันยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบแอนะล็อก 

• การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน   

สหราชอาณาจักร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและสถานีวิทยุกระจายเสียงมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุน
ให้ประชาชนมาใช้วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลมากขึ้น โดยสื่อสารผ่านหลายช่องทาง เช่น โฆษณาทาง
วิทยุ ป้ายประกาศข้างรถโดยสารประจ าทาง หรือรถแท็กซี่ โทรทัศน์ บิลบอร์ด โรงภาพยนตร์ เป็นต้น โดยมี 
Digital Radio UK เป็นองค์กรหลักที่ช่วยผลักดันการบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ท าหน้าที่ใน  
การสนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยุในระบบดิจิตอลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดแคมเปญ
ต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากประชาชน เช่น  
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 - แคมเปญช่วงคริสต์มาส (จัดท าในปี พ.ศ. 2550) เป็นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื ้อวิทยุระบบดิจิตอลเป็นของขวัญให้กันในช่วง
เทศกาลคริสมาสต์ผ่านสโลแกน “digital radio, more to love” 

 - แคมเปญ Digital Tick Mark (จัดท าขึ้นในปี พ.ศ. 2557) 
เพ่ือให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคด้วยการรับรองว่าวิทยุระบบดิจิตอล
ที่ติดเครื่องหมาย Digital Tick Mark จะสามารถรองรับระบบกระจาย
เสียงได้ทุกรูปแบบในอนาคต ทั้งระบบ FM, DAB และ DAB+ 

 - แคมเปญช่วงฤดูร้อน (จัดท าช่วงเดือนมิถุนายน - 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558) ใช้ชื่อว่า “Don’t Miss a Thing this 
Summer”  เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น ส ถ า นี
วิทยุกระจายเสียงกว่า 100 สถานี เพ่ือให้ประชาชนน าวิทยุในรถยนต์ที่เป็นระบบแอนะล็อกไปแลกซื้อวิทยุ
เครื่องใหมท่ี่เป็นระบบดิจิตอล โดยจะได้รับส่วนลด 20% 

จากการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องประกอบกับการรณรงค์ผ่านแคมเปญต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้
ประชากรในประเทศมีการรับรู้เกี่ยวกับบริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูง  

การรับรู้เรื่องวิทยุในระบบดิจิตอลของประชาชน 

สหราชอาณาจักรระดับการรับรู้และยอมรับต่อบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลค่อนข้างสูง 
จากผลการส ารวจพบว่าประชาชนเกือบ 90% รู้จักวิทยุในระบบดิจิตอล (DAB) เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ อยู่เสมอ เพ่ือสร้างการรับรู้และความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนผ่านระบบวิทยุเป็นแบบดิจิตอล ซึ่งเกิน
กว่าครึ่งของผู้ฟังมีความเห็นว่า DAB มีคุณภาพเสียงที่ชัดเจนกว่า และมีตัวเลือกช่องสถานีหลากหลายกว่า
ระบบเดิม  
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ภาพที่ 2-36 ผลการส ารวจประสบการณ์ของประชาชน 

ทีฟั่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในสหราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2558 

ที่มา: RAJAR และ Ofcom 

ผลส ารวจหลังจากที่มีการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล พบว่ากว่า 64% ของผู้ฟัง
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล มีความชื่นชอบในด้านคุณภาพเสียงที่ชัดเจนและมีคุณภาพมากข้ึน ในขณะที่ 
59% ของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ชื่นชอบเพราะมีจ านวนสถานีวิทยุให้เลือกฟังเพ่ิมขึ้น และ 
40% ของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล คิดว่าวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลใช้งานง่ายกว่าแบบ
แอนะล็อก ดังนั้น จากผลส ารวจแสดงให้เห็นว่าคุณภาพเสียงของวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และความ
หลากหลายของเนื้อหาและจ านวนสถานีมีเพ่ิมมากขึ้น คือประโยชน์หลักที่ผู้ฟังให้ความส าคัญ ดังนั้น  
การพัฒนาไปสู่ระบบ DAB+ ที่ใช้ Encoder ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าของระบบ DAB ซึ่งจะยิ่งช่วยเพ่ิมคุณภาพ
ด้านเสียง จึงน่าจะยิ่งท าให้ผู้ฟังให้ความสนใจมากขึ้นในอนาคต 

• การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

เนื่องจากสถานีวิทยุรายใหญ่รับทราบประโยชน์ของวิทยุในระบบดิจิตอลดีว่าท าให้มีคุณภาพเสียงที่
คมชัดกว่าระบบแอนะล็อก และมีความสามารถในการแสดงข้อมูลภาพและตัวหนังสือผ่านหน้าจอที่จะช่วย
ดึงดูดให้ประชาชนหันมาฟังวิทยุระบบดิจิตอลมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้สถานีวิทยุมีโอกาสหารายได้จากการโฆษณา
ไดม้ากกว่าเดิม รวมทั้งมีความพร้อมด้านเงินทุนที่มากกว่า ขณะทีส่ถานีวิทยุท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการรายย่อย
จ านวนมากยังไม่เห็นความส าคัญของประโยชน์จากวิทยุระบบดิจิตอล หรือยังไม่มีความพร้อมในการลงทุนเพ่ือ
เปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบ การผลักดันการเปลี่ยนผ่านส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นจากสถานีวิทยุรายใหญ่ ส่วนทางด้าน
ผู้ให้บริการโครงข่ายรับส่งสัญญาณร่วมกับสถานีวิทยุที่กระจายเสียงในระบบดิจิตอลวางแผนลงทุนขยาย 
การติดตั้ง Transmitter อยู่อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมการครอบคลุมของสัญญาณ ตัวอย่างเช่น Global Radio 
ตั้งเป้าหมายให้สถานี DAB ท้องถิ่นมีอัตราการครอบคลุม 90% ของครัวเรือนทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2559  

64%
59%

40%
29%

24%

Clear and high
quality sound

Wider choice of
stations

Ease of use Scrolling text
info.

Extra features

% of surveyed DAB users
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ด้านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีบริษัท RAC ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน า
ในสหราช-อาณาจักรที่ให้บริการด้านการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ให้กับลูกค้าทั้ง
ส่วนบุคคลและระดับองค์กร เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้ประชาชนที่ใช้
รถยนต์หันมาฟังวิทยุในระบบดิจิตอลมากขึ้น โดยมีบริการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบส าหรับวิทยุในรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการมี 2 ประเภท ได้แก่ 
AutoDAB Connect คือกล่องแปลงสัญญาณวิทยุจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล 
มีราคาอยู่ที่เครื่องละ 149.99 ปอนด์ และ JustDRIVE DAB คือการอัพเกรดวิทยุในรถยนต์เดิมให้สามารถรับ
สัญญาณดิจิตอลได้ มีราคาอยู่ที่ 219.99 ปอนด ์

ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ได้ร่วมส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่วิทยุในระบบดิจิตอล โดยมี
การติดตั้งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในรถยนต์ผลิตใหม่ถึง 80% ของรถยนต์ผลิตใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็น
แรงจูงใจหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักและหันมารับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลมากข้ึน 

การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน 

 Digital Radio UK  
ด้วยความร่วมมือของ BBC สถานีวิทยุกระจายเสียง และผู้

ให้บริการโครงข่ายรับส่งสัญญาณ มีการจัดตั้ง Digital Radio UK ขึ้นมา
เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การเปลี่ยน
มาใช้วิทยุในระบบดิจิตอล เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ  
แอนะล็อกได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 Radio Centre 
Radio Centre เป็นหน่วยงานตัวแทนของสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 

กว่า 40 ราย ที่ด าเนินการให้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงกว่า  
278 สถานีทั่วประเทศ มีหน้าที่หลักคือ 

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง โดยการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่บริษัทโฆษณาถึง
ประโยชน์ต่างๆ ของการมวีิทยุระบบดิจิตอล เพ่ือหารายได้จากการโฆษณาให้มากข้ึน 

- เป็นตัวแทนในการประสานงานหรือหารือกับหน่วยงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ เพ่ือหาทาง
แก้ไขให้อุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงสามารถเติบโตได้อย่างราบรื่น 

- ดูแลด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาโฆษณา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ 
Ofcom   
 

JustDRIVE DAB 
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• เนื้อหาของสื่อดิจิตอล 

แม้ว่าระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลท าให้มีจ านวนช่องสถานีมากกว่า
ระบบแอนะล็อกภายใต้คลื่นความถี่ที่ เท่ากัน แต่โดยรวมแล้วจ านวนสถานีวิทยุในระบบดิจิตอลของ 
สหราชอาณาจักรก็ยังคงน้อยกว่าจ านวนสถานีในระบบแอนะล็อก 

จากภาพด้านล่าง ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าสถานีวิทยุที่กระจายเสียงระดับประเทศ (National) มีช่อง
สถานีในระบบดิจิตอลมากกว่าระบบแอนะล็อก ได้แก่ สถานีวิทยุระดับประเทศประเภทสาธารณะ (National 
BBC) มีช่องสถานีระบบดิจิตอล 11 ช่อง และช่องสถานีระบบแอนะล็อก 5 ช่อง สถานีวิทยุระดับประเทศ
ประเภทธุรกิจ (National Commercial) มีช่องสถานีระบบดิจิตอล 14 ช่อง และช่องสถานีระบบแอนะล็อก  
3 ช่อง ขณะที่สถานีวิทยุชุมชนหรือสถานีวิทยุระดับท้องถิ่น (Local/Community) จ านวนมากยังคงกระจาย
เสียงด้วยระบบแอนะล็อก (ช่องสถานีระบบแอนะล็อก 522 ช่อง และระบบดิจิตอล 214 ช่อง) ส่วนสถานีวิทยุ
ระดับท้องถิ่นประเภทสาธารณะ (Local BBC) มีจ านวนช่องระบบดิจิตอลใกล้เคียงกับระบบแอนะล็อก คือ 44 
และ 46 ช่อง ตามล าดับ ท าให้จ านวนสถานีวิทยุ AM/FM มีมากกว่า DAB จ านวน 300 สถานี   

 
ภาพที่ 2-37 จ านวนสถานีวิทยุกระจายเสียงในสหราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2558 

ที่มา: RAJAR และ Ofcom 

ส าหรับตัวอย่างช่องสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในสหราชอาณาจักร เป็นดังตารางด้านล่าง 

ประเภทเนื้อหา ประเภทผู้ให้บริการ ตัวอย่างช่องสถานี สัญลักษณ์ช่องสถานี 

รายการเพลง รายการข่าว 
รายการส าหรับเด็ก  

สาธารณะ BBC Radio 1 / BBC 
Radio 5 Live / BBC 
1Xtra / BBC 6 Music / 
BBC Radio 5 Live 
Sports Extra / BBC 
Asian Network 

 

214

14 11 44

283

522

3 5 46

576

Local/Community National Commercial National BBC Local BBC Total

DAB AM/FM
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ประเภทเนื้อหา ประเภทผู้ให้บริการ ตัวอย่างช่องสถานี สัญลักษณ์ช่องสถานี 

รายการเพลง รายการ
เกี่ยวกับกีฬา 

ธุรกิจ Classic FM / Absolute 
Radio / talkSPORT / 
Radio Aire 3 / 
Smooth Extra / 
KissFresh  

รายการเพลง รายการข่าว 
รายการส าหรับพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ชุมชน Gaydio and Angel 
Radio  

อย่างไรก็ตาม การที่ Ofcom ออกใบอนุญาตให้แก่ Digital two ซึ่งเป็น National multiplex ชุดที่ 2 
อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Sound Digital (เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Arqiva, Bauer Media, และ 
UTV Media) ซึ่งได้เริ่มให้บริการไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ท าให้มีสถานีวิทยุแห่งใหม่
เพ่ิมขึ้นอีก 18 สถานี มีเนื้อหาเจาะกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันไป เช่น talkRadio talkSport 2 Fun Kids และ 
Christian Radio โดย Ofcom คาดว่า เนื้อหาที่เพ่ิมขึ้นและหลากหลาย เช่น เนื้อหาด้านกีฬา เนื้อหาส าหรับ
เด็ก เนื้อหาส าหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์ จะสามารถดึงดูดให้ประชาชนหันมารับฟังวิทยุในระบบดิจิตอลมากขึ้น 

• เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล   

ในช่วงปี พ.ศ. 2539 - 2549 วิทยุในระบบดิจิตอลยังไม่ได้มีการวางขายอย่างแพร่หลาย
ในตลาด อีกทั้งราคามีค่อนข้างแพง อยู่ที่ประมาณ 100 ปอนด์ขึ้นไป ท าให้อัตราการเปลี่ยนมา
ใช้วิทยุในระบบดิจิตอลเพ่ิมขึ้นค่อนข้างช้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคาไม่ได้เป็นอุปสรรคอีก
ต่อไป เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2550 บริษัทเอกชนได้พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวิทยุดิจิตอลที่ท า
ให้สามารถก าหนดราคาได้ต่ าลงถึง 80% โดยปัจจุบันราคาของวิทยุดิจิตอลแบบพกพาเริ่มต้นที่
ประมาณ 20 ปอนด์ และราคา DAB Adapter ส าหรับวิทยุในรถยนต์เริ่มต้นที่ประมาณ 50 ปอนด์ 

 

DAB Adaptor  
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ภาพที่ 2-38 ยอดขายวิทยุแบบแอนะล็อก วิทยุแบบดิจิตอล และสัดส่วนยอดขายวิทยุดิจิตอล 

ที่มา: Ofcom 

จากการที่ราคาวิทยุระบบดิจิตอลลดลงค่อนข้างมาก ท าให้ประชาชนเริ่มเปลี่ยนมาใช้วิทยุระบบ
ดิจิตอลมากขึ้น ซึ่งหากพิจารณาที่ยอดขายวิทยุของทั้งตลาดที่รวมทั้งวิทยุระบบแอนะล็อกและดิจิตอล 
พบว่าวิทยุระบบดิจิตอลมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 26.8% ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2553 มาเป็น 
36.4% ในไตรมาสเดียวกันของปี พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ยอดขายวิทยุระบบ
แอนะล็อกจะลดลงค่อนข้างมากในช่วง พ.ศ. 2553 - 2558 แต่ยอดขายวิทยุระบบดิจิตอลกลับไม่ได้เพ่ิมขึ้น  
(ดังภาพที่ 2-38) ส าหรับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ทาง Ofcom ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลของสหราชอาณาจักร  
มีความเห็นว่าน่าจะเป็นผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตที่ท าให้ประชาชน
หันไปบริโภคสื่อด้วยช่องทางอ่ืนมากขึ้น  

 

 
ภาพที่ 2-39 สัดส่วนรถยนต์ใหม่ที่มีการติดตั้งวิทยุแบบดิจิตอล 

ที่มา: WorldDAB 

ส่วนด้านเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ พบว่า สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศที่
มีสัดส่วนรถยนต์ใหม่ที่มีการติดตั้งวิทยุแบบดิจิตอลมากที่สุดคือ 80% เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป โดยมี
นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีสัดส่วนรถยนต์ใหม่ที่มีการติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอลรองลงมา คือ 63% (ข้อมูลจาก 
www.worlddab.org) 
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ประเภทและราคาเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล   

ราคาเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลโดยทั่วไป (ทุกประเภท) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ £15  
(ประมาณ 765 บาท) ถึง £180 (ประมาณ 9,200 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความสามารถในการ 
รับสัญญาณ โดยเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในสหราชอาณาจักร แบ่งเป็น 3 ประเภท และตัวอย่างของ 
แต่ละประเภทดังนี้ 

1. เครื่องรับสัญญาณแบบพกพา (Portable FM/DAB/DAB+ receivers) 

 

ราคาประมาณ £64.99 หรือประมาณ 3,316.70 บาท 

 

ราคาประมาณ £33.99 หรือประมาณ 1,734.65 บาท 

2. เครื่องรับสัญญาณแบบมีระบบ Bluetooth ในตัว และสามารถเป็นนาฬิกาปลุกได้ 

 

ราคาประมาณ £14.99 หรือประมาณ 765 บาท 

 

ราคาประมาณ £179.95 หรือประมาณ 9,183.58 บาท 
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3. เครื่องรับสัญญาณติดตั้งในรถยนต์ (In-car receivers) 

 

ราคาประมาณ £64.99 หรือประมาณ 3,316.70 บาท 

 

ราคาประมาณ £72.99 หรือประมาณ 3,724.98 บาท 
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2.3.2 กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย 

• สถานการณ์ปัจจุบัน 

ออสเตรเลียเริ่ มให้บริการรับส่ งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในปี พ.ศ. 2552 ตาม
ประกาศ “Broadcasting Legislation Amendment 
(Digital Radio) Act 2008” หลังจากที่รัฐบาลออก
ป ร ะ ก า ศ แ น ว ท า ง ก า ร เ ริ่ ม รั บ ส่ ง สั ญ ญ า ณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2548 โดยเลือกใช้เทคโนโลยีแบบ DAB+ ใน
ปัจจุบัน มีการให้บริการรับส่งสัญญาณทั่วประเทศ
ส าหรับวิทยุดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจอยู่ใน 5 เมือง
หลัก ได้แก่ Adelaide Brisbane Melbourne Perth 
และ Sydney และอยู่ในขั้นตอนทดลองให้บริการอีก  
2 เมือง ได้แก่ Canberra และ Darwin  

เกณฑ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

เบื้องต้นออสเตรเลียได้ก าหนดเกณฑ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบแอนะล็อกไว้ว่า ประชาชน
ในประเทศต้องมีอัตราการรับฟังวิทยุในระบบดิจิตอลมากกว่าหรือเท่ากับ 50% แต่ยังมิได้ก าหนดระยะเวลาที่
จะเริ่มด าเนินการยุตริวมทั้งยังไม่ได้ก าหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะยุติจนแล้วเสร็จที่แน่นอน  

 
ภาพที่ 2-40 การรับฟังวิทยุผ่านช่องทางต่างๆ ของประชาชนในออสเตรเลีย 

 ที่มา: WorldDAB 
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Analogue DAB+ Internet

สัดส่วนการฟังวิทยุผ่านช่องทางต่างๆ

ปี พ.ศ.

DSO (พ.ศ.) 2552 

ASO (พ.ศ. เริ่มต้น) - 

ประเภทเทคโนโลยี DAB+ 

ช่วงคลื่นความถี่ 
VHF Band III 

(174 - 240 MHz) 

จ านวนประชากร 24 ล้านคน 

จ านวนครัวเรือน 9 ล้านครัวเรือน 

อัตราการครอบคลุมของ
โครงข่าย   

65% 

อัตราการเข้าถึงประชากร 24% 

GDP/Capita PPP (USD) 
(พ.ศ. 2557) 

45,926 
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จากภาพที่ 2-40 แสดงถึงการรับฟังวิทยุผ่านช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่างๆ ของประชาชนใน
ออสเตรเลียตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นปีที่สองของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
จนถึงปี พ.ศ. 2558 จะพบว่าอัตราการรับฟังวิทยุในระบบดิจิตอลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 2% ใน
ปี พ.ศ. 2553 ภายในระยะเวลา 5 ปี อัตราการรับฟังวิทยุในระบบดิจิตอลเพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่  24% ในปี  
พ.ศ. 2558 เป็นอัตราการเติบโตรายปีสะสม (CAGR: Compounded Annual Growth Rate) 64% ต่อปี ซึ่ง
ถือเป็นอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ประชากรในออสเตรเลียมี
การเปลี่ยนพฤติกรรมการฟังวิทยุมาฟังวิทยุในระบบดิจิตอลเพ่ิมขึ้น 

โดยภาพรวมออสเตรเลียมีการเปลี่ยนการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบ
ดิจิตอลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นอย่างดี  
ในระยะแรก การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ได้เริ่มใน 5 เมืองหลัก คือ Adelaide 
Brisbane Melbourne Perth และ Sydney ซึ่งมีประชากรเป็นสัดส่วน 63% ของประชากรทั้งประเทศ และ
ก าลังอยู่ในช่วงทดลองในเมือง Canberra และ Darwin 

จนถึงปัจจุบันรัฐบาลออสเตรเลียยังไม่มีการก าหนดวันเวลาที่ชัดเจนในการยุติการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกอย่างเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกัน สถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนใหญ่  
ในออสเตรเลียเล็งเห็นว่าการยุติการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกมีประโยชน์มาก เนื่องจาก
ต้นทุนค่าส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ปัจจุบันประชากรในออสเตรเลียมี
การรับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลผ่านวิทยุอยู่ 24% และอินเทอร์เน็ต 13% รวมเป็น 37% ขณะที่
รัฐบาลออสเตรเลียตั้งเป้าว่าจะมีการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกก็ต่อเมื่ออัตรา
การเข้าถึงของประชาชนเกินกว่า 50% 
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• การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐบาล  

ผู้ก ากับกิจการโทรคมนาคม ACMA (Australian Communications and Media Authority) 

ผู้ถือใบอนุญาตคลื่นความถี่ 
Multiplex operator หรือ สถานีวิทยุกระจายเสียง โดยถือ
ผ่าน JVC (Joint Ventures Company)  

ระยะเวลาของใบอนุญาต ไม่ก าหนดเวลาสิ้นสุด 

วิธีการให้ใบอนุญาต 
- ให้ใบอนุญาตแก่ JVC ในพ้ืนที่ 5 เมืองหลัก 

- ส าหรับพื้นที่ภาคอ่ืนๆ ยังอยู่ในช่วงวางแผนวิธีให้ใบอนุญาต 

ค่าใช้บริการ Multiplex  
ขึ้นอยู่กับ JVC โดยอยู่ภายใต้กรอบของ ACCC (Australian 

Competition and Consumer Commission) 
ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการออกใบอนุญาต 

ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของออสเตรเลีย 
ที่มา: WorldDAB 

รัฐบาลออสเตรเลียมอบหมายให้ AMCA (Australian Communications and Media Authority) 
รับหน้าที่ในการดูแลด้านการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล ทั้งด้านการบริการและ 
ด้านเนื้อหา การออกและการต่ออายุใบอนุญาตการรับส่งสัญญาณ การพิจารณาออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ส าหรับ 
ทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ 

แนวทางการให้ใบอนุญาต 

ออสเตรเลียได้แบ่งประเภทของใบอนุญาต 2 ประเภท ดังนี้ 

Operating License 

คือใบอนุญาตส าหรับการบริหารจัดการ Multiplex (Mux) โดยมี ACMA เป็นผู้ออกใบอนุญาต ส าหรับ
ออสเตรเลีย ผู้ขอใบอนุญาตจะเป็นผู้ที่ด าเนินการรายเดียวหรือรวมตัวกันเป็น JVC เพ่ือขอใบอนุญาต โดย
ใบอนุญาตดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย และหลังจากได้รับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาตจะด าเนินกิจการสถานีวิทยุ
เ องหรือน าไปให้สถานีวิทยุ รายย่อยเช่ าก็ ได้  โดยการด าเนินการใช้คลื่ นความถี่ จะต้องเป็นไปตาม 
Radiocommunications Act ซึ่งแบ่งแยกประเภทของเครื่องส่งสัญญาณ Mux ส าหรับวิทยุกระจายเสียง 
(DRMT: Digital Radio Multiplex Transmitter) ไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 

 ประเภทที่  1:  Mux ที่ ใช้ร่ วมกันระหว่างสถานีวิทยุภาคธุรกิจ และชุมชน ( Commercial / 
community broadcasters) 
 ประเภทที่  2: ที่ ใช้ร่วมกันระหว่างสถานีวิทยุระดับชาติ ภาคธุรกิจ และชุมชน (National / 
commercial / community broadcasters) 
 ประเภทที่ 3: Mux ที่ใช้ได้เฉพาะสถานีวิทยุระดับชาติ (National broadcasters) 
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ในปัจจุบัน มีการให้บริการในเมืองหลักเฉพาะประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3 ยังไม่มีการออก
ใบอนุญาตประเภทที่ 2  แต่มีโอกาสเกิดข้ึนในอนาคตหากมีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 Broadcasting License 

คือใบอนุญาตในการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุซึ่งออกให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งภาคธุรกิจ สถานี
วิทยุชุมชน และผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่ต้องการใช้คลื่นความถี่ โดยสถานีวิทยุต้องขอใบอนุญาตจาก ACMA และ
ท าข้อตกลงด้านค่าธรรมเนียมกับ Multiplex operators แต่เนื่องจาก Multiplex operators ไม่ได้จ่าย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่รัฐบาล การคิดค่าธรรมเนียมจึงคิดได้ไม่เกินอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าจาก 
การลงทุนและต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
รับส่งสัญญาณ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริการและบริหารจัดการ 

การสนับสนุนจากรัฐบาล 
ในปี พ.ศ. 2550 - 2551 ก่อนที่จะมีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  

ทางรัฐบาลออสเตรเลียมีข้อตกลงร่วมกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ดังนี้ 

1) สถานีวิทยุกระจายเสียงรายเดิมจะได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ช่วง Band III โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนของสถานีวิทยุและน าเงินไปใช้ในการออกกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  
เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้วิทยุในระบบดิจิตอลมากข้ึน  
- สถานีวิทยุ AM และ FM ภาคธุรกิจใน 5 เมืองหลัก ได้แก่ Adelaide Brisbane Melbourne 

Perth และ Sydney ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ในช่วง Band III 128 kbps 
- สถานีวิทยุชุมชนได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ เพ่ือน าไปใช้ร่วมกันในแต่ละพ้ืนที่ 
- สถานีวิทยุในระดับประเทศได้รับการจัดสรรคลื่นใน 5 เมืองหลัก ได้แก่ Adelaide Brisbane 

Melbourne Perth และ Sydney โดยแบ่งให้ ABC 2 ใน 3 ส่วน และ SBS อีก 1 ใน 3 ส่วน 
2) มีการรับรองจ านวนคลื่นความถี่ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยใช้หลักเกณฑ์ “Use it or lose 

it” เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้คลื่นความถี่ 
3) สถานีวิทยุกระจายเสียงได้รับสิทธิ์ในการครอบครอง และบริหารจัดการคลื่นความถี่  
4) ไม่อนุญาตให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลรายใหม่เข้ามาในตลาดภายในระยะเวลา 6 ปี

แรก ทั้งนี้ เพ่ือให้สถานีวิทยุสามารถสร้างฐานตลาดโดยไม่ต้องพะวงกับการแข่งขันจากผู้ประกอบการ
รายใหม่ หลังจากนั้นจึงค่อยเปิดให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาให้บริการ 

5) ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้งานคลื่นความถี่ 
6) หากมีคลื่นความถี่เหลือจะน าไปให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบันเป็นผู้ประมูลร่วมกันก่อน โดย

หลังจากสถานีวิทยุรายเดิมได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ หากพบว่าใน Sydney Melbourne และ 
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Brisbane มีคลื่นความถี่เหลืออยู่ รัฐบาลจะน าคลื่นความถี่เหล่านี้ไปประมูลอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้มีการใช้
คลื่นความถี่อย่างเต็มก าลัง 

7) ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงในภูมิภาค 

• ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ   

ออสเตรเลียให้ความส าคัญและเลือกที่ใช้เทคโนโลยี DAB+ ในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอลด้วยเหตุผลดังนี้ 

1) เทคโนโลยีแบบ DAB+ สามารถใช้กับช่วงคลื่น Band III ได ้
2) เทคโนโลยีแบบ DAB+ ท าให้ผู้ฟังสามารถฟังวิทยุได้ แม้จะใช้ในขณะเคลื่อนที่อยู่ 
3) เทคโนโลยีแบบ DAB+ มีฟังก์ชันการท างาน และมีศักยภาพรองรับการผลิตเนื้อหารายการใหม่ๆ 

ที่หลากหลาย 

สถานีวิทยุกระจายเสียงเตรียมแผนการขยายสัญญาณออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดย
จะขยายสัญญาณไปทีละพ้ืนที่ เรียงตามความหนาแน่นของประชากร 

ออสเตรเลียขยายโครงข่ายโดยการเริ่มติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
ใน 5 เมืองหลัก คือ Adelaide Brisbane Melbourne Sydney และ Perth ซึ่ งเป็นสัดส่วน 63% ของ
ประชากรทั้งหมด แล้วจึงขยายโครงข่ายสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลไปอีก 2 เมือง ได้แก่ 
Darwin และ Canberra และจากข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
มีอัตราการครอบคลุมประชากรถึง 65% โดยใช้ระยะเวลา 6 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - 2558) 

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2556 - 2558 สถานีวิทยุกระจายเสียงได้ติดตั้ง On-Channel Repeater หรือ 
OCR ในเมือง Brisbane Melbourne Perth และ Sydney เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสัญญาณและเพ่ิมการ
ครอบคลุมของระบบดิจิตอลในจุดอับสัญญาณต่างๆ  
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ภาพที่ 2-41 แผนที่ความครอบคลุมของสัญญาณและสถานีวิทยุกระจายเสียงในออสเตรเลีย 

ที่มา: Digital Radio Plus 

 
ส าหรับการขยายโครงข่ายออกไปในภูมิภาค จากที่มีการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณที่สถานีย่อย (Low-

power Stations) และทดลองให้บริการวิทยุกระจายเสียงในเมือง Canberra และ Darwin มาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันยังอยู่ในช่วงทดลองและคาดว่าจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 โดย
วัตถุประสงค์ของช่วงทดลอง เพ่ือการวิจัยและเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและประมาณการต้นทุน
ส าหรับการขยายโครงข่ายไปในภูมิภาคอ่ืนๆ  

โดยสรุป ปัจจุบันอัตราการครอบคลุมประชากรของสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลใน
ออสเตรเลียอยู่ที่ 65% มีอัตราการรับฟังวิทยุในระบบดิจิตอลอยู่ที่ 24% และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการขยายโครงข่ายและการบริการของสถานีวิทยุ 

จากรายงานวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ ของ GfK ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ผู้ฟังวิทยุใน
ระบบดิจิตอล DAB+ ทั้งหมด ใน 5 เมืองหลัก (Adelaide Brisbane Melbourne Perth และ Sydney)  
มีประมาณ 3.17 ล้านครัวเรือน เป็นสัดส่วน 24.1% ของประชากรทั้งประเทศ โดยที่จ านวนผู้ฟังวิทยุในระบบ
ดิจิตอลเท่านั้นมีจ านวนมากถึง 1.33 ล้านครัวเรือน ขณะที่มีผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแบบทั้งระบบดิจิตอล
และระบบแอนะล็อก (Simulcast) ถึง 2.36 ล้านครัวเรือน ดังตารางด้านล่าง 
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ที่มา: GfK 

• การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน   

ก่อนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล CRA หรือ Commercial Radio 
Australia จัดสรรงบประชาสัมพันธ์ถึง 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพ่ือสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลประโยชน์
ของวิทยุดิจิตอลแก่ประชาชน โดย CRA เป็นผู้น าหลักในการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนผ่านสู่การรับฟังวิทยุในระบบดิจิตอล โดยใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทาง เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุ โดยให้นักจัดรายการวิทยุคอยประกาศเป็นระยะๆ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางร้านค้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการจัดรายการส่งเสริมการขาย โฆษณาบนเว็บไซต์ ตลอดจนช่องทางในสื่อออนไลน์
อย่าง Facebook และ Twitter โดยใช้กลยุทธ์การโพสต์ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับประโยชน์ของวิทยุใน
ระบบดิจิตอล ทั้งที่ฟังในครัวเรือนและที่ติดตั้งในรถยนต์ และท าการโพสต์อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการมีผู้ดูแล 
Facebook Page คอยตอบค าถาม หรือข้อสงสัยของประชาชน 

 

ตัวอย่างการโฆษณาประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ Digital Radio Plus 

การประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการ
ฟังวิทยุในระบบดิจิตอล 
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การรับรู้ของประชาชน 

ที่มา: WorldDA และ, Digital Radio Plus 

ปัจจุบันประชาชนในออสเตรเลียกว่า 76% รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงจากวิทยุกระจายเสียงในระบบ 
แอนะล็อก เป็นระบบดิจิตอล และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากการประชาสัมพันธ์อย่าง
กว้างขวางจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยที่ก่อนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
Commercial Radio Australia (CRA) ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนของวิทยุกระจายเสียงในออสเตรเลีย ได้ลงทุน
งบการตลาดถึง 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพ่ือสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลประโยชน์ของวิทยุดิจิตอลแก่
ประชาชน ซึ่งการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่เน้นใน 5 เมืองหลัก ได้แก่ Adelaide Brisbane Melbourne Perth 
และ Sydney ในส่วนของผู้ประกอบการ ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุดิจิตอล 
และร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก าลังประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงวิทยุในระบบดิจิตอลในพ้ืนที่ 
ภาคต่างๆ นอกเหนือจาก 5 เมืองหลัก  
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ภาพที่ 2-42 ระดับการรับรู้ของประชาชนต่อวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลออสเตรเลีย 
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ภาพที่ 2-43 ช่องทางการรับรู้ของประชาชนในออสเตรเลียเกี่ยวกับวิทยุดิจิตอล เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ที่มา: DAB+ Radio Study Hoop Group 

นอกจากนี้ Hoop Group ซ่ึงเป็นบริษัทด้านการวิจัยและส ารวจได้ท าการส ารวจประชาชนใน
ออสเตรเลียถึงช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับวิทยุดิจิตอลในเดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 2557 พบว่า 4 ช่องทางหลักที่
ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับวิทยุดิจิตอลมากที่สุดคือ จากการพูดถึงทางวิทยุ (48%) เห็นหรือได้ยินจากสื่อโฆษณา 
(46%) เห็นในแค็ตตาล็อกร้านค้า (32%) และเห็นวิทยุดิจิตอลในร้านค้า (32%) 

• การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักที่มีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสี ยง ร้านค้าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุ 

สถานีวิทยุกระจายเสียง 
สถานีวิทยุกระจายเสียงในเมืองหลักมีความพร้อมและเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ

ดิจิตอล ในขณะที่มีผู้ประกอบการส่วนอ่ืนๆ ให้ความสนับสนุน เนื่องจากต้องการใช้คลื่นความถี่สูง Band III ซ่ึง
ให้ประสิทธิภาพมากกว่าคลื่นความถ่ีแอนะล็อก และสามารถผลิตเนื้อหาที่หลากหลายให้แก่ผู้ฟังได้ ซึ่งนอกจาก
สถานีวิทยุกระจายเสียงยังมีหน่วยงาน Commercial Radio Australia (CRA) คอยประสานงานกับหน่วยงาน
ในภาครัฐบาล รวมทั้งสนับสนุนด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ทั้งทาง Social Media  
การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงกว่า 42 สถานีในเมืองหลัก เพ่ือให้ข้อมูลถึงประโยชน์ และคุณสมบัติ
ต่างๆ ของการฟังวิทยุในระบบดิจิตอล 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายในออสเตรเลีย เช่น JB HI-fi และ Dick Smith มีบทบาทใน

การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้วิทยุในระบบดิจิตอล โดยการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง ทั้งผ่านสื่อ
ออนไลน์ ป้ายโฆษณาภายในร้านค้า และแผ่นพับ นอกจากนี้ ร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายในหลากหลายโอกาส เช่น  

 - ร่วมกับบริษัท Endota โดยการแถมบัตรของขวัญนวดสปาเมื่อซื้อวิทยุดิจิตอลในช่วงวันแม่ ผลจาก
แคมเปญนีท้ าให้ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 สามารถขายวิทยุดิจิตอลได้ถึง 68,417 เครื่อง 
 - ร่วมกับบริษัท Sony โดยการแถมหูฟังของ Sony เมื่อซื้อวิทยุดิจิตอลของ Sony ในช่วงวันพ่อ  
ผลจากแคมเปญนีท้ าให้ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 สามารถขายวิทยุดิจิตอลได้ถึง 87,555 เครื่อง 
 - ร่วมกับบริษัท Sony โดยการแถมวิทยุดิจิตอลของ Sony อีก 1 เครื่อง เมื่อซื้อวิทยุดิจิตอลของ Sony 
ในช่วงวันคริสต์มาส ผลจากแคมเปญนี้ท าให้ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 สามารถขายวิทยุดิจิตอลได้ถึง 
134,304 เครื่อง 
 

    

 
ที่มา: Digital Radio Plus 

ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุ 

ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุได้ร่วมมือกันในการติดตั้งวิทยุดิจิตอลเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
ส าหรับรถยนต์รุ่นใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ในการฟังวิทยุให้แก่ผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพเสียงที่ดี
ขึ้น สามารถดูสภาพการจราจรหรือสภาพภูมิอากาศได้ สามารถรับชมภาพได้ขณะฟังเพลง เป็นต้น ท าให้ ณ 
สิ้นปี พ.ศ. 2558 รถยนต์รุ่นใหม่ที่ขายออกไป มีการติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอลแล้วกว่า 370,000 คัน และช่วยท า
ให้ยอดขายวิทยุในระบบดิจิตอลสะสมเพ่ิมข้ึนเป็นเกือบ 2 ล้านเครื่อง (ข้อมูลจาก WorldDab) 

ภาพที่ 2-44 ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ภาพที่ 2-45 ป้ายโฆษณาแสดงถึงยี่ห้อรถท่ีมีการติดตั้งวิทยุในระบบดิจิตอล 

การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน 

นอกจากบทบาทดังกล่าวข้างต้นแล้ว ภาคเอกชนยังมีการรวมกลุ่มกันตั้งหน่วยงานตัวแทนขึ้นมา
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ได้แก่ 

 Commercial Radio Australia (CRA) 
Commercial Radio Australia (CRA) เป็นหน่วยงานตัวแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคธุรกิจ

ในออสเตรเลีย ท าหน้าที่ในการสนับสนุนให้ประชาชนรับทราบถึงการเปลี่ยนผ่านสู่วิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอล โดยการประชาสัมพันธ์ โฆษณา และจัดกิจกรรมการตลาดเพ่ือส่งเสริมการใช้วิทยุดิจิตอลอยู่เสมอ โดย
มีเว็บไซต์ Digital Radio Plus เป็นสื่อหลักในการให้ข้อมูล 

 Community Broadcasting Association of Australia (CBAA) 
Community Broadcasting Association of Australia (CBAA) เป็นองค์กรอิสระที่ ไม่แสวงหาผล

ก าไร จัดตั้งโดยสถานีวิทยุกลุ่มเล็กๆ ในการประชุมด้านสื่อทีเ่มืองซิดนีย์ ในปี พ.ศ. 2517 จากนั้น จึงมีสมาชิกเข้า
ร่วมตลอดมา โดย CBAA เป็นหน่วยงานตัวแทนของสถานีวิทยุชุมชนในออสเตรเลียที่ท าหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกด้านการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล พร้อมทั้งคอยสนับสนุนและส่งเสริมกิจการวิทยุชุมชน
ให้เติบโต ซึ่งวิทยุชุมชนของออสเตรเลียมีบทบาทส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมสื่อในออสเตรเลีย เนื่องจากสถานี
วิทยุชุมชนกว่า 400 แห่งทั่วประเทศให้บริการวิทยุกระจายเสียงแก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่สัญญาณวิทยุใน
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ระดับประเทศและภาคธุรกิจเข้าไม่ถึง โดยสถานีวิทยุชุมชนดังกล่าวจะมีบริการที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่น สถานี
วิทยุส าหรับชนพ้ืนเมืองออสเตรเลียดั้งเดิม สถานีวิทยุด้านศาสนา สถานีวิทยุส าหรับการศึกษา สถานีวิทยุด้าน
วัฒนธรรม ศิลปะ และเพลง เป็นต้น 

ปัจจุบัน CBAA มีสถานีที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมและด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอกว่า 270 สถานีโดย
สมาชิกจ านวนดังกล่าวเป็นสัดส่วน 80% ของจ านวนสถานีวิทยุชุมชนทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต มีส านักงาน
ตั้งอยู่ในเมืองซิดนียแ์ละมีพนักงาน 20 คน ในส่วนของโครงสร้างการด าเนินงาน CBAA มีคณะกรรมการบริหาร
ที่คอยดูแลด้านทิศทางขององค์กร ติดตามผลการด าเนินงาน กฎระเบียบ ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก ตลอดจน
การแต่งตั้งสมาชิกในการรับผิดชอบในประเด็นต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกใน CBAA   

• เนื้อหาของสื่อดิจิตอล 

หลังจากให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงในออสเตรเลีย มีการออกอากาศอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ การรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงแบบคู่ขนานทั้งระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล และการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอลเท่านั้น  

 
ภาพที่ 2-46 จ านวนสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ออสเตรเลีย 

ที่มา: WorldDAB 

ทั้งนี ้สถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก ทั้งในระดับประเทศและภาคธุรกิจทุกสถานีในพ้ืนที่ที่
สัญญาณดิจิตอลครอบคลุมจะมีการกระจายสัญญาณควบคู่กันไปในระบบดิจิตอลและแอนะล็อก ขณะที่มี
สถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเท่านั้นเพียง 13 สถานีในช่วงเริ่มต้น และเพ่ิมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็น 
46 สถานีในปัจจุบัน  

จากข้อมูลรายการวิทยุในระบบดิจิตอลเท่านั้นของออสเตรเลียพบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 187 รายการ 
แบ่งเป็น 20 ประเภทดังตารางด้านล่างและจากจ านวนรายการดังกล่าวพบว่ารายการประเภทข่าว กีฬาและ
แข่งรถรวมกันมีสัดส่วนถึง 30% ของรายการทั้งหมด ขณะที่ประเภทที่มีจ านวนรายการมากรองลงมา ได้แก่ 
รายการประเภท top40 (รายการเพลง)  ประเภทยุค 80s และประเภท Talk มีจ านวนรายการรวมกันกว่า 

13
20

31
37

42
46

2553 2554 2555 2556 2557 2558 ปี พ.ศ.

จ ำ
นว
นส
ถำ
นี
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26% สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของประเภทรายการวิทยุและสะท้อนความชื่นชอบของผู้ฟังใน
ออสเตรเลียที่นิยมรายการประเภทกีฬา ข่าว เพลง และสนทนา เป็นต้น 
 

ประเภทรายการ จ านวนรายการ 
News 24 

Sport & Racing 23 

top 40 17 

80s 16 

Talk 15 

70s 11 

Chill & Easy Listening 11 

90s 11 

Rock 10 

Pop 10 

00s 10 

Contemporary 8 

Country 5 

International 4 

Jazz 3 

60s 3 

Alternative 3 

Dance 1 

Children 1 

Australian Hits 1 

รวม 187 

ที่มา: Digital Radio Plus 

จากผลการส ารวจปัจจัยหลักที่ผู้ฟังเลือกฟังวิทยุในระบบดิจิตอลในออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2558  
(ภาพด้านล่าง) พบว่าแม้ว่าจ านวนสถานีวิทยุในระบบดิจิตอลจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้ฟังมีทางเลือกมากกว่า
แต่ผู้ฟังให้ความส าคัญกับคุณภาพเสียงที่ดีและชัดเจน (58%) ลูกเล่นใหม่ๆ เช่น จอแสดงภาพ แสดงรายการ
เพลง เป็นต้น (49%) มากกว่าความหลากหลายของเนื้อหาและจ านวนสถานี เป็นเพราะทางเลือกใหม่ยังไม่มี
เนื้อหาที่น่าสนใจเพียงพอหรืออาจสะท้อนพฤติกรรมของผู้ฟังวิทยุในออสเตรเลียว่าไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
ความหลากหลายของเนื้อหาและจ านวนสถานีที่เพ่ิมมากข้ึน 
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ภาพที่ 2-47 ผลการส ารวจปัจจัยหลักที่ผู้ฟังเลือกใช้วิทยุ DAB+ ในออสเตรเลียปี พ.ศ. 2558 

ที่มา: Digital Radio Plus 

นอกจากนั้นการที่ CRA เริ่มเปิดเผยยอดผู้ฟังวิทยุผ่านระบบดิจิตอลของสถานีต่างๆ ในปี พ.ศ. 2558 
เพ่ือเปิดโอกาสให้สถานีวิทยุสามารถหารายได้จากโฆษณา ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านสู่
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และนับเป็นก้าวที่ส าคัญซึ่งยืนยันการตอบรับที่ดีของประชาชนต่อ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

• เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล   

เครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลและแอนะล็อกที่ใช้ในปัจจุบันจะประกอบไปด้วย
สองส่วนหลัก คือ วิทยุที่ใช้ในครัวเรือนหรือที่ท างาน และวิทยุที่ใช้ในรถ เป็นสัดส่วนถึง 98% ของช่องทางการ
รับฟังวิทยุทั้งหมด  

จากผลการส ารวจของ Digital Radio Plus ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าประชาชนรับฟังวิทยุทั่วไป  
(ท้ังระบบแอนะ ล็อกและดิจิตอล) ผ่านวิทยุที่ใช้ในครัวเรือนและที่ท างาน 63% ขณะที่รับฟังผ่านวิทยุที่ใช้ในรถ
ถึง 35% เมื่อเทียบกับวิทยุดิจิตอล ที่มีผู้ฟังผ่านวิทยุที่ใช้ในรถเพียง 11% เท่านั้น แสดงว่าแม้ยอดขายของวิทยุ
ดิจิตอลในปัจจุบันจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นวิทยุดิจิตอลที่ใช้ในครัวเรือนหรือที่ท างาน วิทยุที่
ใช้ในรถจึงมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นอีก เพ่ือไปแทนที่วิทยุแอนะล็อกท่ีใช้ในรถในปัจจุบัน 

58%
49%

31%

Clear and high quality
sound

New features Access to new DAB+ only
stations

% of surveyed DAB+ users
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ที่มา: Digital Radio Plus 

 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ผลิตรถยนต์เกือบ 20 ราย เช่น Toyota BMW Audi Ford และ Nissan จึงได้

ติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอลให้กับรถยนต์ที่ผลิตโดยถือเป็นวิทยุมาตรฐานส าหรับรถยนต์รุ่นใหม่ จากข้อมูลปี  
พ.ศ. 2558 พบว่า รถยนต์รุ่นใหม่ที่ขายไปแล้วนั้น มีการติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอลแล้วกว่า 370,000 คัน เป็น
สัดส่วน 25% ของรถยนต์รุ่นใหม่ทั้งหมด หรือเป็นสัดส่วน 16% ของยอดขายวิทยุระบบดิจิตอลทั้งหมด  
2.37 ล้านเครื่อง  
 

 
ภาพที่ 2-49 ยอดขายวิทยุดิจิตอลสะสมในออสเตรเลีย 

ที่มา: Digital Radio Plus 

เนื่องจากราคาเฉลี่ยของวิทยุดิจิตอลในออสเตรเลียมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะมีจ านวนผู้ผลิต
เครื่องรับวิทยุมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 พบว่าราคาของวิทยุดิจิตอลเฉลี่ย (ส าหรับทุกประเภท) อยู่ที่  
100 - 450 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 2,670 – 12,000 บาท ท าให้ยอดขายวิทยุดิจิตอลสะสมเพ่ิมขึ้น

ยอดขายวิทยุสะสม (เครื่อง) 

ภาพที่ 2-48 การรับฟังวิทยุทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ 
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อย่างต่อเนื่อง จากที่มียอดขาย 38,950 เครื่อง ในปีแรกที่มีการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอล ปัจจุบันมียอดขายสะสมถึงประมาณ 1.68 ล้านเครื่อง ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี เป็นอัตราการเติบโต
ต่อปีเฉลี่ย 112% โดยราคาที่ลดลงของเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายมากขึ้น 

ประเภทและราคาเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล  

1. เครื่องรับสัญญาณแบบพกพา (Portable FM/DAB/DAB+ receivers) 

 

ราคาประมาณ 139 AUD หรือประมาณ 3,714.57 บาท 

 

ราคาประมาณ 169 AUD หรือประมาณ 4,516.28 บาท 

2. เครื่องรับสัญญาณแบบรองรับอินเทอร์เน็ตและบลูทูธ (Internet Radio/DAB/DAB+/FM/Bluetooth 

receivers)  

 

ราคาประมาณ 319 AUD หรือประมาณ 8,524.81 บาท 
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ราคาประมาณ 329 AUD หรือประมาณ 8,792.05 บาท 

3. เครื่องรับสัญญาณติดตั้งในรถยนต์ (In-car receivers) 

 

ราคาประมาณ 99.95 AUD หรือประมาณ 2,671.02 บาท 

 

ราคาประมาณ 190.39 AUD หรือประมาณ 5,087.90 บาท 

 

ราคาประมาณ 450 AUD หรือประมาณ 12,025.06 บาท  
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2.3.3 กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 

• สถานการณ์ปัจจุบัน  

สหรัฐอเมริกาเริ่มให้บริการรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
ภายใต้มาตรฐานวิทยุระบบ HD (HD Radio) 
ในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณแบบ 
In-band On-channel ( IBOC)  กล่ า วคื อ 
ผู้ให้บริการสถานีวิทยุ AM/FM สามารถส่ง
ทั้งสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอลไปพร้อม
กันบนคลื่นความถี่เดียวกัน โดยส่งสัญญาณ
ดิ จิ ต อ ล บ น  Sideband ข อ ง สั ญ ญ า ณ 
AM/FM เดิม จึงเป็นระบบผสม (hybrid) 
ระหว่างแอนะล็อกและดิจิตอล  

ปัจจุบันระบบ IBOC ครอบคลุม
ประชากรประมาณ 90% และมีสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศกว่า 2,200 สถานีที่ให้บริการวิทยุระบบ 
HD เป็นสัดส่วน 15% ของจ านวนสถานีวิทยุ AM/FM ที่มีอยู่รวมทั้งสิ้นประมาณ 15,000 สถานี  

มาตรฐานวิทยุระบบ HD และ เหตุผลที่สหรัฐอเมริกาเลือกใช้รูปแบบการรับส่ง IBOC 

มาตรฐานวิทยุระบบ HD ถูกคิดค้นในสหรัฐอเมริกาโดย iBiquity Digital Corporation (iBiquity) ซึ่ง
เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมของสองบริษัทวิทยุรายใหญ่คือ USA Digital Radio และ Lucent Digital 
Radio และในปี พ.ศ. 2558 iBiquity ได้ถูกควบรวมกิจการเข้ากับ DTS บริษัทมหาชนที่เป็นผู้น าด้าน 
การพัฒนาระบบเสียง iBiquity มีจุดประสงค์ในการคิดค้นระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 
ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการสถานีวิทยุที่ไม่ต้องการเปลี่ยนคลื่นความถี่ในการให้บริการ 
โดยจะน าระบบวิทยุดิจิตอลไปใช้และสร้างรายได้จากการขายสิทธิบัตรและอุปกรณ์ทั้งในสหรัฐอเมริกาและ 
ทั่วโลก  

เหตุผลหลักที่สหรัฐอเมริกาเลือกใช้วิทยุดิจิตอลระบบ HD ภายใต้รูปแบบการรับส่งแบบ IBOC เป็น
ระบบวิทยุดิจิตอลมาตรฐาน คือความสะดวกในการติดตั ้งและด าเนินงานเนื ่องจากระบบ IBOC ท าให้
สัญญาณดิจิตอลและแอนะล็อกคงอยู่ด้วยกันได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถรับส่งสัญญาณได้ทั้งในระบบ AM 
และ FM และในรูปแบบสัญญาณระบบดิจิตอลอย่างเดียว หรือระบบแอนะล็อกควบคู่กับระบบดิจิตอล (ระบบ 
Hybrid) ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบแอนะล็อกจึงยังสามารถน ามาใช้ได้ ท าให้สามารถใช้โครงสร้าง

DSO (พ.ศ.) 2545 

ASO (พ.ศ.เริ่มต้น) ไม่มีก าหนด 

ประเภทเทคโนโลยี HD (IBOC) 

ช่วงคลื่นความถี่ 
AM (540-1700 kHz) 
FM (88-108 MHz) 

จ านวนประชากร 324 ล้านคน 

จ านวนครัวเรือน 125 ล้านครัวเรือน 

อัตราการครอบคลุมของ
โครงข่าย  

90% 

อัตราการเข้าถึงประชากร  ไม่สามารถระบุแน่ชัด 

GDP/Capita PPP (USD) 
(พ.ศ. 2557) 

54,630 
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พ้ืนฐานที่มอียู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งนี ้ผลลัพธ์จากการส่งสัญญาณด้วยมาตรฐานวิทยุระบบ HD คือ
ท าให้การรับส่งสัญญาณผ่านระบบ AM ได้คุณภาพเสียงเทียบเท่ากับระบบ FM และการรับส่งสัญญาณผ่าน
ระบบ FM ได้คุณภาพเสียงเทียบเท่ากับการฟัง CD นอกเหนือจากเหตุผลหลักดังกล่าวแล้ว มาตรฐานวิทยุ
ระบบ HD ยังมีต้นทุนที่ต่ ากว่าระบบอ่ืน และไม่มีความจ าเป็นต้องจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่  

กราฟด้านล่างเป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนการรับฟังวิทยุผ่านช่องทางที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย คือระบบ 
AM/FM และระบบออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบ AM/FM ยังคงเป็นช่องทางหลักในการรับฟังวิทยุของ 
ชาวอเมริกัน โดยมีอัตราผู้ฟังคงท่ีอยู่ที่ประมาณ 91% อย่างไรก็ตามวิทยุออนไลน์มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมี
อัตราผู้ฟังปัจจุบันอยู่ที่ 53% ซึ่งเติบโตจาก 20% ภายในระยะเวลา 8 ปี กราฟนี้ไม่รวมช่องทางการรับฟังวิทยุ
ทีต่้องเสียค่าใช้จ่าย คือวิทยุดาวเทียม ซึ่งมีอัตราผู้ฟังอยู่ที่ประมาณ 24% ในปัจจุบัน  
 

 
ภาพที่ 2-50 อัตราการรับฟังวิทยุของชาวอเมริกัน อายุ 12+ (%) 

ที่มา: จากผลส ารวจของชาวอเมริกันอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยคณะกรรมการการสื่อการแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา โดย
ร่วมมือกับ Pew Research Center และ Edison Research 
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• การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐ   

ผู้ก ากับกิจการกระจายเสียง Federal Communications Commission (FCC) 
ผู้ถือใบอนุญาตคลื่นความถี่ ผู้ให้บริการสถานีวิทยุใช้ใบอนุญาตคลื่นความถี่ AM/FM เดิม 

ระยะเวลาของใบอนุญาต - 

วิธีการให้ใบอนุญาต ไมม่ีการออกใบอนุญาตเพ่ิมเติม เนื่องจากสามารถใช้ใบอนุญาต
เดิมที่มีอยู่ โดยใช้ระบบ HD (IBOC) ที่ iBiquity ผลิต 

ค่าสิทธิบัตรระบบ HD ผู้ให้บริการสถานีวิทยุ ผู้ผลิตชิปเซต (Chip set) และผู้ผลิต
อุปกรณ์รับสัญญาณ จ่ายค่าสิทธิบัตรให้แก่ iBiquity   

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต 
ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของสหรัฐอเมริกา 

วิทยุดิจิตอลระบบ HD  ได้รับเลือกจาก Federal Communications Commission (FCC) หรือ
คณะกรรมการการสื่อการแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2545 ให้เป็นระบบมาตรฐานส าหรับ 
การให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล โดยได้รับค าแนะน าจาก National Radio 
System Committee (NRSC) ซึ่งเป็นองค์กรที ่ท าหน้าที ่ศึกษาและแนะน ามาตรฐานเทคนิคในการรับส่ง
สัญญาณกระจายเสียงวิทยุในสหรัฐอเมริกา FCC ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบวิทยุที่เป็นหนึ่งเดียวกับ
ระบบแอนะล็อกปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและป้องกันปัญหาในการให้บริการที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการ
เปลี่ยนผ่าน และการเลือกใช้ระบบ HD ได้ส่งผลให้ iBiquity ซึ่งเป็นผู้คิดค้นระบบ HD และเป็นเจ้าของ
สิทธิบัตร ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ให้บริการระบบนี้ โดยผู้ให้บริการสถานีวิทยุ ผู้ผลิตชิปเซต 
(Chip set) และผู้ผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณทั้งหมด ต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรให้แก่ iBiquity โดยราคาชุดอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณและค่าลิขสิทธ์มีราคาตั้งแต ่30,000 ถึง 100,000 USD หรือประมาณ 1.05 ถึง 3.5 ล้านบาท ซึ่งกรณีนี้
มีความแตกต่างกับเทคโนโลยี DAB/DAB+ เนื่องด้วยสิทธิบัตรของเทคโนโลยี DAB ได้หมดอายุไปแล้ว ปัจจุบัน
ผู้ประกอบการจึงต้องจ่ายเพียงค่าสิทธิบัตรส าหรับ Audio Coding ในระบบ DAB+ ในขณะที่ผู้ผลิตเครื่องรับ
สัญญาณวิทยุในระบบ DAB+ ไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรใดๆ ส าหรับตัวถอดรหัสสัญญาณ (Encoder)   

การก ากับดูแลการกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอล 

ในปี พ.ศ. 2545 FCC ได้ออกรายงาน First Report and Order และในปี พ.ศ. 2550 ได้ตีพิมพ์
รายงานเพ่ิมเติม Second Report and Order, First Order on Reconsideration, and Second Further 
Notice of Proposed Rulemaking เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์และนโยบายการกระจายเสียงระบบ HD (IBOC) 
โดยมีข้อสรุปที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ไม่มีการบังคับสถานีวิทยุให้เปลี่ยนผ่านระบบออกอากาศสู่ระบบดิจิตอล 
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2) อนุญาตให้สถานีวิทยุเดิมสามารถออกอากาศบนสัญญาณระบบดิจิตอลได้ทันทีที่ติดตั้งระบบ IBOC 
โดยต้องยื่นเรื่องสมัครไปที่ FCC เพ่ือแจ้งความประสงค์ในการออกอากาศระบบ hybrid  

3) ก าหนดให้ช่องวิทยุดิจิตอลหลักหรือ HD1 ต้องออกอากาศเนื้อหาคู่ขนานกับช่องแอนะล็อก 
(simulcast) 

4) สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่ออกอากาศในระบบดิจิตอลจ าเป็นต้องส่งสัญญาณดิจิตอลภาคพ้ืนดิน
ที่มีคุณภาพเสียงอย่างน้อยเทียบเท่าคุณภาพเสียงของการกระจายสัญญาณบนระบบแอนะล็อก 

5) มีนโยบายให้ใช้คลื่นความถี่อย่างยืดหยุ่น กล่าวคืออนุญาตให้สถานีวิทยุสามารถเลือกส่ งสัญญาณ
กระจายเสียงคุณภาพสูง ส่งสัญญาณร่วมหลายรายการ หรือให้บริการ datacasting ตามดุลยพินิจ
ของแต่ละผู้ประกอบการ 

ผลตอบรับเกี่ยวกับการด าเนินงานของภาครัฐ หลังเริ่มใช้ระบบ HD (IBOC) 

หลังจากที่  FCC อนุญาตให้ ใช้ ระบบ HD ( IBOC)  เป็นมาตรฐานระบบวิทยุดิจิตอล  มี เสียง
วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานของ FCC ที่ไม่ให้ความสนใจอย่างจริงจังในการพิจารณา
เทคโนโลยีอ่ืนๆ โดยก่อนที่จะเลือกเทคโนโลยี IBOC ชาวอเมริกันเห็นว่าทาง FCC ออกตัวเป็นผู้สนับสนุน
เทคโนโลยีตั้งแต่ก่อนที่จะมีการผลิตคิดค้นและทาง FCC ยังรอให้ iBiquity คิดค้นเทคโนโลยีส าเร็จก่อนจึงจะ
ประกาศการใช้ระบบ IBOC ในสหรัฐอเมริกา หรือมีความหมายเป็นนัยว่า FCC เป็นผู้ผลักดันอุตสาหกรรมวิทยุ
ให้ไปทางมาตรฐานวิทยุระบบ HD เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ณ เวลานั้นยังคงอยู่ได้และไม่มีการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น
จากผู้ประกอบการรายใหม่มากเกินไป และยังให้สิทธิผูกขาดแก่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงรายเดียวอีกด้วย  

เนื่องจากมาตรฐานวิทยุระบบ HD ได้รับการตอบรับที่ไม่ดีนัก จึงมีการวิจารณ์มากมายเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบของ FCC โดยมีการต าหนิการท างานของ FCC ในประเด็นหลัก 2 เรื่องคือ การไม่ใช้อ านาจอย่าง
เต็มที่ในการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมด และการไม่บังคับใช้แผนการเปลี่ยนผ่านและไม่ก าหนดเวลา
สิ้นสุดของระบบแอนะล็อกที่ชัดเจน   

ส าหรับการไม่ใช้อ านาจอย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมด FCC ให้เหตุผลว่า 
IBOC ถูกน ามาใช้เพ่ือให้ระบบแอนะล็อกยังสามารถให้บริการอยู่ได้ในขณะที่ประชาชนเริ่มเปลี่ยนผ่านไปเป็น
ระบบดิจิตอล FCC มีความเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านควรจะเป็นไปตามความสมัครใจและเป็นไปตามกลไลตลาดจึง
ไม่มีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปก ากับดูแลหรือออกกกฏต่างๆ ดังนั้น ภาครัฐจึงไม่ได้ท าการส่งเสริมหรือ
รณรงค์ให้มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลมากนัก โดยในปัจจุบันสหรัฐอเมริกายังไม่มีการบังคับให้เปลี่ยนผ่าน
มาเป็นระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ 

ส่วนเรื่องการไม่บังคับใช้แผนเปลี่ยนผ่าน ซ่ึงท าให้ไม่มีการก าหนดเวลาสิ้นสุดของระบบแอนะล็อกและ
บทลงโทษหากผู้ประกอบการไม่สามารถท าการเปลี่ยนผ่านตามก าหนดที่ ชัดเจนได้นั้น มีการเปรียบเทียบ 
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การเปลี่ยนผ่านของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลกับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล  โดย FCC มีการก าหนดแผนการ
เปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกมาเป็นระบบดิจิตอลอย่างชัดเจนในปี พ.ศ. 2552 
และยังก าหนดให้มี Sunset Date หรือวันยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ซึ่งการก าหนดใน
รูปแบบนี้จะเป็นการผลักดันทั้งตัวผู้ประกอบการและผู้ใช้งานให้หันมาสนใจการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว   

นอกจากนี้ FCC ยังมีการรณรงค์ทางสื่อมากมายในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านและแจ้งให้ประชาชน
เปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกมาเป็นเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยภาครัฐ
ให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบของส่วนลดของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลส าหรับ
ประชาชนที่ต้องซื้อเครื่องใหม่อีกด้วย ทั้งนี้หาก FCC มีการก าหนดแผนเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจนกับมาตรฐาน
วิทยุระบบ HD ลักษณะเดียวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล การเปลี่ยนไปใช้งานวิทยุระบบ HD ก็คง 
ประสบความส าเร็จมากกว่านี้  อย่างไรก็ตาม FCC ให้เหตุผลดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า หลักการส าคัญในการ
เปลี่ยนมาเป็นมาตรฐานวิทยุระบบ HD ของสหรัฐอเมริกานั้น เพ่ือให้ระบบ AM/FM ยังใช้งานได้พร้อมกับ
ระบบดิจิตอล ท าให้ลดความยุ่งยากในการเปลี่ยนผ่านระบบส าหรับทั้งผู้ประกอบการและผู้ฟังวิทยุ การเปลี่ยน
ผ่านจึงควรเป็นไปตามความสมัครใจ โดยให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกช่องทางการรับฟังเอง อีกทั้ง
ภาครัฐไม่มีความจ าเป็นต้องบังคับให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างในกรณีของการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์   
ที่จ าเป็นต้องน าคลื่นความถี่เดิมของโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน FCC จึงเห็นว่าเป็นหน้าที่
ของ iBiquity ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ IBOC ที่จะต้องท าการตลาด ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเนื้อหา และ
ส่งเสริมให้สินค้าของทางบริษัทเป็นที่ยอมรับ  

• ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ   

เทคโนโลยี IBOC ได้เริ่มท าการพัฒนาและเข้าสู่ช่วงการทดลองในปี พ.ศ. 2542 โดยภาครัฐได้อนุญาต
ให้ขยายความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณในช่วงกลางปี พ.ศ. 2543 และอุปกรณ์ IBOC เปิดตัวขายใน
ตลาดอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี พ.ศ. 2544 เนื่องจากเทคโนโลยี IBOC อาศัยการกระจายสัญญาณบน
โครงข่ายแอนะล็อกเดิม เพียงแต่จ าเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณจึง
ขึ้นอยู่กับอัตราการให้บริการโดยใช้ระบบ HD (take up rate) ของผู้ให้บริการสถานีวิทยุเป็นหลัก 

แม้ iBiquity จะมีการวางแผนและประมาณการไว้ว่าใน 2 ปีแรก จะมีสถานีวิทยุ 30% ของสถานี
ทั้งหมดหรือมีจ านวนประมาณ 3,500 สถานี ที่เปลี่ยนมาใช้ IBOC และภายใน 5 ปี จะเพ่ิมขึ้นเป็น 56% ของ
สถานีวิทยุทั้งหมด หรือประมาณ 7,000 สถานี แต่ผลที่เกิดขึ้นจริงก็คือ สถานีวิทยุจ านวนมากยังคงชะลอการ
ตัดสินใจ โดยปัจจุบันมีสถานีวิทยุเพียงประมาณ 15% ของทั้งหมด ที่ใช้ระบบ IBOC ควบคู่กับระบบแอนะล็อก 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานีวิทยุที่ให้บริการส่วนใหญ่เป็นสถานีขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีผู้ฟังจ านวนมาก 
จึงท าให้อัตราการครอบคลุมประชากรของวิทยุ ระบบ HD สูงถึง 90% ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า 
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การครอบคลุมของโครงข่ายวิทยุระบบ HD จะกระจุกตัวอยู่ในฝั่ง East Coast ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นฝั่งที่มี
เมืองใหญ่เป็นจ านวนมาก และมีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  iBiquity 

• การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน   

ปี พ.ศ. 2548 ผู้ประกอบการบริษัทวิทยุรายใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย Clear Channel Radio 
Entercom และInfinity Broadcasting ได้รวมตัวกันจัดตั้งหน่วยงานที่มีชื่อว่า HD Digital Radio Alliance 
ขึ้น โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมการใช้บริการและสร้างความยอมรับต่อวิทยุระบบ HD ในสหรัฐอเมริกา 
HD Digital Radio Alliance ลงทุนทั้งเงินและเวลาออกอากาศรวมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐในการจัด
รณรงค์ทางการตลาด เพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยการสื่อสารถึงประโยชน์ของมาตรฐานวิทยุระบบ HD 
และโปรโมตเครื่องรับสัญญาณวิทยุที่มีแพร่หลายในท้องตลาดส าหรับรถยนต์ออกใหม่และในครัวเรือน  
และมีการจัดท าโลโก้ โฆษณาสิ่งพิมพ์ เว็บแบนเนอร์ (web banner) ใบปลิว และเอกสารกราฟิกรวมไปถึง 
audio podcast และคลิปวิดีโอที่สอนเทคนิคการใช้งานต่างๆ แก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ยังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ ผลการส ารวจในปี พ.ศ. 2555 แสดงให้เห็นว่ามีประชากรเพียง 54% ที่เคยได้ยินเกี่ยวกับวิทยุ
ระบบ HD และ 16% ของคนกลุ่มนี้ไมท่ราบรายละเอียดเพ่ิมเติมใดๆ นอกจากนี ้ผลส ารวจของ Public Radio 
Program Directors Association ยังแสดงให้เห็นว่าวิทยุระบบ HD เป็นตัวเลือกที่ผู้ฟังวิทยุสาธารณะใช้
บริการน้อยที่สุด โดยมีผู้ฟังใช้บริการน้อยกว่าตัวเลือกอ่ืนๆ เช่น วิทยุแอนะล็อก วิทยุออนไลน์ และวิทยุ
ดาวเทียม อยู่ค่อนข้างมาก ดังแสดงในภาพด้านล่าง 

ภาพที่ 2-51 พ้ืนที่ครอบคลุมของสัญญาณวิทยุระบบ HD ในปี พ.ศ. 2558 
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ที่มา: Public Radio Program Directors Association 

ทั้งนี ้มีผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดให้ความเห็นว่า การจัดรณรงค์ทางการตลาดเป็นระยะเวลานานดังเช่น
ที่ HD Digital Radio Alliance ท า ไม่ประสบผลส าเร็จเท่ากับการจัดรณรงค์ในรูปแบบที่ใช้เวลาสั้นและเน้น
สร้างการรับรู้อย่างเด่นชัด นอกจากนั้น อุปสรรคส าคัญอีกประการคือการฟังวิทยุผ่านช่องทางออนไลน์ที่มี
บทบาทมากขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม iBiquity ได้เปิดเผยผลการส ารวจตลาดในปี  
พ.ศ. 2557 แสดงอัตราการรับรู้ของประชาชนเพ่ิมขึ้นเป็น 71% และผู้ฟังในช่วงอายุ 20-39 ปี มีการรับรู้
เกี่ยวกับวิทยุระบบ HD ถึง 90%  

• การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

การติดตั้งระบบ HD ของผู้ให้บริการสถานีวิทยุ 
ในปี พ.ศ. 2546 หลังจากที่วิทยุระบบ HD ได้เริ่มให้บริการ สถานีวิทยุขนาดใหญ่และขนาดกลางบาง

แห่งเริ่มติดตั้งระบบ HD ขณะที่สถานีวิทยุส่วนใหญ่ยังชะลอการตัดสินใจในการติดตั้ง เนื่องจากยังไม่แน่ใจว่า
การลงทุนดังกล่าวจะคุ้มค่าหรือไม่ หลังจากนั้นจ านวนสถานีวิทยุที่ติดตั้งระบบ HD จึงค่อยเพ่ิมมากข้ึน โดยในปี 
พ.ศ. 2549 (หรือประมาณ 5 ปี หลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ) เป็นปีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ IBOC มาก
ที่สุด ประมาณ 500 สถานี อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของจ านวนสถานีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ IBOC เริ่มชะลอตัว
ลงในปี พ.ศ. 2550 และลดลงมากอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2551-2552 เนื่องจากวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ 
(Subprime Crisis) โดยมีสถานีวิทยุที่เริ่มติดตั้งระบบ HD น้อยกว่า 200 สถานีต่อปีและลดลงเหลือเพียงปีละ 
17 สถานีในปี พ.ศ. 2553-2554  หลังจากนั้นในเดือนธันวาคมของปี พ.ศ. 2555 บางสถานีวิทยุเริ่มยุติ 
การออกอากาศในรูปแบบ HD เนื่องจากประสบปัญหาไม่คุ้มทุน ประกอบกับผู้ฟังหันไปฟังวิทยุออนไลน์มากขึ้น 
นอกจากนี้ผู้ให้บริการสถานีวิทยุบางรายซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในระยะแรกได้เลื่อนเวลาการติดตั้งระบบ HD 
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ภาพที่ 2-52 อัตราการฟังวิทยุสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ในปีพ.ศ. 2555 
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หรือการอัพเกรดอุปกรณ์ต่างๆ ส่งผลให้อัตราการเพ่ิมจ านวนของสถานีวิทยุที่กระจายเสียงผ่านมาตรฐานวิทยุ
ระบบ HD ลดลง และยังห่างจากการประมาณการของ iBiquity มาก 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและด าเนินการของผู้ให้บริการสถานีวิทยุ 

สถานีวิทยุที่ต้องการกระจายเสียงในระบบ IBOC จ าเป็นต้องเสียค่าใบอนุญาตให้แก่ iBiquity ซึ่ง
ใบอนุญาตนี้ให้สิทธิในการใช้ซอฟแวร์ และเครื่องหมายการค้าของระบบ HD โดยในระยะแรกมีเพียงสถานีวิทยุ
ขนาดใหญ่และขนาดกลางบางแห่งที่ท าการติดตั้งอุปกรณ์ IBOC ทันทีเมื่อมีการวางขายในตลาด เนื่องจากยังมี
ราคาต้นทุนสูง ภายหลัง iBiquity ได้ลดค่าใบอนุญาตเพ่ือจูงใจให้มีผู้ให้บริการสถานีวิทยุติดตั้งระบบ HD มาก
ขึ้น โดยปัจจุบันค่าใบอนุญาตส าหรับช่องสถานีดิจิตอลหลัก HD1 อยู่ที่ 12,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
437,500 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียว และไม่มีก าหนดอายุใบอนุญาต ส าหรับช่องสถานีดิจิตอลรอง ได้แก่ 
HD2 HD3 และ HD4 ผู้ให้บริการสถานีวิทยุจ าเป็นต้องเสียค่าใบอนุญาตรายปี ซึ่งคิดจาก 3% ของรายได้จาก
ช่อง หรือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อช่อง (จ่ายตามจ านวนที่มากกว่า) ทั้งนี้  สถานีวิทยุที่ไม่ได้ด าเนินการในเชิง
ธุรกิจไม่จ าเป็นต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

การสนับสนุนของผู้ประกอบการ 

ดังที่กล่าวข้างต้น หน่วยงาน HD Digital Radio Alliance ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ให้บริการ
สถานีวิทยุ จะเป็นผู้สนับสนุนหลักในการท ากิจกรรมการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชน และสร้างความ
ยอมรับต่อวิทยุระบบ HD ในวงกว้าง โดยได้ลงทุนทั้งเงินและเวลาออกอากาศของช่องสถานีต่างๆ รวมเป็น

ภาพที่ 2-53 จ านวนสถานีวิทยุที่ติดตั้งวิทยุระบบ HD ในปี พ.ศ. 2546-2555 
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มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ช่วงปีหลังๆ HD Digital Radio Alliance ลดงบประมาณ
การตลาดลง และจ ากัดให้กับเฉพาะสถานีที่มีผู้ฟังเป็นจ านวนมากเท่านั้น  

• เนื้อหาของสื่อดิจิตอล  

ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาแบ่งช่องสถานีดิจิตอลในระบบ HD ออกเป็น HD1 HD2 HD3 และ HD4 ซึ่ง
สถานีที่มีการออกอากาศระบบ HD ควบคู่กับระบบแอนะล็อกจะมีช่องสถานี HD1 เป็นช่องหลักที่ให้บริการ
เนื้อหาเหมือนกับช่อง AM/FM ส าหรับช่อง HD2 HD3 และ HD4 นั้นเป็นช่องรายการรอง ซึ่งสามารถใช้เพ่ือ
ออกอากาศเนื้อหาใหม่ได้ โดยส่วนใหญ่สถานีวิทยุใช้ช่องเหล่านี้ในการออกอากาศรายการเพลงส าหรับกลุ่ม
ตลาดเฉพาะ (niche market) รายการสนทนา หรือรายการทดลอง ทั้งนี้มีช่องรายการรองจ านวนมากที่ใช้
ออกอากาศในแบบไม่หวังผลก าไร เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน 

ในระยะหลัง เนื้อหาของช่องสถานีวิทยุระบบดิจิตอลมีความหลากหลายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น มีช่อง
สถานีส าหรับกลุ่ม LGBT โดยเฉพาะ หรือมีช่องสถานีส าหรับเพลงวัฒนธรรม เช่น ช่องเพลง Irish ปัจจุบันมี
ช่อง HD รอง (HD2 HD3 HD4) รวมกว่า 1,500 สถานี ซึ่งสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ hdradio.com ของ 
iBiquity โดยตารางด้านล่างแสดงตัวอย่างช่องรายการตามประเภทเนื้อหาต่างๆ ดังนี้  

ตัวอย่าง 
ประเภทช่องสถานี 

จ านวน
ช่องสถานี 

ตัวอย่างช่องสถานี สัญลักษณ์ช่องสถานี 

ส าหรับครอบครัว 26 ช่อง KIDJAM / Radio Disney / Family 
Radio Network / Spirit 105.3 

 
 

 
ข่าว / สนทนา 731 ช่อง Native Voice1 / WUTC88.1 / WYPR 

88.1 FM / Mississippi Public Radio 

 
กีฬา 200 ช่อง Husky Sports / 92.3 The FAN / CBS 

Sports Radio / ESPN / WKRK HD3 / 
WEHP HD2 / ESPN Sports 

 
เพลง Adult 
Contemporary  

321 ช่อง WUTU 88.1 / WNTC 88.7 / KTRM 
88.7 / 88.9 WYMS / The Breeze / 
New Grass Valley  

เพลง Hip-hop / 
Urban 

134 ช่อง Power 88.1 / Hot 95.5 / KMOJ89.9 
/ WVAS 90.7  
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ตัวอย่าง 
ประเภทช่องสถานี 

จ านวน
ช่องสถานี 

ตัวอย่างช่องสถานี สัญลักษณ์ช่องสถานี 

ศาสนา 250 ช่อง WJJJ 88.1 / Word 88.1 FM / LK-
Love / Air1 / Z88.3 FM / Catholic 
Radio 

 

 

• เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล   

เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลแบบ stand-alone 

ระยะแรกของการเปิดตัวระบบ HD เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ HD มีราคาสูงมาก โดยอยู่ที่
ประมาณ 500 ถึง 900 ดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่อง อีกท้ังยังค่อนข้างหาซื้อได้ยาก จากภาพทางด้านล่างจะเห็นว่า
ยอดขายอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลต่ ามากในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 
เนื่องจากการตอบรับของประชาชนไม่ดีนัก ประกอบกับยังเข้าถึงประชาชนน้อย ทั้งนี้  ราคาวิทยุดิจิตอลได้
ลดลงเรื่อยๆ และมีราคาต่ ากว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ยอดขายจึงเริ่มเพ่ิมสูงขึ้น ปัจจุบันมี
ผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุหรืออุปกรณ์รับส่งสัญญาณ IBOC มากกว่า 60 ราย และมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใน
ราคาตั้งแต่ประมาณ 50 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป   

ที่มา: iBiquity (พ.ศ. 2556) 

เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลในรถยนต์และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

ปี พ.ศ. 2553 ยอดขายรวมของเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจาก iBiquity 
เปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการเจาะตลาดวิทยุในรถยนต์แทน โดยผู้บริหารของ iBiquity ออกมาประกาศว่าทางบริษัท
มียอดขายในปี พ.ศ. 2554 เพ่ิมขึ้นประมาณ 2 ล้านเครื่องจากการท าให้ IBOC เป็นระบบมาตรฐานในรถยนต์

 

ภาพที่ 2-54 ยอดขายอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2552 
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และคาดว่าจะได้ยอดขายจากอุตสาหกรรมยานยนต์เพ่ิมขึ้นปีละ 3 ล้านเครื่อง ปัจจุบัน iBiquity เป็นพันธมิตร
กับผู้ผลิตรถยนต์มากมาย นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ผู ้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เทคโนโลยี
เคลื่อนที่อื่นๆ ใส่ ไมโครชิพเพ่ือรับสัญญาณวิทยุทั้งระบบแอนะล็อกและดิจิตอล อย่างไรก็ตามผู้ผลิตอุปกรณ์
เหล่านี้ยังไม่เห็นความจ าเป็นในการติดตั้งดังกล่าว 

ที่มา: WorldDAB 

แม้ตัวเลขยอดขายจะมีแนวโน้มที่ดีแต่จ านวนยอดขายสะสมรวม 10 ปีของ iBiquity ยังมีสัดส่วน 
ที่น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อกที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา ภาพด้านล่างแสดง
การเปรียบเทียบจ านวนการเป็นเจ้าของเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลต่อจ านวนการเป็นเจ้าของ
เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อก โดยตัวเลขการเป็นเจ้าของเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อก  
องค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations ประมาณการไว้ที่ 575 ล้านเครื่อง ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2540  
ซึ่งแม้จะผ่านมาเกือบ 20 ปีแล้ว แต่จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อกน่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงไป

ภาพที่ 2-55 โลโกข้องตรายี่ห้อรถยนต์ที่เป็นพันธมิตรกับ iBiquity 
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อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องด้วยสัญญาณ AM/FM สามารถออกอากาศควบคู่กับระบบดิจิตอลในมาตรฐานวิทยุ
ระบบ HD ได้ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องท้ิงเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อกเดิม 
 

 
ภาพที่ 2-56 การเปรียบเทียบการเป็นเจ้าของเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลและเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

ระบบแอนะล็อก 

ที่มา: iBiquity (พ.ศ. 2557) อ้างอิงข้อมูลจาก United Nations Educational, Sceintific and Cultural 
Organization ปี พ.ศ. 2540  
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2.3.4 กรณีศึกษาประเทศนอร์เวย์ 

• สถานการณ์ปัจจุบัน  

นอร์เวย์เริ่มให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุ
ด้วยระบบดิจิตอลอย่างเป็นทางการตั้ งแต่ปี   
พ.ศ. 2539 พร้อมกับสหราชอาณาจักร และ
สวี เ ดน  โดยปั จจุ บั นมี การ ให้ บริ การอย่ า ง
กว้างขวางทั้งบนระบบ DAB และ DAB+ รวมช่อง
สถานีวิทยุหลากหลายกว่า 100 ช่องสถานี ซึ่ง
ให้บริการทั้งประเภทสาธารณะ ธุรกิจ และชุมชน   

The Norwegian Broadcasting 
Corporation (NRK)  เริ่ มให้ บริ การสถานี วิ ทยุ
สาธารณะโดยใช้ระบบ DAB เป็นรายแรกของโลก 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ตามมาด้วย BBC 
(British Broadcasting Corporation)  และ  SR 
(Radio Sweden) ซึ่งเริ่มให้บริการกระจายเสียงด้วยระบบ DAB เช่นเดียวกัน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2538 
นอร์เวย์เลือกใช้เทคโนโลยี DAB ด้วยประโยชน์ที่เหนือกว่าระบบ FM ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการส่ง
สัญญาณวิทยุได้หลายช่องมากกว่าด้วยจ านวนคลื่นความถี่ท่ีเท่ากัน ต้นทุนการด าเนินงานที่ประหยัดกว่าระบบ
แอนะล็อก นอกจากนี้ระบบใหม่ยังให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าเพราะสามารถป้องกันการรบกวนสัญญาณจากคลื่น
ความถี่อ่ืนและไม่ท าให้สัญญาณมีคุณภาพด้อยลงเมื่อฟังผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที ่ 

ปัจจุบันโครงข่าย DAB ของสถานี NRK เป็นสถานีวิทยุสาธารณะ มีอัตราการครอบคลุมประชากร 
99.5% ในขณะที่โครงข่ายของสถานีวิทยุธุรกิจมีอัตราการครอบคลุมประชากร 92.8% มากกว่าระดับอัตรา
การครอบคลุมของสัญญาณ FM ตามเกณฑ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก แต่
อย่างไรก็ตาม โครงข่ายของสถานีวิทยุชุมชนยังมีอัตราการครอบคลุมประชากรเพียง 50% 

DSO (พ.ศ.) 2539 

ASO (พ.ศ.เริ่มต้น) 2560 

ประเภทเทคโนโลยี DAB/DAB+ 

ช่วงคลื่นความถี่ 
Band III  

(174-240 MHz) 

จ านวนประชากร 5.1 ล้านคน 

จ านวนครัวเรือน 2.3 ล้านครัวเรือน 

อัตราการครอบคลุมของ
โครงข่าย   

99.5% 

อัตราการเข้าถึงประชากร 60% 

GDP/Capita PPP (USD) 
(พ.ศ. 2557) 

65,615 
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ที่มา: WorldDAB 

 
ส าหรับการรับฟังวิทยุผ่านช่องทางต่างๆ ของประชาชนนั้น ปัจจุบัน อัตราประชากรที่ฟังวิทยุระบบ

ดิจิตอลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 32% ในปี พ.ศ. 2555 มาเป็น 53% ในปี พ.ศ. 2558 โดยเป็นการฟังผ่าน
ช่องทาง (แพลตฟอร์ม) DAB มากที่สุดคือ 38% ซึ่งมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีถึง 39% ในช่วงปี  
พ.ศ. 2555 - 2558 ในขณะที่ร้อยละของประชากรที่ฟังวิทยุระบบ FM ค่อยๆ ปรับตัวลดลง ส่วนการฟังวิทยุ
ผ่านอินเทอร์เน็ตยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ตามภาพด้านล่าง   

ที่มา: WorldDAB 
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ภาพที่ 2-57 อัตราการครอบคลุมประชากรของสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในปี พ.ศ.2558 

ภาพที่ 2-58 สัดส่วนประชากรที่ฟังวิทยุผ่านช่องทางต่างๆ (%) 
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เกณฑ์การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

หลังจากใช้เวลาในการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุจากแอนะล็อกเป็นดิจิตอลมาร่วม 20 ปี 
นอร์เวย์มีความพร้อมที่จะเริ่มยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบแอนะล็อก โดยรัฐบาลได้
ตั้งเป้าหมายให้นอร์เวย์เป็นประเทศแรกของโลกที่ยกเลิกระบบแอนะล็อกที่เป็นคลื่น FM ภายในปี พ.ศ. 2560 
โดยวางแผนจะทยอยยุติทีละพื้นที่ และใช้เวลา 1 ปี ส าหรับการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบแอนะล็อกที่เป็นสถานีวิทยุสาธารณะและสถานีวิทยุธุรกิจในเมืองใหญ่ ส่วนสถานีวิทยุธุรกิจและวิทยุ
ชุมชนอีกประมาณ 200 สถานีซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนเล็กหรือหมู่บ้านจะยังสามารถกระจายเสียงในระบบ FM 
ต่อไปได้อีก 5 ปี จากนั้นจึงจะยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกท้ังหมด ซึ่งรัฐบาลคาด
ว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ถึงราว 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้รัฐบาลยังไม่มีแผนการแน่ชัดใน
การน าคลื่นความถี่เดิมไปใช้งานด้านอ่ืน 

NMA (Norwegian Mapping Authority) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในนอร์เวย์ ได้ก าหนดเกณฑ์ในการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุระบบ 
แอนะล็อกไว้ 5 ข้อดังนี้: 

1) สถานีวิทยุที่ให้บริการประเภทสาธารณะ (NRK) บนระบบดิจิตอลต้องมีโครงข่ายครอบคลุมประชากร
ไม่ต่ ากว่า 99.5% ของประชากรทั้งหมด 

2) สถานีวิทยุให้บริการประเภทธุรกิจที่กระจายเสียงระดับประเทศต้องมีโครงข่ายครอบคลุมประชากรไม่
ต่ ากว่า 90% ของประชากรทั้งหมด 

3) มีอัตราผู้ฟังอย่างน้อย 50% ที่ฟังวิทยุผ่านสื่อดิจิตอล โดยสื่อดิจิตอลนั้นรวมถึงการฟังวิทยุผ่าน
อินเทอร์เน็ต และเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอล 

4) การเปลี่ยนระบบวิทยุในรถยนต์ให้เป็นระบบดิจิตอล ต้องอยู่บนพ้ืนฐานค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและมี
คุณภาพที่น่าพอใจ โดยภายในปี พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมรถยนต์ในนอร์เวย์จ าเป็นต้องมีการบริการ
หลังการขายส าหรับการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในทุ กเขต
ปกครองและอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเขตเทศบาล  

5) วิทยุระบบดิจิตอลต้องเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้ฟัง 

แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก แบ่งเป็น 6 พ้ืนที่หลัก โดยจะเริ่ม
ยุติในพ้ืนที่ Nordland Country ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ก่อนจะทยอยยุติไปทีละพ้ืนที่ และไปสิ้นสุดที่ 
Troms และ Finnmark ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือที่สุดของนอร์เวย์ ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ 
สถานีวิทยุสาธารณะ (NRK) จะเริ่มน าร่องการยุติระบบแอนะล็อกก่อนสถานีวิทยุธุรกิจและสถานีวิทยุชุมชน
เป็นเวลาประมาณ 2-3 เดือน ส าหรับ 4 ใน 6 พ้ืนที่ (รายละเอียดดังตารางด้านล่าง) 
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แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อก (Analogue Switch Off) 

เขตพื้นที ่ สถานีวิทยุ วันที่ยุติสัญญาณวิทยุ
ระบบแอนล็อก 

จ านวน
ประชากร

โดยประมาณ 

สัดส่วน
ประชากร 

Nordland ทุกสถานี 11 มกราคม พ.ศ. 
2560 

240,000 4.7% 

Trøndelag, Møre og 
Romsdal 

NRK 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 

700,000 13.7% 

P4 Radio Norge  
วิทยุชุมชน 

21 เมษายน พ.ศ. 
2560 

Telemark, Buskerud, 
Hedmark og 
Oppland 

NRK 26 เมษายน พ.ศ. 
2560 

825,000 16.2% 

P4 Radio Norge  
วิทยุชุมชน 

16 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 

Sogn og Fjordane, 
Hordaland, 
Rogaland, Agder 

NRK 21 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 

1,365,000 26.8% 

P4 Radio Norge  
วิทยุชุมชน 

15 กันยายน พ.ศ. 
2560 

Østfold, Vestfold, 
Oslo, Akershus 

NRK 20 กันยายน พ.ศ. 
2560 

1,735,000 34% 

P4 Radio Norge  
วิทยุชุมชน 

8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

Troms, Finnmark ทุกสถานี 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

235,000 4.6% 

รวม 5,100,000 100% 
 

นอกจากการเปลี่ยนผ่านจากระบบ FM ไปเป็นระบบดิจิตอลแล้ว นอร์เวย์ยังมีเป้าหมายในอนาคตที่จะ
เปลี่ยนการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลจากระบบ DAB ไปเป็น DAB+ ด้วย โดย
ขณะนี้มีผู้ ให้บริการกระจายเสียงสัดส่วนมากกว่า 50% เลือกใช้ระบบ DAB+ รัฐบาลนอร์เวย์คาดว่า 
การให้บริการกระจายเสียงระบบ DAB ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ DAB+ ภายในปี พ.ศ. 2560  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98


 รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2-124 

 

• การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐ   

ผู้ก ากับกิจการกระจายเสียง NMA (Norwegian Media Authority) 

ผู้ถือใบอนุญาตคลื่นความถี่ ผู้ให้บริการ Multiplex และผู้กระจายเสียง ผู้
ให้บริการสถานีวิทยุ 

ระยะเวลาของใบอนุญาต ปัจจุบัน - พ.ศ. 2567 (ส าหรับวิทยุธุรกิจ) 
14 ปี (ส าหรับวิทยุชุมชน) 

วิธีการให้ใบอนุญาต ผู้ประกอบการสมัครขอใบอนุญาตกับ NMA 

ค่าใช้บริการ Multiplex  ก าหนดโดย Multiplex operator 

จ านวน DAB Multiplex 
(พ.ศ. 2559) 

- ระดับชาติ 1 ราย 
- ระดับภูมิภาค 7 ราย 
- ระดับท้องถิ่น 6 ราย 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตส าหรับ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของนอร์เวย์ 

การก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง 

Norwegian Media Authority (NMA) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมของนอร์เวย์ (Norwegian 
Ministry of Culture) เป็นผู้ก ากับดูแลการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในประเทศ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
การออกใบอนุญาตและการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงของใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการกระจายเสียง  
มีหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฏใน Broadcasting Act และ Media Ownership Act 
เพ่ือป้องกันการผูกขาด นอกจากนี้ NMA ยังเป็นผู้ให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเป็น Multiplex 
operator ระดับท้องถิ่น ส่วนด้านการจัดสรรและการวางแผนคลื่นความถี่จะอยู่ในความรับผิดชอบของ 
Norwegian Communications Authority (Nkom) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการสื่อสารและ
คมนาคม (Ministry of Transport and Communications)   

กรอบหลักในการก ากับดูแลการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอลของนอร์เวย์ มีดังนี้ 

1) การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอลถูกก าหนดให้ใช้ VHF Band III 

2) ช่อง FM หลักท้ังหมดให้ท าการกระจายเสียงผ่านระบบ DAB   

3) การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในประเทศนอร์เวย์ถูกก ากับดูแลตาม ‘Broadcasting Act/Law’ 
ซึ่งให้สิทธิ์ NRK ในการกระจายเสียงวิทยุสาธารณะระดับชาติ ส่วนใบอนุญาตส าหรับสถานีที่ให้บริการ
กระจายเสียงประเภทธุรกิจ มีอายุถึงปี พ.ศ. 2567 ปัจจุบันมี DAB multiplex ระดับชาติ 1 ราย 
ระดับภูมิภาค 7 ราย และระดับท้องถิ่นอีก 6 ราย  นอกจากนี้ ยังมี DMB multiplex (DMB: Digital 
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multimedia broadcasting) อีก 1 ราย ที่อยู่ระหว่างการทดลองให้บริการในเมือง Oslo ส าหรับ 
Multiplex ระดับภูมิภาคบริหารจัดการโดย NRK ซึ่งปัจจุบันมีอัตราความครอบคลุมของโครงข่ายของ
ทั้ง 6 ราย รวม 99.5% เท่ากันกับอัตราความครอบคลุมของโครงข่ายของ Multiplex ระดับชาติ 

4) Multiplex ที่ให้บริการประเภทธุรกิจ จะใช้ช่อง 12D ส าหรับทั้งประเทศ 

5) Multiplex ระดับชาติที่ให้บริการประเภทธุรกิจรายอื่นที่ได้รับอนุญาตเพ่ิมเติมจะใช้ช่อง 11A และ 12A 

แนวทางการให้ใบอนุญาต 
ใบอนุญาตส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในนอร์เวย์ประกอบไปด้วย 3 ประเภท ดังนี้  

1) ใบอนุญาตคลื่นความถ่ี (Spectrum license)  
2) ใบอนุญาตให้บริการอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Facility license)  
3) ใบอนุญาตกระจายเสียง (Broadcasting license)  

ใบอนุญาตคลื่นความถี่ (Spectrum license) จะถูกจัดสรรให้แก่สมาคม (Consortium) ที่บริหาร
จัดการ Multiplex โดยปัจจุบัน Nokring ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Telenor เป็นผู้ถือครองคลื่นความถี่ที่ใช้ใน
การกระจายเสียงในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และได้ท าหน้าที่ขยายโครงข่าย DAB โดย Norkring AS 
เป็นบริษัทที่บริหารจัดการ Ensemble ระดับชาติ 2 ราย และระดับภูมิภาคอีก 7 ราย ดังนั้น สถานีวิทยุ
แห่งชาติที่ให้บริการประเภทสาธารณะอย่าง NRK และประเภทธุรกิจอย่าง Digital Radio Norge ต้องจ่ายค่า
ใช้คลื่นความถี่ (Access fee) ให้กับ Norkring เพ่ือเป็นค่าโครงข่ายและค่าบริหารจัดการ ส่วนการกระจายเสียง
ในระดับท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานให้บริการอยู่ภายใต้ใบอนุญาตทดลองให้บริการ และจะหมดอายุ
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Nkom จึงได้เปิดให้ประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงระดับ
ท้องถิ่น (Local radio Blokka) ซึ่งแบ่งออกเป็น 37 พื้นที่ให้บริการ ในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2559 โดย
ใบอนุญาตจะมีระยะเวลา 14 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.  2560 ส าหรับผลการประมูล พบว่ามี  
2 พื้นที ่ที่มีผูส้มัครผ่านเกณฑจ์ านวน 2 รายในแต่ละพ้ืนที่ (ท าการประมูลได้) โดย Twentyfirst Venture เป็น
ผู้ชนะการประมูลในเขตพ้ืนที่ 3 (Akershus) ในราคา 1,000 โครนนอร์เวย์ หรือประมาณ 4,250 บาท และ FK 
Haugesund AS ชนะการประมูลในเขตพ้ืนที่ 17 (Haugaland) ในราคา 100,000 โครนนอร์เวย์ หรือประมาณ 
425,000 บาท และมี 18 พื้นที่ที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เพียงรายเดียว จึงได้รับใบอนุญาตไปโดยไม่ต้อง
มีการประมูล ส่วนอีก 17 พ้ืนที่ ยังไม่มีผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ซึ่ง Nkom และ NMA จะเปิด 
รับสมัครใหม่เพ่ือจัดการประมูลต่อไปในอนาคต   

 ใบอนุญาตให้บริการอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Facility license) จะออกให้แก่ผู้ประกอบการโดย NMA 
ควบคู่ไปกับการจัดสรรความจุของคลื่นความถี่ โดยอ้างอิงจาก Electronic Communications Act (มาตราที่ 
83 ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2546) อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการออกใบอนุญาตให้บริการ
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อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Facility license) โดยกระทรวงวัฒนธรรมมีการเสนอให้จัดประมูลใบอนุญาตให้บริการ
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Facility license) ในระดับท้องถิ่น ใบอนุญาตนี้จะมีอายุตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2574  

ส าหรับผู้ให้บริการกระจายเสียง (Broadcasters) ที่มีความสนใจให้บริการกระจายเสียงในระบบ DAB 
ต้องติดต่อผู้ที่ถือครองใบอนุญาตการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณ และผู้ถือครองใบอนุญาตคลื่นความถี่ เพ่ือท าข้อตกลง
ทางการค้าในการเช่าคลื่นความถี่ หลังจากนั้นจึ งแจ้งความประสงค์ขอใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียง 
(Broadcasting license) ต่อ NMA ทั้งนี้เมื่อข้อตกลงทางการค้าระหว่างสถานีวิทยุกับผู้ที่ถือครองใบอนุญาต 
การใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณและผู้ถือครองใบอนุญาตคลื่นความถ่ีสิ้นสุดลง ใบอนุญาตกระจายเสียงก็จะหมดอายุ
ลงด้วยเช่นกัน  

นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล 

แม้รัฐบาลจะกล่าวว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนการกระจายเสียงวิทยุระบบ 

DAB+ เนื่องจากการกระจายเสียงวิทยุระบบ DAB+ ถูกขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรม 

และได้รับเงินสนับสนุนจาก NRK และ บริษัทเอกชน เช่น P4 Radio Hele Norge 

หรือ SBS Radio Norge og Norking เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม NRK เป็นบริษัทที่บริหารจัดการโดยรัฐบาล อีกท้ัง

รัฐบาลยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท Norkring จึงถือเป็นการสนับสนุนทางอ้อมได้เช่นกัน 

สถานีวิทยุแห่งชาติ NRK เป็นผู้มีบทบาทหลักในการสนับสนุนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ

จากแอนะล็อกเป็นดิจิตอล โดยมีการลงทุนขยายพ้ืนที่ครอบคลุมของสัญญาณอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีพ้ืนที่

ครอบคลุมมากกว่าระดับการครอบคลุมของสัญญาณ FM นอกจากนี้รัฐบาลนอร์เวย์ได้ส่งเสริมการกระจาย

เสียงวิทยุระบบดิจิตอล DAB ทางอ้อมผ่าน NRK โดยใช้รายได้ที่เก็บได้จากค่าใบอนุญาตใช้บริการโทรทัศน์ (TV 

license) ที่ประชาชนจ่ายให้รัฐ ซึ่งเป็นจ านวนรวมประมาณ 3 พันล้านโครนนอร์เวย์ (Kr NOK) หรือประมาณ 

12,680 ล้านบาท  ซึ่ง NRK ได้น าเงินส่วนหนึ่งมาใช้ส าหรับการออกอากาศคู่ขนานในระบบแอนะล็อกและระบบ

ดิจิตอล (simulcast) และอีกส่วนหนึ่งส าหรับกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาด 

โครงสร้างรายได้ของ NRK (สถานีวิทยุสาธารณะ)  

รายได้ส่วนใหญ่ของ NRK ประมาณ 94% มาจากค่าใบอนุญาตโทรทัศน์ (TV license) ที่รัฐบาลเรียก

เก็บจากครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ส่วนที่เหลือมาจากกิจกรรมการค้า เช่น การขาย DVD 

หรือโปรแกรม การขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุ หรือจากผู้สนับสนุนรายการ (Sponsor) โดย 

ค่าใบอนุญาตโทรทัศน์นั้นเปรียบเสมือนภาษีท่ีประชากรต้องจ่ายเพ่ือสนับสนุนการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของสถานีสาธารณะ ราคาค่าใบอนุญาตอยู่ที่ประมาณ 2,730 โครนนอร์เวย์  
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(Kr NOK) หรือประมาณ 11,600 บาทต่อปี ต่อครัวเรือน แบ่งการจ่ายออกเป็น 2 งวด ส าหรับครึ่งปีแรกและ

ครึ่ ง ปี ห ลั ง  ( ข้ อ มู ล ปี  พ . ศ .  2557)  ทั้ ง นี้  ส า ม า ร ถดู ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซต์ ข อ ง  NRK 

(http://www.nrk.no/lisens/the-broadcasting-licence-fee-1.8037439)  

• ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ   

ประเภทของโครงข่ายสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล และอัตราการครอบคลุม 

โครงข่ายสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในนอร์เวย์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. โครงข่ายสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลของสถานีสาธารณะ (NRK) 

ปัจจุบันอัตราการครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB ของสถานีสาธารณะ 

(NRK) เทียบเท่ากับอัตราการครอบคลุมของระบบ FM ซึ่งครอบคลุมประชากรถึง 99.5% โดยโครงข่าย 

NRK ประกอบด้วยเครื่องส่งสัญญาณ (Transmitter) ประมาณ 765 เครื่อง เพ่ือให้การครอบคลุมทั่วถึง

ทั้งประเทศ 

2. โครงข่ายสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลของสถานีธุรกิจ 

อัตราการครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB ของสถานีธุรกิจอยู่ที่ 92.8% 

โดยประกอบด้วยเครื่องส่งสัญญาณประมาณ 200 เครื่อง ซึ่งมีความครอบคลุมมากกว่าสัญญาณ

กระจายเสียงระบบ FM   

3. โครงข่ายสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลของสถานีท้องถิ่น 

โครงข่ายสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลของสถานีท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ข้องเกี่ยวกับ

โครงข่ายระดับประเทศ ปัจจุบันมีโครงข่ายระบบท้องถิ่นอยู่ใน 6 พ้ืนที่  คือ Oslo/Akershus 

Hedmark Rogaland Trondheim Bergen และ Østfold โดยมีอัตราการครอบคลุมประชากรอยู่ที่

ประมาณ 50% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานีวิทยุท้องถิ่นส่วนใหญ่จะยังให้บริการกระจายเสียงบน

ระบบ FM ต่อไปอีก 5 ปี หลังจากท่ีมีการยุติการกระจายเสียงระบบแอนะล็อก ทั้งผู้ให้บริการโครงข่าย

และสถานีวิทยุส่วนใหญ่จึงยังไม่กระตือรือร้นในการขยายโครงข่ายมากนัก 

การด าเนินงานขยายโครงข่ายสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล 

บริษัท Nokring เป็นผู้ด าเนินการหลักในการขยายโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB/DAB+ ซึ่ง

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการมาจากค่าเช่าใช้โครงข่ายของผู้ให้บริการกระจายเสียง (Broadcasters) การขยาย

โครงข่ายทยอยด าเนินการทีละพ้ืนที่ โดยมีอุปสรรคส าคัญคือภูมิอากาศที่ไม่เอ้ือต่อการเดินทางและการขนส่ง

อุปกรณ์ต่างๆ ในฤดูหนาว ประกอบกับความยากล าบากในการเดินทางไปสถานีและติดตั้งอุปกรณ์ในช่วงที่มี
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หิมะตกหนักอย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามอัตราการครอบคลุมของโครงข่ายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันอยู่

ในระดับที่เทียบเท่ากับอัตราการครอบคลุมของระบบ  FM โดยการเพ่ิมขึ้นของอัตราการครอบคลุมของ

โครงข่ายนี้ส่งผลให้อัตราการรับฟังวิทยุผ่านระบบ DAB เพิ่มสูงขึ้นด้วย จากผลส ารวจการบริโภคสื่อผ่าน

วิทยุระบบดิจิตอลในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชากร 67% รับฟังวิทยุระบบ

ดิจิตอล (รวมการรับฟังผ่าน DAB/DAB+ ผ่านอินเทอร์เน็ต และผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล) โดยมี

ประชากร 38% รับฟังผ่าน DAB/DAB+ (ดังแสดงภาพด้านล่าง)  

ที่มา: TNS Gallup  

ทั้งนี้อัตราการครอบคลุมถนนของโครงข่ายระบบ DAB ในนอร์เวย์นั้นสูงกว่าของระบบ FM และ
รัฐบาลยังมีแผนจะขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมในอุโมงค์ลอดเขาต่างๆ โดยภายในปี พ.ศ. 2559 จะยกระดับ
คุณภาพการกระจายสัญญาณในอย่างน้อย 260 อุโมงค์ทั่วประเทศ และเปลี่ยนอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบ FM 
ทั้งหมดในอุโมงค์ด้วยระบบ DAB เพ่ือให้การออกอากาศสัญญาณทีม่ีคุณภาพดีขึ้น  

14%
23%

36% 38%13%

13%

16% 17%

10%

10%

11% 12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2555 2556 2557 ไตรมาส 3 ปี 2558

%
 ข

อง
กา

รร
ับฟ

ังว
ิทยุ

ดิจ
ิตอ

ล

ปี พ.ศ.

% รับฟังผ่าน DAB/DAB+ % รับฟังผ่าน อินเตอร์เน็ต % รับฟังผ่าน ทีวีดิจิตอล

ภาพที่ 2-59 สัดส่วนการรับฟังวิทยุดิจิตอล จ าแนกตามช่องทางการรับฟัง 
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• การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน   

Digitalradio Norway เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานและด าเนินการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน โดย Digitalradio Norway เป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารของ NRK ผู้ให้บริการกระจายเสียงของ
รัฐรายใหญ่ ซึ่งมีส่วนแบ่งอยู่ในตลาดวิทยุถึง 66% (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2557) และ P4 Group ซึ่งเป็นผู้กระจายเสียง
บริการธุรกิจรายใหญ่ 

Digitalradio Norway ใช้เว็บไซต์ www.radio.no เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
แผนที่การครอบคลุมของโครงข่าย DAB เผยแพร่รายงานและวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้งานวิทยุระบบดิจิตอล 
รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับช่องรายการในระบบ DAB และอ่ืนๆ นอกจากนี้ Digitalradio Norway ยังให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนด้านการตลาดและเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ด้วย 

ภาพที่ 2-60 ความครอบคลุมของสัญญาณวิทยุระบบ DAB ในนอร์เวย์ ในปี พ.ศ. 2558 (พ้ืนที่สีส้ม)
ที่มา: http://radio.no 
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ตัวอย่างหนึ่งของแคมเปญรายการใหญ่ที่สร้างความรับรู้ด้านการกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอลใน
นอร์เวย์ ได้แก่ แคมเปญ “Yes to Radio” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกรกฏาคมปี พ.ศ. 2553 โดยผู้มีชื่อเสียงรวม  
18 คนได้ท าหน้าที่กระตุ้นการรับรู้ของวิทยุระบบดิจิตอล  DAB ผ่านการโฆษณาทั้ งในวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และสื่อสังคมต่างๆ แคมเปญนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยถูกกล่าวถึงในบทความกว่า  400 
บทความ และยังส่งผลให้การกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอลกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความสนใจสูง 

ในระยะหลังกิจกรรมการตลาดเน้นไปที่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งวิทยุระบบ DAB/DAB+ หรือตัว
แปลงสัญญาณวิทยุในรถยนต์ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการยุติการให้บริการกระจายเสียงในระบบ  
แอนะล็อก และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงแผนการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาล ซึ่งจะเริ่ม
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2560 

 
 

 

ภาพที่ 2-61 โลโก้แคมเปญ Yes to Radio 

ภาพที่ 2-62 ตัวอย่างแคมเปญประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน 
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การรับรู้เรื่องวิทยุระบบดิจิตอลของประชาชน 

ด้านของระดับการรับรู้และยอมรับต่อระบบดิจิตอล จากผลส ารวจประชาชนเกือบ 90% รับรู้ถึงการ
เปลี่ยนผ่านของระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุและพร้อมส าหรับการยุติการรับส่งสัญญาณด้วยระบบแอนะล็อก 
หรือ ASO ในปี พ.ศ. 2560 ตามแผนของรัฐบาล โดยอัตราการรับรู้ของประชาชนมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเพ่ิมข้ึนถึง 14% ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ประชาชนอยู่
เสมอ นอกจากนี้จากการส ารวจพฤติกรรมผู้ฟังวิทยุยังพบว่า ผู้ฟังวิทยุระบบ DAB/DAB+ ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยด้านคุณภาพเสียงมากที่สุดซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่ช่วยส่งเสริม Take up rate ของการเปลี่ยนไปสู่ 
การกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: WorldDAB, Rajar, Ofcom, Getdigitalradio.com 

• การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ  

สถานีวิทยุทั้งของรัฐและเอกชนต่างให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุเป็น
อย่างมากน าโดย Digital Radio Norway ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ NRK ผู้ให้บริการกระจายเสียงรายใหญ่ 
และ P4 Group นอกจากนี้ผู้ให้บริการสถานีวิทยุประเภทบริการธุรกิจรายอ่ืนก็ได้ร่วมกันส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ทุ่มเทในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิตอล ส่งผลให้การรับรู้เกี่ยวกับวิทยุระบบ DAB/DAB+ ของ
ผู้บริโภคเพ่ิมสูงขึ้น    

นอกจากนี้ผู้มีบทบาทหลักในอุตสาหกรรมวิทยุยังได้ร่วมมือกันสร้างโครงข่าย DAB/DAB+ เพ่ือให้
ครอบคลุมทั้งประเทศผ่านการน าของ Norkring (บริษัทย่อยของ Telenor) ขณะที่เครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลถูก
จัดจ าหน่ายอย่างแพร่หลายในระดับราคาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย
วิทยุส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ Electronics Trade Foundation ที่สนับสนุนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุเป็นระบบดิจิตอล 
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ภาพที่ 2-63 ระดับการรับรู้ต่อการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
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ปัจจุบัน 63% ของรถยนต์ที่ผลิตใหม่จะมีวิทยุดิจิตอลระบบ DAB/DAB+ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถ 
โดย VW ซึ่งเป็นยี่ห้อรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในนอร์เวย์นั้นมีอัตราการติดตั้งวิทยุระบบ DAB/DAB+ สูงถึง 90% 
และบริษัทรถยนต์ยอดนิยม 20 อันดับแรกยังเสนอวิทยุระบบ DAB/DAB+ ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานหรือ
อุปกรณ์เสริมของรถเพ่ือให้พร้อมรองรับการประกาศยุติการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุระบบ FM ในปี  
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ในปัจจุบัน 26% ของผู้ฟังวิทยุมีเครื่องรับวิทยุระบบ DAB ภายในรถยนต์ โดยเพิ่มข้ึนจากอัตรา 
20% เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2557 และ 10% เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2556 
 

 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนี้เมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 Bauer Media ได้น าร่องยุติการให้บริการวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบ 

แอนะล็อกทางช่อง Kiss และ Radio Rock โดยจะให้บริการด้วยระบบดิจิตอลผ่าน DAB+ และอินเทอร์เน็ต
เท่านั้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการกระจายเสียงคู่ขนานทั้ง 2 ระบบ แสดงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการใน
การเปลี่ยนผ่านและยังถือเป็นการเร่งกระบวนการไปสู่การให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุด้วยระบบดิจิตอลเพียง
อย่างเดียว 

• เนื้อหาของสื่อดิจิตอล 

 กระจายเสียงคู่ขนานกับ
ระบบ AM / FM 

กระจายเสียงด้วยระบบ
ดิจิตอลเท่านั้น 

จ านวนช่องสถานีรวม 

ช่องสถานี DAB 54 9 63 

ช่องสถานี DAB+  39 6 45 

จ านวนรวม 93 15 108 

ภาพที่ 2-64 ภาพตัวอย่างการประชาสัมพันธ์วิทยุดิจิตอลระบบ DAB ในรถยนต์ 
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ปัจจุบันนอร์เวย์มีจ านวนช่องสถานีวิทยุดิจิตอลทั้งหมด 108 ช่องสถานี แบ่งเป็นช่องสถานีที่กระจาย
เสียงคู่ขนานบนระบบแอนะล็อก (simulcast) 93 ช่อง และช่องสถานีที่กระจายเสียงบนระบบดิจิตอลเท่านั้น 
15 ช่อง โดยหากแบ่งตามเทคโนโลยีที่ใช้กระจายเสียงระบบดิจิตอลจะมีช่องสถานีที่กระจายเสียงบนระบบ 
DAB 63 ช่อง (58% ของจ านวนรวมช่องสถานี) และช่องสถานีที่กระจายเสียงบนระบบ DAB+ อีก 45 ช่อง 
(42% ของจ านวนรวมช่องสถานี)  

ที่มา: TNS Gallup 

 
จากผลส ารวจของ TNS Gallup ตามภาพด้านบน แสดงให้เห็นว่า คุณภาพเสียง จ านวนสถานี และ

ความหลากหลายของเนื้อหาที่มากขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่จูงใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาฟังวิทยุระบบดิจิตอล ปัจจุบัน
มีสถานีวิทยุที่กระจายเสียงทั่วประเทศบนระบบ DAB จ านวน 24 ช่องสถานี มากกว่าจ านวนสถานีบนระบบ 
FM ถึง 19 ช่องสถานี อย่างไรก็ตาม ยังมีสถานีวิทยุชุมชนขนาดเล็กจ านวนมากที่กระจายเสียงด้วยระบบ  
แอนะล็อกและมีแนวโน้มว่าจะใช้สัญญาณ FM ต่อไปแม้จะมีการยุติการกระจายสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อก  
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ภาพที่ 2-65 ความเห็นของผู้ฟังต่อคุณภาพวิทยุ DAB (พ.ศ. 2558) 
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นอร์เวย์มี Mux ระดับชาติ 1 Mux ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นอย่างละ 7 Mux (รวม DMB Mux 
ที่อยู่ระหว่างทดลองให้บริการ) ทั้งนี้ หากพิจารณาตามประเภทของผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียง สามารถแยก
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภทสาธารณะ (Public broadcasters) 

Norsk rikskringkasting AS (NRK) เป็นผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภทสาธารณะของนอร์เวย์ 
โดยมีสถานีวิทยุที่ให้บริการกระจายเสียงด้วยระบบ DAB/DAB+ รวม 11 ช่องสถานี เป็นช่องที่ท าการกระจาย
เสียงคู่ขนานบนระบบ FM และระบบดิจิตอล ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอย่างละ 3 ช่องสถานี และเป็น
ช่องที่กระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอลเท่านั้น 5 ช่องสถานี ตามรายชื่อช่องสถานี ดังนี้ 

ออกอากาศคู่ขนาน: ระดับชาติ: NRK P1 NRK P2 NRK P3 
      ระดับท้องถิ่น:  NRK mP3 NRKAlltid nyheter NRK Klassisk 
ออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลเท่านั้น: NRK Super NRK P1+ NRK P13 NRK Folkemusikk NRK Jazz 
 

2) ผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจ (Commercial broadcasters) 

นอร์ เวย์มีสถานีวิทยุธุรกิจหลากหลาย โดยมี P4 Radio Hele Norge AS (P4) และ P5 เป็น 
ผู้ให้บริการรายใหญ่ มีส่วนแบ่งตลาดระดับชาติถึงรายละ 20% ซึ่งให้บริการสถานีวิทยุระบบดิจิตอล เช่น สถานี 
P4 Bandit P4 Hits P4 Jukebox P4 Ballade และ P4 Radio Retro นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการรายใหญ่อีก
รายคือ Radio Norge ซี่งมีส่วนแบ่งตลาดที่ 11% (SBS Discovery Media เป็นเจ้าของ Radio Norge ที่
นอร์เวย์ และท าธุรกิจวิทยุในเดนมาร์ก สวีเดน และฟินแลนด์ด้วย) สถานีของ Radio Norge ประกอบด้วย 
Radio 1 และ Radio Rock นอกจากนี้ นอร์เวย์ยังมีผู้ให้บริการประเภทธุรกิจระดับภูมิภาค เช่น NRJ Power Hit 
Radio Klem FM และ The Voice 
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ภาพที่ 2-66 จ านวนสถานีวิทยุในประเทศนอร์เวย์ จ าแนกตามประเภท (พ.ศ. 2558) 
ที่มา: WorldDAB, medianorway 
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3) ผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภทชุมชน (Community broadcasters) 

ผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงประเภทชุมชนในนอร์เวย์มีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยสามารถแบ่งย่อยเป็น
ระดับภูมิภาค (Regional) และระดับท้องถิ่น (Local) ส่วนใหญ่เป็นสถานีที่มีเนื้อหารายการเกี่ยวกับศาสนา 
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีเฉพาะกลุ่ม และการบริการในท้องถิ่น  

หลังจากการเปิดตัวของวิทยุระบบดิจิตอล ผู้ให้บริการสถานีวิทยุต่างๆ ได้เพ่ิมเนื้อหาที่หลากหลายมาก
ขึ้นให้แก่ผู้ฟัง ผ่านช่องสถานีวิทยุใหม่ ตารางด้านล่างแสดงตัวอย่างช่องสถานีวิทยุระบบดิจิตอล โดยแบ่งตาม
ประเภทเนื้อหา 

ตัวอย่างประเภทเนื้อหา ประเภทผู้
ให้บริการ 

ตัวอย่างช่องสถานี สัญลักษณ์ช่องสถานี 

ข่าวสาร สาธารณะ NRK Alltid 
Nyheter  

 

พยากรณ์อากาศ สาธารณะ NRK  Båtvær  

     
เพลง สาธารณะ NRK Folkemusikk 

/ NRK P13 / NRK 
Jazz / NRK 
Klassisk / NRK 
mP3 / NRK P3 
National Rap 
Show / NRK P3 
Pyro / NRK P3 
Urørt 

  
 

ธุรกิจ Radio Norway 
Direct / Radio 
Metro / The Beat 

               

รายการส าหรับเด็ก สาธารณะ NRK Super  

กีฬา สาธารณะ NRK Sport  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NRK_B%C3%A5tv%C3%A6r&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/NRK_Folkemusikk
https://en.wikipedia.org/wiki/NRK_P13
https://en.wikipedia.org/wiki/NRK_Jazz
https://en.wikipedia.org/wiki/NRK_Jazz
https://en.wikipedia.org/wiki/NRK_Klassisk
https://en.wikipedia.org/wiki/NRK_Klassisk
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NRK_mP3&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NRK_mP3&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NRK_P3_National_Rap_Show&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NRK_P3_National_Rap_Show&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NRK_P3_National_Rap_Show&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/NRK_P3_Pyro
https://en.wikipedia.org/wiki/NRK_P3_Pyro
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NRK_P3_Ur%C3%B8rt&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NRK_P3_Ur%C3%B8rt&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/NRK_Super
https://en.wikipedia.org/wiki/NRK_Sport
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ตัวอย่างประเภทเนื้อหา ประเภทผู้
ให้บริการ 

ตัวอย่างช่องสถานี สัญลักษณ์ช่องสถานี 

กระจายเสียงเม่ือมีกิจกรรม
ที่สภาผู้แทนฯ 

สาธารณะ NRK Stortinget  

Talk show สาธารณะ NRK P13 
Radioresepsjonen 

 

ธุรกิจ P5 Hits 
Trondheim P5 
Hits Bergen  

วัฒนธรรม ธุรกิจ Voxlo Radio 
Panjab Radio 

 

การศึกษา ธุรกิจ Radio Revolt 

           

• เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล   

ยอดขายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล 

นอร์เวย์เริ่มจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลตั้งแต่มีการให้บริการวิทยุระบบดิจิตอล  

ทว่าในระยะแรกยอดขายต่อปียังต่ า เนื่องจากชาวนอร์เวย์ยังไม่รู้จักวิทยุระบบดิจิตอล ประกอบกับยังไม่มี

เนื้อหาที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังยอดขายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์เพ่ิมขึ้น

อย่างรวดเร็ว ท าให้ยอดขายโดยรวมเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากกราฟด้านล่าที่แสดงจ านวนยอดขายต่อปีในช่วง 

พ.ศ. 2551-2557 ของเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลทั้งแบบ Stand-alone และแบบติดตั้งในรถยนต์ 

ทั้งนี้ ยอดขายสะสมรวมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 2,800,000 เครื่อง ในจ านวนนี้ 600,000 

เครื่อง เป็นยอดขายสะสมของเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลในรถยนต์  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/NRK_Stortinget
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NRK_P3_Radioresepsjonen&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NRK_P3_Radioresepsjonen&action=edit&redlink=1
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ที่มา: WorldDAB 

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณวิทยุ 

การเพ่ิมขึ้นของยอดขายอย่างชัดเจนเป็นผลมาจากหลายปัจจัย เช่น การเปิดตัวของสถานีวิทยุใหม่ที่

ให้บริการเฉพาะบนระบบดิจิตอล เช่น สถานี P1+ ที่เปิดตัวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ช่วยขับเคลื่อนให้เกิด

การติดตั้งเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ และช่วยให้เกิดความตื่นตัวต่อแผนการยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อก ทั้งนี้ ผลส ารวจที่จัดท าโดย TNS Gallup แสดงอัตราการเข้าถึงเครื่องรับ

สัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลของครัวเรือนในปัจจุบันอยู่ที่ 60% และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นอีกอย่างรวดเร็ว

หลังจากท่ีรัฐบาลได้ประกาศแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อก 

นอกจากนี้การท าการตลาดเพ่ือสื่อสารให้ประชาชนรับรู้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญในการผลักดัน
ยอดขายในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น การตั้งกลุ่ม The Radiobilene เพ่ือเข้าเยี่ยมตัวแทนจ าหน่าย
รถยนต์และร้านค้าปลีกเพ่ือให้ข้อมูลและสาธิตการใช้วิทยุระบบดิจิตอล DAB/DAB+ ภายในรถยนต์  
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ปี พ.ศ.ภาพที่ 2-67 ยอดขายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล ในปี พ.ศ. 2551-2557 
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เครื่องรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์ (DAB in car)  

ดังที่กล่าวข้างต้น การติดตั้งเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็น

ปัจจัยหลักของการเพ่ิมขึ้นของยอดขายเครื่องรับสัญญาณวิทยุโดยรวม อัตราการเติบโตของจ านวนรถยนต์ที่

ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลสูงขึ้นถึง 15% ในช่วงระยะเวลาครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2558 และ

ปัจจุบันมีอัตราของรถยนต์ผลิตใหม่ที่ติดตั้งระบบวิทยุ DAB/DAB+ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่ที่ 63% ของ

จ านวนรถยนต์ผลิตใหม่ทั้งหมด 

ประเภทและราคาเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล 

ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลได้หลากหลายรูปแบบ โดยราคาทั่วไป

จะเฉลี่ยประมาณ 450 kr. (1,900 บาท) ถึง 3,250 kr. (13,900 บาท) ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-68 กลุ่ม The Radiobilene เดินสายทั่วประเทศเพ่ือให้ข้อมูลแก่ 
ตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์เกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิตอล 
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1. เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลที่มีหน้าจอแสดงตัวเลขทั่วไป  

 

ราคา 449 kr. หรือประมาณ 1,900 บาท 

 

 

ราคา 2,690 kr. หรือประมาณ 11,500 บาท 

2. เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลหน้าจอสีที่สามารถแสดงรูปภาพและมี GPS Map  

  

ราคา 9,500 kr. หรือประมาณ 40,000 บาท 

3. เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลส าหรับติดตั้งในรถยนต์  

 

ราคา 1,695 kr หรือประมาณ 7,247 บาท 
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• ปัจจัยผลักดันอื่น 

นอกจากปัจจัยด้านต่างๆ ดังกล่าว นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาและผาสูง ท าให้ 
การรับส่งสัญญาณวิทยุ FM ที่ส่งจาก Transmitter ถูกสะท้อนจากภูเขาหรือน้ า ลักษณะสะท้อนเช่นนี้เป็น
อุปสรรคต่อการส่งสัญญาณ FM เนื่องจากสัญญาณ FM ที่ถูกสะท้อนจะโดนรบกวน ท าให้สัญญาณขัดข้องหรือ
ขาดหาย ทว่าการสะท้อนสัญญาณไม่เป็นปัญหาส าหรับคลื่นดิจิตอล เพราะการใช้ Single Frequency 
Network จะรับคลื่นจากแหล่งต่างๆ ในลักษณะเสริมกันมากกว่ารบกวนกัน DAB จึงให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า 
FM อย่างชัดเจน และปัจจัยส าคัญอีกประการคือความต้องการการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ เนื่องจากระบบ
โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตมักใช้งานไม่ได้ในเวลาฉุกเฉินซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าวิทยุดิจิตอลจะเป็นทางเลือกที่
แก้ปัญหาความต้องการติดต่อสื่อสารยามฉุกเฉินได้เป็นอย่างดีด้วยความสามารถในการส่งสัญญาณได้กว้างไกล
และมีประสิทธิภาพดีกว่าระบบ FM   

  
ภาพที่ 2-69 ตัวอย่างลักษณะภูมิประเทศของนอร์เวย์ที่เต็มไปด้วยผาสูงและทะเลสาป 
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2.3.5 กรณีศึกษาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

• สถานการณ์ปัจจุบัน   

สวิต เซอร์ แลนด์ เ ริ่ ม ให้บริ การรับส่ ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอลใน
ระบบ DAB (Digital Audio Broadcasting) ครั้ง
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยผู้ให้บริการกระจายเสียง
สาธารณะ คือ Swiss Broadcasting Corporation 
(SRG SSR)    ส่ ว น ระบบ  DAB+  ที่ พัฒนาต่ อ
เนื่องมาจาก DAB นั้นเริ่มให้บริการครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2551 และเริ่มวางแผนการเปลี่ยนจากระบบ 
DAB มาใช้ระบบ DAB+ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2555 

นอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ยังมีระบบ 
DAB+ islands ซึ่งเป็นการปรับเทคโนโลยีให้ใช้
งานเฉพาะในวงพ้ืนที่ขนาดเล็กโดยมีต้นทุนที่ต่ ากว่าการให้บริการ DAB+ ในวงกว้าง ปัจจุบัน Digris ซึ่งเป็น
ผู้บริหารจัดการโครงข่ายโดยไม่หวังผลก าไร ให้บริการระบบ “Digital islands” ดังกล่าวในเขตพ้ืนที่ต่างๆ ใน
เมืองใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ 

เหตุผลหลักในการเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณวิทยุจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 

ตัวการขับเคลื่อนที่ส าคัญในการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุจากระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบ
ดิจิตอลส าหรับสวิตเซอร์แลนด์นั้นคล้ายคลึงกับของนอร์เวย์ กล่าวคือ 

1) ต้นทุนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงที่ต่ ากว่าของระบบดิจิตอล เมื่อเทียบกับการที่ต้องมีต้นทุน
การด าเนินงาน (OPEX) และค่าใช้จ่ายลงทุน (CAPEX) ส าหรับการอัพเกรดที่จ าเป็นหากต้องให้บริการ
ด้วยระบบ FM ต่อไป   

2) จ านวนสถานีที่เพ่ิมมากขึ้นจากการรับส่งสัญญาณบนระบบดิจิตอลสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความ
ต้องการคลื่นความถี่ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดได้ ทั้งนี้ เพราะสวิตเซอร์แลนด์จ าเป็นต้องมีช่องสถานีวิทยุ
จ านวนมากเนื่องจากต้องออกอากาศถึง 4 ภาษา (เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และ โรมัน) ตามจ านวน
ภาษาหลักที่ใช้สื่อสารในประเทศ 

3) วิทยุระบบดิจิตอลท าให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคด้านภูมิศาสตร์ของประเทศได้ 
 
 

DSO (พ.ศ.) 2542 
ASO (พ.ศ.เริ่มต้น) 2563 – 2567 (โดยประมาณ) 

ประเภทเทคโนโลยี DAB/DAB+/DAB+ islands 
ช่วงคลื่นความถี่ Band III (174-240 MHz) 

จ านวนประชากร 8 ล้านคน 

จ านวนครัวเรือน 3.3 ล้านครัวเรือน 
อัตราการครอบคลุมของ
โครงข่าย   

99% 

อัตราการเข้าถึงประชากร 49% 

GDP/Capita PPP (USD) 
(พ.ศ. 2557) 

59,540 
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แผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

เป้าหมายของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลคือภายใน 
ปี พ.ศ. 2567 รายการวิทยุทั้งหมดในสวิตเซอร์แลนด์จะต้องรับส่งสัญญาณผ่านระบบดิจิตอล ผ่านระบบ DAB+ 
เป็นหลักและจะมีการยุติการรับส่งสัญญาณด้วยระบบแอนะล็อก (FM) อย่างช้าภายในปี พ.ศ. 2567 เช่นกัน  

เมื่อปี  พ.ศ. 2556 OFCOM ซึ่ งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง ร่วมกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวิทยุจัดตั้งกลุ่ม Digital Migration (DigiMig) ขึ้นเพ่ือสนับสนุนการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอลเป็นการเฉพาะ สมาชิกกลุ่ม DigiMig ประกอบไปด้วยตัวแทนจาก OFCOM 
ตัวแทนจากสมาคมสถานีวิทยุภาคเอกชน Verband Schweizer Privatradios (VSP) สมาคม Radio 
Regionales Romandes (RRR) ที่เป็นตัวแทนสถานีวิทยุระดับภูมิภาคในภาษาฝรั่งเศส สหภาพ Unikom ของ
สถานีวิทยุท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภาคธุรกิจ SRG SSR อุตสาหกรรมยานยนต์ และภาคอื่นๆ โดยในวันที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 DigiMig จัดท ารายงานข้อเสนอเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบ
ดิจิตอล (DAB+) มีใจความส าคัญว่า สถานีวิทยุทุกสถานีทั่วทั้งสวิตเซอร์แลนด์ควรรับส่งสัญญาณด้วยระบบ
ดิจิตอล DAB+ อย่างช้าที่สุดภายในปี พ.ศ. 2567 จากนั้นจึงค่อยทยอยยุติการรับส่งสัญญาณด้วยระบบ FM 
ทั้งนี้ DigiMig ได้เสนอช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 (มีผลถึงปี พ.ศ. 2562) เป็นช่วงของการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิด 
การฟังวิทยุระบบดิจิตอล และวัดผลการด าเนินงานดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การท าโครงการส ารวจพฤติกรรมผู้ฟัง 
และการส่งเสริมการฟังวิทยุระบบดิจิตอลที่บ้านและในรถยนต์ เป็นต้น     

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) เป็นช่วงของการยุติการรับส่งสัญญาณด้วยระบบ FM โดยจะ
ทยอยด าเนินการไปทีละพ้ืนที่     

รูปภาพด้านล่างแสดงระยะเวลาของแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วย
ระบบดิจิตอล ตามแผนที่ DigiMig เสนอ 
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ที่มา: DigiMig Group 

ปัจจุบันมีประชากรในสวิตเซอร์แลนด์ที่รับฟังวิทยุผ่านระบบดิจิตอลทุกประเภท (รวมอินเทอร์เน็ต) 
เป็นสัดส่วน 49% ใกล้เคียงกับการฟังวิทยุผ่านระบบแอนะล็อก โดยครึ่งหนึ่งของ 49% นี้มาจากการรับฟังผ่าน
ระบบ DAB/DAB+ และอีกครึ่งหนึ่งมาจากการรับฟังผ่านอินเทอร์เน็ต 

 
ภาพที ่2-71 สัดส่วนการรับฟังวิทยุของชาวสวิตเซอร์แลนด์ผ่านช่องทางแอนะล็อกและดิจิตอล ปี พ.ศ. 2559 

 ที่มา: EBU 
 
 

ภาพที่ 2-70 ภาพแสดงแผนการเปลี่ยนผ่านระบบวิทยุ ของ DigiMig 
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• การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตส าหรับ 

สถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของสวิตเซอร์แลนด์ 

The Federal Office of Communications (OFCOM) เป็นหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และไปรษณีย์ในสวิตเซอร์แลนด์ โดยท าหน้าที่ออกกฎระเบียบต่างๆ 
และควบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านสื่อ 

แนวทางการให้ใบอนุญาต 
ใบอนุญาตส าหรับวิทยุกระจายเสียงในสวิตเซอร์แลนด์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้  
1) ใบอนุญาตคลื่นความถ่ี (Spectrum license)  
2) ใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง (Broadcasting license) 
3) ใบอนุญาตผู้ประกอบการ Multiplex (Operator license) 
 
ใบอนุญาตคลื่นความถี่ (Spectrum License) 

หน่วยงานที่ก ากับดูแลในสวิตเซอร์แลนด์ คือ OFCOM เป็นผู้ถือใบอนุญาตคลื่นความถี่ส าหรับการ
รับส่งสัญญาณผ่านระบบ DAB/DAB+ โดยจะไม่มีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผู้
ให้บริการกระจายเสียง ผู้ให้บริการเนื้อหา หรือ ผู้ประกอบการ Multiplex 

ผู้ก ากับกิจการกระจายเสียง OFCOM (The Federal Office of 
Communications) 

ผู้ถือใบอนุญาตคลื่นความถี่ OFCOM 
ผู้ถือใบอนุญาตประกอบการ Digris AG, SwissMediaCast AG, SMC AG 

(ผู้ประกอบการ DAB+ multiplex ประเภท
ธุรกิจรายแรก) 

ระยะเวลาของใบอนุญาต - 

วิธีการให้ใบอนุญาต ผู้ประกอบการสมัครขอใบอนุญาตกับ OFCOM 
ค่าใช้บริการ Multiplex  ก าหนดโดย Multiplex operator 

จ านวน DAB Multiplex  
(พ.ศ. 2559) 

- ระดับชาติ 1 ราย 
- ระดับภูมิภาค 2 ราย 
- ระดับท้องถิ่น 1 ราย 
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ใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง (Broadcasting License) 

ผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือสถานี (Broadcasters) จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตการให้บริการกระจาย
เสียงจาก OFCOM เพ่ือน าเสนอเนื้อหาผ่านระบบ DAB/DAB+ และเนื้อหาที่น าเสนอนั้นต้องเป็นไปตาม 
กฏระเบียบที่ก าหนด โดย OFCOM ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาและสามารถแจ้งเตือนหรือด าเนินการให้
มีการลงโทษตามกฏหมายได้หากมีการละเมิดกฏ   

 ใบอนุญาตผู้ประกอบการ Multiplex (Operator License) 

ผู้ประกอบการ Multiplex ในสวิตเซอร์แลนด์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

ระดับที่ 1 คือ ระดับชาติหรือระดับรัฐ (National/public layer) ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้ให้บริการ
กระจายเสียงของรัฐ ได้แก่ SRG SSR 

 ระดับท่ี 2 คือ ระดับภูมิภาค (Regional level) ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มของผู้ให้บริการกระจายเสียง
ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่  ปัจจุบันมี 2 ราย ได้แก่ 

1. SwissMediaCast AG ให้บรกิารในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาเยอรมัน และภูมิภาค Graunbunden  
2. Romandie Medias AG ให้บริการในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส   

 ระดับที่ 3 คือ ระดับท้องถิ่น (Local layer) ซึ่งยังอยู่ในช่วงการขยายโครงข่าย โดยปัจจุบันมี 
การให้บริการในบางพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่น เช่น ทางตอนเหนือของเมืองซูริค บริ เวณตะวันตกตอนกลาง
ของกรุงเบอร์น และ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเจนีวา โดยมี SwissMediaCast AG เป็นผู้ให้บริการ  

นอกจากนี้ยังมี Minimux ระดับท้องถิ่นอีก 13 รายที่อยู่ในระยะการวางแผนและพัฒนาในพ้ืนที่ที่ใช้
ภาษาเยอรมันซึ่งจะถือเป็นระดับที่ 4 โดยมี Digris AG เป็นผู้ด าเนินการ ทั้งนี้ Multiplex ระดับท้องถิ่นก าลัง
วางแผนการด าเนินงานในพ้ืนที่ที่ไม่ใช้ภาษาเยอรมันเช่นกัน และมีแผนจะขยายโครงข่ายอีกมากโดยตั้งเป้าให้
แล้วเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ. 2559  

ข้อก าหนดที่ส าคัญของการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอลในสวิตเซอร์แลนด์ มีดังนี้ 

1) วิทยุระบบดิจิตอลให้บริการสัญญาณวิทยุกระจายเสียงบนคลื่นความถี่ย่าน VHF Band III 
2) มี Multiplex ระดับชาติ 
3) ปี  พ .ศ .  2556 หน่ วยงานก ากับดูแลก าหนดให้ ใช้  stand-alone Band III ensembles เป็น

แพลตฟอร์มของระบบ DAB+ ส าหรับผู้กระจายเสียงรายเล็ก และผู้กระจายเสียงที่ไม่ได้ให้บริการ
ประเภทธุรกิจ    

4) สถานีวิทยุทั้งหมดจะกระจายเสียงผ่านระบบ DAB+ โดยมีสถานีที่ให้บริการคู่ขนานผ่านระบบ DAB 
ทั้งหมด 8 สถานีไปจนถึงปี พ.ศ. 2559 

5) ปี พ.ศ. 2559 จะมีลงมติว่าการให้บริการวิทยุในอนาคตควรจะใช้ระบบ DAB+ ทั้งหมดหรือไม ่
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6) OFCOM เป็นผู้ถือครองใบอนุญาตคลื่นความถ่ี 
7) ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 OFCOM ให้ใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงแก่ 

Romandie Medias SA เพ่ือที่จะด าเนินงานบริหารโครงข่าย DAB+ ในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส  
โดยแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งสามารถให้บริการช่องสถานี DAB+ ได้ถึง 18 ช่องสถานี นี้ได้เริ่มออกอากาศ
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 

8) ใบอนุญาตของ SRG SSR ประกอบด้วยการอนุญาตด าเนินการ DAB multiplex และโครงข่ายการส่ง
สัญญาณใน Band III  โดยมี Swisscom Broadcast เป็นผู้บริหารจัดการพ้ืนที่ท าการส่งสัญญาณ แต่ 
SRG เป็นผู้รับผิดชอบการวางแผนโครงข่าย การส่งสัญญาณ และการรวมสัญญาณ  

การสนับสนุนการพัฒนาระบบ DAB+ islands เพ่ือผู้ประกอบการรายย่อย 

เดิมผู้ให้กระจายเสียงรายย่อยไม่สามารถกระจายเสียงผ่านระบบ DAB ได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่อง
ต้นทุน และขาดแคลนความจุบน Multiplex ระดบัท้องถิ่น รัฐบาลจึงสนับสนุนให้พัฒนาระบบ DAB+ islands 
เพ่ือใช้งานในพ้ืนที่ขนาดเล็ก เนื่องจากระบบนี้มีต้นทุนที่ต่ ากว่าเพราะใช้สถานีกระจายเสียงเดียวที่รวม 
Encoding  Multiplexing และ Modulation เข้าด้วยกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังกระจายเสียงจาก
อินเทอร์เน็ตโดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิด (Open source software) ซึ่งไม่มีค่าสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ ท าให้สถานี
วิทยุที่ไม่ได้ให้บริการเชิงธุรกิจและสถานีวิทยุที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตสามารถท าการรับส่งสัญญาณด้วย
ระบบดิจิตอลได้ ปัจจุบัน Digris AG เป็นผู้ถือใบอนุญาตในการให้บริการระบบ DAB+ islands ในเมืองใหญ่
ต่างๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ เช่น เจนีวา และซูริค   

การให้ใบอนุญาตกับ Digris AG ในปี พ.ศ. 2556 นั้นเป็นอีกหนึ่งก้าวส าคัญในการเพ่ิมอัตราการรับฟัง
วิทยุระบบดิจิตอลในสวิตเซอร์แลนด์เพราะนอกจากการฟังสถานี SRG SSR และสถานีธุรกิจของเอกชน 
ประชากรยังสามารถฟังวิทยุดิจิตอลระบบ DAB+ ส าหรับสถานีขนาดเล็กและสถานีที่ไม่ได้ให้บริการเชิงธุรกิจ
อีกด้วย  

การเก็บค่าธรรมเนียมการรับฟังวิทยุและรับชมโทรทัศน์ 

รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการรับฟังวิทยุและรับชมโทรทัศน์ (Reception 
fee) จากประชาชนทั้งในระดับครัวเรือนและธุรกิจ ปัจจุบันค่าธรรมเนียมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 451 ฟรังก์สวิส 
(CHF) หรือประมาณ 16,330 บาทต่อปี แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการรับฟังวิทยุ 165 ฟรังก์สวิส และรับชม
โทรทัศน์ 286 ฟรังก์สวิส ในขณะที่ค่าธรรมเนียมต่อธุรกิจจะมีราคาสูงกว่า โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 597-1,374 
ฟรังก์สวิสต่อปี ขึ้นอยู่กับจ านวนเครื่องรับสัญญาณที่ใช้รับบริการ ทั้งนี้รัฐบาลมีรายได้โดยรวมต่อปีประมาณ 
1,300 ล้านฟรังก์สวิส หรือประมาณ 47,000 ล้านบาท และใช้รายได้ส่วนใหญ่เพ่ือการด าเนินงานของสถานี
สาธารณะ SRG SSR และมีการแบ่งรายได้บางส่วนให้แก่ผู้ให้บริการกระจายเสียงภาคเอกชน เช่น สถานีวิทยุ
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ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น หรือสถานีโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังแบ่งใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ตัวแทนในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าท าการส ารวจพฤติกรรมผู้ฟังวิทยุ ค่าก ากับดูแลของ OFCOM และค่าสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ โดยตารางด้านล่างแสดงการแบ่งใช้รายได้จากค่าธรรมเนียมในปี พ.ศ. 2557 
 

การใช้ค่าธรรมเนียมจากการฟังวิทยุและชมโทรทัศน์ พ.ศ. 2557 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ล้านฟรังก์สวิส 

จัดสรรให้แก่ SRG SSR 1,210 

จัดสรรให้แก่ผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระดับภูมิภาคและชุมชน 54 

จัดสรรส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 0.5 

จัดสรรให้แก่ OFCOM เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เก็บค่าธรรมเนียม จัดการเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเก็บค่าธรรมเนียม และการด าเนินงานต่อ
ผู้ฟังวิทยุหรือชมโทรทัศน์ที่หลบเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียม 

4 

จัดสรรส าหรับการส ารวจผู้ฟังวทิยุและผูช้มโทรทัศน์ 2.5 

จัดสรรให้แก่หน่วยงาน Billag AG ซึ่งท าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียม 50 

รวม 1,321 

ที่มา: OFCOM 

นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล 
รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์สนับสนุนการกระจายเสียงวิทยุในระบบดิจิตอลผ่านทางการให้เงินทุนและการ

น ารายได้จากค่าธรรมเนียมการฟังวิทยุมาใช้ท ากิจกรรม โดยการสนับสนุนที่ส าคัญมีดังนี้ 
 

1) รัฐบาลต้องสนับสนุนค่าใช้จ่าย 80% ของการกระจายเสียงคู่ขนาน (Simulcast) และสนับสนุนเงินทุน
ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระบบวิทยุ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ก าหนดในกฏหมายใหม่ “The 
Radio & TV Act” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการลงประชามติเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 (ที่มา: EBU) 

2) SRG SSR น ารายได้ค่าธรรมเนียมการฟังวิทยุที่รัฐบาลเก็บจากประชาชน (ระดับครัวเรือน) มา
สนับสนุนการพัฒนาการรับส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ และรายได้บางส่วนถูกน าไปใช้ในการพัฒนา
เทคโนโลยีและการส ารวจพฤติกรรมผู้ฟัง หรือใช้เพ่ือลดต้นทุนการด าเนินงานของ OFCOM นอกจากนี้  
ยังแบ่งรายได้ให้ผู้ประกอบการวิทยุภาคเอกชนเพ่ือใช้ในการเปลี่ยนผ่านระบบ โดยเป็นจ านวนประมาณ  20 
ล้านฟรังก์สวิส หรือ 724 ล้านบาทต่อปี ส าหรับปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557  

3) SRG SSR น าเงินจากการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการฟังวิทยุมาสร้างโครงข่ายระดับชาติร่วมกับผู้ให้
บริการ Multiplex 4 ราย เพ่ือให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุใน 4 ภูมิภาคที่ใช้ภาษาท้องถิ่นต่างกัน (เยอรมัน 
ฝรั่งเศส อิตาเลียน และโรมัน) อีกทั้งยังร่วมมือกับผู้ให้บริการสถานีประเภทธุรกิจ และ Swisscom ซึ่งเป็น 



 รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2-148 

 

ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ในการพัฒนาโครงข่ายระดับภูมิภาคอีก 2 โครงข่าย โดยแบ่งเป็นโครงข่ายในเขต 
ภาษาฝรั่งเศส และโครงข่ายในเขตภาษาเยอรมัน  

4) 33% ของผู้ให้บริการกระจายเสียงประเภทธุรกิจในสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน
จากรัฐ ตามกฏหมาย Technology Promotion Law 

5) Digris ซึ่งเป็นบริษัทที่รัฐมีส่วนสนับสนุน 75% เพ่ือบริการโครงข่ายโดยไม่หวังผลก าไร ให้เงินสนับสนุน 
Multiplex ระดับภูมิภาคท่ีไม่ได้ให้บริการกระจายเสียงในเชิงธุรกิจในเมืองเจนีวาและเมืองซูริค 

• ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ   

การขยายโครงข่ายระบบ DAB ได้เริ่มด าเนินการขยายโครงข่ายฯ โดยเริ่มต้นจากเมืองใหญ่ จนปัจจุบัน
ครอบคลุมเกือบทั้งประเทศ ด้วยอัตราการเข้าถึงประชากรในระดับครัวเรือน 99% ซึ่งสามารถแบ่งย่อยเป็น
พ้ืนที่นอกอาคาร 99% และพ้ืนที่ในอาคาร 98% ส าหรับการขยายโครงข่ายระบบ DAB+ โดย Digris 
ด าเนินการตามระบบ DAB โดยเริ่มจากเมืองใหญ่ เช่น เจนีวา และซูริค ตามด้วย โลซานน์ (อ้างอิงจากวงกลม 
สีฟ้าในภาพด้านล่าง) ซึ่งได้ขยายโครงข่ายเสร็จสิ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 และก าลังทยอยขยายโครงข่ายใน
ประเทศไปทีละเมืองจนครอบคลุมทั้งประเทศซึ่งจะแล้วเสร็จตามแผนภายในต้นปี พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ: วงกลมเรียงตามช่วงเวลา วงกลมสีแดงแสดงถึงลักษณะการท างานที่เพิ่มในวิทยุดิจติอล (feature)  

ที่มา: Digris 
ภาพที่ 2-72 Digris Schedule Roll-out Areas 
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แม้ว่าการขยายโครงข่ายบริเวณพ้ืนที่ถนนจะเป็นความท้าทายหลักส าหรับประเทศที่มีภูมิประเทศเต็ม
ไปด้วยภูเขาอย่างเช่น สวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ แต่รัฐบาลได้เร่งวางแผนขยายโครงข่ายระบบดิจิตอลให้ 
ทั่วอุโมงค์และถนนเส้นหลักต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการยุติการรับส่งสัญญาณระบบแอนะล็อก โดย
ในปัจจุบันโครงข่ายของสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลได้ครอบคลุมถนนหลักถึง 99% และอุโมงค์หลัก  8 แห่ง  
(ดังแสดงภาพประกอบด้านล่าง พ้ืนที่สีแดงแสดงถึงพ้ืนที่อุโมงค์ที่สัญญาณครอบคลุมในปัจจุบัน และจุดสีแดง
แสดงถึงต าแหน่งอุโมงค์หลักทั้งหมด) ทั้งนี้ตามแผนการขยายโครงข่ายสวิตเซอร์แลนด์จะมีโครงข่ายสัญญาณ
วิทยุระบบดิจิตอลครอบคลุมอุโมงค์บนทางหลวงครบถ้วนภายในปี พ.ศ. 2561-2562 
 

ที่มา: DMB 

• การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน   

กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือการสนับสนุนการรับส่งสัญญาณด้วยระบบ DAB/DAB+ ในสวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และด าเนินมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล โดยมี 
DigitalRadio เป็นกลุ่มหลักที่ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุด้วยระบบดิจิตอล  
ท าหน้าที่จัดกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เช่น สถานะของโครงการ  
การติดตั้งจุดรับสัญญาณ DAB radio ในอุโมงค์ หรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานีวิทยุ และเครื่องรับสัญญาณ เป็นต้น 

ภาพที่ 2-73 พ้ืนที่อุโมงค์ท่ีสัญญาณ DAB ครอบคลุม 
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แคมเปญทางการตลาดที่ประสบผลส าเร็จคือ ‘Digital radio 
Better radio With DAB+’ ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 
แคมเปญนี้ประกอบไปด้วย โฆษณาทางโทรทัศน์ การส่งเสริมการขาย
ชุด อุปกรณ์วิทยุ  การส่ ง เสริมการขายออนไลน์  ( Online sales 
promotion) และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคม 
(Social media) โดยท าการเผยแพร่ผ่านหลายช่องทาง ทั้งทางโทรทัศน์ 
วิทยุ โปสเตอร์ และแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook และ Youtube ทางด้านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ มีการส่งเสริมการใช้วิทยุในรถยนต์ด้วยการแจกแผ่นพับ/ใบปลิวและการโฆษณาในระดับท้องถิ่น โดย
มีการน าแผ่นพับไปมอบให้แก่ผู้จ าหน่ายรถยนต์และผู้จ าหน่ายรายย่อยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้ลูกค้า และบนแผ่น
พับจะมีรหัส QR ที่เมื่อลูกค้าสแกนก็จะน าไปสู่หน้าโฆษณาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพเสียงของระบบ DAB+ 
ได้ทันท ี

นอกจากนี้ Marketing and Consulting for Digital Broadcasting Technologies (MCDT) ซึ่งเป็น
หน่วยงานเอกชนที่ให้บริการค าปรึกษาและบริการท าการตลาดส าหรับวิทยุดิจิตอลในสวิตเซอร์แลนด์ ได้ท างาน
อย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์ เพ่ือให้ข้อมูลด้านเทคนิค รณรงค์ทางการตลาด และจัด
งานรวมตัวผู้ผลิตยานยนต์และตัวแทนจ าหน่ายเพื่อร่วมกันส่งเสริมการใช้วิทยุระบบดิจิตอลแก่ประชาชน 

         

          

ภาพที่ 2-74 ภาพตัวอย่างวิดิโอโปรโมตวิทยุดิจิตอล DAB+ ภายใต้สโลแกน วิทยุดิจิตอลน าพาสีสันมาสู่ชีวิตคุณ 

ที่มา: YouTube 
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• การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

กลุ่มที่มีบทบาทหลักต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลคือ DigiMig ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่าง OFCOM และผู้ประกอบการภาคเอกชน DigiMig มีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านการ
เสนอแนวทางและความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนผ่านระบบวิทยุดังที่ได้กล่าวข้างต้น 

นอกจากนี้ MCDT เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการรับส่งสัญญาณวิทยุ
ระบบดิจิตอล DAB/DAB+ โดยกิจกรรมของ MCDT มีดังนี้  

1) ท าการตลาดเพื่อสนับสนุน Business to Business และ Business to Consumer  
2) ท าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
3) สนับสนุนการฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมส าหรับการท างานร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้ค้าปลีก 
4) ให้ค าปรึกษาทั่วไป 

MCDT ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างมาก โดยจะท ากิจกรรมร่วมกับตัวแทนจ าหน่าย
และเน้นสื่อสารกับผู้ผลิตระดับภูมิภาคในสวิตเซอร์แลนด์หรือผู้น าเข้ารถยนต์เพื่อส่งเสริมให้มีการติดตั้งตัวแปลง
สัญญาณ (Tuner) ภายในรถยนต์ โดยในปี พ.ศ. 2556 วิทยุระบบ DAB+ ถูกติดตั้งให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานใน
รถยนต์ถึง 65% ของรถยนต์ผลิตใหม่ในประเทศ และมีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานในศูนย์จัดจ าหน่าย
รวมถึงมีการแจกใบปลิวและอุปกรณ์ส าหรับส่งเสริมการขายในหลายสาขา ซึ่งการส่งเสริมในอุตสาหกรรม
รถยนต์ส่งผลให้อัตราการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์สูงถึงประมาณ 72% ของประชากรทั้งหมดใน
ประเทศ ณ ต้นปี พ.ศ. 2559 

• เนื้อหาของสื่อดิจิตอล 

ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์มีช่องสถานีบนระบบดิจิตอลจ านวน 129 ช่องสถานี โดยแบ่งเป็นการ
ออกอากาศผ่านระบบ DAB+ จ านวน 114 ช่องสถานี และผ่านระบบ DAB อีกจ านวน 15 สถานี ซึ่งจะ
เปลี ่ยนเป็นระบบ DAB+ ทั ้งหมดภายในปี พ.ศ.  2560 โดยในจ านวน 129 ช่องสถานีนี้ มีช่องสถานีที่
ให้บริการบนระบบดิจิตอลเท่านั้นถึง 43 สถานี ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของช่องสถานีทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าการรับฟัง
วิทยุระบบดิจิตอลท าให้สามารถเข้าถึงเนื้อหารายการได้มากข้ึน 

ช่องสถานีที่ให้บริการ
ด้วยระบบดิจิตอล 

กระจายเสียงคู่ขนานกับ
ระบบ AM / FM 

กระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลเท่านั้น 

ช่องสถานีรวม 

ช่องสถานีระบบ DAB  6 9 15 

ช่องสถานีระบบ DAB+  80 34 114 

รวม 86 43 129 

ที่มา: WorldDAB 



 รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2-152 

 

ส าหรับผู้ให้บริการกระจายเสียง (Broadcaster) ในสวิตเซอร์แลนด์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ผู้ให้บริการกระจายเสียงประเภทสาธารณะ (Public Broadcasters) 

ผู้ให้บริการกระจายเสียงประเภทสาธารณะหรือสถานีวิทยุของรัฐ คือ SRG SSR มีช่องสถานีหลัก  
4 ช่อง คือ SRF 1 SRF 2 SRF 3 SRF 4 โดยสถานีหลักทุกช่องออกอากาศคู่ขนานบนระบบแอนะล็อกและ 
DAB/DAB+ ทั้งนี้ ชื่อและเนื้อหาของสถานีหลักเหล่านี้จะปรับเปลี่ยนไปตามพ้ืนที่เนื่องจากภาษาที่ใช้นั้น
แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีช่องสถานีที่กระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอลเพียงอย่างเดียวอีกจ านวนมาก  
ส่วนหนึ่งของเนื้อหาใหม่ในวิทยุระบบดิจิตอลนั้นดึงมาจากแพลตฟอร์มอ่ืน SRG SSR จึงมีการให้บริการที่
เปรียบเสมือนเป็นตู้เพลง โดยน าเนื้อหาที่มีอยู่แล้วบนสถานีวิทยุระบบดาวเทียมและเคเบิลมาให้บริการ ดังนั้น 
การให้บริการเนื้อหาเหล่านี้จึงเป็นการเพ่ิมเนื้อหาบนระบบ DAB/DAB+ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด 

2. ผู้ให้บริการกระจายเสียงประเภทธุรกิจ (Commercial Broadcasters) 

สวิตเซอร์แลนด์มีเครือข่ายวิทยุประเภทธุรกิจ (Commercial radio network) และสถานีวิทยุ
ประเภทธุรกิจ (Commercial radio stations) เป็นจ านวนมาก ทั้งช่องสถานีที่ให้บริการระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค ช่องสถานีที่กระจายเสียงแบบคู่ขนานในระบบแอนะล็อกและระบบ DAB/DAB+ และช่องสถานี
ที่กระจายเสียงในระบบดิจิตอลเท่านั้น 

3. ผู้ให้บริการกระจายเสียงระดับชุมชน (Community Broadcasters) 

สถานีวิทยุชุมชนในสวิตเซอร์แลนด์ก็มีอยู่เป็นจ านวนมากเช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระดับ
ภูมิภาค (Regional) หรือท้องถิ่น (Local) และให้บริการเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
และเพลงส าหรับกลุ่มเฉพาะ (Niche music) เป็นต้น  

ตัวอย่างช่องสถานีวิทยุจ าแนกตามประเภทช่อง 
ประเภทช่องสถานีวิทยุ ตัวอย่างช่องสถานี สัญลักษณ์ช่องสถานี 

ช่องวิทยุกระจายเสียง
ประเภทสาธารณะ 

Radio SRF 1 / Radio SRF 2 
Kultur+ / Radio SRF 3+ / Radio 
Swiss Pop+  

ช่องวิทยุกระจายเสียง
ประเภทธุรกิจ 

Worldradio Switzerland+ / 
Planet 105 / Radio Basilisk / 
RADIO 1 / Radio Freundes-Dienst 
/ Radio Gloria  
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ประเภทช่องสถานีวิทยุ ตัวอย่างช่องสถานี สัญลักษณ์ช่องสถานี 

ช่องวิทยุกระจายระดับ
ชุมชน 

Radio L+ (Liechtenstein) / Radio 
Melody+ / Radio Bern1+ / 
BACKSTAGE RADIO / Radio 
Top+    

• เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล   

ปัจจุบันเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลระบบ DAB/DAB+ มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบจากกว่า  
80 ยี่ห้อ ในหลายระดับราคา อัตราการเข้าถึงเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในระดับครัวเรือนของปี  
พ.ศ. 2558 เป็นสัดส่วน 43% ของครัวเรือนทั้งหมด ส่วนยอดขายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในปี 
พ.ศ. 2558 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 20% โดยมีจ านวนรวมมากกว่า 2 ล้านเครื่อง ซึ่งเป็นยอดขายจาก
เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ DAB+ ถึง 454,000 เครื่อง จาก 2 ล้านกว่าเครื่องดังกล่าว หรือเป็นสัดส่วนเกือบ 
20% ขณะที่ยอดขายสะสมของวิทยุดิจิตอลในรถยนต์มีมากกว่า 300 ,000 เครื่อง ปี พ.ศ. 2558 รถยนต์ที่ผลิต
ใหม่ 65% จะมีการติดตั้งวิทยุระบบ DAB+ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นยอดขายสะสม 
ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องของจ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุในสวิตเซอร์แลนด์ระหว่าง พ.ศ. 2549-2558 

ที่มา: importers/retailers/GfK 

ประเภทและราคาเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล 

ราคาของเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลในสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีตั้งแต่ CHF 100 ไปจนถึง CHF 500 
หรือประมาณ 3,600 - 18,000 บาท โดยสามารถแบ่งประเภทของเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลได้ ดังนี้ 

 

ภาพที่ 2-75 ยอดขายสะสมของเครื่องรับสัญญาณวิทยใุนสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างปี 2006-2015 (พ.ศ. 2549-2558) 
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1. เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลที่มีหน้าจอแสดงตัวเลขท่ัวไป 
 

ราคา CHF 101 หรือประมาณ 3,634 บาท 
 

2. เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลที่สามารถเล่นซีดีได้ 

 

ราคา CHF 166 หรือประมาณ 5,963 บาท 

 

 
 

3. เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลที่สามารถพกพาได้ 
 

 
ราคา CHF 119 หรือประมาณ 4,280 บาท 

 
 

4. เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลในรถยนต์  
 

 
 

Highway – Pure ราคา CHF 149 หรือประมาณ 5,360 บาท 
 
 

DAB motion ราคา CHF 299 หรือประมาณ 10,757 บาท 
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2.3.6 กรณีศึกษาฮ่องกง 

• สถานการณ์ปัจจุบัน   

การรับส่งสัญญาณวิทยุ
ระบบ DAB+ ในฮ่องกงเริ่มต้นขึ้น
ในปี พ.ศ. 2554 และการสร้าง
โครงข่ายบนยอดเขา 7 แห่ง (Site) 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 โดยแรกเริ่มฮ่องกงมี
ช่องว ิทย ุระบบดิจ ิตอลทั ้งหมด  
18 ช่อง แต่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 
ไ ด้ มี ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  1  ร า ย  
คืนใบอนุญาต จึงเหลือ 17 ช่อง 
ที่ให้บริการกระจายเสียงอย่างเป็น
ทางการ 

ฮ่องกงเป็นอีกที่หนึ่ งที่มีการรับส่งสัญญาณวิทยุ ในระบบดิจิตอลโดยใช้ เทคโนโลยี  DAB+ 
นอกเหนือไปจากการรับส่งสัญญาณด้วยระบบแอนะล็อก เทคโนโลยีนี้ใช้พลังงานในการส่งสัญญาณที่  
น้อยกว่าเดิมมาก ขณะที่คุณภาพของเสียงเทียบเท่าคุณภาพเสียงที่ออกมาจากเครื่องเล่นซีดี และในหนึ่งคลื่น
ความถี่สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งช่องสัญญาณ สัญญาณสามารถถูกส่งกลับบนคลื่นความถี่เดิม นอกจากนี้ 
เทคโนโลยีนี้ยังท าให้ผู้กระจายเสียงสามารถส่งข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษรและรูปภาพได้ด้วย  

ก่อนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอล ฮ่องกงมีสถานีวิทยุระบบแอนะล็อก 
FM เพียง 7 สถานีเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร 7 ล้านคน ทั้งนี้สถานีวิทยุระบบ FM  
แต่ละช่องจ าเป็นต้องมีตัวรับสัญญาณหลายตัวเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นหุบเขาและ
บริเวณเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงและตัวรับสัญญาณแต่ละตัวต้องการคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่  
เพ่ือป้องกันการรบกวนสัญญาณ ยกตัวอย่างเช่น สถานีวิทยุ RTHK1 กระจายเสียงใน 7 พ้ืนที่ โดยใช้คลื่น
ความถีท่ี่แตกต่างกันทั้งหมด นอกจากนีส้ถานีวิทยุฮ่องกงยังออกอากาศในพ้ืนที่ Macau และ Shenzhen และ
เนื่องจากคลื่นความถี่ที่ถูกจัดสรรให้กับการส่งสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อก FM มีจ ากัด รัฐบาลจึงเล็งเห็นว่า
เทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอลจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนคลื่ น
ความถี่ได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันฮ่องกงยังไม่มีแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบ  
แอนะล็อก   

 

DSO (พ.ศ.) 2554 

ASO (พ.ศ. เริ่มต้น) - 
ประเภทเทคโนโลยี DAB+ 

ช่วงคลื่นความถี่ VHF Band III (220.352 MHz) 
จ านวนประชากร 7.2 ล้านคน 

จ านวนครัวเรือน 2.4 ล้านครัวเรือน 

อัตราการครอบคลุมของ
โครงข่าย   

84% 

อัตราการเข้าถึงประชากร N.A. 
GDP/Capita PPP (USD) 
(พ.ศ. 2557) 

55,084 
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• การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐ   

ผู้ก ากับกิจการกระจายเสียง The Communications Authority (CA) 

ผู้ถือใบอนุญาต
ผู้ประกอบการ 

Digital Broadcasting Corporation 
Hong Kong Limited, Metro Broadcast 
Corporation Limited และ Phoenix U 
Radio (ส าหรับ Phoenix U radio ได้คืน
ใบอนุญาตเมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

ระยะเวลาของใบอนุญาต 12 ปี 
วิธีการให้ใบอนุญาต พิจารณาออกให้โดยรัฐ 

ค่าใช้บริการ Multiplex  HK$50 ต่อ 1 kHz ต่อปี ของคลื่นความถี่ที่
ได้ (ท่ีมา: Communication Authority) 

จ านวน DAB Multiplex  
(พ.ศ. 2559) 

- ระดับชาติ 1 ราย  

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตส าหรับ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของฮ่องกง 

 
Communications Authority (CA) เป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบการออกใบอนุญาตและ

การก ากับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการกระจายสัญญาณในฮ่องกง โดยมี Radio Television  
Hong Kong (RTHK) เป็นหน่วยงานอิสระในสังกัดที่ให้บริการกระจายเสียงประเภทสาธารณะ รวมทั้ง
ด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงข่ายในนามของ The Consortium ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยผู้เล่น
หลัก 4 ราย ได้แก่ Digital Broadcasting Corporation Hong Kong Ltd (DBC) Metro Broadcast Radio 
Television Hong Kong (RTHK) และ Phoenix U Radio  

การให้ใบอนุญาตกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

ผู้ประกอบการที่มีความสนใจต้องการให้บริการกระจายสัญญาณวิทยุระบบ DAB+ ทั้งผู้ที่ถือใบอนุญาต
ให้บริการเดิมในระบบแอนะล็อกและผู้ที่ขอใบอนุญาตใหม่ ต้องส่งใบสมัครไปที่ CA ทัง้นี้ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดใน Telecommunications Ordinance (Cap.106) จากนั้น CA จะด าเนินการตามข้อปฏิบัติ ใน 
Telecommunications Ordiance และส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ใบอนุญาต 
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โดยเงื่อนไขหลักในการอนุมัติใบอนุญาต มีดังนี้ 
1) ผู้สมัครต้องมีพ้ืนฐานทางการเงินที่ดี 
2) เนื้อหาและโปรแกรมที่จะน าเสนอจ าเป็นต้องมีความเหมาะสม 
3) ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการบริหาร 
4) ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางเทคโนโลยี 

CA ออกใบอนุญาตส าหรับผู้ให้บริการกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอล DAB+ บน MUX 11C 
(220.352 MHz) ใน VHF Band III ทั้งหมด 4 รายด้วยกัน โดย 1 ราย คือ Radio Television Hong Kong 
(RTHK) ซึ่งเป็นของรัฐ เป็นผู้ให้บริการกระจายเสียงวิทยุประเภทสาธารณะ และอีก 3 ราย เป็นผู้ให้บริการ
กระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจ โดยรายชื่อผู้ให้บริการกระจายเสียงมีดังนี้ 

1) Radio Television Hong Kong (RTHK) 
2) Digital Broadcasting Corporation Hong Kong Ltd (DBCHK) หรือชื่อเดิมคือ Wave Media  
3) Metro Broadcast  
4) Phoenix U Radio (คืนใบอนุญาตตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

แรกเริ่ม DBCHK ได้ช่องสัญญาณ 7 ช่อง ส่วน Metro Broadcast และ Phoenix U Radio ได้รับราย
ละ 3 ช่อง และ RTHK ได้รับช่องสัญญาณทั้งหมด 5 ช่อง รวมเป็น 18 ช่อง (ก่อนการยกเลิกใบอนุญาตของ 
Phoenix U Radio) โดย 1 ช่องสัญญาณมีความจุเท่ากับ 64 kbps   

นอกจากนี้ CA ก าหนดให้ผู้ถือครองใบอนุญาตกระจายสัญญาณวิทยุระบบ DAB+ ต้องจัดท า 
Electronic Program Guide (EPG) ซึ่งแสดงตารางเวลาของรายการต่างๆ และข้อมูลรายการให้แก่ผู้ฟัง  

ผลตอบรับต่อการด าเนินงานของรัฐ 

ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 Phoenix U Radio ได้ยื่นเรื่องต่อเลขาธิการ Commerce and 
Economic Development Bureau ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ CA เพ่ือขอยกเลิก
ใบอนุญาตการกระจายสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล ทั้งนี้ Phoenix U Radio ให้เหตุผลว่าทางผู้ประกอบการไม่เห็น
ความสามารถในการท าก าไรจากการท าธุรกิจในอนาคตได้ ซึ่งต่อมา Phoenix U Radio ก็ได้รับอนุญาตให้คืน
ใบอนุญาตการให้บริการกระจายสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลและยุติการให้บริการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

นอกจากนี้ ในระยะต่อมา Digital Broadcasting Corporation (DBC) ได้ยื่นเรื่องต่อ CA เพ่ือขอ 
ลดเนื้อหาการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากต้องการดึงดูดผู้ฟังด้วยรายการบันเทิงมากขึ้น และหลังจาก
ได้รับอนุญาต DBC ก็ท าการปลดพนักงานออก 60 คน จาก 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากแผนกที่ให้บริการ 
ด้านข้อมูลข่าวสาร  
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การด าเนินการของหน่วยงานก ากับดูแลดังกล่าวสร้างความกังวลใจแก่ประชาชน เพราะแทนที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการสนับสนุนในด้านการตลาดหรือการลงทุน แต่กลับยอมให้
ผู้ประกอบการค่อยๆ หายไปจากตลาด  

การสนับสนุนจากรัฐบาล 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลฮ่องกงจัดตั้ง DAB Steering Committee เพ่ือส่งเสริมการให้บริการรับส่ง
สัญญาณวิทยุระบบ DAB+ โดยมีปลัดกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ (อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์และ
การสื่อสาร) เป็นประธานมีสมาชิกที่เป็นตัวแทนจาก Office of the Communications Authority Radio 
Television Hong Kong และผู้ถือครองใบอนุญาตการรับส่งสัญญาณวิทยุระบบ DAB+ ทั้ง 3 ราย โดย
คาดหวังว่าจะช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานเพ่ือให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุด้วยระบบดิจิตอลเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึน 

• ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ   

ปัจจุบันโครงข่าย DAB+ ครอบคลุมประชากรถึง 84.1% ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วงปีพ.ศ. 2557-
2558 จากการสร้างสถานีรับสัญญาณเพ่ิม อย่างไรก็ตามฮ่องกงยังมีปัญหาในการรับสัญญาณในบางพ้ืนที่ 
เนื่องจากภูมิประเทศที่มีหุบเขา ประกอบกับตึกสูง ผู้ประกอบการบริหารโครงข่ายระบบ DAB+ จึงได้วางแผน
ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณเพ่ือแก้ปัญหานี้ และสร้างสถานีเพ่ิมเติมเพ่ือขยายพ้ืนที่ครอบคลุม  ภาพด้านล่าง
แสดงจุดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณวิทยุทั้งระบบดิจิตอล DAB+ และระบบแอนะล็อก FM บนยอดเขา 7 แห่งใน
ฮ่องกง   

ที่มา: Digital Audio Broadcasting 
ภาพที่ 2-76 จุดสีแดงแสดงสถานที่ตั้งของสถานีรับสัญญาณ ทั้ง 7 แห่ง 
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นอกจากนี้ปัจจุบันฮ่องกงมีการติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณระบบ DAB+ (repeaters) ในอุโมงค์  
11 แห่ง ประกอบด้วย 

1) Aberdeen Tunnel 
2) Cross Harbour Tunnel 
3) Lion Rock Tunnel 
4) Tseung Kwan O Tunnel 
5) Kai Tak Tunnel 
6) Shing Mun Tunnels 
7) Cheung Tsing Tunnel 
8) Nam Wan Tunnel 
9) Eagle’s Nest Tunnel 
10) Sha Tin Heights Tunnel  
11) Tai Wai Tunnel 

• การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน   

ปัจจุบัน DAB Steering Committee เป็นผู้ด าเนินการหลักในการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้แก่
ประชาชน โดยท าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์เป็นหลัก (http://www.digitalradio.gov.hk/) ซึ่งให้
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ ข้อดีของระบบ และค าแนะน าในการเลือกซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
ดิจิตอล 
  

 
ภาพที่ 2-77 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ Digitalradio.gov.hk 

 

 



 รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2-160 

 

• การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

Digital Broadcasting Corporation Hong Kong Ltd (DBC) Metro Broadcast Radio Television 
Hong Kong (RTHK) และ Phoenix U Radio ได้มีการรวมกลุ่มกันตั้งคณะท างานในนาม The Consortium 
เพ่ือดูแลการวางแผนโครงข่าย แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีบทบาทในการส่งเสริมการตลาดใน 
การให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอลมากนัก มีเพียง Hong Kong Digital Radio 
Development Association (HKDRD) ซึ่งเป็นองค์กรอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ DAB+ มีการจัดกิจกรรมสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการ และ DBC ที่จัดหาชุดอุปกรณ์
รับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล (digital radio sets) ให้แก่รถแท็กซี่และรถโดยสารประจ าทางเพ่ือสร้างความ
รับรู้และขยายการเข้าถึงสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลของประชาชน  

• เนื้อหาของสื่อดิจิตอล   

ปัจจุบันฮ่องกงมี Multiplex ระดับชาติ 1 ราย ให้บริการกระจายเสียง 17 สถานี โดยมี 4 สถานีเป็น
การให้บริการกระจายเสียงแบบคู่ขนานคือให้บริการกระจายเสียงทั้งในระบบแอนะล็อกและดิจิตอล ส่วนอีก 
13 สถานีให้บริการกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอลเท่านั้น (ตามตารางด้านล่าง)  
 

 Simulcast on AM / 
FM 

Exclusive on digital Total of services 

DAB+ services 4 13 17 
ที่มา: WorldDAB 

 

 

ภาพที่ 3 HKDRD จัดสัมนาเก่ียวกับ DAB ให้แก่ผู้ประกอบการ ภาพที่ 2-78 HKDRD จัดสัมนาเกี่ยวกับ DAB ให้แก่ผู้ประกอบการ 
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Radio-Television Hong Kong (RTHK) ซึ่งเป็นสถานีวิทยุสาธารณะ มีช่องสถานีวิทยุระบบ DAB+ 
ทั้งหมด 5 ช่องสถานี ดังนี้  

1. ช่องสถานี RTHK DAB 31 ออกอากาศเพลง รายการสนทนา และข่าวประจ าชั่วโมง 
2. ช่องสถานี RTHK DAB 32 (คู่ขนานสถานี China National Radio) ออกอากาศเป็นภาษาจีน 
3. ช่องสถานี RTHK DAB 33 (คู่ขนานสถานี Radio 3) ออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ 
4. ช่องสถานี RTHK DAB 34 (คู่ขนานสถานี Radio 6) ออกอากาศ The BBC World Service ตลอด 

24 ชั่วโมง 
5. ช่องสถานี RTHK DAB 35 (คู่ขนานสถานี Radio 5) ออกอากาศเป็นภาษาจีน  

ช่องสถานีที่ให้บริการกระจายเสียงบนระบบดิจิตอลเท่านั้นเป็นของสถานีวิทยุที่ให้บริการประเภท
ธุรกิจทั้งหมด มีเนื้อหาประเภท เพลง การศึกษา ข่าว/ข้อมูลข่าวสาร ศาสนา และข่าวหรือเหตุการณ์ภายใน
ชุมชน ทั้ งนี้  Digital Broadcasting Corporation เตรียมที่ จะเสนอให้มี รายการสนทนาออกอากาศ  
(talk radio channels) เพ่ิมเติม ส าหรับตารางด้านล่างแสดงช่องสถานีวิทยุบนระบบดิจิตอล โดยแบ่งแยกตาม
ประเภทสถานี 

 

 

ประเภทสถานี ชื่อช่องสถานี สัญลักษณ์ช่องสถานี 
สถานีวิทยุสาธารณะ • RTHK DAB 31  

• RTHK DAB 32  
• RTHK DAB 33  
• RTHK DAB 34  
• RTHK DAB 35  

 

สถานีวิทยุธุรกิจ • Metro Finance Digital 
• Metro Music Digital  
• Metro Life Digital 
• DBC 1 Radio Prime 
• DBC 2 Radio News  
• DBC 3 Radio Business 
• DBC 4 Radio Campus  
• DBC 5 Radio Smiles  
• DBC 6 Radio Music  
• DBC 7 Radio CO  
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• เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล   

ปัจจุบันเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลมียอดจ าหน่ายสะสมในฮ่องกงกว่า 350,000 เครื่อง ทั้งนี้ 
ยอดขายยังไม่เติบโตนักเพราะราคายังแพงกว่าเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อกมาก โดยเครื่องรับ
สัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ HK$460 (2,000 บาท) ถึง HK$1,000 (4,500 บาท) 
ในขณะที่เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อกมีราคาเพียง HK$60 (300 บาท)  

ส าหรับเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ DAB+ ในฮ่องกงนั้น มีจ าหน่าย 4 แบบ ได้แก่ 

แบบที่ 1: เครื่องรับสัญญาณเสียงที่มีหน้าจอแสดงตัวเลข ตัวอักษรทั่วไป (basic alphanumeric display) 

แบบที ่2: เครื่องรับสัญญาณเสียงที่หน้าจอแสดงสีอย่างน้อย 320 x 240 pixels 
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แบบที่ 3: เครื่องรับสัญญาณมัลติมีเดียที่มีหน้าจอสีและสามารถเล่นคลิปวิดีโอได้ 

 

แบบที่ 4: เครื่องรับสัญญาณวิทยุส าหรับติดตั้งในรถยนต์ (in-car receivers) 
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2.3.7 กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย 

• สถานการณ์ปัจจุบัน   

ม า เ ล เ ซี ย ไ ด้ เ ริ่ ม ท า ก า ร
ทดลองรับส่งสัญญาณวิทยุ ระบบ
ดิ จิ ต อ ล แ บ บ  DAB+  ใ น เ มื อ ง  
กัวลาลัมเปอร์ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2552 ห ลั ง จ า ก ที่ ไ ด้ เ ริ่ ม ศึ ก ษ า
เทคโนโลยีวิทยุระบบดิจิตอลมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2542 ก่อนตัดสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยี Digital Radio Mondiale 
(DRM) และ DAB+ ในการทดลอง
รับส่งสัญญาณ 

DRM และ DAB+ ใช้ ย่ าน
ความถี่ที่ต่างกัน โดยมาเลเซียใช้  
DRM กระจายสัญญาณวิทยุแทนระบบแอนะล็อก AM และ DAB+ กระจายสัญญาณวิทยุแทนระบบแอนะล็อก 
FM อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้งสองแบบมีรากฐานมาจากเทคโนโลยีเดียวกัน จึงมีความสามารถที่คล้ายคลึงกัน 
ทั้งนี้ เทคโนโลยี DRM30 ถูกออกแบบให้ใช้กับช่วงคลื่นความถี่ AM เดิมที่ต่ ากว่า 30 MHz แต่สามารถส่ง
สัญญาณเสียงได้คุณภาพเทียบเท่า FM นอกจากนี้ ยังสามารถใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกได้
บางส่วน เช่น สายอากาศ ท าให้ต้นทุนในการลงทุนตอนต้นต่ าลง (CAPEX) ข้อดีอีกประการของเทคโนโลยี 
DRM คือไม่มีปัญหาการถูกคลื่นรบกวน (Interference) หรือมีปัญหาเสียงไม่ชัด (Fading) ซึ่งเป็นปัญหาหลัก
ของการส่งสัญญาณด้วยคลื่นความถี่ที่ต่ ากว่า 30 MHz  

หลังจากท่ีใบอนุญาตส าหรับการทดลองส่งสัญญาณวิทยุระบบ DAB+ (Trial license) หมดอายุลงเมื่อ 
พ.ศ. 2558 และรัฐบาลได้รับผลตอบรับที่ดี Radio Televisyen Malaysia (RTM) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการกระจาย
เสียงแห่งชาติมาเลเซียได้เสนอกระทรวงการสื่อสารและมัลติมีเดียให้ใช้ DAB+ เป็นระบบมาตรฐานในการรับส่ง
สัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในมาเลเซีย โดย RTM และรัฐบาลได้อยู่ระหว่างการเตรียมการในการกระจายเสียง
วิทยุระบบ DAB+ เพ่ือใช้งานในเชิงพาณิชย์ 

 

 

 

DSO (พ.ศ.) 2552 (trial) 

ASO (พ.ศ.เริ่มต้น) - 

ประเภทเทคโนโลยี DRM30 และ DAB+ (trial) 

ช่วงคลื่นความถี่ 
535-1700 kHz (DRM30) และ 

Band III 174-240 MHz (DAB+) 
จ านวนประชากร 30.7 ล้านคน 

จ านวนครัวเรือน 7.2 ล้านครัวเรือน 

อัตราการครอบคลุมของ
โครงข่าย  

10% 

อัตราการเข้าถึงประชากร N.A. 
GDP/Capita PPP (USD) 
(พ.ศ. 2557) 

25,639 
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• การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐ   

ผู้ก ากับกิจการกระจายเสียง Ministry of Communication and 
Multimedia 

ผู้ถือใบอนุญาตในการท าการ
ทดลองกระจายเสียงวิทยุ
ระบบ DAB+ 

Radio Televisyen Malaysia (Malaysia 
National Broadcaster) 

ระยะเวลาของใบอนุญาต ใบอนุญาตทดลองกระจายเสียงหมดอายุเมื่อ
สิ้นปี พ.ศ. 2558 และยังไม่มีแนวทางท่ี
ชัดเจนส าหรับใบอนุญาตเพ่ือให้บริการจริง 

วิธีการให้ใบอนุญาต รัฐบาลพิจารณาออกให้ 
ค่าใช้บริการ Multiplex  ไม่มีข้อมูลแน่ชัด 

จ านวน DAB Multiplex  
(พ.ศ. 2559) 

- ระดับท้องถิ่น 1 ราย 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตส าหรับ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของมาเลเซีย 

Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) เป็นหน่วยงานก ากับดูแล
การให้บริการสื่อสารและอุตสาหกรรมมัลติมีเดียในมาเลเซียประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
Digital Sound Broadcasting (DSB) และ Digital Terrestrial Television (DTT) ซึ่ง DSB และ DTT ต่างได้
เสนอมาตรฐานส าหรับ DAB (รวมทั้ง DAB+) และ DVB (Digital Video Broadcasting) ตามล าดับ ให้เป็น
มาตรฐานระบบดิจิตอลของมาเลเซีย โดยขณะนี้รัฐบาลก าลังอยู่ระหว่างการท าประชามติ อย่างไรก็ตามขณะนี้ 
MCMC ยังไม่มีการประกาศแนวทางในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลอย่างชัดเจน 

นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล 

RTM ได้จัดให้มีการทดลองด้านเทคนิค โดยได้รับการสนับสนุนจาก  MCMC การทดลองนี้ได้ใช้
เครื่องส่งสัญญาณ 1 เครื่องบนอาคาร Kuala Lumpur Tower กับอีก 5 เครื่อง ที่ Kelang, Bukit Lanjan, 
Bukit Sungei Besi, Kalang และ Sepang โดยท าการกระจายส ัญญาณคลื ่นว ิทย ุบน VHF Band III, 
Channel 11B และให้บริการแบบคู่ขนานทั้งระบบแอนะล็อกและ DAB+ จ านวน 15 สถานีและบริการข้อมูล
พิเศษ (EDG: exclusive data service) อีก 1 สถานี ซึ่งต่างก็ได้รับผลตอบรับที่ดี 

นอกจากนี้รัฐบาลจัดให้มีการประชุมและสัมมนาต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับ  

การกระจายสัญญาณระบบดิจิตอล DAB+ ให้กับทั้งประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจ เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วน
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เกี่ยวข้องเกิดความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี DAB+ รวมถึงความสามารถที่นอกเหนือจากการกระจายเสียงของ

ระบบ เช่น การส่งข้อความตัวอักษร และ Slideshow (SLS)  เพ่ือน าเทคโนโลยี DAB+ ไปประยุกต์ใช้งานให้

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยล่าสุดมีการจัดสัมมนา “ABU Digital Broadcasting Symposium” ประจ าปี  

พ.ศ. 2559 ในหัวข้อ Innovating Digital Connections ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 3 มีนาคม  

พ.ศ. 2559 ที่โรงแรม Istana Kuala Lumpur โดยการสัมมนาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกระตุ้นความคิดในกลุ่ม

ผู้ได้รับมอบหมายให้คิดค้นกลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยี เพ่ือให้การบริการทางวิทยุและโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลเติบโตอย่างยั่งยืนแม้ในยุคที่การแข่งขันสูง นอกจากนั้นยังมีการหารือเกี่ยวกับแผนงานการให้บริการแบบ

บูรณาการที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้บริโภค 

• ความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ   

รัฐบาลมาเลเซียจะท าการขยายโครงข่ายการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลหลังจากท่ี
การขยายโครงข่ายของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเสร็จสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศ เนื่องจากทั้งสองระบบนี้มี
ลักษณะคุณประโยชน์ที่คล้ายกันมาก เช่น มีเนื้อหาที่มากขึ้น รูปแบบที่หลากหลาย และคุณภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น 
การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ฟังเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอลจะง่ายขึ้นหากประชาชน
เข้าใจถึงรูปแบบของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

 

นอกจากนี้ RTM คาดการณ์ว่าการขยายโครงข่ายระบบดิจิตอลทั่วประเทศจะใช้ระยะเวลาประมาณ  
10 ป ีทั้งนี้อ้างอิงจากประสบการณ์ในการขยายโครงข่ายวิทยุระบบแอนะล็อก FM ในอดีต และมีการวางแผนที่
จะขยายโครงข่ายโดยเริ่มจากเมืองใหญ่ตามแนวชายฝั่งทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของมาเลเซีย ก่อนจะ
ตามมาด้วยเมืองขนาดเล็กและพ้ืนที่ในระดับภูมิภาค  

 

ภาพที่ 2-79 การสัมมนา ABU Digital Broadcasting Symposium ประจ าปี พ.ศ. 2559  
ในหัวข้อ Innovating Digital Connections 
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• การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

เนื่องจากมาเลเซียยังไม่ประกาศให้มีบริการรับส่งสัญญาณวิทยุด้วยระบบดิจิตอลอย่างเป็นทางการ 
ทางผู้ประกอบการจึงยังไม่ได้มีบทบาทในการผลักดันมากนัก Radio Televisyen Malaysia (RTM) ซึ่งเป็น
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีขับเคลื่อนเรื่องนี้ 

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 RTM ได้เชิญหน่วยงานอ่ืน เช่น MCMC บรรดาสมาชิกของอุตสาหกรรม
วิทยุท้องถิ่น และบริษัท Telecoms Malaysia ให้เข้ามาท าการศึกษาการทดลองภาคสนามร่วมกัน โดย
จุดประสงค์หนึ่งของการศึกษาเพ่ือก าหนดจ านวนเครื่องรับสัญญาณขั้นต่ าที่ควรมีภายในอาคารเพ่ือป้องกัน 
การขาดหายของสัญญาณ รวมทั้งการทดสอบการรับส่งสัญญาณวิทยุระบบ DAB+ ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเมื่อ
พิจารณาจากพลังงานที่ใช้เพียง 1 กิโลวัตต์ แต่สามารถส่งสัญญาณได้รัศมีไกลกว่า 20-30 กิโลเมตร ซึ่งเป็น
ระยะปกติที่เครื่องส่งสัญญาณ FM (FM transmitters) สามารถท าได้ด้วยพลังงานที่เท่ากัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าว
ตรงกันกับตัวเลขของ ITU และของการรับส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในออสเตรเลีย  

หลังจากนั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 RTM ร่วมกับ Aisa Pacific Broadcasting Union (ABU) 
และ WorldDAB ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และท าการทดลองรับส่งสัญญาณวิทยุระบบ DAB+ อีก
ครั้งในเมืองกัวลาลัมเปอร์ 

• เนื้อหาของสื่อดิจิตอล   

ช่วงทดลองรับส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอล มาเลเซียมี Multiplex ระดับท้องถิ่น 1 ราย ที่ให้บริการ
รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ โดยออกอากาศคู่ขนานกับการรับส่งสัญญาณด้วยระบบ 
แอนะล็อกจ านวน 12 สถานี ซึ่งเป็นช่องสถานีของ RTM 7 สถานี และเป็นของสถานีที่ให้บริการประเภทธุรกิจ 
5 สถานี จึงยังไม่มีเนื้อหารายการที่หลากหลายเมื่อเทียบกับระบบแอนะล็อก ทั้งนี้เนื้อหาหลักจะเป็นประเภท
รายการเพลง รายการข่าว และ talk show 

ปัจจุบันมาเลเซียมีสถานีวิทยุในระบบแอนะล็อกกว่า 60 สถานี ซึ่งในอนาคตผู้ให้บริการกระจายเสียง  
(Broadcasters) จะด าเนินการย้ายบริการเนื้อหามาไว้บนช่องดิจิตอลทีละส่วน โดยบางส่วนจะยังให้บริการใน
ระบบแอนะล็อก 

 

 กระจายเสียงคู่ขนานกับ
ระบบ AM / FM 

กระจายเสียงด้วยระบบ
ดิจิตอลเท่านั้น 

ช่องสถานีรวม 

ช่องสถานี DAB+  12 0 12 
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ช่องสถานีวิทยุบนระบบ DAB+ 

 
  

ประเภทเนื้อหา ประเภทผู้ให้บริการ ตัวอย่างช่องสถานี สัญลักษณ์ช่องสถานี 

เพลง ธุรกิจ Era, FLY, Hitz, HOT, 
Suria 

 

สาธารณะ Ai, Minnal, Radio 
Klasik, Traxx 

 

ข่าวสาร สาธารณะ Nasional  

รายการบันเทิงและ
ข่าวสาร 

สาธารณะ Sabah, Wai 
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2.3.8 สรุปการเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศ 

ตารางสรุปการเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศ 

ปัจจัยท่ีใช้
เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย 

ภาพรวมการเปลี่ยนผ่านระบบ 
DSO พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2552 (ทดลอง) 

ASO (ปีเร่ิมต้น) - พ.ศ. 2559-2560 
(โดยประมาณ) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2563-2567 
(โดยประมาณ) 

- - - 

ประเภท
เทคโนโลย ี

HD (IBOC) DAB/DAB+ DAB/DAB+ DAB/DAB+/DAB+ 
islands 

DAB+ DAB+ DRM30/DAB+ 

ช่วงคลื่นความถี ่ AM  
(540-1700 kHz) 
FM  
(88-108 MHz) 

VHF Band III  
(174 - 240MHz)  
 

VHF Band III  
(174 - 240 MHz) 

VHF Band III  
(174-240 MHz) 

VHF Band III  
(174 - 240 MHz) 

VHF Band III  
(220.352 MHz) 

535-1700 kHz 
(DRM30) และ VHF 
Band III 174-240 
MHz (DAB+) 

อัตราการเข้าถึง
ประชากร  

N.A. 54% 60% 49% 24% N.A. N.A. 

การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากรัฐบาล 

หน่วยงานผู้ก ากับ
ดูแลกิจการ
กระจายเสียง 

Federal 
Communications 
Commission (FCC) 

The Office of 
Communications 
(Ofcom) 

Norwegian Media 
Authority (NMA) 

The Federal Office 
of Communications 
(OFCOM) 

Australian 
Communications and 
Media Authority 
(ACMA) 

The Communications 
Authority (CA) 

Malaysian 
Communications 
and Multimedia 
Commission (MCMC) 
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ปัจจัยท่ีใช้
เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย 
ผู้ถือใบอนุญาต
คลื่นความถี ่

ผู้ให้บริการสถานีวิทยุ
ใช้ใบอนุญาตคลื่น
ความถี่ AM/FM เดิม 

Multiplex operators, 
broadcasters, 
multiplex 
consortiums 

ผู้ให้บริการ Multiplex 
และผู้กระจายเสียง  
ผู้ให้บริการสถานีวิทย ุ

OFCOM 
 

Multiplex operator 
หรือ สถานี
วิทยุกระจายเสียง โดย
ถือผ่าน JVC (Joint 
Ventures Company) 

Digital Broadcasting 
Corporation Hong 
Kong Limited, Metro 
Broadcast 
Corporation Limited 
และ Phoenix U Radio 
(ส าหรับ Phoenix U 
radio ไดค้ืนใบอนุญาต
เมื่อปลาย พ.ศ. 2558)  

Radio Televisyen 
Malaysia (RTM) 

ระยะเวลาของ
ใบอนุญาต
ให้บริการกระจาย
เสียง 

- 12 ปี - มีอายุจนถึง พ.ศ. 
2567 (ส าหรับวิทยุ
ธุรกิจ) 

- 14 ปี (ส าหรับวิทยุ
ชุมชน) 

- ไม่ก าหนดเวลาสิ้นสุด 12 ปี ใบอนุญาตทดลอง
หมดอายุเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 
2558 และยังไม่มี
แนวทางที่ชัดเจนส าหรับ
ใบอนุญาตเพื่อให้บริการ
จริง  

วิธกีารให้
ใบอนุญาตบริการ
กระจายเสียง 

ไม่มีการออก
ใบอนุญาตเพิ่มเติม 
เนื่องจากสามารถใช้
ใบอนุญาตเดมิที่มีอยู่ 

Beauty Contest ผู้ประกอบการสมัครขอ
ใบอนุญาตกับ NMA 

ผู้ประกอบการสมัครขอ
ใบอนุญาตกับ OFCOM 

- ให้ใบอนุญาตแก่ JVC 
ในพื้นที่ 5 เมืองหลัก 

- ส าหรับพ้ืนท่ีภาคอื่นๆ 
ยังอยู่ในช่วงวางแนว
ทางการให้ใบอนุญาต 

รัฐบาลพิจารณาออกให้ รัฐบาลพิจารณาออกให ้
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ปัจจัยท่ีใช้
เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย 
โดยใช้ระบบ IBOC ที่ 
iBiquity ผลติ 

ค่าใช้บริการ Mux ระบบ HD ไม่มี Mux 
(ผู้ให้บริการสถานีวิทยุ 
ผู้ผลิตชิปเซต และ
ผู้ผลิตอุปกรณ์รับ
สัญญาณ จ่ายค่า
สิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ
ให้แก่ iBiquity)   

ก าหนดโดย Multiplex 
operator 

ก าหนดโดย Multiplex 
operator 

ก าหนดโดย Multiplex 
operator 

ขึ้นอยู่กับ JVC โดยอยู่
ภายใต้กรอบของ ACCC 

HK$50 ต่อ 1 kHz ของ
คลื่นความถี่ท่ีได้ (จ่ายทุก
ปี) 

N.A. 

จ านวน DAB 
Mux 

- - ระดบัชาติ 2 ราย 
- ระดับภูมภิาค 10 ราย 
- ระดับท้องถิ่น 51 ราย 
(และอยู่ระหว่างการ
ทดลองอีก 10 ราย) 

- ระดับชาติ 1 ราย 
- ระดับภูมิภาค 7 ราย 
- ระดับท้องถิ่น 6 ราย 

- ระดับชาติ 1 ราย 
- ระดับภูมิภาค 2 ราย 
- ระดับท้องถิ่น 1 ราย 

ระดับภูมภิาค 13 ราย 
(และอยู่ระหว่างการ
ทดลอง 2 ราย) 

ระดับชาติ 1 ราย ระดับท้องถิ่น 1 ราย 

การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

ไม่มีการสนับสนุนหลัก
จากภาครัฐ เนื่องจาก 
FCC เห็นว่าควรเป็น
หน้าท่ีของ iBiquity 
(เจ้าของลิขสิทธิ์
เทคโนโลยี) 

- ยกเว้นการเก็บ
ค่าธรรมเนียมตาม
สัดส่วนรายได้ของผู้
กระจายเสียง 

- ให้เงินสนับสนุน
บางส่วนแก่สถานีวิทยุ

- สนับสนุนทางอ้อม
ผ่าน NRK และ 
Norkring  

- ส่งเสริมผ่าน NRK 
จากค่าใบอนุญาต
โทรทัศน์ โดยเป็น

- สนับสนุนผ่านการให้
เงินทุน และการน า
รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการฟัง
วิทยุมาใช้ 

- จัดสรรคลื่นความถี่ให้
สถานีวิทยุรายเดิม โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย  

- สนับสนุนทางการเงินแก่
สถานีวิทยุกระจายเสียง
ในภูมิภาค 

- ไม่มีการสนับสนุนท่ีโดด
เด่น นอกจากจัดตั้ง 
DAB Steering 
Committee ร่วมกับ
ภาคเอกชน เพื่อ
สนับสนุนการ

- MCMC สนับสนุน
การทดลองด้าน
เทคนิคโดย RTM  

- รัฐบาลได้จัดการ
ประชุมและสมัมนา
ต่างๆ เกี่ยวกับการ
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ปัจจัยท่ีใช้
เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย 
ในการติดตั้งอุปกรณ์
รับส่งสญัญาณ 

- ต่ออายุใบอนุญาต
วิทยุกระจายเสียงใน
ระบบแอนะล็อกโดย
อัตโนมัติให้แกร่ายที่
ให้บริการคู่ขนานกับ
ระบบดิจติอล 

จ านวนเงินโดยรวม
แล้วประมาณ 
12,680 ล้านบาท 

- สนับสนุนให้พัฒนา
ระบบ DAB+ 
islands เพื่อใช้งานใน
พื้นที่ขนาดเล็ก 

- ช่วยสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 80% ของ
การกระจายเสียง
คู่ขนาน 

ด าเนินงานต่างๆ และ
สร้างความรับรู้แก่
ประชาชน 

กระจายสัญญาณ
ระบบดิจติอล DAB+ 
ให้ท้ังประชาชนและ
ผู้ประกอบการที่สนใจ 

ความครอบคลุมของโครงข่ายสญัญาณ 
อัตราการ
ครอบคลุมของ
โครงข่าย 
(ครัวเรือน) 

90% 96% 99.5% 99% 65% 84% 10% 

การสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชน 
หน่วยงานพิเศษ
เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ ์

HD Digital Radio 
Alliance 

Digital Radio UK Digital Radio 
Norway 

DigitalRadio Commercial Radio 
Australia (CRA) 

DAB Steering 
Committee 

- 

ช่องทางการ
สื่อสาร 

แคมเปญการตลาด 
โฆษณาสิ่งพิมพ์ เว็บ
แบนเนอร์ ใบปลิว 

เว็บไซต์ 
ukdigitalradio.com
แคมเปญการตลาด

เว็บไซต์ radio.no สื่อ
ออนไลน์แคมเปญ

เว็บไซต์ 
digitalradio.ch 

เว็บไซต์ 
digitalradioplus.com.au 
แคมเปญการตลาด ป้าย

เว็บไซต์ 
digitalradio.gov.hk 
โฆษณา และ

วิทยุ และการประชุม
และสมัมนาต่างๆ ท่ีจัด
โดยรัฐบาล 
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ปัจจัยท่ีใช้
เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย 
เอกสารกราฟฟิก 
Audio podcast และ
คลิปวิดีโอ 

โฆษณาทางวิทยุ ป้าย
ประกาศข้างรถโดยสาร
ประจ าทาง หรือรถ
แท็กซี่ โทรทัศน์ ป้าย
ขนาดใหญ่ (Billboard) 

การตลาด ป้ายโฆษณา 
วิดีโอ 

แคมเปญการตลาด 
ป้ายโฆษณา วิดีโอ 
 

โฆษณา ประชาสมัพันธ์
ต่างๆ ป้ายขนาดใหญ่ 
(Billboard) และวิดีโอ 

ประชาสมัพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซตเ์ป็นหลัก 

การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 
หน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อน
วิทยุระบบดิจิตอล 

iBiquity Digital Radio UK และ 
Radio Centre 

Digital Radio 
Norway 

DigiMig และ MCDT CRA และ CBAA HKDRD RTM 

ความพร้อมและ
การมีส่วนร่วม
ของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ประกอบการราย
ใหญ่และรายกลาง
บางส่วนท่ีติดตั้งระบบ 
HD มีความพร้อม 
(15% ของจ านวน
สถานีท้ังหมด) ขณะที่
ผู้ประกอบการจ านวน
มากยังชะลอการ
ตัดสินใจ 
 

- ผู้ประกอบการรายใหญ่
มีความพร้อมทีด่ ี

- ผู้ประกอบการท้องถิ่น 
หรือรายย่อย ยังไมม่ี
ความพร้อมในการ
เปลี่ยนระบบ เนื่องจาก
ขาดแคลนเงินลงทุน
และยังไม่เห็นว่าจ าเป็น 

- ผู้ให้บริการโครงข่าย
รับส่งสญัญาณวางแผน
ลงทุนขยายการติดตั้ง 

- ผู้กระจายเสยีงส่วน
ใหญ่มีความพร้อม โดย
มีบางสถานีน าร่องยุติ
การให้บริการในระบบ
แอนะล็อกแล้ว 

- ผู้ผลติรถยนต์ส่วน
ใหญ่มีความพร้อม โดย
ปัจจุบัน 63% ของ
รถยนต์ที่ออกใหม่จะมี
วิทยุดิจิตอลระบบ 

- ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนมีบทบาท
อย่างมาก โดยเฉพาะ
ทางด้านการเสนอ
แนวทางและความ
คิดเห็นต่อการเปลี่ยน
ผ่านระบบวิทยุ  

- ผู้ผลติรถยนต์ส่วนมาก
มีความพร้อมโดยวิทยุ 
DAB+ ถูกติดตั้งให้
เป็นมาตรฐานถึง 

ร้านค้าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสร์่วมกับ
บริษัท Endota และ 
Sony ท าแคมเปญ  ส่วน
ผู้ผลิตรถยนต์และผูผ้ลิต
เครื่องรับวิทยุ ได้ร่วมมือ
กันในการติดตั้งวิทยุ
ดิจิตอลเป็นมาตรฐาน
ส าหรับรถยนตร์ุ่นใหม่ที่
ผลิตออกมา 

- สถานีวิทยุหลัก 4 รายมี
ความพร้อม โดยได้
รวมกลุม่กันในนาม 
Consortium เพื่อดูแล
การวางแผนโครงข่าย 

- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ยังไม่ค่อยมีบทบาทใน
การส่งเสริมการตลาด 

- นอกจาก RTM 
ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ยังไมม่ีความพร้อม
มากนัก 

- มีผู้กระจายเสียงภาค
ธุรกิจอีกเพียง 5 รายที่
ทดลองให้บริการ 
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ปัจจัยท่ีใช้
เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย 
transmitter อย่าง
ต่อเนื่อง 

- ผู้ผลติรถยนต์ส่วนมาก
มีความพร้อมโดยวิทยุ 
DAB ถูกติดตั้งเป็น
มาตรฐานถึง 80% ของ
รถยนต์ผลิตใหม ่

DAB/DAB+ เป็น
อุปกรณ์มาตรฐาน 

 

65% ของรถยนต์
ผลิตใหม ่

 

เนื้อหาของสื่อดิจิตอล 
จ านวนรวมช่อง
สถานี (service) 
บนระบบดิจิตอล 

2,200 ช่องสถานีหลัก 
(HD1) และ 1,500 ช่อง
สถานีรอง (HD2, HD3, 
HD4) 

285 ช่องสถาน ี 108 ช่องสถาน ี 129 ช่องสถาน ี 389 ช่องสถาน ี 17 ช่องสถานี 12 ช่องสถานี 

จ านวนช่องสถานี
ที่ออกอากาศใน
ระบบดิจิตอล
เท่านั้น 

1,500 ช่องสถานี 
(HD2, HD3, HD4) 

111 ช่องสถาน ี 15 ช่องสถานี 43 ช่องสถานี 187 ช่องสถาน ี 13 ช่องสถานี - 
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ปัจจัยท่ีใช้
เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย 
ความหลากหลาย
ของประเภท
เนื้อหา (เทียบกับ
ระบบแอนะล็อก) 

มีความหลากหลาย
พอสมควร เช่น ช่อง
สถานีส าหรับ 
ครอบครัว ข่าว/
สนทนา กีฬา เพลง
วัฒนธรรม กลุม่ 
LGBT และศาสนา 

มีความหลากหลาย
ค่อนข้างมาก เช่น ช่อง
รายการส าหรับเด็ก 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
กีฬา และเพลงส าหรับ
กลุ่มเฉพาะ (niche 
music) 

มีความหลากหลาย
พอสมควร เนื่องจาก
ช่องรายการส่วนมาก
ออกอากาศคู่ขนาน   

มีความหลากหลาย
ค่อนข้างมาก เช่น ช่อง
รายการศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม และเพลง
ส าหรับกลุ่มเฉพาะ 
(niche music) 

มีความหลากหลายมาก 
แบ่งเป็น 20 ประเภท 
เช่น ช่องรายการ
ประเภทข่าวกีฬาและ
แข่งรถ เพลง top40 
เพลงยุค 80s และ
สนทนา 

ยังไม่มีความหลากหลาย
มากนัก โดยรายการส่วน
ใหญ่เป็นประเภท 
รายการเพลง การศึกษา 
ข่าว/ข้อมูลข่าวสาร 
ศาสนา และข่าวหรือ
เหตุการณ์ในชุมชน 

ไม่มีความหลากหลาย 
(ช่องสถานีท้ังหมด
ออกอากาศคู่ขนาน) 

เคร่ืองรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล 

ยอดขายสะสม
เคร่ืองรับ
สัญญาณ  
(รวมแบบ 
stand-alone 
และ in-car) 

12 ล้านเครื่อง  
(ข้อมูลถึงปี พ.ศ. 
2556) 

25.6 ล้านเครื่อง (ข้อมูล
ถึงปี พ.ศ. 2559) 

2.8 ล้านเครื่อง (ข้อมูล
ถึง พ.ศ. 2559) 
600,000 เครื่องใน
รถยนต ์

2.4 ล้านเครื่อง  
(ข้อมูลถึง พ.ศ. 2559) 

2.37 ล้านเครื่อง  
(ข้อมูลถึง พ.ศ. 2559) 
 
370,000 เครื่องใน
รถยนต ์

350,000 เครื่อง (ข้อมูล
ถึง พ.ศ. 2558) 
 
 

- 

ราคาเคร่ืองรับ
สัญญาณ 

ประมาณ USD 50 –
900  
(1,750-31,500 บาท) 

ประมาณ £15 – 180 
(765-9,200 บาท)  

ประมาณ Kr 450 – 
3,250 (1,900-13,900 
บาท) 

ประมาณ CHF 100 – 
500  
(3,600-18,000 บาท) 

ประมาณ AUD 100 – 
450  
(2,670-12,,000 บาท) 

ประมาณ HKD 460 – 
1,000  
(2,000-4,500 บาท) 

- 



 รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2-176 

 
 

2.3.9 วิเคราะห์จากกรณีศึกษา และข้อเสนอแนะต่อการเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

บทวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และปัจจัยความส าเร็จ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์  

สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง และมาเลเซีย โดยมีกรอบการศึกษาที่ครอบคลุมตั้งแต่สถานการณ์  

การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและส่งเสริมให้การรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การก ากับดูแลและการสนับสนุนจาก

รัฐบาล การขยายความครอบคลุมของโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล การสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้

แก่ประชาชน การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ตลอดจนเนื้อหาในระบบดิจิตอล และ

เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล พบว่าปัจจัยที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบ

ดิจิตอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การประกาศแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอลที่ชัดเจน การมีแนวทางการให้ใบอนุญาตที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายเดิมเปลี่ยนผ่านไปสู่  

การกระจายเสียงในระบบดิจิตอล การประชาสัมพันธ์ที่ดีทั้งจากภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน และ  

การสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สรุปได้ดังนี้ 

 1. การประกาศแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่ชัดเจน: จากกรณีของ 
ออสเตรเลียซึ่งถือเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ
ดิจิตอล โดยรัฐบาลได้ประกาศให้ผู้ประกอบการและประชาชนรับทราบถึงแผนการเปลี่ยนระบบการรั บส่ง
สัญญาณวิทยุสู่ระบบดิจิตอลล่วงหน้าถึง 4 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548) ก่อนเริ่มให้บริการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการให้เวลาผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อม 
อีกท้ังยังช่วยสร้างความรับรู้ต่อประชาชนก่อนที่จะเริ่มให้บริการจริง 

2. การมีแนวทางการให้ใบอนุญาตที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายเดิมเปลี่ยนผ่านไปสู่การกระจายเสียง
ในระบบดิจิตอล: สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ประกอบการรายเดิมได้รับจัดสรรใบอนุญาต
กระจายเสียงก่อนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดต้นทุนของสถานีวิทยุ ท าให้สถานีวิทยุ
สามารถจัดสรรงบประมาณไปใช้ในการท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนหันมาฟังวิทยุ
ระบบดิจิตอลมากขึ้น ประกอบกับมาตรการป้องกันการแข่งขันจากผู้เล่นรายใหม่ ดังเช่นที่รัฐบาลออสเตรเลีย
ก าหนดไม่ให้มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดในช่วง 6 ปีแรก เพ่ือป้องกันการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดและ
ช่วยให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลสามารถท าก าไรได้ 
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 3.  ก า รประชาสั ม พันธ์ ที่ ดี ทั้ ง จ ากภาครั ฐ และผู้ ป ร ะกอบการภาค เอกชน :  ช่ ว ยท า ให้ 
ตลาดวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลมีผู้ฟังที่เพียงพอส าหรับสถานีวิทยุในการดึงดูดรายได้จากการโฆษณา 
โดยการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐจะเป็นหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
ในขณะที่การประชาสัมพันธ์จากภาคเอกชนจะช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ท าให้อัตราการรับฟังวิทยุใน
ระบบดิจิตอลเติบโตได้รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการรวมกลุ่มกันของภาคเอกชนเพ่ือท าหน้าที่ให้ 
การสนับสนุน เช่น กรณีของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีหลายหน่วยงานร่วมกันท าประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้เกิด
การฟังวิทยุระบบดิจิตอล ได้แก่ DigitalRadio, DigiMig และ MCDT โดยมีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
ผ่านหลายช่องทาง ทั้งทางวิทยุ ป้ายโฆษณา และสื่อสังคมออนไลน์     

 4. การสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน: ความร่วมมือจากทั้งรัฐบาล ผู้ให้บริการโครงข่าย 
ผู้ให้บริการอุปกรณ์โครงข่าย ผู้ให้บริการกระจายเสียง และร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมรถยนต์ จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุไปสู่ระบบดิจิตอลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างจากกรณีของออสเตรเลียที่รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการด าเนินการของผู้ให้บริการ
โครงข่ายและผู้ให้บริการกระจายเสียง ขณะที่ผู้ให้บริการกระจายเสียงซึ่งเป็นภาคเอกชนก็มีการรวมกลุ่มกัน
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิตอลให้แก่ประชาชน ด้านร้านค้าก็มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม  
การขายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล นอกจากนี้ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตวิทยุยังสนับสนุนให้มี
การตดิต้ังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเป็นอุปกรณ์มาตรฐานส าหรับรถยนต์รุ่นใหม ่

อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยความส าเร็จแล้ว ยังมีปัจจัยส าคัญที่เป็นความท้าทายที่หลายประเทศต้อง
เผชิญคล้ายกัน ได้แก่ ปัญหาในการขยายโครงข่าย การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแล 
ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ฟัง ดังนี้ 

1. การขยายโครงข่าย: อุปสรรคด้านการขยายโครงข่ายการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลเกิดขึ้นจาก 2 ประการ ประการแรกคือปัญหาด้านสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพ้ืนที่ห่างไกล ในหุบเขาหรือบริเวณอากาศหนาวเย็นจัดที่ท าให้การติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายสัญญาณท าได้
ล าบาก ตัวอย่างประเทศที่เผชิญปัญหานี้ ได้แก่ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีเทือกเขาอยู่มาก ประกอบ
กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นท าให้การเดินทางไปติดตั้งอุปกรณ์ล าบากยิ่งขึ้น ประการที่สองคือปัญหาด้าน 
การขาดแคลนเงินลงทุนในการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือขยายโครงข่าย ดังเช่นที่ผู้ ให้บริการกระจายเสียงรายย่อยใน
สวิตเซอร์แลนด์ประสบจนรัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือโดยการสนับสนุนการพัฒนาระบบ DAB+ islands ซึ่ง
เป็นระบบที่ให้บริการวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนทีค่รอบคลุมขนาดเล็กและมีต้นทุนต่ า 

 2. การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแล: บางประเทศท่ีไม่ประสบความส าเร็จใน
การให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เนื่องจากภาครัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแลไม่ให้
การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างกรณีสหรัฐอเมริกาที่หน่วยงานก ากับดูแล (FCC) ไม่มีบทบาทใน 
การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ แต่ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดโดยให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย
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ตนเอง หรือกรณีของฮ่องกง ที่ภาครัฐไม่มีแผนการสนับสนุนอย่างชัดเจน และเมื่อมีผู้ประกอบการบางราย  
ขอคืนใบอนุญาตเนื่องจากไม่สามารถบริหารธุรกิจให้มีก าไรได้ รัฐบาลก็ยินยอมให้ยกเลิกโดยไม่ได้มีมาตรการจูง
ใจให้ผู้ประกอบด าเนินการต่อ 

3. ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ: อีกหนึ่งอุปสรรคของการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลก็คือความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ ตัวอย่างเช่น  กรณีของสหรัฐอเมริกา
และฮ่องกง ซึ่งผู้ให้บริการกระจายเสียงบางส่วนยังไม่เห็นประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจนส าหรับ  
การเปลี่ยนมาให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ส่วนในกรณีของนอร์เวย์และ
สวิตเซอร์แลนด์ พบว่าผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นขาดแคลนเงินลงทุนส าหรับติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายส าหรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

 4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ฟัง: จากการศึกษาพบว่าประเทศส่วนใหญ่ที่มีการรับส่งสัญญาณ
วิทยุในระบบดิจิตอลใช้เวลาค่อนข้างนาน (เกิน 10 ปี) ในการเพ่ิมอัตราการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอล (DAB radio take up rate) ให้เทียบเท่าหรือสูงกว่าอัตราการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบ 
แอนะล็อก ยกตัวอย่างเช่น นอร์เวย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศแรกท่ีเริ่มกระจายเสียงวิทยุในระบบดิจิตอล ใช้เวลา
ถึง 20 ปีในการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับฟังวิทยุของประชาชนให้หันมานิยมฟังวิทยุในระบบดิจิตอลมากกว่า
ระบบแอนะล็อก ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ฟังยังคุ้นเคยกับการฟังวิทยุในระบบแอนะล็อกอยู่และยังไม่เห็น
ถึงความจ าเป็นที่จะต้องลงทุนซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยุใหม่เพ่ือรับสัญญาณระบบดิจิตอล นอกจากนี้ผู้ฟังยังมี
ช่องทาง (แพลตฟอร์ม) อ่ืนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในการรับฟังวิทยุ เช่น อินเทอร์เน็ต 

กล่าวโดยสรุป กรณีศึกษาแต่ละประเทศแม้จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดทว่าปัจจัยหลักที่มีผล
ต่อความส าเร็จในการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลนั้นก็สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ได้กับประเทศอ่ืน ซึ่งการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดอุปสรรคของการเริ่มรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เช่น การประกาศแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลที่ชัดเจนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเป็นการให้เวลาแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในการเตรียม
ความพร้อม รูปแบบการให้ใบอนุญาตที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายเดิมเปลี่ยนผ่านไปสู่การกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอลถือเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐเ พ่ือช่วยสร้างฐานการด าเนินธุรกิจที่ยั่ งยืน ส่วนการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีทั้งจากภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนเป็นการสร้างการรับรู้ของประชาชนและส่งเสริม
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารับฟังวิทยุในระบบดิจิตอลมากขึ้น ในขณะที่การสนับสนุนจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะช่วยผลักดันให้การด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะต่อการเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทย 
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้กระจายเสียงจ านวนมากรวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 ราย ทั้งประเภทที่ด าเนินการ

ก่อนพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ และประเภทที่ถือใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ท าให้ 
การแบ่งใช้คลื่นความถี่ในการกระจายสัญญาณวิทยุระบบแอนะล็อก AM/FM ค่อนข้างถี่มาก จึงเกิดปัญหา 
การรบกวนสัญญาณกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยกระดับคุณภาพการกระจายเสียงวิทยุ ตลอดจนเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยแบ่งภาคส่วนผู้ประกอบการอย่างชัดเจนขึ้น กสทช.จึงออกแผน 

การเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ทั้งนี้จากการศึกษาเปรียบเทียบ
กรณีศึกษาต่างประเทศ ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ และมีแนวทางเสนอแนะต่อการเริ่มการรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทย เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และราบรื่น 

ความร่วมมือของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนถือเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญที่สุดในการเปลี่ยน
ผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละภาคส่วนควรให้  
การสนับสนุนดังต่อไปนี้ 
1. ภาครฐั  

1.1. ควรมีแผนการก ากับดูแลและแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่ชัดเจน 
โดยประกาศให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนและประชาชนทราบล่วงหน้าเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ประกอบการและให้เวลาเตรียมความพร้อมแก่ทุกฝ่าย 

1.2. ควรออกแนวทางการให้ใบอนุญาตและการด าเนินงานของผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม กล่าวคือ 
ราคาเริ่มต้นในการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทธุรกิจไม่ควรสูงเกินไป 
เนื่องจากผู้ประกอบการจ าเป็นต้องลงทุนเพ่ิมทั้งในการติดตั้งระบบใหม่ การผลิตเนื้อหาใหม่  
การประชาสัมพันธ์ท าการตลาดเพ่ือให้ผู้ ฟังรับรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิตอลมากขึ้น 

นอกจากนี้ควรมีเกณฑ์ควบคุมราคาการให้บริการโครงข่ายเพ่ือให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

1.3. ควรสร้างแรงจูงใจแก่ผู้กระจายเสียงให้หันมาให้บริการกระจายเสียงวิทยุในระบบแอนะล็อกโดยอาจ
พิจารณาการสนับสนุนเงินทุนในการออกอากาศคู่ขนานในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลส าหรับ
การเปลี่ยนผ่านในระยะแรก การก าหนดกรอบเวลากันผู้เล่นรายใหม่ ไม่ให้เข้ามาในตลาดเพ่ือให้ 
ผู้กระจายเสียงรายเดิมได้ลงทุนพัฒนาเนื้อหาใหม่ในการดึงดูดผู้ฟังโดยไม่ต้องเป็นกังวลถึงการถูกแย่ง
ชิงส่วนแบ่งตลาดหรือการอนุญาตให้ผู้กระจายเสียงสามารถเลือกรูปแบบการใช้คลื่นความถ่ีได้ โดยไม่
มีข้อจ ากัด เช่น สามารถใช้ส่งสัญญาณกระจายเสียงคุณภาพสูง ส่งสัญญาณร่วมหลายรายการหรือ
ให้บริการ datacasting 
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1.4. ควรก าหนดเกณฑ์การยุติการให้บริการกระจายเสียงวิทยุในระบบแอนะล็อกอย่างชัดเจนเพ่ือให้เกิด
ความตื่นตัวในทุกภาคส่วน 

2.  ผู้ผลิตรายการและผู้รวบรวมรายการ 

2.1. ผู้ผลิตรายการควรพัฒนาการให้บริการโดยสร้างเนื้อหาใหม่ที่หลากหลายและตรงความต้องการของ
ผู้ฟังโดยอาจให้บริการช่องสถานีแก่ผู้ฟังกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) เช่น ช่องสถานีเพลงแนว
ใดแนวหนึ่ง ช่องสถานีรายการสนทนา ช่องสถานีกีฬาโดยเฉพาะ เป็นต้น 

2.2. ผู้รวบรวมรายการควรคัดเลือกและสนับสนุนการผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจเพ่ือดึงดูดผู้ฟังให้เปลี่ยนมาฟัง
วิทยุระบบดิจิตอล 

3.   ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการอุปกรณ์ติดตั้งโครงข่าย 

3.1. ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการอุปกรณ์ติดตั้งโครงข่ายควรขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากร
ส่วนใหญ่อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มติดตั้งโครงข่ายจากพ้ืนที่ในเมืองใหญ่ก่อน แล้วจึงขยายไปยังพ้ืนที่
ท้องถิ่น 

4. ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1. ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน 

การเปลี่ยนผ่านโดยเสนอตัวเลือกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลที่มีความสามารถในการใช้งาน
หลากหลายในหลายระดับราคาและท าการตลาดเพ่ือส่งเสริมยอดขาย 

4.2. ผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลควรพัฒนาลักษณะการให้บริการวิทยุในรูปแบบใหม่เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าต่อผู้บริโภค เช่น การบริการในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) 

5. ผู้ประกอบการภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ 

5.1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ควรส่งเสริมการใช้วิทยุระบบดิจิตอลโดยติดตั้งให้เป็นวิทยุ
มาตรฐานส าหรับรถยนต์ผลิตใหม่และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกใช้ตัวแปลงสัญญาณ
ส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนวิทยุในรถยนต์ 

ทั้งนี้รัฐบาลและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนควรร่วมกันประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่าง
ต่อเนื่องในหลากหลายช่องทางเพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยน
พฤติกรรม ซึ่งจะท าให้อัตราการเปลี่ยนผ่านเติบโตอย่างรวดเร็วโดยภาครัฐและภาคเอกชนควรรวมกลุ่มกัน
จัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านการให้บริการกระจายเสียงวิทยุสู่ระบบดิจิตอล 
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บทที ่3 

การออกแบบตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 

3.1 กระบวนการออกแบบตัวชี้วัด 

การจัดท าตัวชี้วัดมีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนสภาวะของสถานการณ์หรือผลการด าเนินกิจกรรมที่ให้

ความสนใจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และน ามาใช้เป็นเครื่องมือบอกว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ด าเนินไปถึง

จุดใด บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมมากน้อยเพียงไหน โดยโครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึง 

บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง มีวัตถุประสงค์ของการจัดท าตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรม  

การใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงเพ่ือน าข้อมูลจากตัวชี้วัดไปใช้ประกอบการจัดท าแผนการยุติ

การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของประเทศไทย  และการจัดท านโยบายการเริ่ม                

ระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย ซึ่งเมื่อออกแบบตัวชี้วัดแล้วเสร็จก็จะ

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลตามตัวชี้วัด โดยมี “การท าส ารวจ” เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดเก็บข้อมูล  

ทั้งนี้การท าส ารวจที่ปรึกษาไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเพ่ือวัดผลตามตัวชี้วัดเท่านั้น แต่จะมีการเก็บข้อมูลเพ่ือ

ศึกษาถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท า

แผนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของประเทศไทย และการจัดท านโยบายการเริ่ม

ระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทยด้วย ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาของ        

การใช้บริการ วัตถุประสงค์ในการรับชมรายการโทรทัศน์หรือรับฟังรายการวิทยุ สถานที่รับชม/รับฟัง ประเภท

เนื้อหาหรือรายการที่นิยมรับชม/รับฟัง เป็นต้น ส าหรับการออกแบบตัวชี้วัดมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ภาพที่ 3-1: กระบวนการออกแบบตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 
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1) การทบทวนตัวช้ีวัดของประเทศไทยและสากล 

1.1. ตัวชี้วัดของประเทศไทย: ตัวชี ้ว ัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และ   

บริการกระจายเสียงของประเทศไทย ที่ได้มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ   

1.2. ตัวชี้ วัดของสากล: ตัวชี้ วัดการเข้าถึ งและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และ              

บริการกระจายเสียงตามสากล มีหน่วยงานหลักคือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

หรือ ITU (International Telecommunication Union) และศึกษาเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน

ก ากับดูแลและหน่วยงานให้บริการ ด้านกิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน์ ของประเทศต่างๆ ที่ได้จากการศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศ 

2) การก าหนดตัวชี้วัดโดยค านึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโทรทัศน์

และวิทยุกระจายเสียง  

เนื่องจากบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าสามารถส่งผลต่อความส าเร็จของ               การ

เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมทั้งควรเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง

ในการจัดท านโยบายการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล    การจัดท า

ตัวชี้วัดจึงต้องมีการพิจารณาให้ครอบคลุมถึงบทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญ 

3) การออกแบบเพื่อให้ค าจ ากัดความตัวชี้วัดโดยอ้างอิงจากแนวทางของสากล 

เป็นการใช้ค าจ ากัดความ ค าอธิบาย รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูล ที่สอดคล้องกับแนวทางของสากล 

ได้แก่ ITU และ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)   หรื อ  UNESCO ทั้ งนี้  แต่ ละ

ตัวชี้วัดจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลัก 5 ส่วน และบางตัวชี้วัดอาจมีแหล่งที่มา ตัวอย่าง หรือหมาย

เหตุเพ่ิมเติม ดังนี้ 

• ชื่อตัวช้ีวัด ใช้ชื่อภาษาไทยโดยมีการแปลเทียบเคียงกับชื่อภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้

ในเอกสารสากล 

• ค าจ ากัดความ เป็นความหมายของตัวชี้วัด  

• ค าอธิบาย เป็นการขยายความของความหมายที่ระบุไว้รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ 
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• วิธีการเก็บข้อมูล เป็นการกล่าวถึงวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล เช่น ข้อมูลได้จากการ

ส ารวจตัวอย่าง ข้อมูลจากการท าส ามะโน ข้อมูลจากผู้ประกอบการ หรือ ข้อมูลจาก

กระทรวง/หน่วยงานก ากับดูแลที่รับผิดชอบ เป็นต้น 

• ความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดอ่ืน เป็นการกล่าวถึงว่าเป็นตัวชี้วัดย่อยของตัวชี้วัดใด และ

เป็นผลรวมของตัวชี้วัดตัวใดบ้าง  

• หมายเหตุ เป็นการกล่าวถึงรายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น ระบุแหล่งที่มาที่ใช้อ้างอิง

ข้อมูลตัวชี้วัด หรือชื่อตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว 

3.2 การทบทวนตัวชี้วัดของประเทศไทยและสากล 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนตัวชี้วัดของประเทศไทยและสากล สามารถแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 2 กลุ่ม

หลัก ได้แก่ 

• ตัวชี้วัดพ้ืนฐาน เป็นการเก็บข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้วัดสภาวะของสถานการณ์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดย

ไม่สามารถใช้เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ได้โดยตรง เช่น จ านวนประชากรที่มีเครื่องรับสัญญาณ

โทรทัศน์/เครื่องรับสัญญาณวิทยุในประเทศไทย จ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์/

เครื่องรับสัญญาณวิทยุในประเทศไทย เป็นต้น 

• ตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ เป็นตัวชี้วัดที่ใช้เพ่ือการเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ หรือใช้ใน

ระดับสากลได้ โดยค านวณเป็นสัดส่วน (ร้อยละ) จากตัวชี้วัดพ้ืนฐาน เช่น ร้อยละของประชากรที่มี

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์/เครื่องรับสัญญาณวิทยุ ในประเทศไทย ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับ

สัญญาณโทรทัศน์/เครื่องรับสัญญาณวิทยุ ในประเทศไทย เป็นต้น 

ก. การทบทวนตัวช้ีวัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง

ของประเทศไทย 

จากการรวบรวมการเก็บข้อมูลหรือการจัดท าตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้ บริการ

โทรทัศน์และบริการกระจายเสียงของประเทศไทยของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลดังนี้ 

1)  ตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 

ตัวชี้วัด ชื่อรายงาน ปีที่ท าการเก็บ
ข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล ความเกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัดสากล 

1. จ านวนครัวเรือนท่ี
มีโทรทัศน์ 

ส ามะโนประชากรและ
เคหะ: ครัวเรือนส่วน
บุคคล จ าแนกตามการ

2543 และ 2553  
(เก็บข้อมูลทุก 10 ปี) 

การท าส ามะโน รายงาน Measuring 
the Information 

Society 2013 โดย ITU 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3-4 

 

ตัวชี้วัด ชื่อรายงาน ปีที่ท าการเก็บ
ข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล ความเกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัดสากล 

เป็นเจ้าของเครื่องใช้ 
การมีอุปกรณ์เทคโนโลยี 
และเขตการปกครอง  

2. จ านวนครัวเรือนท่ี
มีโทรทัศน์ระบบ
เคเบิล 

ส ามะโนประชากรและ
เคหะ: ครัวเรือนส่วน
บุคคล จ าแนกตามการ
เป็นเจ้าของเครื่องใช้ 
การมีอุปกรณ์เทคโนโลยี 
และเขตการปกครอง  

2543 และ 2553  
(เก็บข้อมูลทุก 10 ปี) 

การท าส ามะโน รายงาน Measuring 
the Information 

Society 2013 โดย ITU 
 
 

 
3. จ านวนครัวเรือน

ที่มีโทรทัศน์
ระบบดาวเทียม 

ส ามะโนประชากรและ
เคหะ: ครัวเรือนส่วน
บุคคล จ าแนกตามการ
เป็นเจ้าของเครื่องใช้ 
การมีอุปกรณ์เทคโนโลยี 
และเขตการปกครอง  

2543 และ 2553  
(เก็บข้อมูลทุก 10 ปี) 

การท าส ามะโน รายงาน Measuring 
the Information 

Society 2013 โดย ITU 

4. อัตราการชม
โทรทัศน์ของ
ประชากรอายุ 6 
ปีขึ้นไป จ าแนก
ตามกลุม่อาย ุ

สถิติพื้นฐานท่ีเป็น
อนุกรมเวลา: อัตราการ
ฟังวิทยุ – ชมโทรทัศน์ 

2532 2537 2546 
และ 2551 

การท าส ารวจ
ประชากร อายุ 6 
ปี ขึ้นไป (แบ่งกลุ่ม
อายุเป็น 6-14 ปี 
15-24 ปี 25-59 ปี 
และ 60 ปีขึ้นไป) 

ไม่มีแนะน าในเอกสาร
สากล 

2)  ตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง 

ตัวชี้วัด ชื่อรายงาน ปีที่ท าการเก็บ
ข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล ความเกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัดสากล 

1. อัตราการฟังวิทยุ
ของประชากร
อายุ 6 ปีข้ึนไป 
จ าแนกตามกลุ่ม
อาย ุ

สถิติพื้นฐานท่ีเป็น
อนุกรมเวลา: อัตราการ
ฟังวิทยุ – ชมโทรทัศน์ 

2532 2537 2546 
และ 2551 

การท าส ารวจ
ประชากร อายุ 6 
ปี ขึ้นไป (แบ่งกลุ่ม
อายุเป็น 6-14 ปี 
15-24 ปี 25-59 ปี 
และ 60 ปีขึ้นไป) 

ไม่มีแนะน าในเอกสาร
สากล 
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ข. การทบทวนตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงของสากล 

ในปี 2548 สหประชาชาติ หรือ UN (United Nations) ได้ออกเอกสารชื่อ Core ICT Indicators, 

Partnership on Measuring ICT for Development3 ซึ่ งเป็นการรวบรวมรายการตัวชี้วัดหลักส าหรับ      

การวัดระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามท่ีมีการตกลงในการประชุม WSIS Thematic Meeting 

on Measuring the Information Society ที่กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ในเอกสารดังกล่าว (ตามภาคผนวก 

ข) มีรายการของตัวชี้วัดด้านการกระจายเสียง โดยแยกเป็นตัวชี้วัดการเข้าถึ งและการใช้บริการโทรทัศน์ 

2 รายการ และตัวชี้วัดการเข้าถึงและการใช้บริการกระจายเสียงอีก 2 รายการ ดังนี้ 

1) ตัวช้ีวัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ ประกอบด้วย  

ตัวชี้วัด รหัส UN ค าจ ากัดความ 
1. Television sets per 100 inhabitants 

จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ต่อประชากร 
100 คน   

A12 เครื่องรับสญัญาณโทรทัศน์หมายถงึอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถในการรับสญัญาณการแพร่ภาพ
กระจายเสียงโทรทัศน์ โดยใช้วิธีการส่งสญัญาณที่
เป็นที่นิยม เช่น ภาคพื้นดิน เคเบิล และดาวเทยีม 
อาจเป็นอุปกรณเ์พื่อรับสัญญาณโทรทัศน์อย่าง
เดียว หรือ อยู่ร่วมในอุปกรณ์อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งอาจแยกระหว่างเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ส าหรับสัญญาณแอนะล็อกและ
ดิจิตอล   

2. Proportion of households with a 
Television 

สัดส่วนของครัวเรือนที่มีโทรทัศน ์

HH2 ค านวณโดยการหารจ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ด้วยจ านวนครัวเรือนรวมที่
พิจารณา โดยเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์มี
ความหมายตาม A12  

2) ตัวช้ีวัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง ประกอบด้วย  

ตัวชี้วัด รหัส UN ค าจ ากัดความ 
1. Radio sets per 100 inhabitants 

จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุต่อประชากร 
100 คน   

A11 เครื่องรับสัญญาณวิทยุ หมายถึงอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถในการรับสัญญาณการกระจายเสียง
วิทยุ โดยใช้วิธีการส่งสัญญาณที่เปน็ที่นิยม เช่น 
FM, AM, LW และ SW อาจเป็นอุปกรณ์เพื่อรับ
สัญญาณวิทยุอย่างเดียว หรือ อยู่ร่วมในอุปกรณ์อื่น 
เช่น เครื่องเล่นเพลง รถยนต์ นาฬิกาปลุก  

                                           
3 http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc07/BG-ICT.pdf 
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ตัวชี้วัด รหัส UN ค าจ ากัดความ 
2. Proportion of households with a radio 

สัดส่วนของครัวเรือนท่ีมีวิทยุ 

HH1 ค านวณโดยการหารจ านวนครัวเรอืนที่มีวิทยุด้วย
จ านวนครัวเรือนรวม ซึ่งจ านวนครวัเรือนที่
พิจารณาสามารถก าหนดย่อยลงไปได้ เช่น 
พิจารณาเฉพาะครัวเรือนท่ีมีวิทยทุี่ไม่มีเยาวชนอายุ
ต่ ากว่า 16 ปี เป็นต้น    

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2552 สหประชาชาติออกเอกสารปรับปรุง4รายการตัวชี้วัดในเอกสาร  

Core ICT Indicators, Partnership on Measuring ICT for Development โดยตัดรายการตัวชี้วัด จ านวน

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ต่อประชากร 100 คน (A12) และ จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุต่อประชากร  

100 คน (A11) ออก โดยระบุว่าตัวชี้วัด สัดส่วนของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ (HH2) และ สัดส่วนของครัวเรือนที่มี

วิทยุ (HH1) สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดการเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพดีกว่า ทั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนค าจ ากัดความของ

ตัวชี้วัด สัดส่วนของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ (HH2) และ สัดส่วนของครัวเรือนที่มีวิทยุ (HH1) เสียใหม่ให้

สอดคล้องกับของ ITU ที่มีการปรับปรุงเมื่อปี 2550 (ตามภาคผนวก ข) ดังนี้ 

1) ตัวช้ีวัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ ปรับปรุงเป็น 

ตัวชี้วัด รหัส UN ค าจ ากัดความ 
1. Proportion of households with a 

Television 

สัดส่วนของครัวเรือนที่มีโทรทัศน ์

HH2 ค านวณโดยการหารจ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ด้วยจ านวนครัวเรือนรวมที่
พิจารณา  
โดยเครื่องรับสญัญาณโทรทัศน์หมายถึงอุปกรณ์
แบบ Stand-alone ที่มคีวามสามารถในการรับ
สัญญาณการแพร่ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ โดยใช้
วิธีการส่งสญัญาณที่เป็นท่ีนิยม เช่น ภาคพื้นดิน 
เคเบิล และดาวเทียม ไม่รวมอุปกรณร์ับสญัญาณ
โทรทัศน์ท่ีอยู่ร่วมในอุปกรณ์อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ 

2) ตัวช้ีวัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง ปรับปรุงเป็น 

ตัวชี้วัด รหัส UN ค าจ ากัดความ 
1. Proportion of households with a radio 

สัดส่วนของครัวเรือนท่ีมีวิทยุ 

HH1 ค านวณโดยการหารจ านวนครัวเรอืนที่มีวิทยุด้วย
จ านวนครัวเรือนรวมที่พิจารณา  

                                           
4 http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/bg-ictindicators.pdf 
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ตัวชี้วัด รหัส UN ค าจ ากัดความ 
โดยเครื่องรับสัญญาณวิทยุ หมายถงึอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถในการรับสัญญาณการกระจายเสียง
วิทยุ โดยใช้วิธีการส่งสัญญาณที่เปน็ที่นิยม เช่น FM, 
AM, LW และ SW ซึง่รวมถึงวิทยุในรถยนต์ และ
นาฬิกาปลุก แต่ไม่รวมอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุที่อยู่
ร่วมในอุปกรณ์อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 

ในปี 2554 หน่วยงาน ITU ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใช้

กันในระดับสากลในกลุ่มประเทศสมาชิก 191 ประเทศทั่วโลก จ านวน 81 ตัวชี้วัด5 ดังปรากฏอยู่ในคู่มือ 

การเก็บข้อมูลเชิงบริหารด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2554 (Handbook for the 

Collection of the Administrative data on Telecommunication/ ICT 2011)  โดยใน 81 ตัวชี้ วัดนั้น  

มีตัวชี้วัดด้านการกระจายเสียง (Broadcasting) จ านวน 5 ตัวชี้วัด ซึ่งพิจารณาจากรหัส ISIC Revision 46 ใน

ส่วนของกิจกรรมหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดด้านการกระจายเสียงจะมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อยู่

ใ น  Division ที่  61 (Telecommunications)  และ  Division ที่  60 ( กิ จกรรมด้ าน  Programming และ 

Broadcasting) ซ่ึงตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ ITU แนะน าให้จัดท าเป็นรายปีและควรเก็บข้อมูลเป็นรอบปีปฏิทินจนถึงสิ้น

เดือนธันวาคม หากรอบบัญชีของผู้ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ ที่เป็นเจ้าของข้อมูล) ไม่ตรงกับ

สิ้นเดือนธันวาคม แต่ปิดบัญชีในช่วงต้นปีถัดไป เช่น ปิดบัญชีสิ้นเดือนมีนาคม ก็ให้ใช้ข้อมูลจนถึงสิ้นเดือน

มีนาคมของปีนั้นเป็นข้อมูลของปีก่อนหน้าและระบุไว้ในหมายเหตุ ทั้งนี้เพ่ือให้การเปรียบเทียบข้อมูลเป็น

ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน  

ส าหรับตัวชี้วัดด้านการกระจายเสียงในคู่มือการเก็บข้อมูลฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัด รหัส ITU ค าจ ากัดความ 
1. Multichannel TV subscriptions  

จ านวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก 

i965m จ านวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก อ้างอิงถึง
บริการในการจดัหารายการโทรทศัน์เพิ่มเตมินอกเหนือจาก
ช่องออกอากาศแบบไม่เสียค่าใช้จา่ย การบริการโทรทัศน์
หลายช่องทางได้แก่ เคเบิลทีวี บรกิารดาวเทียมถึงบ้าน (DTH) 
อินเทอร์เน็ตทีวี และดิจิตอลทีวี 

2. Terrestrail multichannel TV 
subscriptions  

i965c จ านวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกภาคพื้นดิน 
เป็นการอ้างอิงถึงจ านวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์หลายช่องรายการ

                                           
5 Handbook for the Collection of the Administrative data on Telecommunication/ICT 2011, ITU 
6 ISIC Rivision 4 จาก http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4/asp. 
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ตัวชี้วัด รหัส ITU ค าจ ากัดความ 

จ านวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกภาคพื้นดิน 

ภาคพื้นดิน เช่น เคเบลิทีวี อินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) ดิจิตอลทีวี 
(DTT) ระบบการแพร่กระจายหลายจุดแบบไมโครเวฟ 
(MMDS) 

3. Direct-to-home (DTH) satellite 
antenna subscriptions  

จ านวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมระบบบอกรับสมาชิก 

i965s จ านวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระบบบอกรับสมาชิก 
เป็นการอ้างอิงถึงจ านวนการสมัครที่สามารถได้รับการแพร่
ภาพโทรทัศน์โดยตรงผ่านดาวเทียม 

4. Homes passed by cable TV 

จ านวณครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ระบบ
เคเบิล 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมโีทรทัศน์ระบบเคเบิล อ้างอิงถึง จ านวน
ครัวเรือนท่ีมโีทรทัศน์ระบบเคเบิล ไม่ว่าจะเป็นบริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกหรือไม่กต็าม 

5. Leased-line subscriptions 

จ านวนผู้ใช้บริการวงจรเช่า 

i4213l การสมคัรเช่าสาย อ้างอิงถึงจ านวนการเช่ือมต่อส่วนบคุคล 
การเช่ือมต่อสายเช่าของสองพื้นที่ส าหรับการส่งเสียงและหรือ
บริการทางโทรคมนาคมแบบส่วนบุคคล สายเช่าอาจเป็นสาย
เคเบิลทางรปูธรรม หรือเป็นการเช่ือมต่อเสมือนท่ีมสีองวงจร
ระหว่างสองจุด จะมีการเปิดวงจรเดียวตลอดเวลา ตรงกันข้าม
กับระบบโทรทัศน์ดั้งเดมิที่มีการใช้สายเดิมหลายครั้งเพื่อการ
สื่อสารที่แตกต่างกันผา่นกระบวนการที่เรียกว่าการสลับสาย 
(Switching) สายเช่ามักไดร้ับการเช่าโดยธุรกิจไปยังส านักงาน
สาขา เนื่องจากมีการรับประกันความกว้างแถบความถี่ส าหรับ
รองรับปริมาณการส่งข้อมูล 

6. Number of radio sets 

จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุ 

955 - 

7. Number of TV sets 

จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 

965 - 

นอกจากนี้ในรายงาน Measuring the Information Society 2013 ของ ITU มีเนื้อหาที่กล่าวถึง

แนวโน้มของการแพร่ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิตอล (บทที่ 5  Digital TV broadcasting 

trends) ซึ่งในการวิเคราะห์แนวโน้มของการแพร่ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิตอลในประเทศต่างๆ 

นั้น ITU ใช้ตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงมาประกอบการวิเคราะห์ ดังนี้  

ตัวชี้วัด รหัส ITU ค าจ ากัดความ* 
1. % of Households with TV 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีโทรทัศน์  

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ ไม่ว่าจะมีกี่เครื่อง
ก็ตาม โดยโทรทัศน์หมายถึงอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถในการรับสัญญาณการแพร่ภาพ
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ตัวชี้วัด รหัส ITU ค าจ ากัดความ* 
กระจายเสียงโทรทัศน์ โดยใช้วิธีการส่งสัญญาณที่
เป็นที่นิยม เช่น ภาคพื้นดิน เคเบิล และดาวเทียม 
โดยพิจารณาเฉพาะอุปกรณ์เพื่อรับสัญญาณ
โทรทัศน์อย่างเดียว ไม่นับรวมประเภทที่อยู่ร่วมใน
อุปกรณ์อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 

2. % of Households with Digital TV 

ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (ทุกช่องทาง) 

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ในระบบ
ดิจิตอล โดยโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลดังกล่าว ไม่ได้
จ ากัดเฉพาะการรับส่งสญัญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจติอล แต่ยังรวมถึงการรับส่งสญัญาณ
ด้วยช่องทางอื่นที่เป็นระบบดิจิตอลด้วย ได้แก่ 
โทรทัศน์ระบบเคเบลิและระบบดาวเทียม ท่ีมีการ
รับส่งสญัญาณแบบดจิิตอล   

3. % of Households with DTT 

ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์
ภาคพื้นดินระบบดิจติอล 

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดิน
ระบบดิจติอล (DTT) โดย DTT อ้างอิงถึง  
การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพืน้ดินที่มีการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีจากโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
แบบแอนะล็อก ท าให้มีความสามารถในการรับส่ง
สัญญาณในจ านวนช่องที่มากกว่าอย่างมีนัยส าคญั 

4. % of Households with only terrestrial 
TV broadcasting 

ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์
ภาคพื้นดินเท่านั้น 

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์
ภาคพื้นดินเท่านั้น โดยโทรทัศน์ภาคพื้นดินดังกล่าว 
รวมทั้งการรับส่งสัญญาณด้วยระบบแอนะล็อก 
และการรับส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอล  

5. % of Households with only DTT 

ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลเท่านั้น 

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจติอล (DTT) เท่านั้น โดย DTT 
อ้างอิงถึง การรับส่งสัญญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดินท่ี
มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีจากโทรทัศน์
ภาคพื้นดินแบบแอนะล็อก ท าให้มคีวามสามารถใน
การรับส่งสัญญาณในจ านวนช่องที่มากกว่าอย่างมี
นัยส าคญั 

6. % of Households with TV by type of 
technology 

ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ จ าแนก
ตามประเภทเทคโนโลย ี

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ จ าแนกตาม
ประเภทเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยหีลักในการรับส่ง
สัญญาณวิทยโุทรทัศน์ ประกอบดว้ย 

- โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะลอ็ก 

- โทรทัศน์ระบบเคเบลิแบบแอนะลอ็ก 

- โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล 
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ตัวชี้วัด รหัส ITU ค าจ ากัดความ* 

- โทรทัศน์ระบบเคเบลิแบบดจิิตอล 

- โทรทัศน์ระบบอินเทอร์เน็ต (IPTV) 

- โทรทัศน์ระบบดาวเทียม  
ทั้งนี้ การจ าแนกตามประเภทเทคโนโลยดีังกล่าว 
ได้รวมทั้งที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ Free to 
Air และแบบบอกรบัสมาชิก หรือ Pay TV เข้าไว้
ด้วยกันในแต่ละประเภทเทคโนโลยี (ในกรณีที่มี
บริการทั้งสองประเภท) 

7. % of Households with only analog 
terrestrial TV broadcasting 

ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกเท่านั้น 

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกเท่านัน้ โดยโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกหมายถึง การรับส่ง
สัญญาณด้วยระบบแอนะล็อกทีผู่้รบัจะใช้
สายอากาศแบบก้างปลารับสัญญาณจากเสาส่ง
สัญญาณภาคพื้นดินของแตล่ะสถานี 

8. % of Households with CATV 

ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบ
เคเบิล 

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบเคเบิล 
โดยบริการโทรทัศน์ระบบเคเบลิ (CATV) หมายถึง 
รายการโทรทัศน์หลายช่องรายการที่จัดส่งผ่านทาง
สายเคเบิลส าหรับการรับชมโทรทศัน์ 

9. % of Households with analog CATV 

ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบ
เคเบิลแบบแอนะล็อก 

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบเคเบิล
แบบแอนะล็อก โดยบริการโทรทัศน์ระบบเคเบิล
แบบแอนะล็อก หมายถึง รายการโทรทัศน์หลาย
ช่องรายการที่จัดส่งผ่านทางสายเคเบิลส าหรับการ
รับชมโทรทัศน์ และรับส่งสญัญาณด้วยเทคโนโลยี
แบบแอนะล็อก 

10. % of Households with digital CATV 

ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบ
เคเบิลแบบดิจิตอล 

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบเคเบิล
แบบดจิิตอล โดยบริการโทรทัศน์ระบบเคเบลิแบบ
ดิจิตอล หมายถึง รายการโทรทัศน์หลายช่อง
รายการที่จดัส่งผ่านทางสายเคเบลิส าหรับการ
รับชมโทรทัศน์ และรับส่งสญัญาณด้วยเทคโนโลยี
แบบดิจิตอล 

11. % of Households with DTH satellite TV 

ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบ
ดาวเทียม 

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบ
ดาวเทียม โดยโทรทัศน์ระบบดาวเทียมหมายถึง 
การใช้จานรับดาวเทียมรับสัญญาณจากดาวเทียม
โดยตรงเพื่อรับชมโทรทัศน ์
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ตัวชี้วัด รหัส ITU ค าจ ากัดความ* 
12. % of Households with FTA DTH satellite 

TV 

ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบ
ดาวเทียมแบบไม่เสียคา่ใช้จ่าย 

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบ
ดาวเทียมแบบไม่เสียคา่ใช้จ่าย หมายถึง การใช้จาน
รับดาวเทียมรับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรงเพื่อ
รับชมโทรทัศน์ในช่องรายการมาตรฐานที่ไมต่้อง
เสียค่าบริการเพิ่ม 

13. % of Households with Pay TV 

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก 

- ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก (Pay TV) โดย Pay TV อ้างอิงถึง
บริการในการจดัหารายการโทรทศัน์เพิ่มเตมิ
นอกเหนือจากช่องออกอากาศแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย  

14. % of Households with Pay-TV 
subscriptions by technology 

ร้อยละของครัวเรือนที่จดทะเบียนรับบริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก จ าแนกตาม
ประเภทเทคโนโลย ี

- ร้อยละของครัวเรือนที่จดทะเบียนรับบริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก จ าแนกตามประเภท
เทคโนโลยี โดยเทคโนโลยหีลักในการรับส่ง
สัญญาณวิทยโุทรทัศน์แบบบอกรบัสมาชิก 
ประกอบด้วย 

- โทรทัศนร์ะบบเคเบลิแบบแอนะลอ็ก 

- โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล 

- โทรทัศน์ระบบเคเบลิแบบดจิิตอล 

- โทรทัศน์ระบบอินเทอร์เน็ต (IPTV)  

- โทรทัศน์ระบบดาวเทียม  
15. % of Households with pay DTH satellite 

TV 

ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบ
ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก 

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบ
ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก โดย โทรทัศน์ระบบ
ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกอ้างอิงถึงการใช้จาน
รับดาวเทียมรับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรงเพื่อ
รับชมรายการโทรทัศน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากช่องที่
ออกอากาศแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 

16. % of Households with pay DTT 

ร้ อ ย ล ะ ขอ งครั ว เ รื อ นที่ รั บ ชม โ ทรทั ศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลแบบบอกรับสมาชิก 

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดิน
ระบบดิจติอลแบบบอกรับสมาชิก  โดยโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลแบบบอกรับสมาชิก อ้างอิง
ถึงการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่มีการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีจากโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
แบบแอนะล็อก ท าให้มีความสามารถในการรับส่ง
สัญญาณในจ านวนช่องที่มากกว่าอย่างมีนัยส าคัญ 
และเป็นการรับชมรายการโทรทัศน์เพิ่มเติม
นอกเหนือจากช่องที่ออกอากาศแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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17. % of Households with IPTV 

ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบ 
อินเทอร์เน็ต   

- ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบ
อินเทอร์เนต็ หรือ IPTV โดย IPTV อา้งอิงถึงบริการสื่อ
ประสมเช่นโทรทัศน/์วิดโีอ/เสยีง/ข้อความ/รปูภาพ/
ข้อมูลทีส่่งผา่นเครือข่าย IP ทีส่นับสนุนความต้องการ
คุณภาพในการใช้บริการ ทั้งนี้ ไมร่วมการเข้าถึงวิดโีอ
ผ่านอนิเทอรเ์น็ตสาธารณะ 

* การให้ค าจ ากัดความในตารางนี้ ที่ปรึกษาจัดท าขึ้นโดยอ้างอิงมาจากค าอธิบายในรายงาน Measuring the Information Society 

2013 ของ ITU และค าจ ากัดความของตัวช้ีวัดอื่นท่ีกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวในคู่มือการเก็บข้อมูลเชิงบริหารด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2554 ของ ITU  

ทั้งนี้จากการศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศ พบว่าหลายประเทศมีการใช้ตัวชี้วัดเช่นเดียวกับที่พบใน

เอกสารของ ITU และ UN เป็นส่วนใหญ่ แต่มีตัวชี้วัดบางรายการที่เพ่ิมเติมเข้ามา ได้แก่ 

1) ตัวช้ีวัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 

ตัวชี้วัด หน่วยงาน แหล่งอ้างอิง 
ตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ 

1. Number of Households with integrated Digital 
TV (iDTV) 
จ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล 

FCC7 Ofcom8 ACMA9 - รายงาน Digital Dividend 
โดย FCC 

- รายงาน Driving Digital 
Switchover โดย Ofcom 

- รายงาน Television sets in 
Australian households 
โดย ACMA  

2. Number of Households with Analogue TV 
จ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ 
แอนะล็อก 

FCC Ofcom ACMA - รายงาน Digital Dividend 
โดย FCC 

- รายงาน Driving Digital 
Switchover โดย Ofcom 

- รายงาน Television sets in 
Australian households 
โดย ACMA  

                                           
7 Federal Communications Commission, USA 
8 Independent regulator and competition authority for the UK communications industries 
9 Australian Communications and Media Authority 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน แหล่งอ้างอิง 
3. Number of Households with STB 

จ านวนครัวเรือนที่มีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล (STB) 

FCC Ofcom ACMA - รายงาน Digital Dividend 
โดย FCC 

- รายงาน Driving Digital 
Switchover โดย Ofcom 

- รายงาน Television sets in 
Australian households 
โดย ACMA  

4. Number of TVs per Household 
จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ต่อครัวเรือน 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market 
โดย Ofcom 

- รายงาน Television sets in 
Australian households 
โดย ACMA 

5. Number of integrated Digital TVs ( iDTV)  per 
Household 
จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลต่อ
ครัวเรือน 

Ofcom ACMA - รายงาน Driving Digital 
Switchover โดย Ofcom 

- รายงาน Television sets in 
Australian households 
โดย ACMA 

6. Number of Analogue TVs per Household 
จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก
ต่อครัวเรือน 

Ofcom ACMA - รายงาน Driving Digital 
Switchover โดย Ofcom 

- รายงาน Television sets in 
Australian households 
โดย ACMA 

7. Number of STBs per Household 
จ านวนกล่องรับสญัญาณโทรทัศนร์ะบบดิจติอล 
(STB) ต่อครัวเรือน 

Ofcom ACMA - รายงาน Driving Digital 
Switchover โดย Ofcom 

- รายงาน Television sets in 
Australian households 
โดย ACMA 

8. % of Households with TV 
ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน ์

FCC Ofcom ACMA - รายงาน Digital Dividend 
โดย FCC 

- รายงาน The 
Communications Market 
โดย Ofcom 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน แหล่งอ้างอิง 

- รายงาน Television sets in 
Australian households 
โดย ACMA 

9. % of Households with integrated Digital TV 
(iDTV) 
ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจติอล 

FCC Ofcom ACMA - รายงาน Digital Dividend 
โดย FCC 

- รายงาน Driving Digital 
Switchover โดย Ofcom 

- รายงาน Television sets in 
Australian households 
โดย ACMA 

10. % of Households with Analogue TV 
ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อก 

FCC Ofcom ACMA - รายงาน Digital Dividend 
โดย FCC 

- รายงาน Driving Digital 
Switchover โดย Ofcom 

- รายงาน Television sets in 
Australian households 
โดย ACMA 

11. % of Households with STB 
ร้อยละของครัวเรือนที่มีกล่องรับสญัญาณโทรทัศน์
ระบบดิจติอล (STB) 

FCC Ofcom ACMA - รายงาน Digital Dividend 
โดย FCC 

- รายงาน Driving Digital 
Switchover โดย Ofcom 

- รายงาน Television sets in 
Australian households 
โดย ACMA 

12. % of Population with Online TV viewing 
ร้อยละของประชากรที่รับชมโทรทศัน์ระบบออนไลน ์
 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market 
โดย Ofcom 

- รายงาน Australian Multi-
Screen โดย ACMA 

ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 
13. % of population aged 6+ who watch TV weekly 

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์
ทุกสัปดาห์ 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market 
โดย Ofcom 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน แหล่งอ้างอิง 

- รายงาน ACMA 
Communications โดย 
ACMA (อ้างอิงข้อมูลจาก 
OzTAM Pty Ltd) 

14. Average time spent watching TV per day 
จ านวนนาทีของการรับชมโทรทัศน์โดยเฉลี่ยต่อวัน* 

FCC Ofcom ACMA - รายงาน Information 
needs of Communities 
โดย FCC 

- รายงาน The 
Communications Market 
โดย Ofcom (อ้างอิงข้อมูล
จาก BARB) 

- รายงาน ACMA 
Communications โดย 
ACMA 

15. Average time spent watching Live TV per day 
จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพ
ในเวลาตามผังรายการ (รายการสด) โดยเฉลี่ยต่อวัน* 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market 
โดย Ofcom (อ้างอิงข้อมูล
จาก BARB) 

- รายงาน ACMA 
Communications โดย 
ACMA 

16. Average time spent watching Time-shifted TV 
per day 
จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง
โดยเฉลี่ยต่อวัน* 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market 
โดย Ofcom (อ้างอิงข้อมูล
จาก BARB) 

- รายงาน ACMA 
Communications โดย 
ACMA 

17. Average time spent watching TV by day part 
จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ในแต่ละ
ช่วงเวลา* 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market 
โดย Ofcom (อ้างอิงข้อมูล
จาก BARB) 

- รายงาน Digital Australians 
โดย ACMA (อ้างอิงข้อมูลจาก 
OzTAM) 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน แหล่งอ้างอิง 
18. Proportion of TV audience share of Digital-

only channels 
สัดส่วนของการรับชมโทรทัศนช่องใหม่ของดิจิตอลทีวี
ต่อการรับชมโทรทัศน์ท้ังหมด* 

Ofcom - รายงาน The 
Communications Market 
โดย Ofcom (ข้อมูลอ้างอิง
จาก BARB)  

ตัวชี้วัดการใช้บริการโทรทัศน์อื่นที่มีความเกี่ยวข้อง 
19. % of People Awareness of DSO 

ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลีย่นระบบการ
รับส่งสญัญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market 
โดย Ofcom 

- รายงาน Digital media in 
Australian homes โดย 
ACMA 

20. Number/Proportion of Simulcast channels 
จ านวนและสัดส่วนของช่องที่ออกอากาศคู่ขนานทั้งใน
ระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล**  

FCC Ofcom ACMA - รายงาน Digital Dividend 
โดย FCC 

- รายงาน The 
Communications Market 
โดย Ofcom 

- รายงาน ACMA 
Communications โดย 
ACMA 

21. Number/Propotion of Digital-only channels  
จ านวนและสัดส่วนของช่องที่ออกอากาศในระบบ
ดิจิตอลเท่านั้น** 

FCC Ofcom ACMA - รายงาน Digital Dividend 
โดย FCC 

- รายงาน The 
Communications Market 
Report โดย Ofcom 

- รายงาน ACMA 
Communications โดย 
ACMA 

22. % of Population covered by DTT Network 
ร้อยละของประชากรที่อยู่ในโครงข่ายสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล** 

FCC Ofcom ACMA - รายงาน Digital Television 
Service Maps โดย FCC 

- รายงาน The 
Communications Market 
โดย Ofcom 

- รายงาน Digital media in 
Australian homes โดย 
ACMA 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน แหล่งอ้างอิง 
23. % of Households covered by DTT Network 

ร้อยละของครัวเรือนที่อยู่ในโครงข่ายสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล** 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market 
โดย Ofcom 

- รายงาน Digital media in 
Australian homes โดย 
ACMA 

* หมายถึง เป็นตัวช้ีวัดที่จัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

** หมายถึง เป็นตัวช้ีวัดที่จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) ตัวช้ีวัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง 

ตัวชี้วัด หน่วยงาน แหล่งอ้างอิง 

ตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการกระจายเสียง 
1. Number of Households with Radio 

จ านวนครัวเรือนท่ีมีเครื่องรับสัญญาณวิทยุ 
Ofcom ACMA - รายงาน The 

Communications Market  
โดย Ofcom 

- รายงาน ACMA 
Communications  โดย 
ACMA  

2. Number of Radios per Household 
จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุต่อครัวเรือน 

Ofcom 
Dept. Comms & 
Arts10 

- รายงาน The 
Communications Market  
โดย Ofcom 

- รายงาน Digital Radio  โดย 
Dept. Comms & Arts (อ้างอิง
ข้อมูลจาก BuddeComm) 

3. % of Households with Radio 
ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณวิทยุ 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market  
โดย Ofcom 

- รายงาน ACMA 
Communications  โดย 
ACMA 

                                           
10 Department of Communications and the Arts, Australia 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน แหล่งอ้างอิง 
4. Number of Households with Analogue Radio 

จ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณวิทยุแอนะล็อก 
Ofcom ACMA - รายงาน The 

Communications Market  
โดย Ofcom 

- รายงาน ACMA 
Communications  โดย 
ACMA 

5. Number of Households with DAB Radio 
จ านวนครัวเรือนท่ีมีเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market  
โดย Ofcom 

- รายงาน ACMA 
Communications  โดย 
ACMA 

6. Number of Analogue Radios per Household 
จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุแอนะล็อกต่อครัวเรือน 

Ofcom - รายงาน The 
Communications Market  
โดย Ofcom 

7. Number of Digital Radios per Household 
จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลต่อครัวเรือน 

Ofcom - รายงาน The 
Communications Market  
โดย Ofcom 

8. % of Households with Analogue Radio 
ร้อยละของครัวเรอืนที่มีเครื่องรบัสัญญาณวิทยุแอนะล็อก 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market  
โดย Ofcom 

- รายงาน ACMA 
Communications  โดย 
ACMA 

9. % of Households with Digital Radio 
ร้อยละของครัวเรือนที่มี เครื่องรับสัญญาณวิทยุ
ดิจิตอล 

Ofcom CRA11 - รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 

- รายงาน Digital Radio   โดย 
CRA 

10. % of Drivers and Passengers who use a 
vehicle with Digital Radio 
ร้อยละของผู้ใช้รถยนต์ที่มีเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
ดิจิตอลในรถ 

Ofcom - รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 

                                           
11 Commercial Radio Australia 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน แหล่งอ้างอิง 
ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุ 

11. % of population aged 6+ who listen to radio 
weekly 
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ฟังวิทยุทุก
สัปดาห์ 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market  
โดย Ofcom 

- รายงาน Digital Australians 
โดย ACMA  

12. Average Time Spent Listening to Radio by 
Device 
จ านวนนาทีของการรับฟังวิทยุโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 
จ าแนกตามประเภทอุปกรณ์* 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market  
โดย Ofcom 

- รายงาน Digital Australians 
โดย ACMA (อ้างอิงข้อมูลจาก 
Nielsen) 

13. Average Time Spent Listening to Radio by 
day part 
จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของการรับฟังวิทยุใน
แต่ละช่วงเวลา* 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market  
โดย Ofcom (อ้างอิงข้อมูลจาก 
RAJAR) 

- รายงาน Media and 
Communications in 
Australian Families โดย 
ACMA 

14. Average Time Spent Listening to Analogue 
(FM/AM) Radio 
จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยของการรับฟงัวิทยุผ่านคลื่น 
FM/AM* 

Ofcom 
Dept. Comms & 
Arts 

- รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 

- รายงาน Digital Radio  โดย 
Dept. Comms & Arts (อ้างอิง
ข้อมูลจาก CRA) 

15. Average Time Spent Listening to Online 
Radio 
จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยของการรับฟงัวิทยุผ่านระบบ
ออนไลน์* 

Ofcom 
Dept. Comms & 
Arts 

- รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 

- รายงาน Digital Radio  โดย 
Dept. Comms & Arts (อ้างอิง
ข้อมูลจาก CRA) 

16. % of Radio Listening by Platform 
ร้อยละของการรับฟังวิทย ุจ าแนกตามช่องทาง 
(แพลตฟอร์ม)* 

Ofcom 
Dept. Comms & 
Arts 

- รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน แหล่งอ้างอิง 

- รายงาน Digital Radio  โดย 
Dept. Comms & Arts (อ้างอิง
ข้อมูลจาก CRA) 

17. % of Radio Listening by Place 
ร้อยละของการรับฟังวิทย ุจ าแนกตามสถานท่ีรับฟัง* 

Ofcom 
Dept. Comms & 
Arts 

- รายงาน The 
Communications Market  
โดย Ofcom 

- รายงาน Digital Radio  โดย 
Dept. Comms & Arts (อ้างอิง
ข้อมูลจาก CRA) 

18. % of Radio Listening by type of broadcasters 
ร้อยละของการรับฟังวิทย ุจ าแนกตามประเภทบรกิาร 
(สาธารณะ ธุรกจิ และชุมชน)* 

Ofcom - รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 
(อ้างอิงข้อมูลจาก RAJAR) 

19. % of population aged 6+ who listen to Analogue 
Radio weekly 
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีฟังวิทยุระบบ
แอนะล็อกทุกสัปดาห ์

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market  
โดย Ofcom (อ้างอิงข้อมูลจาก 
RAJAR) 

- รายงาน ACMA 
Communications  โดย 
ACMA 

20. % of population aged 6+ who listen to Digital 
Radio weekly 
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีฟังวิทยุระบบ
ดิจิตอลทุกสัปดาห ์

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market  
โดย Ofcom (อ้างอิงข้อมูลจาก 
RAJAR) 

- รายงาน ACMA 
Communications  โดย 
ACMA 

21. Average Time Spent Listening to Digital Radio in a 
week 
จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของการรับฟังวิทยุ
ผ่านระบบดิจติอล 

Ofcom 
Dept. Comms & 
Arts 

- รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom  

- รายงาน Digital Radio  โดย 
Dept. Comms & Arts (อ้างอิง
ข้อมูลจาก CRA) 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน แหล่งอ้างอิง 
22. % of Digital Radio Listening by Platform 

ร้อยละของการรับฟังวิทยุระบบดจิิตอล จ าแนกตาม
ช่องทาง (แพลตฟอร์ม)* 

Ofcom 
Dept. Comms & 
Arts 

- รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 

- รายงาน Digital Radio  โดย 
Dept. Comms & Arts (อ้างอิง
ข้อมูลจาก CRA) 

ตัวชี้วัดการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง 
23. % of Households covered by Analogue 

(FM/AM) Radio Network 
อัตราการครอบคลุมครัวเรือนของสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง FM/AM** 

Ofcom - รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 

24. % of Road covered by Analogue (FM/AM) 
Radio Network 
อัตราการครอบคลุมพื้นท่ีถนนของสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง FM/AM** 

Ofcom - รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 

25. % of Households covered by Digital Radio 
Network 
อัตราการครอบคลุมครัวเรือนของสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงระบบดจิิตอล** 

Ofcom CRA - รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 

- รายงาน Digital Radio โดย CRA 
26. % of Road covered by Digital Radio Network 

อัตราการครอบคลุมพื้นท่ีถนนของสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงระบบดจิิตอล** 

Ofcom - รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 

27. Number/Proportion of Radio Stations by 
Broadcasting Technology   
จ านวนและสัดส่วนของสถานีวิทย ุจ าแนกตามระบบ
กระจายเสียง** 

Ofcom ACMA - รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 

- รายงาน Annual  โดย ACMA 

28. Number/Proportion of Simulcast Radio 
Services 
จ านวนและสัดส่วนของสถานีท่ีกระจายเสียงทั้งใน
ระบบแอนะล็อกและดิจิตอล** 

Ofcom 
Dept. Comms & 
Arts 

- รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 

- รายงาน Digital Radio  โดย 
Dept. Comms & Arts 

29. Number/Proportion of Digital-only Radio 
Services 
จ านวนและสัดส่วนของสถานีท่ีกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลเท่านั้น** 

Ofcom 
Dept. Comms & 
Arts 

- รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3-22 

 

ตัวชี้วัด หน่วยงาน แหล่งอ้างอิง 

- รายงาน Digital Radio  โดย 
Dept. Comms & Arts 

30. % of People Awareness of DSO 
ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการ
รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเปน็ระบบดิจิตอล 

Ofcom CRA - รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 

- รายงาน Digital Radio   โดย 
CRA 

31. % of New Cars with Digital Radio as standard 
ร้อยละของรถยนต์ผลิตใหม่ที่มีเครือ่งรับสัญญาณวิทยุ
ดิจิตอลติดตั้งเป็นมาตรฐาน** 

Ofcom CRA - รายงาน The 
Communications Market: 
Digital Radio  โดย Ofcom 

- รายงาน Digital Radio   โดย 
CRA 

* หมายถึง เป็นตัวช้ีวัดที่จัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

** หมายถึง เป็นตัวช้ีวัดที่จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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3.3 ตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 

ประเทศไทยให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2557 โดยกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเป็นการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ท าให้ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงจากเดิม ดังนี้ 

ที่มา: กสทช. 

การพิจารณาบทบาทของผู้ เกี่ยวข้องในแต่ละห่วงโซ่คุณค่า  จึงควรค านึงถึงลักษณะของห่วงโซ่ 

คุณค่าที่ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย โดยที่ปรึกษา ได้สรุปรายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรม 

การใช้บริการโทรทัศน์ จากรายการตัวชี้วัดที่ได้ทบทวนไว้ใน ก. การทบทวนตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรม 

การใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุของประเทศไทย และ ข. การทบทวนตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรม 

การใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุของสากล ว่าเป็นบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่ารายใด เพ่ือจะได้พิจารณา

ความครบถ้วนและครอบคลุมถึงผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------  
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รายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ 

ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 

หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต
รายการ 

ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ชม 

1. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์  สสช. -   √  √ √ 
1.1 จ ำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์

ระบบดิจิตอล  
(Number of Households with integrated 
Digital TV) 

FCC Ofcom ACMA -   √  √ √ 

1.2 จ ำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณ
โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก  
(Number of Households with Analogue 
TV) 

FCC Ofcom ACMA -   √  √ √ 

2. จ านวนครัวเรือนท่ีมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศนร์ะบบ
ดิจิตอล (STB)  
(Number of Households with STB) 

FCC Ofcom ACMA -   √  √ √ 

3. จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ต่อครัวเรือน  
(Number of TVs per Household) 

Ofcom ACMA  √ √  √  √ 

3.1 จ ำนวนเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลต่อครัวเรือน  
(Number of integrated Digital TVs per 
Household) 

Ofcom ACMA - √ √  √  √ 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 
หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต

รายการ 
ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ชม 

3.2 จ ำนวนเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบ     
แอนะล็อกต่อครัวเรือน  
(Number of Analogue TVs per 
Household) 

Ofcom ACMA - √ √  √  √ 

4. จ านวนกล่องรับสญัญาณโทรทัศนร์ะบบดิจติอล (STB) 
ต่อครัวเรือน  
(Number of STBs per Household) 

Ofcom ACMA - √ √  √  √ 

5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรบัสญัญาณโทรทศัน์   
(% of Households with TV) 

ITU UN FCC Ofcom 
ACMA 

HH2 (UN 
code) 

  √  √ √ 

5.1 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณ
โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก  
(% of Households with Analogue TV) 

FCC Ofcom ACMA    √  √ √ 

5.2 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล  
(% of Households with integrated 
Digital TV) 

FCC Ofcom ACMA -   √  √ √ 

6. ร้อยละของครัวเรือนที่มีกล่องรับสญัญาณโทรทัศน์
ระบบดิจติอล (STB)  
(% of Households with STB) 

FCC Ofcom ACMA -   √  √ √ 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 
หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต

รายการ 
ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ชม 

7. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ในระบบ
ดิจิตอล (ทุกช่องทาง)  
(% of Households with Digital TV) 

ITU - √ √ √ √ √ √ 

7.1 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์
ภำคพื้นดินในระบบดิจติอล  
(% of Households with DTT) 

ITU - √ √ √ √ √ √ 

7.2 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบ
ดำวเทียม  
(% of Households with DTH satellite TV) 

ITU - √ √ √ √ √ √ 

7.3 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบ
อินเทอร์เน็ต IPTV  
(% of Households with IPTV) 

ITU   - √ √ √ √ √ √ 

7.4 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบ
เคเบิลแบบดิจิตอล  
(% of Households with digital CATV) 

ITU - √ √ √ √ √ √ 

8. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบออนไลน์  
(% of Households with Online TV viewing) 

Ofcom ACMA  
(หมายเหตุ: หน่วยงาน
ต่างประเทศเก็บข้อมูล
ในระดับประชากร)  

- √ √ √ √ √ √ 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 
หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต

รายการ 
ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ชม 

9. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบเคเบิล
แบบแอนะล็อก  
(% of Households with analog CATV) 

ITU - √ √ √ √ √ √ 

10. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์
ภาคพื้นดินเท่านั้น  
(% of Households with only terrestrial TV 
broadcasting) 

ITU - √ √  √  √ 

10.1  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมเฉพำะโทรทัศน์
ภำคพื้นดินในระบบดิจติอลเท่ำนั้น  
(% of Households with only DTT) 

ITU - √ √  √  √ 

10.2  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมเฉพำะโทรทัศน์
ภำคพื้นดินในระบบแอนะล็อกเท่ำนั้น   
(% of Households with only analog 
terrestrial TV broadcasting) 

ITU - √ √  √  √ 

11. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบ
ดาวเทียมแบบไม่เสียคา่ใช้จ่าย  
(% of Households with FTA DTH satellite TV) 

ITU - √ √  √  √ 

12. จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบิล 
(Cable TV subscriptions)  

ITU   เป็นส่วนหน่ึง
ของรหัส i965m 

√ √  √  √ 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 
หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต

รายการ 
ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ชม 

และ i965c ของ 
ITU  

13. จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบ
ดาวเทียม  
(Direct-to-home (DTH) satellite antenna 
subscriptions) 

ITU   รหัส I965s และ
เป็นส่วนหน่ึง
ของรหัส i965m 
ของ ITU 

√ √  √  √ 

14. จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบ
อินเทอร์เน็ต (IPTV)  
(IPTV subscriptions) 

ITU   เป็นส่วนหน่ึง
ของรหัส i965m 
และ i965c ของ 
ITU 

√ √  √  √ 

15. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก  
(% of Households with Pay TV) 

ITU - √ √  √  √ 

15.1  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบ
เคเบิล   
(% of Households with CATV) 

ITU   - √ √  √  √ 

15.2  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบ
ดำวเทียมแบบบอกรับสมำชิก  
(% of Households with pay DTH 
satellite TV) 

ITU   - √ √  √  √ 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 
หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต

รายการ 
ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ชม 

15.3  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบ
อินเทอร์เน็ต (IPTV)  
(% of Households with IPTV) 

ITU   - √ √  √  √ 

รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 

ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 
หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต

รายการ 
ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ชม 

16. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีรับชมโทรทัศน์  สสช.  - √ √  √  √ 
17. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีรับชมโทรทัศน์

ทุกสัปดาห์  
(% of population aged 6+ who watch TV 
weekly) 

Ofcom ACMA - √ √  √  √ 

18. จ านวนนาทีของการรับชมโทรทัศน์โดยเฉลี่ยต่อวัน*  
(Average time spent watching TV per day) 

FCC Ofcom ACMA - √ √  √  √ 

19. จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีแพร่
ภาพในเวลาตามผังรายการ (รายการสด) โดยเฉลี่ย
ต่อวัน*  
(Average time spent watching Live TV per day) 

Ofcom ACMA - √ √  √  √ 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 
หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต

รายการ 
ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ชม 

20. จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง
โดยเฉลี่ยต่อวัน*  
(Average time spent watching Time-shifted 
TV per day) 

Ofcom ACMA - √ √  √  √ 

21. จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ในแต่ละ
ช่วงเวลา*  
(Average time spent watching TV by day part) 

Ofcom ACMA - √ √  √  √ 

22. สัดส่วนของการรับชมโทรทัศน์ช่องที่ออกอากาศใน
ระบบดิจติอลเท่านั้นต่อการรับชมโทรทัศน์ท้ังหมด* 
(Proportion of TV audience share of Digital-
only channels) 

Ofcom - √ √  √  √ 

หมายเหตุ: * คือรายการตัวช้ีวัดทีแ่นะน าให้มีการจดัเก็บ แตเ่ป็นตัวช้ีวัดที่ต้องอาศัยการจัดเกบ็ข้อมูลโดยหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

รายการตัวชี้วัดการใช้บริการโทรทัศน์อ่ืนที่มีความเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 

หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต
รายการ 

ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ชม 

23. ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลีย่นระบบการ
รับส่งสญัญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล  
(% of People Awareness of DSO) 

Ofcom ACMA -      √ 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 

หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต
รายการ 

ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ชม 

24. จ านวนและสัดส่วนของช่องที่ออกอากาศคู่ขนานทั้ง
ในระบบแอนะล็อกและระบบดจิิตอล**  
(Number/Proportion of Simulcast channels) 

FCC Ofcom ACMA - √ √  √   

25. จ านวนและสัดส่วนของช่องที่ออกอากาศในระบบ
ดิจิตอลเท่านั้น** 
(Number/Proportion of Digital-only channels) 

FCC Ofcom ACMA - √ √  √   

26. ร้อยละของประชากรที่อยู่ในโครงข่ายสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล** 
(% of Population covered by DTT Network) 

FCC Ofcom ACMA -   √  √  

27. ร้อยละของครัวเรือนที่อยู่ในโครงข่ายสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล** 
(% of Households covered by DTT Network) 

Ofcom ACMA -   √  √  

28. จ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่12ที่อยู่ในโครงข่าย
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล** 

- -   √  √  

29. ร้อยละของครัวเรือนในเมืองใหญท่ี่อยู่ในโครงข่าย
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล** 

- -   √  √  

หมายเหตุ: ** คือรายการตัวช้ีวัดที่แนะน าให้มีการจดัเก็บ แตเ่ป็นตวัช้ีวัดที่ต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องซึ่งเป็นเจา้ของข้อมูล

                                           
12 ค าจ ากัดความของเมืองใหญ่ในประเทศไทย อ้างอิงได้จากค าจ ากัดความของเทศบาลนครตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 เนื่องจากเทศบาลนครเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ที่สุด ตามการแบ่งเขตการปกครองของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยหมายถึงท้องถิ่นชุมนุมทีม่ีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าทีอ่ันต้องท าตามพระราชบัญญัติเทศบาล นอกจากนี้ยังมีเมอืงใหญ่อกี 2 แห่งที่ถูกจัดเป็นองค์กรปกครองทอ้งถิน่
รูปแบบพิเศษ ซ่ึงได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา 
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ตารางข้างต้น ที่ปรึกษาพิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดอ่ืนที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดของส านักงานสถิติแห่งชาติและ

ตัวชี้วัดของสากล อีก 3 รายการ ได้แก่ 

- ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบ

ดิจิตอล 

- ตัวชี้วัดที่ 28 จ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่อยู่ในโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

- ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่อยู่ในโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

ตัวชี้วัดทั้ง 3 รายการดังกล่าว เป็นการพิจารณาจากยุทธศาสตร์ที่ 6 การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2555 – 2559) ของส านักงาน กสทช. โดยตัวชี้วัดที่ 28 – 29 จะช่วยวัดผลการด าเนินงานตามแผนงานที่สามารถ

วัดผลเชิงปริมาณได้ นั่นคือการก าหนดให้มีจ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี นับจากแผนแม่บทเริ่มบังคับใช้ ขณะที่ตัวชี้วัดที่ 23 

เป็นการวัดระดับการรับรู้ของประชากรเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการรับส่งสั ญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปเป็น 

ระบบดิจิตอล เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดให้ ส านักงาน กสทช. ต้องมีแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์และ

ประสานงาน เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแม้

ตัวชี้วัดที่ 23 จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวัดผลความส าเร็จของแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ฯ แต่เป็นตัวชี้วัดที่มี

ความส าคัญเพราะเป็นข้อมูลหนึ ่งที ่สะท้อนถึงความพร้อมของประชาชนต่อการย  ุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก   

 ส าหรับตัวชี้วัดที่ 18 - 22 ในรายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ เป็นตัวชี้วัดที่มีลักษณะ

เป็นข้อมูลที่ต้องจัดเก็บโดยหน่วยงานที่ท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) ส่วนตัวชี้วัดที่ 24 - 29 ในรายการตัวชี้วัด

การใช้บริการโทรทัศน์อ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องนั้น ที่ปรึกษาแนะน าให้มีการจัดเก็บข้อมูลแต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล จึงไม่ได้จัดเก็บในโครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึง 

บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงนี้ 
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3.4 ตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง 

ส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย ในปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มให้บริการรับส่งสัญญาณ

ด้วยระบบดิจิตอล แต่หากมีการให้บริการรับส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอล ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าจะมี  

การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับกรณีของการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ดังนี้  

 

ที่มา: กสทช. 

การพิจารณาบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละห่วงโซ่คุณค่า จึงควรค านึงถึงลักษณะของห่วงโซ่คุณค่าที่

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย โดยที่ปรึกษาได้สรุปรายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการ 

กระจายเสียงจากรายการตัวชี้วัดที่ได้ทบทวนไว้ในข้อ ก. ตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์

และบริการกระจายเสียงของประเทศไทย และ ข้อ ข. ตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และ

บริการกระจายเสียงของสากล ว่าเป็นบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่ารายใด เพ่ือจะได้พิจารณา  

ความครบถ้วนและครอบคลุมถึงผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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รายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการกระจายเสียง 

ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 
หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต

รายการ 
ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ฟัง 

1. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณวิทยุ  
Number of Households with Radio 

Ofcom ACMA -   √  √ √ 

2. จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยตุ่อครัวเรือน  
Number of Radios per Household 

Ofcom  
Dept. Comms & Arts 

- √ √  √  √ 

3. ร้อยละของครัวเรอืนที่มเีครื่องรบัสญัญาณวิทยุ  
% of Households with Radio 

UN Ofcom ACMA HH2 (UN 
code) 

  √  √ √ 

4. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณวิทยุแอนะล็อก  
Number of Households with Analogue Radio 

Ofcom ACMA    √  √ √ 

5. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณวิทยดุิจิตอล 
Number of Households with DAB Radio 

Ofcom ACMA    √  √ √ 

6. จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุแอนะล็อกต่อครัวเรือน 
Number of Analogue Radios per Household 

Ofcom  √ √  √  √ 

7. จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยดุิจติอลต่อครัวเรือน 
Number of Digital Radios per Household 

Ofcom  √ √  √  √ 

8. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณวิทยุแอนะล็อก 
% of Households with Analogue Radio 

Ofcom ACMA    √  √ √ 

9. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
ดิจิตอล 

Ofcom CRA    √  √ √ 
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ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 
หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต

รายการ 
ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ฟัง 

% of Households with Digital Radio 
10. ร้อยละของผู้ขับรถยนต์ที่มเีครื่องรบัสัญญาณวิทยุ

ดิจิตอลในรถ 
% of Drivers and Passengers who use a vehicle 
with Digital Radio 

Ofcom  √ √ √ √ √ √ 

รายการตัวชี้วัดที่แนะน าให้พิจารณาจัดเก็บในอนาคต หลังจากมีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง 

ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 
หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต

รายการ 
ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ฟัง 

11. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุ  สสช. - √ √  √  √ 
12. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุทุก

สัปดาห์  
% of population aged 6+ who listen to radio 
weekly 

Ofcom ACMA - √ √  √  √ 

13. จ านวนนาทีของการรับฟังวิทยุโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 
จ าแนกตามประเภทอุปกรณ์*  
Average Time Spent Listening to Radio by Device 

Ofcom ACMA - √ √  √  √ 
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ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 
หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต

รายการ 
ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ฟัง 

14. จ านวนนาทโีดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ของการรับฟังวิทยุในแต่
ละช่วงเวลา*  
Average Time Spent Listening to Radio by day 
part 

Ofcom ACMA - √ √  √  √ 

15. จ านวนนาทโีดยเฉลี่ยของการรับฟังวทิยุผ่านคลื่น 
FM/AM*  
Average Time Spent Listening to Analogue 
(FM/AM) Radio 

Ofcom  
Dept. Comms & Arts 

- √ √ √ √ √ √ 

16. จ านวนนาทโีดยเฉลี่ยของการรับฟังวทิยุผ่านระบบ
ออนไลน*์  
Average Time Spent Listening to Online Radio 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts 

- √ √ √ √ √ √ 

17. ร้อยละของการรบัฟังวิทยุ จ าแนกตามช่องทาง 
(แพลตฟอร์ม)*  
% of Radio Listening by Platform 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts 

- √ √ √ √ √ √ 

18. ร้อยละของการรบัฟังวิทยุ จ าแนกตามสถานท่ีรับฟัง*  
% of Radio Listening by Place 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts 

- √ √  √  √ 

19. ร้อยละของการรบัฟังวิทยุ จ าแนกตามประเภทบริการ 
(สาธารณะ ธุรกจิ และชุมชน)*  
% of Radio Listening by type of broadcasters 

Ofcom - √ √  √  √ 
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ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 
หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต

รายการ 
ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ฟัง 

20. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุระบบ
แอนะล็อกทุกสัปดาห ์
% of population aged 6+ who listen to Analogue 
Radio weekly 

Ofcom ACMA - √ √  √  √ 

21. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุระบบ
ดิจิตอลทุกสัปดาห ์
% of population aged 6+ who listen to Digital 
Radio weekly 

Ofcom ACMA - √ √  √  √ 

22. จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของการรับฟังวิทยุ
ผ่านระบบดิจติอล 
Average Time Spent Listening to Digital Radio in a 
week 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts 

- √ √  √  √ 

23. ร้อยละของการรับฟังวิทยุระบบดจิิตอล จ าแนกตาม
ช่องทาง (แพลตฟอร์ม)* 
% of Digital Radio Listening by Platform 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts 

- √ √ √ √ √ √ 

หมายเหตุ: * คือรายการตัวช้ีวัดทีแ่นะน าให้มีการจดัเก็บ แตเ่ป็นตัวช้ีวัดที่ต้องอาศัยการจัดเกบ็ข้อมูลโดยหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

รายการตัวชี้วัดที่แนะน าให้พิจารณาจัดเก็บในอนาคต หลังจากมีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
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รายการตัวชี้วัดการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 

หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต
รายการ 

ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ฟัง 

24. อัตราการครอบคลุมครัวเรือนของสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง FM/AM** 
% of Households covered by Analogue 
(FM/AM) Radio Network 

Ofcom -   √  √  

25. อัตราการครอบคลุมพื้นท่ีถนนของสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง FM/AM** 
% of Road covered by Analogue (FM/AM) 
Radio Network 

Ofcom -   √  √  

26. อัตราการครอบคลุมครัวเรือนของสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงระบบดจิิตอล 
% of Households covered by Digital Radio Network 

Ofcom CRA    √  √  

27. อัตราการครอบคลุมพื้นท่ีถนนของสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงระบบดจิิตอล 
% of Road covered by Digital Radio Network 

Ofcom ACMA    √  √  

28. จ านวนและสัดส่วนของสถานีวิทย ุจ าแนกตาม
ระบบกระจายเสียง 
Number/Proportion of Radio Stations by 
Broadcasting Technology   

Ofcom ACMA     √   
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ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 
หน่วยงาน รหัส ผู้ผลิต

รายการ 
ผู้รวบรวม
รายการ 

ผู้รวบรวม
สัญญาณ 

ผู้ให้บริการ
ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

ผู้ฟัง 

29. จ านวนและสัดส่วนของรายการที่กระจายเสียงทั้งใน
ระบบแอนะล็อกและดิจิตอล 
Number/Proportion of Simulcast Radio 
Stations 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts  

 √ √  √   

30. จ านวนและสัดส่วนของรายการที่กระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอลเท่านั้น 
Number/Proportion of Digital-only Radio 
Stations 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts  

 √ √  √   

31. ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบ
การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสยีงเป็นระบบ
ดิจิตอล 
% of People Awareness of DSO 

Ofcom CRA       √ 

32. ร้อยละของรถยนต์ผลิตใหม่ที่มีเครือ่งรับสัญญาณ
วิทยุดิจิตอลติดตั้งเป็นมาตรฐาน 
% of New Cars with Digital Radio as 
standard 

Ofcom CRA       √ 

หมายเหตุ: ** คือรายการตัวช้ีวัดที่แนะน าให้มีการจดัเก็บ แตเ่ป็นตวัช้ีวัดที่ต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องซึ่งเป็นเจา้ของข้อมูล 

รายการตัวชี้วัดที่แนะน าให้พิจารณาจัดเก็บในอนาคต หลังจากมีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  
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ส าหรับตัวชี้วัดที่ 13 - 19 ในรายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง เป็นตัวชี้วัดที่มี

ลักษณะเป็นข้อมูลที่ต้องจัดเก็บโดยหน่วยงานที่ท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) ส่วนตัวชี้วัดที่ 24 - 25 ใน

รายการตัวชี้วัดอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องนั้น เป็นตัวชี้วัดที่มีลักษณะเป็นข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล ในขณะที่ตัวชี้วัดที่ 4 - 10 ในรายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึง ตัวชี้วัดที่ 20 - 23 

ในรายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียงและตัวชี้วัดที่ 26 - 32 ในรายการตัวชี้วัดอ่ืนที่มี

ความเกี่ยวข้อง เป็นรายการตัวชี้วัดที่แนะน าให้พิจารณาจัดเก็บในอนาคตหลังจากมีการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ดังนั้นตัวชี้วัดดังกล่าวจึงจะไม่ได้มาจากการเก็บข้อมูลในโครงการวิจัยตัวชี้วัด

และการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงนี้ 

3.5 การออกแบบตัวชี้วัดโดยอ้างอิงจากแนวทางของสากล 

การให้ค าจ ากัดความ ค าอธิบาย รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูล ที่สอดคล้องกับแนวทางของสากล ได้แก่ ITU 

และ UNESCO แต่ละตัวชี้วัดจะประกอบด้วยข้อมูลหลัก 5 ส่วน คือชื่อตัวชี้วัด ค าจ ากัดความ ค าอธิบาย  

วิธีการเก็บข้อมูล ความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดอ่ืน และบางตัวชี้วัดอาจมีแหล่งที่มา ตัวอย่าง หรือหมายเหตุเพ่ิมเติม 

ดังนี้ 

3.5.1 การออกแบบตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาออกแบบตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ โดย

อ้างอิงจากตัวชี้วัดที่ใช้กันเป็นสากลจากหน่วยงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ (ITU) และจากการศึกษากรณีศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ ซ่ึงได้รวมทั้งตัวชี้วัดพ้ืนฐาน ที่ใช้ส าหรับ

เก็บข้อมูลต่างๆ เช่น จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จ านวนเครื่องรับสัญญาณดิจิตอล เป็นต้น และตัวชี้วัด

เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ ที่สามารถค านวณจากตัวชี้วัดพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน  

ในระดับสากล เช่น สัดส่วนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ สัดส่วนครัวเรือนที่ใช้บริการโทรทัศน์  

แบบบอกรับสมาชิก เป็นต้น นอกจากนี้ยังเพ่ิมเติมตัวชี้วัดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับบริการโทรทัศน์ของประเทศไทย 

ซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่าเป็นข้อมูลส าคัญต่อการวางแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

โดยสรุปแล้ว ได้ก าหนดตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ รวม 29 ตัวชี้วัด

ประกอบไปด้วย 

• ตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ จ านวน 15 รายการ: จัดเก็บในโครงการวิจัยตัวชี้วัดและ

การส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงทั้ง 15 รายการ 
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• ตัวชี้วัดพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ จ านวน 7 รายการ: จัดเก็บในโครงการวิจัยตัวชี้วัด

และการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงจ านวน 3 รายการ ส่วนที่

เหลือต้องอาศัยการจัดเก็บโดยหน่วยงานที่ท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

• ตัวชี้วัดอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้อง จ านวน 7 รายการ: จัดเก็บในโครงการวิจัยตัวชี้วัดและการ

ส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงจ านวน 1 รายการ ส่วนที่เหลือ 

ต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล 

โดยมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัดตามแนวทางของสากล ดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัดด้านการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ 

ตัวชี้วัดที่ 1: จ านวนครัวเรือนท่ีมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 

ค าจ ากัดความ จ านวนครัวเรือนที่มี เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์อย่างน้อย 1 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบ        
Stand-alone ที่มีความสามารถในการรับสัญญาณการแพร่ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ โดยใช้
วิธีการส่งสัญญาณที่เป็นที่นิยม เช่น ภาคพื้นดิน เคเบิล และดาวเทียมโดยไม่อยู่ร่วมในอุปกรณ์อื่น 
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้อาจแยกระหว่างเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ส าหรับสัญญาณ
แอนะล็อกและดิจิตอล  และระหว่างโทรทัศน์ที่รับสัญญาณจ านวนจ ากัด (โดยส่วนใหญ่ผ่าน 
ระบบภาคพื้นดิน) และแบบท่ีรับสัญญาณได้จากหลายช่องทาง (เช่น ดาวเทียม หรือเคเบิล) 

ประเภทเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบ่งกลุ่ม และนิยามดังต่อไปนี้ 

• เครื่ องรั บสัญญาณโทรทั ศน์ ระบบดิ จิ ตอล ( Integrated Digital Television หรื อ 
iDTV)  หมายถึงอุปกรณ์แบบสแตนด์อะโลน มีความสามารถในการรับสัญญาณการแพร่
ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ในตัว โดยไม่อยู่ร่วมในอุปกรณ์อื่น เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 

• เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก หมายถึงเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
แบบสแตนด์อะโลน ท่ีมีความสามารถในการรับสัญญาณการแพร่ภาพกระจายเสียง
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเท่านั้น โดยไม่อยู่ร่วมในอุปกรณ์อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ
โทรศัพท์มือถือ  

ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดนี้อ้างอิงถึงจ านวนรวมของครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ท่ีสามารถรับสัญญาณการ
แพร่ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ไดอ้ย่างน้อย 1 เครื่อง โดยรวมเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ส าหรับ
สัญญาณแอนะล็อก และดิจิตอล และมตีัวช้ีวัดย่อยคือ 
1.1 จ านวนครัวเรือนท่ีมโีทรทัศน์ระบบดิจิตอล อ้างอิงถึง จ านวนรวมของครัวเรือนท่ีมีเครื่องรับ

สัญญาณการแพร่ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ในระบบดจิิตอลได้ในตัวอย่างน้อย 1 เครื่อง 
ส าหรับประเทศไทย จะเป็นเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ท่ีมดีิจิตอลจนูเนอร์ระบบ DVB-T2 หรือ
ภาครับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้ในตวั 
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1.2 จ านวนครัวเรือนท่ีมโีทรทัศน์ระบบแอนะล็อก อ้างอิงถึง จ านวนรวมของครัวเรือนท่ีม ี
เครื่องรับสญัญาณโทรทัศน์ที่มีความสามารถในการรับสญัญาณการแพร่ภาพกระจายเสียง
โทรทัศนใ์นระบบแอนะล็อกเท่านัน้ อย่างน้อย 1 เครื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องเชื่อมต่อกับกล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจติอล (STB) จึงจะสามารถรับช่องโทรทัศน์ท่ีออกอากาศใน 
ระบบดิจติอลได ้

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 1 เป็นส่วนประกอบของตัวช้ีวัดที่ 5 

หมายเหตุ อ้างอิงค าจ ากัดความของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์จาก Definitions of World 
Telecommunication/ICT Indicators 2010; ITU (i965)  
ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ สสช. FCC (สหรัฐอเมริกา) Ofcom (สหราชอาณาจักร) 
ACMA (ออสเตรเลีย)   

 

ตัวชี้วัดที่ 2: จ านวนครัวเรือนท่ีมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (STB) 

ค าจ ากัดความ จ านวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อย่างน้อย 1 เครื่อง ซึ่งสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล ถอดรหัส และแปลงสัญญาณส าหรับแสดงบนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก
ได้ 

ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดนี้อ้างอิงถึงจ านวนรวมของครัวเรือนท่ีมีกล่องรับสญัญาณโทรทัศน์ระบบดิจติอล (STB) อย่าง
น้อย 1 เครื่อง ส าหรับประเทศไทย จะเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐาน DVB-T2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์แปลง
สัญญาณจากระบบดิจิตอล เป็นสญัญาณภาพและเสียง แล้วต่อเข้าเครื่องรับสญัญาณโทรทัศนร์ะบบ
แอนะล็อก เพื่อให้สามารถรับช่องโทรทัศน์ท่ีแพร่กระจายสัญญาณวทิยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 2 เป็นส่วนประกอบของตัวช้ีวัดที่ 6 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ FCC (สหรัฐอเมริกา) Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA 
(ออสเตรเลีย)  
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ตัวชี้วัดที่ 3: จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ต่อครัวเรือน 

ค าจ ากัดความ จ านวนเฉลี่ยของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ท่ีสามารถใช้งานได้ต่อครัวเรือน โดยอ้างอิงถึงเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบสแตนด์อะโลน ที่มีความสามารถในการรับสัญญาณการแพร่
ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ โดยใช้วิธีการส่งสัญญาณที่เป็นที่นิยม เช่น ภาคพื้นดิน เคเบิล และ
ดาวเทียมโดยไม่อยู่ร่วมในอุปกรณ์อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ  ทั้งนี้อาจแยกระหว่าง
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ส าหรับสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล  และระหว่างโทรทัศน์ที่รับ
สัญญาณจ านวนจ ากัด (โดยส่วนใหญ่ผ่านระบบภาคพื้นดิน) และแบบที่รับสัญญาณได้จากหลาย
ช่องทาง (เช่น ดาวเทียม หรือเคเบิล)  
 
ประเภทเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบ่งกลุ่ม และนิยามดังต่อไปนี้ 

• เครื่ องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ( Integrated Digital Television หรือ 
iDTV)  หมายถึงอุปกรณ์แบบสแตนด์อะโลน มีความสามารถในการรับสัญญาณการแพร่
ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ในตัว โดยไม่อยู่ร่วมในอุปกรณ์อื่น เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 

• เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก หมายถึงเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
แบบสแตนด์อะโลน ท่ีมีความสามารถในการรับสัญญาณการแพร่ภาพกระจายเสียง
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเท่านั้น โดยไม่อยู่ร่วมในอุปกรณ์อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ
โทรศัพท์มือถือ 

ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดนี้อ้างอิงถึงจ านวนเฉลี่ยของเครื่องรับสญัญาณโทรทัศน์ท่ีสามารถรับสัญญาณการแพร่ภาพ
กระจายเสียงโทรทัศน์ได้ ต่อ 1 ครัวเรือน โดยรวมเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ส าหรับสัญญาณ
แอนะล็อก และดิจิตอล และมีตัวช้ีวัดย่อยคือ 
3.1 จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจติอลต่อครัวเรือน อ้างอิงถึงจ านวนเฉลี่ยของ

เครื่องรับสญัญาณการแพร่ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ในระบบดจิิตอลได้ ต่อ 1 ครัวเรือน 
ส าหรับประเทศไทย จะเป็นเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ท่ีมดีิจิตอลจนูเนอร์ระบบ DVB-T2 หรือ
ภาครับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้ในตวั 

3.2 จ านวนเครื่องรับสญัญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อครัวเรือน อ้างอิงถึง จ านวนเฉลี่ยของ
เครื่องรับสญัญาณโทรทัศน์ท่ีมีความสามารถในการรับสญัญาณการแพร่ภาพกระจายเสียง
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเท่านัน้ ซึ่งจ าเป็นต้องเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณดิจติอล (STB) 
จึงจะสามารถรับช่องโทรทัศน์ท่ีออกอากาศในระบบดิจติอลได้ ต่อ 1 ครัวเรือน  

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA (ออสเตรเลีย)  
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ตัวชี้วัดที่ 4: จ านวนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (STB) ต่อครัวเรือน 

ค าจ ากัดความ จ านวนเฉลี่ยของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่สามารถใช้งานได้ต่อครัวเรือน 
ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดอ้างอิงถึงกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (STB) ตามมาตรฐาน DVB-T2 ซึ่งเป็น

อุปกรณ์แปลงสัญญาณจากระบบดิจิตอล เป็นสญัญาณภาพและเสียง แล้วต่อเข้าเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก เพื่อให้สามารถรับช่องโทรทัศน์ท่ีออกอากาศในระบบดิจติอลได้ 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA (ออสเตรเลีย) 

 

ตัวชี้วัดที่ 5: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 

ค าจ ากัดความ อัตราครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ท่ีสามารถใช้งานได้ โดยเป็นสัดส่วนร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมด 

ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดนี้ใช้เพื่อวัดอัตราการเข้าถึงเครื่องรับสญัญาณโทรทัศน์ของครวัเรือนในประเทศไทย โดยมี
ตัวช้ีวัดย่อยคือ 
6.1 สัดส่วนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจติอล อ้างอิงถึง อัตราครัวเรือนที่มี

เครื่องรับสญัญาณการแพร่ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ในระบบดจิิตอลได้ โดยเป็นสดัส่วนร้อย
ละของจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 

6.2 สัดส่วนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก อ้างอิงถึง อัตราครัวเรือนที่มี
เครื่องรับสญัญาณโทรทัศน์ท่ีมีความสามารถในการรับสญัญาณการแพร่ภาพกระจายเสียง
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเท่านัน้ โดยเป็นสัดส่วนร้อยละของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้สามารถค านวนได้จาก การน าค่าตัวช้ีวัดที่ 1 หารด้วยจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 1 หารด้วยจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ ITU UN FCC (สหรัฐอเมริกา) Ofcom (สหราชอาณาจักร) 
ACMA (ออสเตรเลีย)   

 

ตัวชี้วัดที่ 6: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (STB) 

ค าจ ากัดความ อัตราครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (STB) ที่สามารถใช้งานได้ โดยเป็น
สัดส่วนร้อยละของจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 

ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดนี้ใช้เพื่อวัดอัตราการเข้าถึงกล่องรับสญัญาณโทรทัศนร์ะบบดจิิตอล (STB) ของครัวเรือนใน
ประเทศไทย 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้สามารถค านวนได้จาก การน าค่าตัวช้ีวัดที่ 2 หารด้วยจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
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ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 2 หารด้วยจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ FCC (สหรัฐอเมริกา) Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA 
(ออสเตรเลีย)   

 

ตัวชี้วัดที่ 7: ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ทุกช่องทาง) 

ค าจ ากัดความ อัตราครัวเรือนที่มีการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยไม่ได้จ ากัดเฉพาะการรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แต่ยังรวมถึงการรับส่งสัญญาณด้วยช่องทางอื่นที่เป็นระบบ
ดิจิตอลด้วย ได้แก่ โทรทัศน์ระบบเคเบิลและระบบดาวเทียม ที่มีการรับส่งสัญญาณแบบดิจิตอล 
โดยเป็นสัดส่วนร้อยละของจ านวนครัวเรือนท้ังหมด  

ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดนี้ใช้เพื่อวัดอัตราการเข้าถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของครัวเรือนในประเทศไทย โดยมีตัวช้ีวัด
ย่อยที่เป็นส่วนประกอบคือ 
8.1 สัดส่วนครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล อ้างอิงถึง การรับส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินแบบแอนะล็อก 
ท าให้มีความสามารถในการรับส่งสัญญาณในจ านวนช่องที่มากกว่าอย่างมีนัยส าคญั 

8.2 สัดส่วนของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบดาวเทียม (DTH Satellite TV) โดยโทรทัศน์ระบบ
ดาวเทียมหมายถึง การใช้จานรับดาวเทียมรับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรงเพื่อรับชม
โทรทัศน ์

8.3 สัดส่วนของครัวเรือนท่ีบอกรบัเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เน็ต หรือ IPTV โดย IPTV 
อ้างอิงถึงบริการสื่อประสมเช่นโทรทัศน์/วิดีโอ/เสยีง/ข้อความ/รูปภาพ/ข้อมูลที่ส่งผ่าน
เครือข่าย IP ที่สนับสนุนความต้องการคุณภาพในการใช้บริการ ท้ังนี ้ไม่รวมการเข้าถึงวิดีโอ
ผ่านอินเทอร์เนต็สาธารณะ 

8.4 สัดส่วนของครัวเรือนท่ีบอกรบัเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบลิแบบดิจิตอล โดยบริการ
โทรทัศน์ระบบเคเบลิแบบดจิิตอล หมายถึง รายการโทรทัศน์หลายชอ่งรายการที่จัดส่งผ่านทาง
สายเคเบิลส าหรับการรับชมโทรทศัน์ และรับส่งสญัญาณด้วยเทคโนโลยีแบบดิจิตอล 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ ITU 
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ตัวชี้วัดที่ 8: ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบออนไลน์ 

ค าจ ากัดความ ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบออนไลน์ โดยการรับชมโทรทัศน์ระบบออนไลน์ 
หมายถึง การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (streaming) ซึ่งเข้าถึงเนื้อหาผ่าน เว็บไซต์ 
และแอพพลิเคชัน ของช่องสถานีเท่านั้น โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น 
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ/แท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค  

ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดนี้ใช้เพื่อวัดสัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ผา่นระบบออนไลน์ของครัวเรือนในประเทศไทย โดย
แสดงเป็นร้อยละของครัวเรือนทั้งหมดที่มีการรับชมโทรทัศน์ 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ Ofcom (สหราชอาณาจักร) และ ACMA (ออสเตรเลีย) ใช้ตัวช้ีวัดการรับชมโทรทัศน์ระบบออนไลน์ 
เป็นร้อยละของประชากร 

 

ตัวชี้วัดที่ 9: ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบเคเบิลแบบแอนะล็อก 

ค าจ ากัดความ ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบเคเบิลแบบแอนะล็อก โดยบริการโทรทัศน์ระบบเคเบิล
แบบแอนะล็อก หมายถึง รายการโทรทัศน์หลายช่องรายการที่จัดส่งผ่านทางสายเคเบิลส าหรับการ
รับชมโทรทัศน์ และรับส่งสัญญาณด้วยเทคโนโลยีแบบแอนะล็อก 

ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดนี้ใช้เพื่อวัดสัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ผา่นระบบเคเบลิแบบแอนะล็อกของครัวเรือนใน
ประเทศไทย โดยแสดงเป็นร้อยละของครัวเรือนท้ังหมดที่มีการรับชมโทรทัศน์ 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ ITU 
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ตัวชี้วัดที่ 11: ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบดาวเทียมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (FTA DTH Satellite TV) 

ค าจ ากัดความ ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบดาวเทียมแบบไมเ่สียคา่ใช้จ่าย หมายถึง การใช้จานรับ
ดาวเทียมรับสญัญาณจากดาวเทียมโดยตรงเพื่อรับชมโทรทัศน์ในช่องรายการมาตรฐานท่ีไม่ต้องเสีย
ค่าบริการเพิ่ม 

ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดนี้ใช้เพื่อวัดอัตราการเข้าถึงโทรทัศน์ระบบดาวเทียมในประเทศไทย โดยจ ากัดเพียงครัวเรือน
ที่รับชมแบบไมเ่สียค่าใช้จ่ายเท่าน้ัน 

วิธกีารเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
หรือ ที่ปรึกษาอาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็น
ตัวอย่างในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที ่11 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ ITU 

  
 
 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 10: ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินเท่านั้น 

ค าจ ากัดความ ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินเท่านั้น โดยโทรทัศน์ภาคพื้นดินดังกล่าว 
รวมทั้งการรับส่งสัญญาณด้วยระบบแอนะล็อก และการรับส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอล 

ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดนี้ใช้เพื่อวัดอัตราการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินของครัวเรือนในประเทศไทย โดยจ ากัดเพยีง
ครัวเรือนท่ีรับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินเท่าน้ัน โดยมีตัวช้ีวัดย่อยคือ 
10.1 สัดส่วนครัวเรือนท่ีรับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล (DTT) เท่านั้น โดย DTT 

อ้างอิงถึง การรับส่งสัญญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดินท่ีมีการพัฒนาทางดา้นเทคโนโลยีจาก
โทรทัศน์ภาคพื้นดินแบบแอนะล็อก ท าให้มีความสามารถในการรับส่งสัญญาณในจ านวนช่อง
ที่มากกว่าอย่างมีนัยส าคัญ 

10.2 สัดส่วนครัวเรือนท่ีรับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกเท่านั้น โดยโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกหมายถึง การรับส่งสญัญาณด้วยระบบแอนะล็อกที่ผู้รับจะใช้
สายอากาศแบบก้างปลารับสัญญาณจากเสาส่งสัญญาณภาคพื้นดินของแต่ละสถาน ี

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ ITU 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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ตัวชี้วัดที่ 13: จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบดาวเทียม 

ค าจ ากัดความ จ านวนการสมัครที่สามารถได้รับการแพร่ภาพโทรทัศน์โดยตรงผ่านดาวเทียม 
ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดอ้างอิงถึงจ านวนการสมัครใช้บริการรายการโทรทัศน์หลายช่องที่รับสัญญาณผ่านจาน

ดาวเทียม การบริการแบบส่งตรงถึงบ้าน (DTH) หมายถึงการบริการให้ผู้ที่มีจานรับสัญญาณและ
กล่องรับสัญญาณที่เหมาะสมสามารถรับชมการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ทางดาวเทียมได้  

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดเก็บจากผู้ให้บริการ DTH แต่ละรายในประเทศ และรวมเข้าในระดับประเทศ ซึ่งอาจ
พบปัญหาเนื่องจากมีรายการที่สามารถเข้าถึงได้แบบไมเ่สยีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บางผู้ให้บริการ DTH ต้อง
ใช้การ์ดพิเศษติดตั้งในกล่องติดตั้งเพื่อรับชมรายการ ดังนั้นจ านวนการ์ดจะถูกใช้เป็นตัวแทนใน  
การจัดเก็บข้อมูลได้ นอกจากนี้ผู้ให้บริการ DTH อาจไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายในการแพร่ภาพ
ในประเทศแม้สัญญาณจะสามารถรับชมได้และมีผู้รับชม แหล่งข้อมูลทางเลือกอื่น ได้แก่ องค์กร
ด้านอุตสาหกรรม หรือการส ารวจ ICT ระดับครัวเรือนในประเทศ ซึ่งจัดท าโดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ หรือที่ปรึกษาอาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูก
เลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ อ้างอิงค าจ ากัดความของบริการเคเบิลทีวีจาก Definitions of World Telecommunication/ICT 
Indicators 2010; ITU (i965s)  
ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ ITU 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 12: จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบิล  

ค าจ ากัดความ จ านวนของการสมัครเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบลิ ซึ่งเป็นบริการในการจัดหารายการโทรทัศน์
เพิ่มเตมินอกเหนือจากช่องออกอากาศแบบไมเ่สียค่าใช้จ่าย ผ่านการบริการโทรทัศน์ช่องทางเคเบิล
ทีวี 

ค าอธิบาย บริการเคเบิลทีวี (CATV)  หมายถงึรายการหลายช่องจัดส่งผ่านเคเบลิส าหรับการรับชมโทรทัศน ์

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลจะถูกรวบรวมจัดเก็บจากผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบเรียกเก็บค่าสมาชิกที่ได้รับอนุญาตใน
ประเทศ หรือ อาจหาได้จากสมาคมอุตสาหกรรม หรือท่ีปรึกษาอาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน า
ข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ อ้างอิงค าจ ากัดความของบริการเคเบิลทีวีจาก Definitions of World Telecommunication/ICT 
Indicators 2010; ITU (i965m และ i965c)  
ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ ITU 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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ตัวชี้วัดที่ 14: จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบ IPTV 

ค าจ ากัดความ จ านวนการสมัครที่สามารถได้รับการแพร่ภาพโทรทัศน์โดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ตทีวี 
ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดอ้างอิงถึงจ านวนการสมัครใช้บริการรายการโทรทัศน์หลายชอ่งผ่านอินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) 

ซึ่งเป็นบริการสื่อประสมเช่นโทรทศัน์/วีดีโอ/เสยีง/ข้อความ/รูปภาพ/ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย IP 
เน้นตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพในการบริการ ความมั่นคงของระบบ การโตต้อบ และ 
การเช่ือถือคุณภาพได้ โดยไม่รวมถึงการเข้าถึงวีดีโอผ่านอินเทอรเ์นต็สาธารณะ ตัวอย่างเช่น โดย
การสตรีมมิ่ง การบริการ IPTV โดยทั่วไปมุ่งเน้นไปท่ีการดผู่านชุดโทรทัศน์มากกว่าคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลจะถูกรวบรวมจัดเก็บจากผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบเรียกเก็บค่าสมาชิกที่ได้รับอนุญาตใน
ประเทศ หรือ อาจหาได้จากสมาคมอุตสาหกรรม หรือท่ีปรึกษาอาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน า
ข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ อ้างอิงค าจ ากัดความของบริการรายการโทรทัศน์หลายช่องผ่านอินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) จาก 
Definitions of World Telecommunication/ICT Indicators 2010; ITU (i965m และ i965c)  
ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ ITU 

  

ตัวชี้วัดที่ 15: ร้อยละของครัวเรือนท่ีใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 

ค าจ ากัดความ ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) โดย Pay TV อ้างอิงถึง
บริการในการจดัหารายการโทรทศัน์เพิ่มเตมินอกเหนือจากช่องออกอากาศแบบไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 

ค าอธิบาย เพื่อใช้วัดอัตราการเข้าถึงบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก โดยแสดงเป็นร้อยละของครัวเรือน
ทั้งหมด ตัวช้ีวัดนี้ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยคือ 
15.1 สัดส่วนครัวเรือนท่ีบอกรับเปน็สมาชิกโทรทัศนร์ะบบเคเบลิ โดยรวมทั้งระบบเคเบลิแบบ 

แอนะล็อก และระบบเคเบลิแบบดิจิตอล 
15.2 สัดส่วนครัวเรือนท่ีบอกรับเปน็สมาชิกโทรทัศนร์ะบบดาวเทียม (Pay DTH Satellite TV) 

อ้างอิงถึง การสมัครใช้บริการรายการโทรทัศน์หลายช่องที่รับสญัญาณผ่านจานดาวเทียม 
15.3 สัดส่วนครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เนต็ (IPTV) โดย IPTV อ้างอิงถึงบริการสื่อ

ประสมเช่นโทรทัศน/์วิดีโอ/เสียง/ข้อความ/รูปภาพ/ข้อมลูที่ส่งผา่นเครือข่าย IP ที่สนับสนุน
ความต้องการคณุภาพในการใช้บรกิาร ท้ังนี้ ไม่รวมการเข้าถึงวิดีโอผา่นอินเทอร์เน็ต
สาธารณะ 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลจะถูกรวบรวมจัดเก็บจากผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบเรียกเก็บค่าสมาชิกที่ได้ รับอนุญาตใน
ประเทศ หรือ อาจหาได้จากสมาคมอุตสาหกรรม หรือท่ีปรึกษาอาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน า
ข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ ITU 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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ตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรมการใช้งานบริการโทรทัศน์ 

ตัวชี้วัดที่ 16: ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปที่รับชมโทรทัศน์ 

ค าจ ากัดความ จ านวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปที่รับชมโทรทัศน์จากประชากรทั้งหมด โดยแสดงเป็นร้อยละ 
ค าอธิบาย เพื่อวัดจ านวนผู้ที่รับชมโทรทัศน์ ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ สสช. 

 

ตัวชี้วัดที่ 17: ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปที่รับชมโทรทัศน์ทุกสัปดาห์ 

ค าจ ากัดความ จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์ทุกสัปดาห์จากประชากรทั้งหมด โดยแสดงเป็นร้อยละ 
ค าอธิบาย เพื่อวัดจ านวนผู้ที่รับชมโทรทัศน์เป็นประจ าทุกสัปดาห์ ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
หรือ ที่ปรึกษาอาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็น
ตัวอย่างในการศึกษา  

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 17 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA (ออสเตรเลีย)   โดยแต่
ละประเทศอาจมีการก าหนดเกณฑ์อายุท่ีไม่เท่ากัน 

  
ตัวชี้วัดที่ 18: จ านวนนาทีของการรับชมโทรทัศน์โดยเฉลี่ยต่อวัน 

ค าจ ากัดความ จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยที่ประชากร 1 คนใช้ในการรับชมโทรทัศน์ต่อ 1 วัน 
ค าอธิบาย เพื่อวัดปริมาณการรับชมโทรทัศนโ์ดยเฉลี่ยของประชากร 
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ FCC (สหรัฐอเมริกา) Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA 
(ออสเตรเลีย) 
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ตัวชี้วัดที่ 20: จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังโดยเฉลี่ยต่อวัน 

ค าจ ากัดความ จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยที่ประชากร 1 คนใช้ในการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังต่อวัน  
ค าอธิบาย เพื่อวัดปริมาณ และลักษณะการรบัชมโทรทัศน์ของประชากร โดยการรับชมรายการโทรทัศน์

ย้อนหลัง (timeshift)  หมายถึง การรับชมรายการที่บันทึกไว้ โดยผา่นเครื่องบันทึก บริการ  
Video-on-Demand รวมถึงบริการออนไลนเ์ว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน ของช่องสถานีเท่านั้น 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม 
ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 20 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA (ออสเตรเลีย) 

 

ตัวชี้วัดที่ 21: จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ในแต่ละช่วงเวลา 

ค าจ ากัดความ จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยที่ประชากร 1 คนใช้ในการรับชมรายการโทรทัศน์ โดยแบ่งตามช่วงเวลา 
ค าอธิบาย เพื่อวัดและเปรียบเทียบปรมิาณการชมโทรทัศน์ในช่วงเวลาตา่งๆ ซึง่แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ดังนี้ 

- 06.01 - 12.00 น. 
- 12.01 - 18.00 น. 
- 18.01 - 23.00 น. (ช่วงไพรม์ไทม์) 
- 23.01 - 06.00 น. 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม 
ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 21 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA (ออสเตรเลีย) โดยอาจ
แบ่งช่วงเวลาต่างกัน 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 19: จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพในเวลาตามผังรายการ (รายการสด) โดยเฉลี่ยต่อวัน   

ค าจ ากัดความ จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยที่ประชากร 1 คนใช้ในการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีออกอากาศในเวลาตามผัง
รายการ (รายการสด) ต่อวัน  

ค าอธิบาย เพื่อวัดปริมาณ และลักษณะการรบัชมโทรทัศน์ของประชากร 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม 
ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 19 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA (ออสเตรเลีย)  
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ตัวชี้วัดที่ 22: สัดส่วนของการรับชมโทรทัศน์ช่องที่ออกอากาศในระบบดิจิตอลเท่านั้นต่อการรับชมโทรทัศน์ทั้งหมด 

ค าจ ากัดความ จ านวนนาทีเฉลี่ยที่ใช้ในการรับชมโทรทัศน์ช่องที่ออกอากาศในระบบดิจิตอลเท่าน้ัน ต่อจ านวนนาที
ทั้งหมดที่ใช้รับชมโทรทัศน์ 

ค าอธิบาย เพื่อวัดความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ช่องใหม่ของดิจิตอลทีวี 
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 22 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) 

ตัวช้ีวัดอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง  
ตัวชี้วัดที่ 23: ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 

ค าจ ากัดความ อัตราส่วนประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 
ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด โดยแสดงเป็นร้อยละ 

ค าอธิบาย เพื่อวัดระดบัการรบัรู้ของประชากรต่อการเปลี่ยนระบบการรับส่งสญัญาณวิทยุโทรทัศน์ 
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 

หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 23 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA (ออสเตรเลีย)   
 

ตัวชี้วัดที่ 24: จ านวนและสัดส่วนของช่องที่ออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล 

ค าจ ากัดความ จ านวนช่องดั้งเดิมที่มีอยู่ในระบบแอนะล็อกซึ่งได้น ามาถ่ายทอดในระบบดิจิตอล และเทียบต่อ
จ านวนช่องปัจจุบันท้ังหมดในระบบแอนะล็อก 

ค าอธิบาย เพื่อวัดความพร้อมของผูผ้ลติเนื้อหา และผู้ให้บริการโครงข่าย  
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 24 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ FCC (สหรัฐอเมริกา) Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA 
(ออสเตรเลีย)   

 

ตัวชี้วัดที่ 25: จ านวนและสัดส่วนของช่องที่ออกอากาศในระบบดิจิตอลเท่าน้ัน 

ค าจ ากัดความ จ านวนช่องใหม่ท่ีถ่ายทอดในระบบดิจิตอลเท่าน้ัน และเทียบต่อจ านวนช่องปัจจุบันท้ังหมดในระบบ
ดิจิตอล 

ค าอธิบาย เพื่อวัดความพร้อมของผูผ้ลติเนื้อหา และผู้ให้บริการโครงข่าย  
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โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3-53 

 

เพื่อวัดปริมาณเนื้อหาใหม่ที่เกิดขึน้จากการมีโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 25 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ FCC (สหรัฐอเมริกา) Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA 
(ออสเตรเลีย)   

 

ตัวชี้วัดที่ 26: ร้อยละของประชากรที่อยู่ในโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล 

ค าจ ากัดความ อัตราส่วนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด โดยแสดงเป็นร้อยละ 

ค าอธิบาย เพื่อวัดความพร้อมของโครงข่ายสญัญาณโทรทัศนภ์าคพื้นดินระบบดิจิตอล 
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record)  

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 26 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ FCC (สหรัฐอเมริกา) Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA 
(ออสเตรเลีย)   

 

ตัวชี้วัดที่ 27: ร้อยละของครัวเรือนท่ีอยู่ในโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล 

ค าจ ากัดความ อัตราส่วนครัวเรือนที่อยู่ในพ้ืนท่ีที่โครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลครอบคลมุ ต่อ
จ านวนครัวเรือนท้ังหมด โดยแสดงเป็นร้อยละ 

ค าอธิบาย เพื่อวัดความพร้อมของโครงข่ายสญัญาณโทรทัศนภ์าคพื้นดินระบบดิจิตอล 
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 27 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA (ออสเตรเลีย)   
 

ตัวชี้วัดที่ 28: จ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ 

ค าจ ากัดความ จ านวนรวมของครัวเรือนในกรุงเทพฯ เมืองพัทยา และเขตเทศบาลนครในจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่
ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพิ้นดินในระบบดิจิตอลได้  
ทั้งนี้ ค าว่า “เมืองใหญ่” อ้างอิงได้จากค าจ ากัดความของเทศบาลนครตามพระราชบัญญตัิเทศบาล 
พ.ศ. 2496 เนื่องจากเทศบาลนครเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ที่สุด ตามการแบ่งเขตการปกครองของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยหมายถึงท้องถิ่นชุมนุมที่มีราษฎรตั้งแต่ 
50,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ อันต้องท าตามพระราชบัญญัติ
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เทศบาล นอกจากนี้ยังมีเมืองใหญ่อีก 2 แห่งที่ถูกจัดเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่ง
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา 

ค าอธิบาย เพื่อวัดความพร้อมของโครงข่ายสญัญาณระบบดิจติอล 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 28 เป็นส่วนประกอบของตัวช้ีวัดที่ 29 

หมายเหตุ อ้างอิงจากตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2555 – 2559) 

 

ตัวชี้วัดที่ 29: ร้อยละของครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ 

ค าจ ากัดความ อัตราส่วนของจ านวนรวมของครัวเรือนในกรุงเทพฯ เมืองพัทยา และเขตเทศบาลนครในจังหวัดต่างๆ 
ที่อยู่ในพื้นที่ท่ีสามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพิ้นดินในระบบดิจิตอลได้ ต่อจ านวนครัวเรือนใน
เขตเทศบาลทั้งหมด โดยแสดงเป็นร้อยละ 
ทั้งนี้ ค าว่า “เมืองใหญ่” อ้างอิงได้จากค าจ ากัดความของเทศบาลนครตามพระราชบัญญตัิเทศบาล 
พ.ศ. 2496 เนื่องจากเทศบาลนครเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ที่สุด ตามการแบ่งเขตการปกครองของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยหมายถึงท้องถิ่นชุมนุมที่มีราษฎรตั้งแต่ 
50,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ อันต้องท าตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล นอกจากนี้ยังมีเมืองใหญ่อีก 2 แห่งที่ถูกจัดเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่ง
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา 

ค าอธิบาย เพื่อวัดความพร้อมของโครงข่ายสญัญาณระบบดิจติอลในเขตเทศบาล 
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้สามารถค านวนได้จาก การน าค่าตัวช้ีวัดที่ 28 หารด้วยจ านวนครัวเรือนในเขต

เทศบาลทั้งหมด 
ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 28 หารด้วยจ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลทั้งหมด 

หมายเหตุ อ้างอิงจากตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2555 – 2559) 

 

3.5.2 การออกแบบตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง 

ทีป่รกึษาออกแบบตวัชีว้ดัการเขา้ถงึและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารกระจายเสยีง โดยอ้างอิงจากตวัชีว้ดัทีใ่ชก้นั

เป็นสากลจากหน่วยงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( ITU) และจาก

การศึกษากรณีศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ โดยได้รวมทั้งตัวชี้วัดพ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลต่างๆ และ

ตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถค านวณได้จากตัวชี้วัดพ้ืนฐานเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกับ
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ประเทศอ่ืนในระดับสากลได้ นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมเติมตัวชี้วัดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการกระจายเสียง ซึ่งที่

ปรึกษาเห็นว่าเป็นข้อมูลส าคัญต่อการวางแผนเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอล  

โดยสรุป ได้ก าหนดตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง รวม 14 ตัวชี้วัด (ไม่

รวมตัวชี้วัดที่แนะน าให้พิจารณาจัดเก็บหลังจากมีการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล) 

ประกอบด้วย 

• ตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการกระจายเสียง จ านวน 3 รายการ: จัดเก็บในโครงการวิจัยตัวชี้วัดและ

การส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงทั้ง 3 รายการ 

• ตัวชี้วัดพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ จ านวน 9 รายการ: จัดเก็บในโครงการวิจัยตัวชี้วัด

และการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 1 รายการ ส่วนที่เหลือ

ต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานที่ท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

• ตัวชี้วัดอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้อง จ านวน 2 รายการ: ไม่ได้จัดเก็บในโครงการวิจัยตัวชี้วัดและ 

การส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง เนื่องจากต้องอาศัยการจัดเก็บ

ข้อมลูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัดตามแนวทางของสากล เป็นดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัดด้านการเข้าถึงบริการกระจายเสียง 

ตัวชี้วัดที่ 1: จ านวนครัวเรือนท่ีมีเครื่องรับสญัญาณวิทย ุ

ค าจ ากัดความ จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณวิทยุ อย่างน้อย 1 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทีส่ามารถรับ
สัญญาณวิทยุกระจายเสยีง โดยใช้คลื่นความถี่ท่ีนิยมเช่น FM, AM, LW และ SW โดยจะรวมถึงวิทยุ
ที่รวมเข้ากับอุปกรณ์อื่น เช่น เครือ่งเล่นเพลงแบบพกพา (Walkman) รถยนต์ หรือนาฬิกาปลุก แต่
ไม่รวมวิทยุแบบบูรณาการในโทรศพัท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร ์

ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดนี้อ้างอิงถึงจ านวนรวมของครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณวิทยุ ท่ีสามารถรับสญัญาณ
วิทยุกระจายเสียงได้ อย่างน้อย 1 เครื่อง 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 1 เป็นส่วนประกอบของตัวช้ีวัดที่ 3 

หมายเหตุ อ้างอิงค าจ ากัดความของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ จาก Definitions of World 
Telecommunication/ICT Indicators 2010; ITU (i955) 
ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA (ออสเตรเลีย) 
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ตัวชี้วัดที่ 2: จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุต่อครัวเรือน 

ค าจ ากัดความ จ านวนเฉลี่ยของเครื่องรับสัญญาณวิทยุที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงได้ต่อครัวเรือน 
ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดอ้างอิงถึงเครื่องรับสัญญาณวิทยุ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรบัสัญญาณวิทยุกระจายเสยีง โดย

ใช้คลื่นความถี่ท่ีนิยมเช่น FM, AM, LW และ SW โดยจะรวมถึงวิทยทุี่รวมเข้ากับ อุปกรณ์อื่น เช่น 
เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา (Walkman) รถยนต์ หรือนาฬิกาปลุก แต่ไมร่วมวิทยุแบบบูรณาการใน
โทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร ์

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ตัวช้ีวัดนี้  ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) Dept. Comms & Arts 
(ออสเตรเลีย) 

 

ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีเครื่องรับสัญญาณวิทยุ 

ค าจ ากัดความ อัตราส่วนของจ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณวิทยุสามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงได้ 
อย่างน้อย 1 เครื่อง ต่อจ านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยแสดงเป็นร้อยละ 

ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดนี้ใช้เพื่อวัดอัตราการเข้าถึงเครื่องรับสญัญาณวิทยุของครัวเรอืนในประเทศไทย 
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้สามารถค านวนได้จาก การน าค่าตัวช้ีวัดที่ 1 หารด้วยจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 1 หารด้วยจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ UN Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA (ออสเตรเลีย) 

ตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง  
ตัวชี้วัดที่ 4: ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปที่รับฟังวิทยุ 

ค าจ ากัดความ สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุ หมายถึงจ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟัง
วิทยุจากประชากรทั้งหมด โดยแสดงเป็นร้อยละ 

ค าอธิบาย เพื่อวัดจ านวนผู้ที่รับฟังวิทยุ ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด 
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 

หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ สสช. 
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ตัวชี้วัดที่ 5: ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปที่รับฟังวิทยุทุกสัปดาห์ 

ค าจ ากัดความ สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุทุกสัปดาห์ หมายถึงจ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้น
ไปท่ีรับฟังวิทยุทุกสัปดาห์จากประชากรทั้งหมด โดยแสดงเป็นร้อยละ 

ค าอธิบาย เพื่อวัดจ านวนผู้ที่รับฟังวิทยุเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด 
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 

หรือ อาจท าการส ารวจ (Survey) เพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA (ออสเตรเลีย) โดยแต่ละ
ประเทศอาจมีการก าหนดเกณฑ์อายุท่ีไม่เท่ากัน 

 

ตัวชี้วัดที่ 6: จ านวนนาทีของการฟังวิทยุโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จ าแนกตามประเภทอุปกรณ์ 

ค าจ ากัดความ จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยที่ประชากร 1 คนใช้ในการฟังวิทยุต่อ 1 สัปดาห์ โดยแยกตามประเภท 
อุปกรณ์การรับฟัง คือ ผ่านเครื่องรับสัญญาณวิทยุ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านคอมพิวเตอร์   

ค าอธิบาย เพื่อวัดปริมาณการรับฟังวิทยุโดยเฉลี่ยของประชากร 
เพื่อเปรียบเทยีบความนิยมของอุปกรณ์ตา่งๆในการรับฟังวิทย ุ

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA (ออสเตรเลีย) 
 

ตัวชี้วัดที่ 7: จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของการรับฟังวิทยุในแต่ละช่วงเวลา 

ค าจ ากัดความ จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยที่ประชากร 1 คนใช้ในการรับฟังวิทยุต่อสัปดาห์ โดยแบ่งตามช่วงเวลา 

ค าอธิบาย เพื่อวัดและเปรียบเทียบปรมิาณการรับฟังวิทยุในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ดังนี้ 
- 06.01 - 9.00 น. (ช่วงไพรม์ไทม)์ 
- 09.01 - 15.00 น. 
- 15.01 - 19.00 น. 
- 19.01 - 06.00 น. 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) ACMA (ออสเตรเลีย) 
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ตัวชี้วัดที่ 8: จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของการรับฟังวิทยุ ผ่านคลื่น FM/AM 

ค าจ ากัดความ จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ประชากร 1 คนรับฟังวิทยุผ่านคลื่น FM/AM 
ค าอธิบาย เพื่อวัดปริมาณการรับฟังวิทยุคลื่น FM/AM  
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 8 เป็นส่วนประกอบของตัวช้ีวัดที่ 10 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ตัวช้ีวัดนี้  ได้แก่  Ofcom (สหราชอาณาจักร) Dept. Comms & Arts 
(ออสเตรเลีย) 

 

ตัวชี้วัดที่ 9: จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของการรับฟังวิทยุ ผ่านระบบออนไลน์ 

ค าจ ากัดความ จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ประชากร 1 คนรับฟังวิทยุผ่านระบบออนไลน์ 
ค าอธิบาย เพื่อวัดปริมาณการรับฟังวิทยุผ่านระบบออนไลน ์
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 9 เป็นส่วนประกอบของตัวช้ีวัดที่ 10 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ตัวช้ีวัดนี้  ได้แก่  Ofcom (สหราชอาณาจักร) Dept. Comms & Arts 
(ออสเตรเลีย) 

 

ตัวชี้วัดที่ 10: ร้อยละของการรับฟังวิทยุ จ าแนกตามช่องทาง (แพลตฟอร์ม) 

ค าจ ากัดความ จ านวนนาทีการรับฟังวิทยุกระจายเสียงจากสถานีวิทยุคลื่น FM/AM หรือ การฟังออนไลน์ ต่อ
จ านวนนาทีการรับฟังวิทยุทั้งหมด  

ค าอธิบาย เพื่อวัดและเปรียบเทียบความนยิมในการฟังวิทยุตามช่องทาง (แพลตฟอร์ม) 
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้สามารถเก็บได้จากหน่วยงานที่ท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) หรือค านวนจาก 

การน าค่าตัวช้ีวัดที่ 8 หารด้วยจ านวนนาทีการรับฟังวิทยุทั้งหมด และตัวช้ีวัดที่ 9 หารด้วยจ านวน
นาทีการรับฟังวิทยุทั้งหมด 

ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 8 หารด้วยจ านวนนาทีการรับฟังวิทยุทั้งหมด 
ตัวช้ีวัดที่ 9 หารด้วยจ านวนนาทีการรับฟังวิทยุทั้งหมด 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ตัวช้ีวัดนี้  ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร) Dept. Comms & Arts 
(ออสเตรเลีย) 

 

ตัวชี้วัดที่ 11: ร้อยละของการรับฟังวิทยุ จ าแนกตามสถานท่ีรับฟัง 

ค าจ ากัดความ อัตราส่วนของจ านวนนาทีการรับฟังวิทยุ ณ สถานที่ต่าง ต่อจ านวนนาทีการรับฟังวิทยุทั้งหมด โดย
จ าแนกสถานท่ีออกเป็น 

1. ที่อยู่อาศัย 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  
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2. ในรถยนต์ 
3. ที่อ่ืนๆ 

ค าอธิบาย เพื่อวัดและเปรียบเทียบความนยิมในการฟังวิทยุตามสถานท่ีตา่งๆ 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 
ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ตัวช้ีวัดนี้  ได้แก่  Ofcom (สหราชอาณาจักร) Dept. Comms & Arts 
(ออสเตรเลีย) 

 

ตัวชี้วัดที่ 12: ร้อยละของการรับฟังวิทยุ จ าแนกตามประเภทบริการ (สาธารณะ ธุรกิจ และชุมชน) 

ค าจ ากัดความ จ านวนนาทีการรับฟังวิทยุของสถานีวิทยุประเภทต่างๆ ต่อจ านวนนาทีการรับฟังวิทยุทั้งหมด โดย
แบ่งประเภทสถานีวิทยุ ดังนี้ 

1) สถานีวิทยุสาธารณะ หมายถึงสถานีวิทยุที่รัฐเป็นเจ้าของ โดยมีเป้าหมายเผยแพร่ให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาล 

2) สถานีวิทยุธุรกิจ หรือสถานีวิทยุเชิงพาณิชย์ หมายถึงสถานีวิทยุที่มีเอกชนเป็นเจ้าของ 
โดยมีเป้าหมายแสวงหาก าไร 

3) สถานีวิทยุชุมชน หมายถึงสถานีวิทยุที่กระจายเสียงในระดับท้องถิ่นเท่านั้น โดยมักมี
เนื้อหาเฉพาะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในพื้นที่จ ากัด 

ค าอธิบาย เพื่อวัดและเปรียบเทียบความนยิมในการฟังวิทยุตามประเภทสถานีวิทยุ 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานท่ีท าวิจัยอัตราความนิยม (Rating) 
ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร)  

ตัวช้ีวัดการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดที่ 13: อัตราการครอบคลุมครัวเรือนของสัญญาณวิทยุกระจายเสียง FM/AM 

ค าจ ากัดความ สัดส่วนของจ านวนครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง FM/AM ต่อจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมด 

ค าอธิบาย เพื่อวัดความพร้อมในปัจจบุันของโครงข่ายสญัญาณวิทยุกระจายเสียง FM/AM 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบในอนาคต ส าหรับการวางโครงข่ายสญัญาณวิทยุระบบดิจติอล 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจาก ข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร)  
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ตัวชี้วัดที่ 14: อัตราการครอบคลมุพื้นท่ีถนนของสัญญาณวิทยุกระจายเสยีง FM/AM 

ค าจ ากัดความ สัดส่วนของพื้นที่ถนนบนเส้นทางหลวงที่อยู่ในพื้นที่รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง FM/AM ต่อ
พื้นที่ถนนเส้นทางหลวงทั้งหมด 

ค าอธิบาย เพื่อวัดความพร้อมในปัจจบุันของโครงข่ายสญัญาณวิทยุกระจายเสียง FM/AM 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบในอนาคต ส าหรับการวางโครงข่ายสญัญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ
ดิจิตอล 

วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้จะถูกจัดเก็บจากข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการ (Administrative record) 
ความสัมพันธก์ับ
ตัวชี้วัดอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดอื่น 

หมายเหตุ ตัวอย่างหน่วยงานท่ีใช้ตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ Ofcom (สหราชอาณาจักร)  

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
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บทที่ 4 

ผลส ำรวจกำรเข้ำถึงและพฤติกรรมกำรใช้บริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง 

โครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือท าการส ารวจข้อมูลการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ และส ารวจข้อมูลการเข้าถึงและ
พฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง โดยท าการส ารวจอย่างน้อย 2 ครั้ง ประกอบด้วย การส ารวจ  ครั้งที่ 1 
การทดสอบการส ารวจ (Pre-test) และการส ารวจ ครั้งที่ 2 การส ารวจจริง (Survey) ซึ่งก าหนดให้กลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการทดสอบการส ารวจ (Pre-test) จะต้องสุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศครอบคลุม 4 ภูมิภาค โดยแต่ละ
ภูมิภาคครอบคลุมในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 5 จังหวัดและไม่น้อยกว่า 25 หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ
จริงต้องเป็นบุคคลที่อาศัยในครัวเรือนในประเทศไทยที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ได้จากทั่วประเทศครอบคลุม 4 ภูมิภาค ฃครอบคลุมในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 40 จังหวัด โดยมีการกระจาย
ในระดับภูมิภาคดังนี้ ภาคเหนือ 5 จังหวัด ภาคกลาง 18 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด และ 
ภาคใต้ 7 จังหวัด ระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ผลการด าเนินงานได้แล้วเสร็จ โดยมีขั้นตอนการศึกษาและผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

4.1 วิธีกำรศึกษำ 

4.1.1 กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

• ประชำกร  

การศึกษาครั้งนี้ ประชากรส าหรับการวิเคราะห์การเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง คือ
จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยโดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2558 พบว่าประเทศไทยมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน จ าแนกเป็น
ครัวเรือนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2,913,929 ครัวเรือน ครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคกลาง 6,349,653 ครัวเรือน 
ครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคเหนือ 3,808,638 ครัวเรือน ครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,528,387 
ครัวเรือน และครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ 2,725,392 ครัวเรือน เมื่อพิจารณาจ านวนครัวเรือนแบ่งตามเขต 
การปกครองพบว่ามีครัวเรือนในเขตเทศบาลจ านวน 7 ,209,240 ครัวเรือนและนอกเขตเทศบาลจ านวน 
11,202,830 ครัวเรือน รายละเอียดจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยจ าแนกตามจังหวัดและภูมิภาค
แสดงในตารางที่ 4-1    

• กลุ่มตัวอย่ำง  

กลุ่มตัวอย่าง หมายถึงส่วนหนึ่งของประชากรที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างในประชากรจ ากัดหรือใน
ประชากรไม่จ ากัด ตัวอย่างบางส่วนของประชากรจะเป็นตัวแทนของประชากรในการอนุมานค่าต่างๆ หรือหา
ค าตอบบางอย่างของประชากร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่น้อยที่สุดและให้ผลการอนุมานประชากรถูกต้องที่สุด 
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ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 
คือครัวเรือนที่ถูกสุ่มเลือกมาจากจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยและกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงคือสมาชิกในครัวเรือนจ านวน 1 คน เพ่ือเป็นตัวแทน
ของครัวเรือนที่ถูกเลือกสัมภาษณ์  

ตำรำงท่ี 4-1 จ านวนครัวเรือนจ าแนกตามภูมิภาคและจังหวัดของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ภูมิภำคและจังหวัด (𝒉) จ ำนวนครัวเรือน (𝑵𝒉) 

ทั่วรำชอำณำจักร 21,325,999 
ภำคกลำง 2,913,929 

       กรุงเทพมหานคร 6,349,653 
       สมุทรปราการ 717,204 

       นนทบุรี 532,428 
       ปทุมธานี 497,869 
       พระนครศรีอยุธยา 257,664 
       อ่างทอง 82,578 
       ลพบุรี 251,498 

       สิงห์บุรี 64,137 
       ชัยนาท 100,863 

       สระบุรี 224,500 
       ชลบุรี 588,711 

       ระยอง 297,425 
       จันทบุรี 164,626 

       ตราด 93,389 
       ฉะเชิงเทรา 243,596 
       ปราจีนบุรี 190,407 

       นครนายก 87,747 
       สระแก้ว 193,135 

       ราชบุรี 245,463 
       กาญจนบุรี 236,044 
       สุพรรณบุร ี 259,138 
       นครปฐม 324,293 

       สมุทรสาคร 344,493 
       สมุทรสงคราม 57,153 

       เพชรบุรี 143,329 
       ประจวบคีรีขันธ์ 151,963 
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ตำรำงท่ี 4-1 จ านวนครัวเรือนจ าแนกตามภูมิภาคและจังหวัดของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ภูมิภำคและจังหวัด (𝒉) จ ำนวนครัวเรือน (𝑵𝒉) 
ภำคเหนือ 3,808,638 

       เชียงใหม่ 626,492 

       ล าพูน 146,480 
       ล าปาง 257,236 

       อุตรดิตถ ์ 141,537 
       แพร่ 149,574 

       น่าน 145,957 
       พะเยา 146,747 

       เชียงราย 364,184 
       แม่ฮ่องสอน 62,926 
       นครสวรรค ์ 318,732 

       อุทัยธานี 93,615 
       ก าแพงเพชร 240,089 
       ตาก 151,357 
       สุโขทัย 204,353 

       พิษณุโลก 299,799 
       พิจิตร 173,174 

       เพชรบูรณ ์ 286,386 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,528,387 

       นครราชสีมา 740,868 
       บุรีรัมย์ 352,903 
       สุรินทร์ 340,842 

       ศรีสะเกษ 308,929 
       อุบลราชธานี 481,193 

       ยโสธร 145,757 
       ชัยภูมิ 301,057 
       อ านาจเจริญ 79,572 
       บึงกาฬ 93,331 

       หนองบัวล าภู 127,624 
       ขอนแก่น 571,269 
       อุดรธานี 355,601 

       เลย 150,297 
       หนองคาย 128,648 
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ตำรำงท่ี 4-1 จ านวนครัวเรือนจ าแนกตามภูมิภาคและจังหวัดของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ภูมิภำคและจังหวัด (𝒉) จ ำนวนครัวเรือน (𝑵𝒉) 
       มหาสารคาม 254,782 
       ร้อยเอ็ด 322,865 

       กาฬสินธุ์ 231,297 
       สกลนคร 275,926 

       นครพนม 163,253 
       มุกดาหาร 102,373 

ภำคใต้ 2,725,392 
       นครศรีธรรมราช 444,275 

       กระบี่ 107,545 
       พังงา 81,397 
       ภูเก็ต 176,114 

       สุราษฎร์ธานี 325,783 
       ระนอง 80,404 
       ชุมพร 156,003 
       สงขลา 496,667 

       สตูล 74,247 
       ตรัง 181,415 

       พัทลุง 160,085 
       ปัตตานี 157,975 

       ยะลา 118,493 
       นราธิวาส 164,989 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

4.1.2 กำรเลือกสุ่มตัวอย่ำง 
การเลือกสุ่มตัวอย่างในการศึกษา ที่ปรึกษาใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามความน่าจะเป็น  (Probability 

Sampling) กล่าวคือการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดความน่าจะเป็นที่แต่ละตัวอย่างจะเกิดขึ้นเป็นไปตามที่
ก าหนด ซึ่งความน่าจะเป็นจะถูกก าหนดโดยแผนการสุ่มตัวอย่าง เมื่อได้ตัวอย่างจะน าค่าที่ได้มาสร้าง
ค่าประมาณ ส่วนการหาคุณภาพของตัวประมาณท าได้โดยการพิจารณาการแจกแจงของค่าตัวอย่าง  
(Sampling distribution) ซึ่งสร้างขึ้นจากค่าที่เป็นไปได้ของตัวประมาณและโอกาสที่แต่ละค่าจะเกิดขึ้นได้ 

4.1.3 กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงส ำหรับกำรส ำรวจจริง  
การประมาณค่าขนาดตัวอย่างที่จะท าการส ารวจข้อมูลแบบสอบถาม ที่ปรึกษาท าการก าหนดขนาด

ของตัวอย่างรวมโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งพวกหรือแบบตามรายชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling)  
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การก าหนดขนาดตัวอย่าง ผู้ศึกษาก าหนดขนาดของตัวอย่างรวมทั้งหมดของกลุ่มประชากร จากนั้นจึงท า 
การกระจายขนาดตัวอย่างในแต่ละจังหวัดด้วยวิธี Proportional Allocation กล่าวคือจังหวัดที่มีประชากร 
(ครัวเรือน) จ านวนมากจะมีจ านวนตัวอย่างมากเช่นกัน รายละเอียดการประมาณค่าจ านวนตัวอย่างแสดงดังนี้ 

• การก าหนดขนาดตัวอย่างรวม (อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2559) 
การก าหนดขนาดของตัวอย่างในกรณีที่ค าถามในแบบสอบถามต้องการสรุปผลเป็นแบบสัดส่วน ใน

กรณีท่ีต้องการขนาดตัวอย่างให้มีความคลาดเคลื่อนที่ก าหนด 𝑒 และความเชื่อม่ัน (1 − 𝛼) 100 % จะได้ 
 

𝑍𝛼
2⁄

2 𝑣(𝜃) = 𝑒2 

 

 เมื่อ  𝜃  เป็นตัวประมาณพารามิเตอร์ 
 การหาขนาดตัวอย่าง  𝑛 เมื่อใช้ Proportional Allocation จะแสดงดังสมการ 
 

𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝 =
𝑁𝑍𝛼

2⁄
2 ∑ 𝑁ℎ𝑆ℎ

2𝐿
ℎ=1

𝑁2𝑒2 + 𝑍𝛼
2⁄

2 ∑ 𝑁ℎ𝑆ℎ
2𝐿

ℎ=1

 

 

𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝 =
𝑁𝑍𝛼

2⁄
2 ∑ 𝑁ℎ𝑃ℎ𝑄ℎ

𝐿
ℎ=1

𝑁2𝑒2 + 𝑍𝛼
2⁄

2 ∑ 𝑁ℎ𝑃ℎ𝑄ℎ
𝐿
ℎ=1

 

 

𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝 =
𝑁 ∑ 𝑁ℎ𝑃ℎ𝑄ℎ

𝐿
ℎ=1

𝑁2𝑒2

𝑍𝛼
2⁄

2 + ∑ 𝑁ℎ𝑃ℎ𝑄ℎ
𝐿
ℎ=1

 

 

เมื่อ 𝑃 คือ สัดส่วนของหน่วยในประชากรที่มีลักษณะที่สนใจ 
 𝑃ℎ คือ สัดส่วนของประชากรพวกท่ี  ℎ และ 𝑄ℎ = (1 − 𝑃ℎ)  

 𝑁 คือ ประชากรทั้งหมด เมื่อประชากร  𝑁 หน่วยออกเป็น  𝐿 พวก (Strata) โดยที่แต่ละพวก 
(Stratum) มีขนาด 𝑁1, 𝑁2, 𝑁3, … , 𝑁𝐿 หน่วยตามล าดับ หรือ ∑ 𝑁ℎ = 𝑁𝐿

ℎ=1   
  

ผลการประมาณค่าจ านวนครัวเรือนตัวอย่าง พบว่า ประชากรทั้งหมดที่จะศึกษามีค่าเท่ากับ 
21,325,999 ครัวเรือน (𝑁) และจ านวนครัวเรือนในแต่ละจังหวัด (𝑁ℎ) แสดงการแจกแจงดังตารางที่ 1  
การค านวณก าหนดให้มีสัดส่วนของครัวเรือนที่คาดว่าสามารถรับสัญญานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลได้ร้อยละ 80 หรือเท่ากับ 0.80 (𝑃ℎ) โดยในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ไม่เกินร้อยละ 1.0 (ค่า 𝑒 = 0.01) และมีระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 หรือระดับนัยส าคัญที่ 0.05 (𝛼) โดย
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มีค่า 𝑍0.025 = 1.96 ดังนั้น จ านวนครัว เรือนตัวอย่างทั้ งหมดจะมีค่า เท่ากับ 6,145 ตัวอย่าง (𝑛) 
โดยประมาณค่าให้เป็นจ านวนเต็มที่ประมาณ 6,200 ตัวอย่าง (𝑛) 

• การกระจายจ านวนตัวอย่างในแต่ละจังหวัด 
ส าหรับการก าหนดจ านวนครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละจังหวัดหลังจากที่ประมาณค่าจ านวนรวม

ครัวเรือนของตัวอย่างทั้งหมดได้แล้ว ผู้ศึกษาก าหนดด้วยวิธี Proportional Allocation โดยจ านวนตัวอย่างใน
แต่ละจังหวัดเป็นสัดส่วนกับจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในแต่ละจังหวัด สมการดังนี้  (อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 
2559) 

𝑛ℎ = (
𝑁ℎ

𝑁
) ×𝑛 

 

 เมื่อ  𝑛ℎ คือ จ านวนครัวเรือนตัวอย่างที่เก็บแบบสอบถามในจังหวัด ℎ 
  𝑛 คือ จ านวนครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมดที่ต้องเก็บแบบสอบถาม 
  𝑁ℎ คือ จ านวนครัวเรือนในจังหวัด ℎ 
  𝑁 คือ จ านวนครัวเรือนทั้งหมดที่ศึกษา 
 

ส าหรับการคัดเลือกจังหวัดเพ่ือเป็นตัวแทนการส ารวจข้อมูลจริงในแต่ละภูมิภาค เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักสถิติ ผู้ศึกษาใช้วิธีสุ่มเลือกจังหวัดตามจ านวนครัวเรือนรวมในแต่ละจังหวัดโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย
และคัดเลือกจังหวัดทีมีครัวเรือนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดโดยเว้นล าดับจนครบ เนื่องจากภาคกลางมีจ านวน
จังหวัดมากที่สุดเท่ากับ 26 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ดังนั้นการก าหนดให้มีจ านวนจังหวัดที่ถูกคัดเลือก
ในภาคกลางจะมีจ านวนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจ านวนจังหวัดทั้งหมด การสุ่มจะเลือกล าดับที่ 1 และ 2 และท า
การเว้นล าดับที่ 3 จากนั้นจะเลือกล าดับที่ 4 และ 5 และเว้นล าดับที่ 6 ท าจนครบทั้งหมด 26 อันดับ การสุ่ม
เลือกด้วยวิธีดังกล่าวจะท าให้ได้จังหวัดตัวอย่างในภาคกลางเท่ากับ 18 จังหวัด และการคัดเลือกจังหวัดตัวอย่าง
ในภูมิภาคที่เหลือจะก าหนดให้มีจ านวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนจั งหวัดรวมในแต่ละภูมิภาค ดังนั้น
จ านวนจังหวัดที่ถูกคัดเลือกในภาคเหนือเท่ากับ 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 10 จังหวัด และ
ภาคใต้เท่ากับ 7 จังหวัด คิดเป็นจ านวนรวมทั้งหมดเท่ากับ 44 จังหวัด โดยมีรายละเอียดจ านวนจังหวัดที่
คัดเลือกดังแสดงในตารางที่ 4-2 

ผลของการแจกแจงจ านวนครัวเรือนตัวอย่างจ านวน 6,200 ตัวอย่าง ตามสัดส่วนของจ านวนครัวเรือน
ในแต่ละจังหวัดทั้ง 44 จังหวัด พบว่ากรุงเทพมหานครมีจ านวนตัวอย่างของครัวเรือนที่ต้องสัมภาษณ์เท่ากับ 
1,075 ค รั ว เ รื อ น  ภ า ค ก ล า ง เ ท่ า กั บ  1,975 ค รั ว เ รื อ น  ภ า ค เ ห นื อ เ ท่ า กั บ  1,010 ค รั ว เ รื อ น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 1,407 ครัวเรือน และภาคใต้เท่ากับ 733 ครัวเรือน รายละเอียดการจ าแนก
จ านวนครัวเรือนตัวอย่างตามรายภาคและจังหวัดแสดงดังตารางที่ 4-2 
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ตำรำงท่ี 4-2 การแจกแจงจ านวนขนาดตัวอย่าง (ครัวเรือน) จ าแนกตามภูมิภาคและจังหวัด 

ภำคและจังหวัด  จ ำนวนตัวอย่ำง  
ทั่วรำชอำณำจักร  6,200  
กรุงเทพมหำนคร 1,075 

ภำคกลำง 1,975 
1. ชลบุรี 344 

2. สมุทรปราการ 239 
3. ปทุมธาน ี 210 

4. นครปฐม 144 
5. กาญจนบุรี 127 

6. ราชบุรี 118 
7. สุพรรณบุรี 114 
8. ฉะเชิงเทรา 107 

9. สมุทรสาคร 104 
10. ประจวบคีรีขันธ์ 95 
11. จันทบุรี 88 
12. เพชรบุรี 78 

13. ปราจีนบุรี 75 
14. ตราด 40 

15. อ่างทอง 38 
16. สิงห์บุรี 30 

17. สมุทรสงคราม 26 
ภำคเหนือ 1,010 

1. เชียงใหม ่  294  

2. นครสวรรค์  157  
3. พิษณุโลก  130  

4. ก าแพงเพชร  104  
5. ตาก  80  
6. พะเยา  73  
7. ล าพูน  68  

8. น่าน  63  
9. แม่ฮ่องสอน  41  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,407 

1. นครราชสีมา  359  
2. อุบลราชธานี  221  
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ตำรำงท่ี 4-2 การแจกแจงจ านวนขนาดตัวอย่าง (ครัวเรือน) จ าแนกตามภูมิภาคและจังหวัด 

ภำคและจังหวัด  จ ำนวนตัวอย่ำง  
3. บุรีรัมย์  174  
4. ชัยภูมิ  148  

5. ร้อยเอ็ด  145  
6. กาฬสินธุ ์  113  

7. นครพนม  83  
8. หนองคาย  65  

9. หนองบัวล าภู  56  
10. อ านาจเจริญ  43  

ภำคใต้ 733 
1. นครศรีธรรมราช  214  
2. สุราษฎร์ธานี  183  

3. ชุมพร  87  
4. นราธิวาส  79  
5. ปัตตาน ี  70  
6. ยะลา  61  

7. สตูล  39  

4.1.4 กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงส ำหรับกำรส ำรวจเพื่อทดสอบแบบสอบถำม (Pre-test) 

ส าหรับการทดสอบการส ารวจ (Pre-test) จะเป็นการทดสอบเนื้อหาค าถามในแบบสอบถาม โดยท า
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนจ านวน 400 ตัวอย่าง ที่ปรึกษาจะท าการสุ่มคัดเลือกจังหวัดให้ครอบคลุม
ทั้ง 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 5 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครโดยคัดเลือกจากจังหวัดที่ถูกสุ่มคัดเลือกไว้เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจริงทั้ง 44 จังหวัด รายชื่อจังหวัดที่จะท าการทดสอบการส ารวจแสดงในตารางที่ 4-3 

ตำรำงท่ี 4-3 การแจกแจงจ านวนตัวอย่างในการทดสอบการส ารวจ (Pre-test) จ าแนกตาม 4 ภูมิภาค 

ภูมิภำคและจังหวัด จ ำนวนตัวอย่ำง 

ทั่วรำชอำณำจักร 400 
ภำคกลำง 100 

1. กรุงเทพมหานคร 20 

2. นครปฐม 20 
3. ฉะเชิงเทรา 20 

4. เพชรบุรี 20 

5. สิงห์บุรี 20 
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ตำรำงท่ี 4-3 การแจกแจงจ านวนตัวอย่างในการทดสอบการส ารวจ (Pre-test) จ าแนกตาม 4 ภูมิภาค 

ภูมิภำคและจังหวัด จ ำนวนตัวอย่ำง 
ภำคเหนือ 100 

1. เชียงใหม ่ 20 

2. พิษณุโลก 20 
3. ตาก 20 

4. ล าพูน 20 
5. แม่ฮ่องสอน 20 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 100 
1. นครราชสีมา 20 

2. บุรีรัมย์ 20 
3. ร้อยเอ็ด 20 
4. นครพนม 20 

5. หนองบัวล าภู 20 
ภำคใต้ 100 

1. ภูเก็ต 20 
2. สุราษฎร์ธานี 20 

3. ระนอง 20 
4. ชุมพร 20 

5. สงขลา 20 

 
4.2 เครื่องมือในกำรวิจัย 

4.2.1 กำรพัฒนำแบบสอบถำม 
การด าเนินการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นส่วนส าคัญในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องก าหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดและเครื่องมือเหล่านั้นควรเป็นเครื่องมือที่ดี ในการวัด
ผลการวิจัยและประเมินผลการวิจัยเพ่ือน ามาพิจารณาในการวิเคราะห์หาค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดเครื่องมือที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยพยายาม
สืบค้นทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่น ามาใช้ก าหนดเครื่องมือให้มีคุณภาพและสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการ
วัดได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เช่น ค าถามต่างๆ ของแบบสอบถาม ค าถามของการสัมภาษณ์  การสร้าง
แบบสอบถาม โดยสิ่งที่พัฒนาขึ้นต้องได้รับการตรวจสอบว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับการวิจัยนั้นๆ ส าหรับ
แบบสอบถามเพ่ือส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ใน 
การส ารวจ ครั้งที่ 1 หรือการทดสอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามที่มีทั้งค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิด 
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(Close-end and open-end questionnaires) โดยแบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโดยมี
รายละเอียดของค าถามในภาคผนวก ค-1 แบบสอบถามส าหรับการส ารวจ ครั้งที่ 1 

4.2.2 กำรตรวจสอบเครื่องมือในกำรวิจัย (กำรส ำรวจ ครั้งที่ 1) 
หลังจากการพัฒนาแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ปรึกษาท าการส ารวจ ครั้ง

ที่ 1 หรือการทดสอบการส ารวจ (Pre-test) โดยที่ปรึกษาได้ท าการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสัมภาษณ์
แบบสอบถามและเจ้าหน้าที่เก็บแบบสอบถามก่อนด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจในค าถาม
ที่จะใช้ในแบบสอบถามทั้งหมดรวมถึงเพ่ือการก าหนดลักษณะของการอธิบายค าถามไปในทิศทางเดียวกัน 
ก่อนที่จะลงพ้ืนที่ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามจังหวัดต่างๆ ทั้ง 20 จังหวัด จังหวัดละ 20 ครัวเรือน 
รวม 400 ครัวเรือน โดยใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 
2559 รวมทั้งสิ้น 13 วัน ได้รับแบบสอบถามครบถ้วนทั้ง 400 ครัวเรือน ดังมีตัวอย่างภาพของกิจกรรม 
การลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูล ดังภาพที ่4-1 

 

  
  

  
  

ภำพที่ 4-1 การลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของการส ารวจ ครั้งที่ 1 (Pre-test 400 ตัวอย่าง) 
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4.2.3 กำรพัฒนำเครื่องมือกำรวิจัย หลังจำกสร้ำงเครื่องมือส ำหรับงำนวิจัยแล้ว 

หลังจากที่ปรึกษาท าการส ารวจ ครั้งที่ 1 จ านวน 400 ตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในแต่ละ
ข้อจะถูกตรวจสอบความเชื่อมั่นหรือเที่ยงตรง (reliability) การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของข้อค าถามใน
แบบสอบถาม (Reliability Analysis) เป็นการทดสอบความสม่ าเสมอ แน่นอนและความคงที่ เพ่ือระบ ุ
ความเชื่อมั่นของข้อมูลจากการทดสอบ หากพบว่าเครื่องมือนั้นมีความเชื่อมั่นสูง แสดงว่าเครื่องมือมีคุณสมบัติ
สามารถวัดสิ่งเดียวกันได้หลายๆ ครั้งโดยมีค าตอบใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย  

ทั้งนี้ในการทดสอบการส ารวจ ที่ปรึกษาได้เลือกใช้วิธีการของ Cronbach’s Alpha ซึ่งเป็นการหาค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Coefficient of reliability) มาใช้ในการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
โดยสูตรในการค านวณ Cronbach’s Alpha คือ (อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2559) 

 

∝ =   
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑ 𝜎𝑌𝑖

2𝑘
𝑖=1

𝜎𝑋
2 ) 

 
เมื่อ เราต้องการวัดคุณภาพ ซึ่งเท่ากับผลรวมขององค์ประกอบ 𝐾  และ 𝑋 = 𝑌1 + 𝑌2 + ⋯ + 𝑌𝑘 

α แทน ค่าความเชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha 
𝐾 แทน จ านวนข้อ 
𝜎𝑌𝑖

2  แทน ผลรวมความแปรปรวนแต่ละข้อ 
𝜎𝑥

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของข้อค าถาม ที่ปรึกษาแบ่งการวิเคราะห์ตามกลุ่มค าถามและ 

ความต่อเนื่องของการสร้างค าถามเพ่ือให้ค าถามที่สร้างขึ้นรวมถึงตัวเลือกในการตอบค าถามมีความเหมาะสม
ในการใช้สอบถามโดยท าการวิเคราะห์ในหมวดค าถามตอนที่ 2 ถึง 5 ส าหรับข้อค าถามที่จ าเป็นไม่สามารถตัด
ออกได้เพ่ือให้คงวัตถุประสงค์ของการศึกษาจะไม่ถูกน ามาวิเคราะห์หรือในข้อค าถามที่ค าตอบไม่ได้ถูก
ก าหนดให้ตอบในลักษณะของสเกล (Scale) จะไม่สามารถวัดความเชื่อมั่นด้วยวิธี Cronbach’s Alpha ได้  
ข้อค าถามกลุ่มดังกล่าวจะยังคงอยู่ในแบบสอบถามหลังการปรับปรุงทั้งหมด ผลการวิเคราะห์ความชื่อมั่นใน 
แต่ละข้อค าถามแสดงในรายงานผลการศึกษาผลการส ารวจ ครั้งที่ 1 (Pre-test) 

จากการส ารวจรั้งที่ 1 ที่ปรึกษาสามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะส าหรับการท าส ารวจ
จริงไว้ดังนี้ 

ส าหรับภาพรวมในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยการท า Pre-test จ านวน 400 ชุด 
พบว่าการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลได้รับเอกสารจาก กสทช. ซึ่งเป็นคู่มือการใช้งานดิจิตอล
ทีวีท าให้ง่ายต่อการแนะน าตัวและเข้าถึงประชาชน การเก็บข้อมูลจึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึง
ผู้ตอบสามารถอ่านข้อมูลในคู่มือที่ได้รับแจกท าให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก่อนตอบค าถาม อย่างไรก็ตามเมื่อท า
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การสัมภาษณ์พบว่าเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที โดยข้อค าถามบางค าถามมีความ
ยากในการตอบ โดยเฉพาะข้อค าถามที่ต้องให้ผู้ตอบเรียงล าดับความส าคัญของตัวเลือกและตัวเลือกค าตอบมี
จ านวนมาก ยิ่งเพ่ิมความซับซ้อนในการจัดล าดับความส าคัญเนื่องจากผู้ตอบต้องท าการเปรียบเทียบในแต่ละ
ตัวเลือกทั้งหมดก่อนจึงจะตัดสินใจตอบท าให้ไม่สามารถจัดล าดับได้ทั้งหมด เมื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่
เจ้าหน้าที่ผู้ เก็บแบบสอบถามพบในการเก็บข้อมูลสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคส าหรับการตอบ
แบบสอบถามดังนี้ 

1) การสอบถามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามและสมาชิกในครัวเรือน (ค าถามข้อที่ 5) เนื่องจากค าถาม
เป็นค าถามปลายเปิดท าให้การก าหนดประเภทของอาชีพแตกต่างกันออกไป บางค าตอบระบุ
เฉพาะเจาะจง บางค าตอบมีลักษณะที่กว้าง การสรุปผลจ าเป็นต้องมีการจัดกลุ่มอาชีพ ซึ่งอาจเกิด
ความสับสนในการจัดกลุ่ม 

2) การสอบถามรายได้ของครัวเรือน (ค าถามข้อที่ 6) ค าถามเป็นลักษณะปลายเปิด จากการสอบถาม 
ผู้ตอบบางท่านมีรายได้ไม่มั่นคงต่อในแต่ละเดือน การตอบค าถามจึงให้ข้อมูลเป็นช่วงรายได้ ผู้ตอบ
บางท่านมีรายได้คงที่จะให้ข้อมูลรายได้เป็นค่าเดียว การน าไปวิเคราะห์จ าเป็นต้องมีการก าหนดว่าจะ
น าข้อมูลทั้งสองแบบมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างไรต่อไป นอกจากนี้จากการท า Pre-test จ านวน 400 
ครัวเรือน พบว่ามีผู้ตอบที่ไม่ยินดีให้ข้อมูลรายได้ครัวเรือน ร้อยละ 12.25 (49 ครัวเรือน) ในการ
แก้ปัญหาจ าเป็นต้องก าหนดค าตอบเป็นช่วงของรายได้เพ่ือให้ง่ายต่อการเลือกตอบ 

3) การสอบถามเหตุผลที่ครัวเรือนยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลคือ
อะไร (ค าถามข้อที่ 11) เนื่องจากค าถามมีตัวเลือกให้ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ และมีลักษณะให้
เรียงล าดับความส าคัญ จ านวน 8 ล าดับ ท าให้ผู้ตอบยากต่อการจัดอันดับ จากการท า Pre-test ผู้ตอบ
ไม่สามารถให้ล าดับความส าคัญได้ครบทั้ง 8 ข้อ โดยส่วนใหญ่จะตอบประมาณ 1-3 ล าดับ  

4) การสอบถามว่าครัวเรือนสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลได้ครบถ้วน 
หรือไม่ (ค าถามข้อที่ 13) การตอบค าถามจ านวนช่องที่สามารถรับชมได้ ผู้ตอบไม่สามารถระบุตัวเลข
จ านวนได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากให้เหตุผลว่าไม่เคยนับจ านวนช่องที่สามารถรับชมได้ 

5) การสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการรับชมโทรทัศน์ (ค าถามข้อที่ 20) ซึ่งสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
โดยเรียงล าดับความส าคัญ 1=ส าคัญท่ีสุด ตัวเลือกตอบค าถามอยู่ระหว่างสองหน้าท าให้มีความยุ่งยาก
ไม่ต่อเนื่องในการจัดล าดับความส าคัญ ควรขึ้นค าถามในหน้าใหม่เพ่ือให้ง่ายต่อการอ่านและท าความ
เข้าใจ 

6) ค าถามในลักษณะให้ผู้ตอบเรียงล าดับความส าคัญ โดยมีตัวเลือกให้ผู้ตอบเรียงล าดับจ านวนมาก 
ผู้ตอบส่วนใหญ่จะเรียงล าดับตอบได้ประมาณ 3 ล าดับ เนื่องจากมีตัวเลือกที่เยอะท าให้สับสนใน 
การเรียงล าดับ ผู้ตอบจึงเลือกอ่านตัวเลือกและเลือกเฉพาะที่มีความส าคัญจริงๆ ประมาณ 3 อันดับ 
การสร้างค าถามในลักษณะเปรียบเทียบตัวเลือกจะตอบยากกว่าค าถามในลักษณะการให้คะแนน
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ความส าคัญในแต่ละตัวเลือกแยกกัน อาทิเช่น ค าถามในข้อ 35  มีความง่ายต่อการตอบมากกว่า 
เนื่องจากให้ผู้ตอบให้น้ าหนักความส าคัญในแต่ละตัวเลือก 

7) การสอบถามถึงความยินดีจะจ่ายเงินซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล ว่ามีความยินดีจ่ายเป็นราคา
สูงสุดเท่าไร (ค าถามข้อที่ 37) เนื่องจากผู้ตอบไม่ทราบมูลค่าปัจจุบันของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
ดิจิตอลท าให้ไม่สามารถก าหนดราคาที่ยินดีจ่ายได้ ในสอบถามควรมีราคากลางเป็นเกณฑ์ให้กับผู้ตอบ
รับทราบจะช่วยให้ผู้ตอบค าถามสามารถตอบค าถามได้ดีมากยิ่งขึ้น 

ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับการท าส ารวจจริง หากพิจารณาผลทางสถิติจากการท าส ารวจ ครั้งที่ 1 
เพียงอย่างเดียว พบว่าผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นในระดับที่สูงจึงไม่
ต้องมีการพิจารณาปรับปรุงค าถามในแบบสอบถาม อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามท าให้ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคดังที่กล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาจึงได้พิ จารณาให้มี
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าส ารวจจริงในครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) การมีเอกสารจาก กสทช. เช่น คู่มือการใช้งานดิจิตอลทีวี แจกให้ผู้ตอบแบบสอบถามจะท าให้ง่ายต่อ
การแนะน าตัวและเข้าถึงประชาชนรวมทั้งช่วยท าให้การเก็บข้อมูลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จึง
เหมาะสมที่จะใช้วิธีดังกล่าวในการส ารวจจริงด้วย 

2) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแบบสอบถามในบางข้อ ดังนี้ 

• ค าถามเรื่องอาชีพและรายได้ของครัวเรือน ไม่เสนอให้มีการปรับปรุงเนื่องจากเป็นความตั้งใจที ่
จะใช้เป็นค าถามปลายเปิดเพราะการน าค าตอบที่ได้รับมาจัดกลุ่มเองในขั้นตอนของการประมวลผล
จะท าให้มีความยืดหยุ่นสูงกว่า กล่าวคือสามารถปรับเปลี่ยนการจัดกลุ่มประเภทอาชีพหรือช่วงของ
รายได้ได้ตามความต้องการใช้งานได้ดีกว่าการก าหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในแบบสอบถาม 

• ในกรณีที่ค าถามมีตัวเลือกให้ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ และมีลักษณะให้เรียงล าดับความส าคัญ  
ควรปรับแบบสอบถามโดยมีการระบุให้ชัดเจนว่าผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อแต่ไม่
จ าเป็นต้องเลือกและเรียงล าดับทุกข้อ ให้เลือกและเรียงล าดับเฉพาะข้อที่ให้ความส าคัญเท่านั้น  

• ค าถามว่าครัวเรือนสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลได้ครบถ้วน 
หรือไม่ (ค าถามข้อที่ 13) เสนอให้ปรับปรุงค าตอบโดยใช้วิธีการใส่ชื่อช่องและโลโก้ของช่องต่างๆ 
เป็นตัวเลือกให้แก่ผู้ตอบเพ่ือช่วยให้สามารถจ าได้ว่าเคยเห็นช่องรายการอะไรบ้าง  

• การสอบถามถึงความยินดีจะจ่ายเงินซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลว่ามีความยินดีจ่ายเป็น
ราคาสูงสุดเท่าไร (ค าถามข้อที่ 37) เสนอแนะให้มีการระบุคุณสมบัติพร้อมกับราคากลางของ
เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลแต่ละประเภทเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงให้แก่ผู้ตอบ 

• ควรมีการปรับปรุงการจัดหน้ากระดาษของแบบสอบถามให้สามารถอ่านและท าความเข้าใจกับ
ค าถาม-ค าตอบได้สะดวกข้ึน 
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3) ในการส ารวจจริง ทีมส ารวจควรวางแผนการกระจายกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ
ข้อมูลการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ทั้งในด้านของกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ใน 
เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล กลุ่มเพศ อายุ รายได้ เป็นต้น แล้วน ามาพิจารณาร่วมกับส านักงาน 
กสทช. เพื่อจะได้วางแผนการลงพื้นที่ให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับท่ีต้องการ 
 
ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้น าผลการทดสอบการส ารวจ ครั้งที่ 1 ทั้งจากการวิเคราะห์ผลโดยใช้หลักสถิติ ปัญหา

และอุปสรรคที่พบจากการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล รวมทั้งจากการจัดประชุมเฉพาะกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับแบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นงานอีกส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยตัวชี้วัดฯ มาพิจารณาประกอบ
กันเพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามและแนวทางการส ารวจส าหรับการส ารวจจริง โดยแบบสอบถามหลังการ
ปรับปรุงและใช้ในการเก็บจริงมีรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค-2 แบบสอบถามส าหรับการส ารวจ ครั้งที่ 2 

4.2.4 กำรส ำรวจ ครั้งที่ 2 
หลังจากการพัฒาแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ปรึกษาได้ท าการส ารวจ 

ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการส ารวจจริงจ านวนอย่างน้อย 6,200 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้ท าการอบรมเจ้าหน้าที่ 
ผู้ควบคุมการสัมภาษณ์แบบสอบถามและเจ้าหน้าที่เก็บแบบสอบถามก่อนด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือให้พนักงาน
มีความเข้าใจในค าถามท่ีจะใช้ในแบบสอบถามทั้งหมด รวมถึงเพ่ือการก าหนดลักษณะของการอธิบายค าถามไป
ในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะลงพ้ืนที่ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามจังหวัดต่างๆ ทั้ง 44 จังหวัด โดยใช้
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม–30 กันยายน 2559 รวมทั้งสิ้น 61 วัน 
ได้รับแบบสอบถามเป็นจ านวน 6,434 ครัวเรือน ซึ่งมากกว่าจ านวนตัวอย่างอย่างน้อย 6,200 ตัวอย่าง ดังมี
ตัวอย่างภาพของกิจกรรมการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูล ครั้งที่ 2 (Survey) ดังภาพที ่4-2 
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ภำพที่ 4-2 การลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของการส ารวจ ครั้งที่ 2 (Survey) 
 

4.3 กำรจัดประชุมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นเฉพำะกลุ่ม 

หลังจากที่ท าการส ารวจ ครั้งที่ 1 หรือการทดสอบการส ารวจ (Pre-test survey) กับกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 400 ครัวเรือน แล้วเสร็จ ที่ปรึกษาจึงได้จัดให้มีการประชุมเฉพาะกลุ่มเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และน าผลที่ได้รับจากการ 

จัดประชุมเฉพาะกลุ่มมาใช้ประกอบการออกแบบตัวชี้วัดและการออกแบบสอบถามเพ่ือส ารวจการเข้าถึงและ

พฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการวิทยุกระจายเสียงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้ในการส ารวจจริง
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กับกลุ่มตัวอย่าง 6,200 ครัวเรือนทั่วประเทศ โดยการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มได้แบ่งออกเป็น 

2 รอบตามกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม 2 กลุ่ม ได้แก่ 

รอบ กลุ่มผู้เข้ำร่วมประชมุ 

รอบเช้า 08.30 – 12.00 น . 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
แอนะล็อก 

รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น . 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอล 

4.3.1  กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรแผนกำรยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแผนการยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก มีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้ 

• วัตถุประสงค์ของการประชุม 

1) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นที่รอบด้านเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่น าเสนอ รวมถึงค าถามที่ใช้ในแบบสอบถาม

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลก่อนด าเนินการส ารวจจริง 6,200 ครัวเรือน   

2) เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกที่

เหมาะสมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นในแนวทางการจัดท าข้อมูล   

• สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 

ในช่วงของการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้แสดงความคิดเห็นในหลากหลายประเด็น 

ส่วนใหญ่เป็นความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามและวิธีการท าส ารวจ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

ผู้แสดงควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น กำรด ำเนินกำร/ชี้แจง 

ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่ำง 

PPTV 
Nation 

Mono 29 
 
 
 
 
 
 

- มีการก าหนดสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามตาม
กลุ่มอายุหรือไม่ เพราะแต่ละช่วงอายุมีพฤติกรรม
การรับชมที่แตกต่างกัน และมรีายได้ต่างกันซึ่งส่งผล
โดยตรงกับพฤติกรรมการรับชม จะสามารถน า
สัดส่วนมาเทียบกับสัดส่วนผู้ชมในปัจจุบัน ว่าฐาน
อายุอยู่ที่เท่าใด แล้วจึงน ามากระจายกลุ่มตัวอย่าง
เป็นสัดส่วนตามอายุ และเพศได้หรือไม่  

- ผู้ท าส ารวจพยายามกระจายกลุม่คน
อยู่แล้ว โดยพยายามเลือกสถานท่ีที่
มีคนหลากหลายช่วงวัยและ
หลากหลายอาชีพ แต่ไมไ่ด้ใช้วิธีการ
ก าหนดสดัส่วนก่อนก าหนดขนาด
ตัวอย่าง เพราะจะท าให้จ านวน
ตัวอย่างสูงมาก 
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ผู้แสดงควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น กำรด ำเนินกำร/ชี้แจง 
 - สามารถมองการจัดสัดส่วนเป็นสองแบบ คือ 

สัดส่วนท่ีสะท้อนอายุของประชาชนมากท่ีสุด และ
สัดส่วนท่ีสะท้อนผู้ชมไดม้ากที่สุดได้หรือไม ่

- การเก็บข้อมูลถูกออกแบบใหผ้ล
ตอบรับออกมาในสดัส่วนท่ีใกล้เคยีง
กับสัดส่วนประชากรมากที่สดุ ใช้
วิธีการ Systematic Sampling 
และวิธีการทางสถติิอื่นๆ ซึ่งท าการ
สุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ และจะ
ระบุสดัส่วนได้เมื่อท าการส ารวจ
เสร็จแล้ว หากมีกลุ่มอายุใดที่ได้
สัดส่วนน้อยเกินไปกส็ามารถเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมได ้

ส านักงานสถิตฯิ - ในการส ารวจ ก าหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามเป็น
ใครในครัวเรือน หากหัวหน้าครัวเรือนไม่อยู่ ใครจะ
เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

- สอบถามหัวหน้าครัวเรือนก่อน แล้ว
จึงสอบถามผู้อาศยั และมีช่องให้
ระบุถึงสถานะของผูต้อบ
แบบสอบถาม เนื่องจากผู้ที่อาวุโส
ที่สุดอาจมิใช่หัวหน้าครัวเรือนกไ็ด้ 

- ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยา่งน้อยเท่าไร 15 หรือ 
18 ปี อายุ 6 ปีน้อยเกินไปหรือไม่ ค าถามใน
แบบสอบถามบางข้ออาจเกินวุฒิภาวะของเด็ก เด็ก
อายุ 6 ปีจะมีความสามารถในการตอบ
แบบสอบถามหรือไม่ ควรสอบถามคนที่สามารถให้
ข้อมูลได้จริงๆ 

- ก าหนดไว้ใน KPI ให้อายุ 6 ปีขึ้นไป 
โดยมีความเห็นว่าสามารถตอบ
ค าถามได้ และจะท าให้ได้มุมมองที่
ต่างไปจากผู้ปกครอง  

- ตัวเลือก “ไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือน” 
เป็นตัวบ่งช้ีว่าผู้ตอบอาจเป็นเด็ก
หรือผูสู้งอายุได ้

Nielsen - ในกรณีของการสอบถามถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
ใช้หรือการเข้าถึงการใช้บริการโทรทัศน์นั้น  
ไม่จ าเป็นต้องส ารวจตามสัดส่วนอายุ เนื่องจาก
หัวหน้าครัวเรือนสามารถตอบค าถามดังกล่าวได้
ครอบคลมุแล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องพฤติกรรม อายุของ
ผู้ตอบจะเข้ามาเกีย่วข้อง 

- รับไว้พิจารณา 

True4You - หากการส ารวจพบหัวหน้าครัวเรือนเป็นหลัก จะท า
ให้สัดส่วนของช่วงอายุอ่ืนๆ ในครอบครัวที่ไดต้อบ
ค าถามถูกจ ากัดหรือไม ่

- มีหัวหน้าทีมผูส้ัมภาษณเ์ป็นคน
ก ากับดูแลเพื่อควบคมุสดัส่วนของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ผู้แสดงควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น กำรด ำเนินกำร/ชี้แจง 

ผศ.ดร.เอื้อจิต - เสนอให้ระบุวา่ “มีการตั้งข้อสังเกตว่า ค าถามบาง
ข้ออาจเกินวุฒิภาวะของเด็ก” 

- รับไว้พิจารณา 

Mono 29 - ในการสอบถามลักษณะที่อยู่อาศัย เหตุใดจึง
ก าหนดให้มีการถามลักษณะที่อยูอ่าศัยเป็นคอนโด
สูง/ต่ ากว่าแปดชั้น 

- มีนัยส าคัญทีเ่กี่ยวเนื่องกับ
ความสามารถในการรับสญัญาณ 
เนื่องจากต้องการทราบว่าใช้อุปกรณใ์ด
ในลักษณะที่อยู่อาศัยดังกล่าว 

ประเด็นเกี่ยวกับค ำถำมด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์ 

NIDA - การถามว่ามโีทรทัศน์หรือไม่ อาจไม่สามารถบ่งช้ีถึง
การเข้าถึงไดจ้ริงๆ เนื่องจากมโีทรทัศน์แต่มีความ
เป็นไปได้ที่ไม่ได้งานจริงด้วยสาเหตุต่างๆ ควรหา
ค าตอบในจุดนี้ด้วย (ข้อ 9) 

- รับไว้พิจารณา 

- การถามว่ามโีทรทัศน์ระบบดิจติอลหรือไม่นั้น หาก
ตอบว่าไม่ ไม่สามารถสรุปได้ว่าไมส่ามารถรับชม
โทรทัศน์ได้ เนื่องจากผู้ตอบอาจมีเครื่องรับสญัญาณ
โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก (ข้อ 9) 

- รับไว้พิจารณา 

ข่อง 7 

Mono 29 

- ความหมายของเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอลนั้น 
สามารถรับได้ในตัว หรือ เชื่อมต่อกับกล่องรับ
สัญญาณก็ถือว่ารับสัญญาณได้ (ข้อ 9) 

- ไม่มตีัวเลือกแยกกันชัดเจนระหว่างตัวรับสัญญาณ
ดิจิตอลและแอนะล็อก (ข้อ 9) 

- ต้องการทราบว่าภาคประชาชนมี
อุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณ
โทรทัศน์ดิจิตอลหรือไม่ รับโดย
อุปกรณ์ชนิดใด รับได้เลยโดยไมต่้อง
มีกล่องรับสัญญาณหรือไม่ และรับ
กรณีแยกตัวเลือก ดิจิตอลและแอ
นะล็อกไว้พิจารณา 

Nation - ในการสอบถามถึงสาเหตุที่ยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์รับ
สัญญาณดิจิตอลทีวีนั้น ผู้ชมมีแนวโน้มที่จะไม่ทราบว่า
ตนอยู่ในพื้นที่ให้บริการของดิจิตอลทีวีหรือไม่ (ข้อ 11) 

-  รับไว้พิจารณา 

PPTV - นิยามของการรับชมดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินครบทุก
ช่องคืออะไร และผู้ชมอาจเกิดความสับสนระหว่าง
การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เคเบลิทีวี และ 
ดาวเทียม ท าให้ไม่สามารถระบไุดว้่าเข้าถึงดิจิตอล
ทีวีภาคพื้นดินได้อย่างครบถ้วนหรอืไม่ (ข้อ 13) 

- พิจารณาเพิ่มการอธิบายอย่างใด
อย่างหนึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เข้าใจว่าผู้สมัภาษณ์สื่อถึงการรับชม
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลเท่านั้น 
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ผู้แสดงควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น กำรด ำเนินกำร/ชี้แจง 
- ควรระบุชื่อช่องที่สามารถรับชมไดห้รือชอบรับชม

แทนการระบเุป็นตัวเลขเนื่องจากเลขช่องนั้น
แตกต่างกันไปตามช่องทางการรับชม (ข้อ 13) 

ประเด็นเกี่ยวกับค ำถำมด้ำนพฤตกิรรมกำรใช้บริกำรโทรทัศน์ 

PPTV - การถามว่าผู้ชมมีการรับชมโทรทัศน์ในช่วงเวลาใด 
เป็ระยะเวลาเท่าไร ผ่านช่องทางไหนบ้างนั้น อาจ
น าไปสู่ค าตอบท่ีสับสนเพราะผู้ชมอาจไม่ทราบวา่
ตนเองก าลังดผู่านระบบอะไรแน่ (ข้อ 23) 

- รับไว้พิจารณา 

Mono 29 
ช่อง 7 

 
 

- การถามว่าผู้ชมมีการรับชมรายการประเภทไหนผ่าน
ช่องทางใดบ้างนั้น เนื่องจากผู้ชมน่าจะเลือกรับชม
จากช่องทางใดทางหนึ่งมากกว่าการรับชมจากทั้ง
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เคเบิลทวีี และ ดาวเทียม 
การถามว่ารับชมรายการประเภทไหนผ่านช่องทางใด
จึงไม่น่าจะจ าเป็น แต่การถามว่ารบัชมแบบแพร่ภาพ
สดหรือย้อนหลังจะเป็นประโยชน์มากกว่า (ข้อ 24) 

- ควรให้ความความส าคญักับการจดักลุ่มประเภท
รายการเพื่อท าให้ได้ข้อมลูที่ชัดเจนมากขึ้น โดย
การจัดกลุ่มประเภทรายการควรเป็นแบบมาตรฐาน
และไม่ยกตัวอยา่งรายการใดรายการหนึ่ง (ข้อ 24) 

- รับไว้พิจารณา 

NIDA 

Mono 29 

- ด้วยรูปแบบการรับชมและการใหบ้ริการที่เปลี่ยนไป 
ผู้เข้าประชุมเห็นว่าควรนับการรับชมจากช่องทาง
อื่นๆ ด้วย เนื่องจากมุมมองของผู้บริโภคถือว่าเป็น
การรับชมโทรทัศน์ไม่วา่จะด้วยช่องทางใด เช่นการ
รับชมผ่านทางสื่อออนไลน์ ประกอบกับบางรายการ
โทรทัศน์มีช่องทางน าเสนออื่นๆ ควบคู่กับการ
ออกอากาศหลักในโทรทัศน์ เช่น ช่องรายการใน 
YouTube เป็นต้น 

- ปัจจุบันนับการเข้าชมผ่านเว็บไซต์
ของช่องรายการเท่าน้ัน เนื่องจาก
ต้องการวัดผลจากการรับชมและ
การเข้าถึงโทรทัศน์จริงๆ แต่จะรับ
ประเด็นนี้ไว้พิจารณาต่อไป 

ข้อเสนอแนะอืน่เกี่ยวกับกำรท ำส ำรวจ 

Mono 29 - การลงพิ้นที่ส ารวจท าโดยใคร เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ
ในเครื่องมือ (แบบสอบถาม) มากน้อยเพียงใด 
เนื่องจากใช้เวลานานมากในการท าแบบสอบถาม 
รวมถึงผู้ตอบจะไม่มีสมาธิในการตอบเป็นเวลานาน 

- ทางโครงการฯ มีการอธิบายเพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งและวิธีการตอบ
แบบสอบถาม แก่หัวหน้าทีมและผู้
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ผู้แสดงควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น กำรด ำเนินกำร/ชี้แจง 
สัมภาษณ์ โดยผูส้ัมภาษณ์จะเป็นผู้
บันทึกข้อมูลแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

- ควรมีการเขียนอธิบายศัพท์เทคนิคต่างๆให้ชัดเจน
เข้าใจง่าย เช่น สิ่งที่โทรศัพท์ประเภท Feature 
Phone คือโทรศัพท์ท่ีท าอะไรได้บา้ง  

- รับไว้พิจารณา 

NIDA - แบบสอบถามควรด าเนินต่อกต็่อเมื่อผู้ตอบตอบว่ารับชม
โทรทัศนเ์ป็นประจ าเท่านัน้ เพื่อใหผ้ลทดสอบสะท้อน
พฤติกรรมของผู้ชมให้แม่นย ายิ่งขึ้น 

- รับไว้พิจารณา 
 

- ควรออกแบบสอบถามให้ง่ายต่อการตอบ ไม่
ซับซ้อน ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และ
เรียงล าดับความยากของแบบสอบถามจากน้อยไป
มากเพื่อสรา้งความเข้าใจใหผู้้ตอบในระหว่างการ
สัมภาษณ ์

- แบบสอบถามควรระบุให้ชัดเจนว่าต้องการค าตอบ
เฉพาะระบบดิจติอลหรือต้องการค าตอบจากการใช้
งานท้ังสองระบบ 

- ควรให้ความส าคัญในการออกแบบสอบถามเพื่อ
เข้าถึงปัญหาในการรับสัญญาณหรือเหตุผลที่ยังไม่
เปลี่ยนมาชมผ่านระบบดิจิตอลของผู้ชมในระบบ
แอนะล็อกด้วย เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนก่อนการ
เปลี่ยนผ่านมากกว่าการส ารวจพฤติกรรมการรับชม 

- ควรมีการจัดกลุม่ค าถามในแบบสอบถามเพื่อให้ได้
ค าตอบท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสามกลุ่ม คือ    
1. กสทช: ส ารวจแยกเป็นจังหวัดเพื่อให้มองเห็น
ปัญหาได้ชัดเจนและแก้ปญัหาได้ตรงจุด             
2. ผู้ประกอบการและผู้ชม: ส ารวจเนื้อหาที่ผู้ชม
ต้องการรับชม ผู้ชมกลุ่มไหนรับชมรายการประเภท
ใดเวลาใด 3. ผูด้้อยโอกาส: ค านึงถึงการท าให้
โทรทัศน์ดิจติอลเป็นประโยชน์ต่อคนกลุ่มนีสู้งสุด  

PPTV - เสนอให้บันทึกภาพอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์
เพื่อตรวจสอบความแม่นย าของข้อมูล 

- มีการอบรมผู้บันทึกแบบสอบถาม
ให้บันทึก ณ สถานที่สอบถามทันท ี
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ผู้แสดงควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น กำรด ำเนินกำร/ชี้แจง 
รวมทั้งมีคู่มือประกอบการ
สัมภาษณ์ด้วย 

TDEC 

Nielsen 

- ควรส ารวจความพร้อมในการซื้ออุปกรณ์ของ
ประชาชน รวมถึงส ารวจว่าการ Switch Off ระบบ
แอนะล็อกจะเป็นการตดัการเข้าถงึของประชาชน
บางส่วนหรือไม ่

- มีการส ารวจประเด็นนี้ในโครงการ
อื่นที่เน้นพิจารณาเรื่องดังกล่าวเปน็
การเฉพาะ 

 

4.3.2 กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล มีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้ 

• วัตถุประสงค์ของการประชุม 

1) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่จัดท าขึ้น รวมถึงค าถามที่ใช้ในแบบสอบถามเพ่ือจัดเก็บ

ข้อมูล ก่อนด าเนินการส ารวจจริง 6,200 ครัวเรือน  

2) เพ่ือให้ส านักงาน กสทช. ได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านเกี่ยวกับต้นทุน-ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิด 

และโอกาสของการเกิดธุรกิจใหม่จากการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอล 

3) เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกที่

เหมาะสม และผู้ที่เก่ียวข้องได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นในแนวทางการจัดท าข้อมูล   

• สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 

ในช่วงของการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้แสดงความคิดเห็นในหลากหลาย

ประเด็น ส่วนใหญ่เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถาม วิธีการท าส ารวจ ต้นทุนและผลประโยชน์และโอกาส

การเกิดธุรกิจใหม่จากการให้บริการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
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1) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถำมเพื่อส ำรวจกำรเข้ำถึงและพฤติกรรมกำรใช้บริกำรกระจำยเสียง 
ผู้แสดงควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น กำรด ำเนินกำร/ชี้แจ้ง 

ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่ำง 

Coolism - มีการก าหนดโควต้ากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่
กรุงเทพมหานครอยา่งเพียงพอหรอืไม่ และมี
รายละเอียดของแตล่ะจังหวดัหรือไม ่

- ในการสุ่มส ารวจ ควรค านึงถึง ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และ ภูมิศาสตรด์้วย 

- ไม่มีการก าหนดโควต้าให้จังหวดัใด
เป็นพิเศษ แต่จะใช้วิธีสุ่มตามวิธีการ
ทางสถิติ แม้จะสุ่มตัวอยา่งไม่
ครอบคลมุทุกจังหวัด แต่จังหวัดทีไ่ด้
เลือกมานั้นสามารถเป็นตัวแทนของ
จังหวัดอื่นๆ ได ้

- จ านวนครัวเรือนท่ีตอบแบบสอบถามในแต่ละ
ภูมิภาคไมเ่ป็นสดัส่วนกับจ านวนประชากรของ
ภูมิภาคนั้นๆ เมื่อเทยีบกับประชากรทั้งประเทศ เช่น 
ประชากรในภาคกลางและภาคอสีานมีจ านวนที่
ใกล้เคียงกันแต่มีการสุม่ส ารวจในภาคกลางมากกว่า
เป็นจ านวนมาก 

- เนื่องจากประชาชนในภาคอีสานมี
พฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะอยู่บ้าน
เป็นเวลาที่แน่นอนกว่าประชาชนใน
กรุงเทพ ข้อมูลที่ได้จึงมคี่าความ
แปรปรวนน้อย และไม่จ าเป็นต้อง
สุ่มส ารวจด้วยจ านวนครัวเรือนที่
เท่ากัน 

- ค าตอบอาจยากเกินไปส าหรับเด็กอายุ 6 ปี รวมถึง
อาจมีประเด็นทางจรยิธรรมหากเข้าไปในสัมภาษณ์
ในบ้านท่ีมีเด็กอยู่คนเดียวด้วย 

- ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามควรมีอายุอย่างน้อย 12 
ปี อย่างไรก็ตาม รับไว้พิจารณา 
เพราะการส ารวจการมีการใช้ ICT 
ของ ส านักงานสถิติแห่งชาติก็ใช้
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป 

- ระบุค าศัพท์ต่างๆ ที่เป็นศัพท์ทางเทคนิคให้
เหมือนกันท้ังฉบับ 

- รับไว้พิจารณา 

A-Time - ในการส ารวจมีการก าหนดล่วงหน้าหรือไม่วา่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นใคร หรือใช้วิธีสุม่ส ารวจ 

- ใช้วิธีการ Systematic Sampling 
ในหนึ่งพื้นที่น้ันจะมีการค านวณเพือ่
หาว่าในจ านวนบ้านท้ังหมดกี่หลัง 
จะท าการส ารวจกี่หลัง 

Nielsen - กลุ่มตัวอย่างมีการก าหนดสดัส่วนชองอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามหรือไม่ เนื่องจากมีพฤติกรรมการรับ
ฟังที่แตกต่างกัน 

 

- ผู้ท าส ารวจพยายามกระจายกลุม่คน
อยู่แล้ว โดยพยายามเลือกสถานท่ีที่
มีคนหลากหลายช่วงวัยและ
หลากหลายอาชีพ แต่ไมไ่ดม้ีการ
ก าหนดสดัส่วนท่ีแน่ชัด 
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ผู้แสดงควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น กำรด ำเนินกำร/ชี้แจ้ง 

- ในจุดนี้ยังไม่มีการควบคมุจ านวน
ผู้ตอบในแตล่ะช่วงอายุให้เป็น
สัดส่วนกับขนาดส ารวจ แตม่ีการ
สร้างสตูรใหมเ่พื่อประมาณค่า
สัดส่วน 

- ในการลงพื้นที่ส ารวจครัวเรือนนั้นถามใคร หาก
หัวหน้าครัวเรือนไม่อยู่ หากไม่ใช่หวัหน้าครัวเรือน
จะสามารถตอบค าถามได้ถูกต้องหรือไม ่

 

- แบบสอบถามสามารถตอบได้ตั้งแต่
อายุ 6 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจตอบค าถาม
ได้ไม่ครบถ้วน แก้ปญัหาข้อมูลไม่
ถูกต้องโดยการใหผู้้สมัภาษณ์เป็นผู้
บันทึกข้อมูล 

อสมท. - ผู้ตอบแบบสอบถามควรมีอายุอย่างน้อย 12 ปีขึ้นไป 

- เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ความรู้แกป่ระชาชนก่อน
สอบถาม เช่น ต้องติดตั้งเสาสัญญาณหรือกล่องรับ
สัญญาณก่อนจะรับวิทยุระบบดจิิตอลได ้

- รับไว้พิจารณา 

สนง.คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

- การสุ่มกลุ่มตัวอย่างควรแบ่งสดัส่วนผู้ฟังให้มากข้ึน
เนื่องจากมีพฤติกรรมการรับฟังที่ตา่งกันมาก เช่น 
ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง พื้นที่ในและนอก
เทศบาล สามารถใช้สดัส่วนประชากรฐานในแต่ละ
จังหวัดได้หรือไม ่

 

- วิธีการสุ่มส ารวจประชากรในระดบั
ภูมิภาคนั้น ใช้วิธี Stratified 
samplings แล้วจึงสุ่มเลือกจังหวัด 
ต าบล และหมู่บา้นต่อไป โดย
หมู่บ้านที่ไดร้ับเลือกนั้นจะเป็น
ตัวแทนในการส ารวจ 

- หากใช้ 100% ของกลุ่มเป้าหมายใน
ทุกจังหวัดนั้น กลุ่มเป้าหมายจะ
สะท้อนข้อมูลได้ต่ า อย่างไรกต็าม
เข้าใจถึงประเด็นนี้ และรับไว้
พิจารณา 

- ในอนาคตนั้นมีการลงรายละเอียด
ครัวเรือนมากข้ึน แต่ในการส ารวจ
ตอนนี้ก็มีการจดัสดัส่วนในและนอก
เขตเทศบาลอยู่แล้ว 

ประเด็นเกี่ยวกับค ำถำมด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรกระจำยเสียง 

BEC Tero 

Coolism 

A-Time 

- สามารถตัดอุปกรณต์่างๆที่ไม่สามารถรับสัญญาณได้
ออกจากตัวเลือกในแบบสอบถามได้เลย เช่น เครื่อง
เล่น Blu-ray, Modem, Router รวมถึงสอบถาม

- พิจารณาตัดอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออก แต่ส าหรับอุปกรณ์อื่นๆนั้น 
ต้องการทราบว่าอุปกรณ์ช้ินนั้นๆ
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ผู้แสดงควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น กำรด ำเนินกำร/ชี้แจ้ง 

ข้อมูลอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้รับสญัญาณแทนการ
สอบถามถึงอุปกรณ์ทางเทคนิคท่ีมคีวามซับซ้อน ซึ่ง
จะท าให้ได้ข้อมลูการเข้าถึงที่แม่นย ายิ่งขึ้น (ข้อ 9) 

สามารถรับสัญญาณวิทยไุด้อย่าง
เดียวหรือสามารถท าอย่างอ่ืนควบคู่
ไปด้วยได ้

Coolism - เนื่องจากในปัจจุบันมีการรับฟังทั้งจากระบบ 
AM/FM ควบคูไ่ปกับการฟังออนไลน์ ควรระบุให้
ชัดเจนว่าเครื่องรบัวิทยุและเครื่องรับวิทยุส าหรับ
รถยนต์เป็นแบบใด เช่นเครื่องรับวทิยุ FM/FM และ 
รับฟังออนไลน์ และในอนาคตอาจเพิ่มตัวเลือก 
เครื่องรับวิทยุระบบดิจติอล (ข้อ 9) 

- รับไว้พิจารณา 

A-Time - ค าถามว่าท่านมีอุปกรณ์เหล่านี้หรอืไม่ ต่างกับ ท่าน
รับฟังวิทยุจากอุปกรณเ์หล่านีห้รือไม่ ควรเลือกใช้ค า
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ (ข้อ 9) 

- มีความจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องส ารวจถึงจ านวน
อุปกรณ์ทั้งหมดทีม่ี นอกเหนือไปจากฟังจากอุปกรณ์
ใดบ้าง (ข้อ 9) 

- ต้องการส ารวจข้อมูลทั้งสองรูปแบบ
เนื่องจากการบันทึกจ านวนอุปกรณ์
มีผลต่อการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  

- ในแง่ของการเปลี่ยนผ่านจะช้าหรอื
เร็วนั้นขึ้นอยู่กับการเข้าถึงของ
ประชาชน และสัดส่วนของผู้ฟัง 
(เสริมโดย ThaiPBS) 

BEC Tero - ควรถามอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้ในการรับฟังมากกว่า
ถามอุปกรณร์ับสญัญาณที่ลงรายละเอียดและยากท่ี
จะตอบ เช่น การฟังจากอินเทอร์เน็ต สามารถตอบ
ว่า คอมพิวเตอร์ แทนการตอบว่า Router 

- รับไว้พิจารณา 

ประเด็นเกี่ยวกับค ำถำมด้ำนพฤตกิรรมกำรใช้บริกำรกระจำยเสียง 

Coolism - เพิ่มตัวเลือก สถานท่ีสาธารณะ และ รถโดยวาร
สาธารณะ ในข้อที่ให้ระบสุถานท่ีรบัฟังวิทยุ (ข้อ 12) 

 

- ผู้จัดท าช้ีแจงว่าพาหนะดังกล่าว
สามารถตอบได้ในหัวข้ออื่นๆ ผู้
เสนอจึงแนะน าให้ใช้ค าว่า พาหนะ
สาธารณะแทน 

สมาคมอตุสาหกรรม
ยานยนตไ์ทย 

- ผู้ฟังวิทยุไม่ได้จ ากดัอยู่เฉพาะการรับฟังที่บ้าน
เท่านั้นแต่สามารถรับฟังได้ในสถานท่ีอื่นๆ ได้
หลากหลาย โดยเฉพาะในรถยนตส์่วนตัว ควรเพิม่
การส ารวจผู้ฟังที่ใช้รถยนต์โดยเฉพาะด้วย (ข้อ 12) 

- รับไว้พิจารณา 

อสมท. - มีงานวิจัยออกมาว่าการรับชมสามารถเกิดขึ้นได้ทุก
ที่ทุกเวลา ผ่านหลายๆ ช่องทาง จะมีการสุ่มตัวอยา่ง
ผู้ใช้งานช่องทางต่างๆ หรือไม่ อย่างไร (ข้อ 12) 

- สามารถส ารวจได้พร้อมไปกับการ
ส ารวจตามครัวเรือนรวมถึงผู้ใช้
รถยนต ์
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BEC Tero - ควรแจกแจงตัวเลือกของรายการที่รับฟังให้ละเอียด
ขึ้น เช่น แยกประเภทของรายการเพลง (ข้อ 14) 

- รับไว้พิจารณา 

มูลนิธ ิ
เสียงธรรมฯ 

- ควรเพิ่มตัวเลือก “ช่องรายการธรรมะ” ในข้อที่ 14 
ด้วย เนื่องจากมีผูร้ับฟังจ านวนไมน่้อย ไม่สมควรอยู่
ในตัวเลือกอื่นๆ (ข้อ 14) 

- รับไว้พิจารณา 

A-Time - ระบุช่ือช่องรายการแทนคลื่นความถี่เนื่องจากบริการ
กระจายเสียงในแต่ละจังหวัดอาจมคีลื่นเดียวกันแต่
ช่องรายการต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ (ข้อ 15) 

- รับไว้พิจารณา 

Coolism - ควรเพิ่มปัญหาการรับฟังทางออนไลน์ด้วย เช่น 
อินเทอร์เน็ตหมด สะดุด ค่าอินเทอร์เน็ตแพง (ข้อ 16) 

- รับไว้พิจารณาเพิ่มตัวเลือกดังกล่าว 

สนง.คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

- ควรเพิ่มการส ารวจการรับฟังในช่วงวันหยุด เสาร์ 
อาทิตย์ และวันหยดุนักขัตฤกษ์ โดยแบ่งช่วงเวลาที่
ถามเป็นช่วงเช่นเดียวกับท่ีใช้ส าหรับถามในวัน
ธรรมดา (ข้อ 17) 

- รับไว้พิจารณา 

ThaiPBS 
 

- เสนอให้ผูต้อบแบบสอบถามระบุถงึช่วงเวลาที่รับฟัง
ด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้การแบ่งช่วงเวลา 
(ข้อ 17) 

- รับไว้พิจารณา 

A-Time - ไม่เห็นด้วยที่ก าหนดให้ช่วง Prime time เป็น
ช่วงเวลา 6.00 – 9.00 น. โดยชี้แจงว่าในแต่ละ
รูปแบบของรายการจะมีช่วง Prime time ที่
แตกต่างกันไป (ข้อ 17) 

- ผู้จัดท าคาดว่าเป็นช่วงที่ประชาชน
จ านวนมากฟังวิทยุก่อนเริ่มท างาน 

- ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าส าหรับการ
ส ารวจช่วงเวลาการฟังวิทยุไม่
จ าเป็นต้องระบุวา่ช่วงไหนเป็น 
Prime time เพราะรายการแตล่ะ
ประเภทมี Prime time ตา่งกัน 

ผศ.ดร.เอื้อจิต - พฤติกรรมการรับฟังวิทยุในแตล่ะช่วงเวลามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ฟังอาจฟังเนื้อหาท่ี
ต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา จึงควรให้ความส าคัญ
กับเรื่องน้ีด้วย ไม่ควรส ารวจโดยภาพรวม 

- ผู้ฟังจะสนใจฟังเนื้อหาไม่เกินสามช่ัวโมงแรกของการ
ฟังเท่านั้น หลังจากนั้นเป็นการเปดิร่วมกับการท า
อย่างอื่นมากกว่า 

- รับไว้พิจารณา 
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- เสนอให้มีการใช้รูปภาพประกอบแบบสอบถาม
เพื่อให้ผู้ตอบเห็นภาพมากขึ้น 

- เสนอว่าควรสอบถามว่ารับฟังเนื้อหาแบบใดจาก
ช่องทางใดบ้าง เนื่องจากพฤติกรรมการรับฟังในแต่
ละช่วงเวลาของคนหนึ่งคนนั้นแตกต่างกัน 

ประเด็นเกี่ยวกับค ำถำมด้ำนทัศนคติต่อกำรใช้บริกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

BEC Tero - เร็วเกินไปท่ีจะถามว่าผู้บรโิภคให้ความสนใจกับ
คุณสมบัติข้อไหนของวิทยุดิจิตอล เนื่องจากยังไม่
เกิดขึ้นจริง ควรถามว่ารู้จักหรือไม ่มากแค่ไหนก่อน 

- ต้องการส ารวจตั้งแตต่อนนี้ว่ามี
ความสนใจในระดับใด เพื่อเป็นการ
เตรียมการล่วงหน้า 

- ควรแยกแบบสอบถามออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของ
การรับฟังผ่านวิทยุ และส่วนของการรับฟังผ่าน
อินเตอร์เนต็ ซึ่งจะท าให้แบบสอบถามสั้นลงมาก
และได้ข้อมูลที่แม่นย ามากข้ึน เพื่อจะได้แยกออกว่า
จริงๆแล้วข้อมลูที่ได้รับมานั้นมาจากการรับฟังใน
ช่องทางไหน 

- รับไว้พิจารณา 

- คุณสมบัติของวิทยุดิจิตอลที่สื่อสารให้ประชาชน
รับทราบ เช่น รับข้อความ รูปภาพ ภาพสไลด์ ไม่
สามารถซื้อไดด้้วยราคาเพียง 800 บาทตามข้อมูลที่
ได้ให้ไว้ แต่ราคาอาจสูงถึงเกือบหนึ่งหมื่นบาท 
หากแต่จะท าได้เพียงการรับเสียงที่คมชัดและไม่มี
คลื่นรบกวนเท่านั้น จึงควรชี้แจงประชาชนให้ถูกต้อง
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาในภายหลัง 

- เสนอให้มสีอบถามราคาสูงสดุที่ประชาชนจะรับได้ 
หากรับได้ในราคาทีต่่ าจะมแีนวทางแก้ไขอย่างไร 

- ถ้าผลส ารวจออกมาว่าผู้ฟังพร้อมที่
จะฟังผ่านเครื่องรับชนิดใด เช่น หาก
เป็นสมาร์ทโฟนอาจต้องมีการขอ
ความร่วมมือจากภาคผู้ผลิต เช่น 
ยี่ห้อท้องถิ่นหรือรายใดๆทีส่นใจ ใน
แง่ของเครื่องรับสัญญาณส าหรับ
รถยนต์ก็เช่นกัน 

A-ime - ประชาชนอาจยังไมม่ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยุดิจิตอล จึงยากท่ีจะท าการส ารวจ (ข้อ 18-20) 

 

- ผู้สัมภาษณ์จะมีการอธิบายเพิม่เตมิ
ก่อนว่า วิทยุดิจิตอลคืออะไร มี
คุณสมบัติเพิม่เตมิอย่างไรบ้าง แลว้
จึงถามว่ามีจุดไหนหรือบริการใดที่
ผู้ฟังจะสนใจ 

- ควรจัดท าวิดโีอน าเสนอเพื่อแนะน าและช้ีแจงถึง
คุณสมบัติของวิทยุระบบดิจิตอล รวมถึงการอุปกรณ์
ที่จ าเป็นในการรับสัญญาณและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้

- รับไว้พิจารณา 
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ประชาชนรับทราบก่อนท าการส ารวจ และสอบถาม
ความเป็นไปได้ที่ประชาชนจะซื้อเครื่องรับสญัญาณ
วิทยุระบบดิจติอล (ข้อ 18) 

- ควรถามว่าคณุสมบัติเช่นนี้น่าสนใจที่จะซื้อหรือไม่ 
หากสนใจแล้วจึงถามวา่ด้วยราคานี้ สนใจที่จะซื้อ
หรือไม่ (ข้อ 19) 

 

- ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยว่าควรแยก
ประเด็นให้ผู้ฟังเข้าใจว่านี่คือ
คุณสมบัติทั้งหมดที่วิทยุดิจิตอล
สามารถท าได้ ส่วนคุณสมบตัิที่ท าได้
ในแต่ละราคานั้นจะต้องแยกเป็นอีก
ส่วนหน่ึง 

มูลนิธ ิ

เสียงธรรมฯ 

- เสนอให้น าคณุสมบัติของ DAB+ มาเป็นหลักในการ
ตั้งค าถาม และควรให้มมุมองในแง่การตลาดปรากฏ
อยู่ในค าถามหมวดที่ 4 ด้วย เช่น หากท่านพบว่ามี
อุปกรณ์ที่สามารถแสดงข้อความและภาพขณะฟัง
วิทยุได้ ท่านมีความสนใจที่จะซื้อหรือไม่ เมื่อไร หรือ
ท่านสนใจที่จะรับฟังช่องรายการใดรายการหนึ่งได้
ทั่วประเทศหรือไม่ เนื่องจากคณุสมบัติต่างๆ เหล่านี้
จะสร้างคุณค่าทางตลาดให้กับวิทยุดิจิตอล จึงควร
พิจารณาถึงจดุนี้ด้วย (ข้อ 18-20) 

- บริษัทท่ีปรึกษาไดม้ีการน าคุณสมบัติ
บางอย่างมาตั้งเป็นค าถามและได้
ค านึงถึงจุดนี้แล้ว  แต่มองว่า
ข้อเสนอมีประโยชน์มากในการ
ด าเนินการสัมภาษณ์ เป็นการน า
คุณสมบัติเชิงเทคนิคท่ีมผีลต่อ
ผู้ใช้งานมาพูดคุยกัน 

Nielsen 
Coolism 

- เสนอให้มีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมแบบละเอียดทุก 
15 นาทีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นย า 

- เนื่องจากการวัดความนยิม (Rating) 
ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการส ารวจ 
จึงเห็นแย้งว่าการเก็บข้อมลูดังกลา่ว
ละเอียดเกินไป 

ข้อเสนอแนะอืน่เกี่ยวกับกำรท ำส ำรวจ 

Coolism - การลงพิ้นที่ส ารวจท าโดยใคร เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ
ในเครื่องมือ (แบบสอบถาม) มากน้อยเพียงใด 

- มีหัวหน้าทีมก ากับดูแล และผู้
สัมภาษณ์จะท าหน้าท่ีอธิบายค าถาม
รวมถึงช้ีแจงข้อมูลต่างๆและบันทกึ
ข้อมูลแทนผู้ใหส้ัมภาษณ ์

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง ICT 

- ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร อยากให้น าข้อมูลการรับ
ฟังวิทยุในแต่ละช่วงอายุไปวิเคราะห์กับผลส ารวจ
ของส านักงานสถิติแห่งชาติซึ่งอาจท าให้ข้อมูลมี
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

- รับไว้พิจารณา อย่างไรก็ตามข้อมูล
การฟังวิทยุของประชากรในแต่ละ
ช่วงอายุจากการส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไม่ได้จัดท า
ทุกปี อาจน ามาวิเคราะห์ร่วมกันได้
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ยากเพราะเทคโนโลยีพัฒนาไปเร็ว
มาก 

BEC Tero 

สภาผู้ประกอบ
วิชาชีพวิทยุโทรทัศน์
ไทย 

- ควรมีการเขียนอธิบายศัพท์เทคนคิต่างๆ ให้ชัดเจน
เข้าใจง่าย เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามใน
ต่างจังหวัดอาจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีไม่มากนัก รวมถึงจัดเรยีงแบบสอบถามให้
อ่านง่าย มีความต่อเนื่องกัน 

- ค าถามในแบบสอบถามควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ท า
ให้ผู้ถูกสัมภาษณเ์ข้าใจและพร้อมที่จะตอบค าถามได้
อย่างรวดเร็ว 

- รับไว้พิจารณา 

ThaiPBS 

 

- เสนอให้เปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงเครื่องรับสญัญาณ
ต่อสาธารณะเพื่อจะได้ทราบว่าน าเข้าอุปกรณม์า
เท่าไรแล้ว 

- รับไว้พิจารณา 

สภาผู้ประกอบ
วิชาชีพวิทยุโทรทัศน์
ไทย 

- ควรศึกษาถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อวิทยุ
ระบบแอนะล็อกควบคู่ไปด้วย 

 

- อาจมีการด าเนินการส ารวจใน
โครงการวิจัยต่อๆ ไป 
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2) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับต้นทุนและผลประโยชน์ และโอกำสกำรเกิดธุรกิจใหม่จำกกำรให้บริกำรกระจำย

เสียงในระบบดิจิตอล 

ผู้แสดงควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น กำรด ำเนินกำร/ชี้แจง 
BEC Tero 
 
 

- เนื่องจากผู้ผลิตเนื้อหานั้นต้องการคนฟังจึงจะ
สามารถอยู่รอดได้ จึงอยากทราบว่าส านักงาน 
กสทช. คาดว่าสญัญาณวิทยุระบบดิจิตอลจะ
ครอบคลมุทั่วประเทศไทยภายในกี่ปี ขอทราบ
แผนพัฒนาโครงข่าย รวมทั้งแผนที่จะบอกว่าผู้ฟัง
ต้องมีการเข้าถึงได้อย่างไร และเมือ่ไร 
ผู้ประกอบการจะได้วางแผนของตัวเองได ้

- การท าการส ารวจครั้งนี้เป็น
ส่วนประกอบหนึ่งในการพัฒนา
แผนการเริ่มรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจติอล
ก่อนที่จะลงรายละเอียดส าหรับการ
ด าเนินการในแต่ละด้านที่ถามมา
ต่อไป 

- ในการทดลองให้บริการวิทยุในระบบดิจิตอลนั้น 
เนื่องจากปัจจุบันมีผูผ้ลิตรายการจ านวนมากที่
ต้องการออกอากาศแต่พื้นที่ไมเ่พียงพอ จึงเสนอว่า
น่าจะให้รายการที่ไม่มีคลื่นความถีเ่ป็นของตนเองได้
ทดลองใช้ระบบใหม่ก่อน โดยเฉพาะถ้าเป็นรายการ
ประเภทสาธารณะที่ไมไ่ด้พึ่งเมด็เงินโฆษณาและไม่
ต้องประมลู ก็จะได้ไม่ต้องมีต้นทุนสูง เมื่อมีผู้ฟัง
จ านวนมากพอจึงค่อยน าตัวเลขมาชวนภาคเอกชน
เข้าร่วมประมลู 

- รับทราบข้อคิดเห็น 

กองทัพบก - เห็นว่าแนวทางการเปลี่ยนผา่นเปน็วิทยุระบบ
ดิจิตอลนั้นมีต้นทุนท่ีสูงมากในเง่ของการขยาย
โครงข่ายรับส่งสญัญาณ แต่มคีวามเป็นไปได้ที่จะใช้
บริการจากโครงข่ายของโทรทัศนก์่อน 

- รับทราบข้อคิดเห็น 

A-Time - ภาคเอกชนจะมีต้นทุนเพิ่ม โดยเฉพาะในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าใช้บริการโครงข่าย 
โดยยังไม่สามารถประมาณต้นทุนและจุดคุ้มทุนได้ 
ขณะที่ข้อก าจัดในการเกิดธุรกิจใหม่ก็มีอยู่
ค่อนข้างมาก เพราะต้องขึ้นกับว่าจะยังมีวิทยุ FM 
อยู่ไหม และประชาชนจะซื้อเครื่องรับใหม่เพื่อฟัง
วิทยุดิจิตอลไหม ดังนั้น หากต้องการให้วิทยุดิจิตอล
เกิดได้จริง ภาครัฐควรต้องสนับสนุนให้ภาคเอกชน
ทดลองออกอากาศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนใน
ระยะแรก 

- รับไว้พิจารณา 
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ผู้แสดงควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น กำรด ำเนินกำร/ชี้แจง 

Coolism - ในธุรกิจสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งของผู้ส่ง
สัญญาณ ได้แก่ ผู้ให้บริการช่องรายการกับผู้ให้
บริการโครงข่าย และฝั่งผู้รับสัญญาณซึ่งก็คือผู้ฟัง
วิทยุ ในฝั่งผู้รับสัญญาณ ส านักงาน กสทช. ก็ต้อง
พิจารณาว่าควรท าอย่างไรจึงจะเกิดการซื้อเครื่องรับ
วิทยุดิจิตอล ส่วนฝั่งผู้ส่งสัญญาณนั้น ประเด็นส าคัญ
ของผู้ให้บริการช่องรายการก็คือเม็ดเงินโฆษณา จึง
อยากแนะน าให้ท าการทดลองให้บริการโดยใช้
โครงข่ายที่มีอยู่เดิม แล้วเลือกรายการที่มีอยู่แล้วและ
น่าสนใจมาให้บริการก่อน เมื่อให้บริการไประยะหนึ่ง 
หากพบว่ามีประชาชนซื้อเครื่องรับวิทยุดิจิตอลเป็น
จ านวนมากพอ ภาคเอกชนก็จะยินดีเข้าร่วมประมูล
เอง 

- รับทราบข้อคิดเห็น 

สนง.คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

- รัฐควรมีการสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ 
- ทาง สนง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษายินดีร่วม

ทดลองให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

- รับทราบข้อคิดเห็น 

มูลนิธ ิ
เสียงธรรมฯ 

- เห็นด้วยท่ีมีการเสนอให้ผู้ผลิตรายการที่ต้องการ
ออกอากาศแต่พื้นที่ไม่เพียงพอได้เริ่มให้บริการก่อน 
ความส าคญัในจุดนี้คือจะเริม่ทดลองให้บริการได้
เมื่อไร ใครเป็นผู้ด าเนินงาน และพยายามท าให้คน
เห็นข้อดีอย่างเป็นรูปธรรม 

- รับทราบข้อคิดเห็น 

ThaiPBS - ทางสถานีฯ มีความสนใจที่จะเข้าสู่การให้บริการใน
ระบบดิจติอล แต่อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันและเดิน
ไปพร้อมๆ กัน เพราะหากลงงบประมาณไปแล้วไม่
ยั่งยืนก็น่าเสียดาย โดยทางด้านชอ่งรายการก็
ต้องการผู้ฟัง ทางด้านคนท าโครงข่ายก็ต้องการ
ความมั่นใจว่าลงทุนแล้วจะมผีู้มาใช้งาน จึงอยากให้
ส านักงาน กสทช. มีความชัดเจนเรื่องระยะเวลา
ของการทดลองให้บริการ การยุตริะบบ FM 
ตลอดจนแนวทางสนบัสนุนของส านักงาน กสทช. 
เอง ท้ังด้านวิธีการและงบประมาณ    

- รับทราบข้อคิดเห็น 
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4.3.3 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

นอกจากการรับฟังความเห็นในการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มแล้ว ที่ปรึกษาได้ท าการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการที่ให้บริการช่องรายการวิทยุ (ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ) 

เกี่ยวกับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทย ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นค ำถำม ควำมคิดเห็นจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
1. มีความเห็นต่องการเปลีย่นผ่านไปสู่

การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสยีง
ในระบบดิจติอลของประเทศไทย
อย่างไร และมีการเตรียมความ
พร้อมหรือไม่ อย่างไร 

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 1 

- มีการเตรียมความพร้อมเนื่องจากเห็นว่าเป็นนโยบายของรัฐที่ต้อง
สนองตอบในที่สุด รวมทั้งเห็นความส าคัญของก้าวต่อไปในการให้บริการ
กระจายเสียง  

- มีการศึกษาเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคนิคแต่ยังไม่มีนโยบายที่
ชัดเจนในด าเนินการใดๆ เพราะต้องให้ความส าคัญด้านการบริหารจัดการ
คลื่น FM ซึ่งเป็นธุรกิจหลักก่อน 

- มีความเห็นว่าผู้ประกอบการไม่มีปัญหาใด และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การ
รับส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเนื่องจากเนื้อหาท่ีผลติยังคงเดมิ สิ่งที่ยังไม่
พร้อมคือระบบกระจายสัญญาณซึ่งเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐและ
เอกชนไม่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะลงทุนเองได้ 

- มีความกังวลว่าอาจเป็นการลดปัญหาอย่างหนึ่งแต่สร้างปัญหาอีกอย่าง
หนึ่งขึ้นมาแทน เพราะแม้การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ
ดิจิตอลจะสามารถส่งสัญญาณได้ชัด แต่หากไม่มีโครงข่ายท่ีดี และอุปกรณ์
รับสัญญาณฯ ไม่ได้เข้าถึงประชาชนอย่างเพียงพอแล้ว การเปลี่ยนผ่านกจ็ะ
ไม่เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ขณะที่ปัจจุบันปัญหาการรบกวนสัญญาณของ
คลื่นวิทยุเกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ที่มีการให้บริการ
ช่องรายการจ านวนมาก ซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็กเมื่อเทียบกับโครงการ
ระดับประเทศอย่างการเปลี่ยนผ่านฯ 

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 2 

- ไม่เห็นว่ามีความจ าเป็นมากนัก เนือ่งจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่
ให้บริการวิทยุออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบดิจิตอลอยู่แล้ว 

- มีการศึกษาเตรียมความพร้อมเบื้องต้น โดยผู้ประกอบการไม่จ าเป็นต้อง
ลงทุนสูงในด้านการผลิตเนื้อหาเพราะมีแผนจะออกอากาศแบบคู่ขนาน
ก่อน อย่างไรก็ตาม มีความเห็นว่ารัฐบาล และผู้ติดตั้งและขยายโครงข่ายฯ 
ต้องมีแผนท่ีชัดเจนจึงจะท าให้ผู้ประกอบการสนใจเข้าไปท าธุรกิจได้ 
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ประเด็นค ำถำม ควำมคิดเห็นจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
ผู้ประกอบกำรรำยที่ 3 

- เห็นด้วยกับการเปลี่ยนผ่านฯ เนื่องจากเป็นประโยชน์ทั้งกับส่วนรวมและ
การพัฒนาเทคโนโลยี ในแง่ของความจ าเป็นนั้นต้องพิจารณาปัจจัยอื่น
ประกอบ เช่น เมื่อเปลี่ยนผ่านฯ จะมีค่าใช้จ่ายและโอกาสในการแข่งขัน
อย่างไรบ้าง คิดว่า ณ ขณะนี้ยังไม่พร้อมเนื่องจากข้อมูลของส านักงาน 
กสทช. ยังไม่ชัดเจน เมื่อมีข้อมูลชัดเจนจึงจะตัดสินใจได้ว่าจะเข้าไป
ประกอบธุรกิจในตลาดนี้หรือไม่ ปัจจุบันยังไม่มีความจ าเป็นต้องรีบลงทุน 

- ที่ผ่านมาได้ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณและการออกอากาศของ
ต่างประเทศ ส่วนเนื้อหาที่จะใช้ในการออกอากาศสามารถใช้เนื้อหา
เดียวกับท่ีออกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่จะต้องเตรียมตัวเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการออกแบบสื่อประสม หรือ Multimedia 

2. แนวโน้มการเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ฟังวิทยุของประชาชนในปัจจุบัน 
เช่น การเปลี่ยนไปใช้สื่อบันเทิงอื่น 
ห รื อก า ร เ ปลี่ ย น ไปรั บฟั ง วิ ทยุ
อ อ น ไ ล น์  ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด 
ผู้ประกอบการมีแนวทางตอบสนอง
กับแนวโน้มนี้อย่างไร 

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 1 

การที่ผู้บริโภคหันไปฟังจากช่องทางออนไลน์มากขึ้นไม่มีผลกระทบใดต่อธุรกิจ 
รายได้จากโฆษณาที่ไม่ได้ลดลงจากแนวโน้มนี้เนื่องจากฐานลูกค้า (ผู้ฟังรายการ) 
ยั งคงรับฟั ง เ ช่นเดิม  และต้นทุนในการผลิตเนื้ อหายัง ไม่ เปลี่ยนแปลง 
ผู้ประกอบการเพียงเพิ่มช่องทางการรับฟังเพื่อตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการฟังออนไลน์ หรือใช้สื่อโซเชียล
มีเดีย สิ่งส าคัญในการท าให้มีผู้ฟังรายการคือความสามารถในการตอบสนอง
พฤติกรรมของผู้บริโภค 

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 2 

ปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายให้ความส าคัญกับการให้บริการวิทยุออนไลน์ 
ตามแนวโน้มการบริโภคสื่อของประชาชน นอกจากนี้ รายได้โฆษณาผ่านสื่อวิทยุ
ภาคพื้นดินมีการขยายตัวต่ าเพราะผู้ฟังจ านวนมากเปลี่ยนไปใช้สื่อออนไลน์ จึง
เป็นสาเหตุส่วนหน่ึงที่ท าให้ผู้ประกอบการไม่ค่อยสนใจในการเปลี่ยนผ่านฯ  

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 3 

มีความเห็นว่าแนวโน้มดังกล่าวส่งผลเชิงบวก แม้รายได้จากช่องทางวิทยุออนไลน์
จะไม่สูง แต่เป็นช่องทางที่เสริมการตลาดของวิทยุหลัก FM ท าให้มีฐานผู้ฟัง
เพิ่มขึ้น 

3. ในอนาคตเมื่อมีการให้ใบอนุญาตผู้
ให้บริการช่องรายการวิทยุดิจิตอล มี
ความเห็นว่าช่องที่ได้รับใบอนุญาต
ควรน าเสนอเนื้อหาใหม่บนระบบ

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 1 

ควรให้ออกอากาศคู่ขนานด้วยเนื้อหาเดียวกันก่อน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตเนื้อหาใหม่ เพราะผู้ประกอบการต้องมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้นด้วย 
จนกว่าจะมีความแน่นอนเรื่องการตอบรับของผู้บริโภคหรือผู้ฟังวิทยุ   
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ประเด็นค ำถำม ควำมคิดเห็นจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
ดิจิตอลเท่านั้น หรือออกอากาศ
คู่ขนานด้วยเนื้อหาเดียวกับระบบ 
FM/AM 

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 2 

ควรออกอากาศคู่ขนาน เพราะไม่ต้องการลงทุนก่อนในขณะที่ยังไม่มีจ านวนผู้ฟัง
มากพอที่จะท าให้เกิดรายได้   

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 3 

ต้องการให้ออกอากาศด้วยเนื้อหาเดิมในช่วงทดลองให้บริการ เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ของธุรกิจ และทราบปัญหา/จุดอ่อนในการออกอากาศหรือรับฟัง และ
ยังจ าเป็นต้องรักษารายได้หลักจากช่องทาง FM เนื่องจากระบบดิจิตอลยังไม่
สามารถสร้างรายได้ในระยะแรก 

4. เนื่องจากวิทยุดิจิตอลจะสามารถ
ให้บริการโฆษณาในลักษณะเพิ่มเติม 
เช่น มีรูปภาพ การเช่ือมต่อไปยัง
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น อาจท าให้เกิด
การแข่งขันสูงขึ้น มีความเห็นว่า
อั ต ร า ค่ า โ ฆ ษ ณ า ต่ อ วิ น า ที บ น 
platform ดิจิตอลควรสูงกว่าอัตรา
เดิมบนระบบ FM/AM หรือไม่ 

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 1 

เนื่องจากค่าโฆษณาที่เข้าสู่ช่องรายการทั้งระบบแอนะล็อกและดิจิตอลมีจ านวน
เท่าเดิม ขณะที่ช่องรายการอาจมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันสูงและสร้าง
แรงกดดันต่อผู้ประกอบการให้ต้องปรับลดค่าค่าโฆษณามากกว่าจะมีการปรับขึ้น
ราคา 

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 2 

รายได้โฆษณาของวิทยุภาคพื้นดินระบบดิจติอลต้องแบ่งมาจากรายได้โฆษณา
ของระบบ analogue จึงเป็นไปได้ยากมากท่ีจะเพิ่มอัตราค่าโฆษณาต่อวินาที 
โดยเฉพาะในระยะแรกท่ีมจี านวนผู้ฟังน้อยและการหารายได้จากการโฆษณายัง
ท าได้ยาก 

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 3 

มีความเห็นว่าไม่น่าสูงขึ้น โดยเฉพาะหากเป็นการออกอากาศแบบคู่ขนานน่าจะ
ท าให้การแข่งขันสูงขึ้น อัตราค่าโฆษณาต่อวินาทีจึงมีแนวโน้มลดลงมากกว่า 

5. ข้อเสนอแนะอื่นเกี่ยวกับการเริ่ม
รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอล 

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 1 

- ภาครัฐควรท าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบลักษณะส าคัญของการ
กระจายสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล ข้อดี รูปแบบเนื้อหา รวมถึงวิธีการ
เข้าถึงสัญญาณ ก่อนการด าเนินการขั้นถัดไป  

- การจะผลักดันวิทยุระบบดิจิตอลให้ส าเร็จจ าเป็นต้องพิจารณาทั้งการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการกระจายสัญญาณของผู้ประกอบการและสนับสนนุ
ให้ประชาชนได้มีเครื่องรับฯ ด้วย เช่นการแจกคูปอง เป็นต้น 

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 2 

- ภาครั ฐควรด า เนินการติดตั้ งและขยายโครงข่ ายควบคู่ ไปกับการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่ประชาชน 
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ประเด็นค ำถำม ควำมคิดเห็นจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
- ภาครัฐควรมีแผนสนับสนุนให้ประชาชนสนใจรับฟังวิทยุภาคพื้นดินระบบ

ดิจิตอล เช่น ทดลองให้คูปองแลกซื้อวิทยุ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% เพื่อ
ทดสอบความสนใจของประชาชน และท าการส ารวจทุก 3-6 เดือน เพื่อดู
แนวโน้มอัตราการเพิ่มขึ้นของการฟังวิทยุระบบดิจิตอลของประชาชนและ
เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างการฟังวิทยุระบบแอนะล็อกและดิจิตอล   

- ภาครัฐควรให้ผู้ให้บริการช่องรายการประเภทสาธารณะ/ชุมชนที่มีความ
ต้องการคลื่นความถี่ได้ทดลองออกอากาศในระบบดิจิตอล เมื่อมีผู้ฟังจ านวน
มากขึ้นแล้วจึงค่อยคัดเลือกเนื้อหาของผู้ให้บริการช่องรายการประเภทธุรกิจ
มาออกอากาศ เพราะการประมูลคลื่นความถี่จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเมื่อวิทยุภาคพื้นดินระบบดิจิตอลมีจ านวนผู้ฟังซึ่งเป็นตัวก าหนดมูลค่า
ธุรกิจในจ านวนมากพอ 

ผู้ประกอบกำรรำยที่ 3 

- รัฐควรสนับสนุนการกระจายสัญญาณวิทยุผ่านโครงข่ายที่มีอยู่ (ดิจิตอลทีวี) 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในช่วงการทดลองระบบ เพื่อวัดความสนใจจากผู้ฟัง
ก่อน โดยยินดีสนับสนุนเนื้อหาส าหรับทดลองออกอากาศ 

- รัฐควรท าประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนรับรู้ ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การเปลี่ยนผ่านฯ และสนใจรับฟังวิทยุภาคพื้นดินระบบดิจตอล 

 

4.3.4 บทสรุปและข้อเสนอแนะจำกกำรจัดประชุมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นเฉพำะกลุ่ม 

จากการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม สามารถสรุปความคิดเห็นที่ส าคัญพร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางด าเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 กลุ่ม 

ได้ดังนี ้

กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนกำรยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

1) ควำมคิดเห็น: ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีค าถามเกี่ยวกับการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าส ารวจ โดย

แนะน าให้พิจารณาก าหนดอายุของกลุ่มตัวอย่างโดยน าสัดส่วนผู้ชมโทรทัศน์จ าแนกตามกลุ่มอายุ มา

ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง อีกทั้งในส่วนของการส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และ

วิทยุก็ควรให้ผู้มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น มีอายุ 12 ปีขึ้นไป หรือก าหนด

สัดส่วนไม่ให้มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้มีอายุน้อยเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 

แนวทำงด ำเนินกำร: ในการด าเนินงานส าหรับเรื่องดังกล่าวนั้น ก่อนการส ารวจจริงที่ปรึกษาจะต้องมี

การก าหนดสัดส่วนของคนที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลตามสัดส่วนในการส ามะโน
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ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งจะมีการก าหนดสัดส่วนของกลุ่ม

ตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มอายุและรายได้มาให้ส านักงาน กสทช. ได้พิจารณาก่อน เพ่ือจะได้วาง

แผนการลงพ้ืนที่ให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับที่ต้องการมากที่สุด 

2) ควำมคิดเห็น: ควรพิจารณาเพ่ิมกลุ่มของผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย (Disable) ในกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยค านึงถึงประโยชน์ของดิจิตอลทีวีต่อกลุ่มดังกล่าว 

แนวทำงด ำเนินกำร: จะมีการพิจารณาเพ่ิมค าถามเกี่ยวกับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นและการ

ได้ยินไว้ในแบบสอบถาม รวมทั้งจะพิจารณาเรื่องการก าหนดสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น

กลุ่มผู้มีความบกพร่องทางร่างกายตามความเหมาะสม 

3) ควำมคิดเห็น: ในประเด็นค าถามเกี่ยวกับการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์นั้น ผู้เข้าร่วมประชุมมี

ความกังวลเรื่องความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากเป็นศัพท์เทคนิค

ค่อนข้างมาก โดยแนะน าให้ใช้ค าที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการเพ่ิมค าอธิบายหรือ

ภาพประกอบ หรืออาจท าการถ่ายรูปอุปกรณ์จากครัวเรือนเพ่ือการยืนยันความถูกต้อง 

แนวทำงด ำเนินกำร: พิจารณาปรับค าและเพ่ิมค าอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ในแบบสอบถาม 

4) ควำมคิดเห็น: ในประเด็นค าถามเกี่ยวกับการส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ มีความคิดเห็น

ในหลายเรื่อง ได้แก่ 

• ในค าถามเรื่องสาเหตุที่ยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลทีวีนั้น ควรปรับค าของตัวเลือก

ที่ว่า “อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่สัญญาณดิจิตอลทีวียังไม่ครอบคลุม” เป็น “ไม่แน่ใจว่ารับสัญญาณ

ดิจิตอลทีวีได้หรือไม่” เพราะผู้ตอบส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในพ้ืนที่ครอบคลุมของสัญญาณ

หรือไม ่

• ในการกล่าวถึงช่องรายการของดิจิตอลทีวีควรพิจารณาใช้ค าที่สามารถสื่อได้ชัดเจนว่าก าลัง

กล่าวถึงช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล เพ่ือป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

• ในการกล่าวถึงบริการโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เน็ต ( IPTV) ไม่ควรกล่าวถึงผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับ

ใบอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายไว้ในตัวเลือก 

• ในการตั้งค าถามเก่ียวกับระยะเวลาการรับชมโทรทัศน์แยกตามประเภทช่องทาง (platform) นั้น 

ผู้ตอบแบบสอบถามอาจไม่สามารถระบุระยะเวลาการรับชมโดยแยกประเภทช่องทางได้ และ

อาจน าไปสู่ค าตอบที่สับสนเพราะผู้ชมอาจไม่ทราบว่าตนเองก าลังดูผ่านระบบใด 
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• ค าถามว่าผู้ชมมีการรับชมรายการประเภทไหนผ่านช่องทางใดบ้างนั้น เนื่องจากผู้ชมน่าจะเลือก

รับชมจากช่องทางใดทางหนึ่งมากกว่าการรับชมจากทั้งโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เคเบิลทีวี และ 

ดาวเทียม การถามว่ารับชมรายการประเภทไหนผ่านช่องทางใดจึงไม่น่าจะจ าเป็น แต่การถามว่า

รับชมแบบแพร่ภาพสดหรือย้อนหลังจะเป็นประโยชน์มากกว่า อีกทั้งควรให้ความความส าคัญกับ

การจัดกลุ่มประเภทรายการเพ่ือท าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากข้ึน โดยการจัดกลุ่มประเภทรายการ

ควรเป็นแบบมาตรฐานและไม่ยกตัวอย่างรายการใดรายการหนึ่ง 

แนวทำงด ำเนินกำร: ที่ปรึกษารับความคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาปรับแบบสอบถามตามความ

เหมาะสม โดยจะมีการน าเสนอแบบสอบถามต่อส านักงาน กสทช. เพ่ือพิจารณาก่อนน าไปใช้ในการ

ท าส ารวจจริงต่อไป 

กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

1) ควำมคิดเห็น: ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นเกี่ยวกับการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าส ารวจว่าควรก าหนด

โควต้าของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภูมิภาคให้สอดคล้องกับลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันภายใน

ภูมิภาค เพราะวัฒนธรรมที่ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ อีกทั้งควรพิจารณาก าหนดอายุ

ของกลุ่มตัวอย่างด้วย และมีความกังวลว่าค าถามอาจยากเกินไปส าหรับผู้ตอบอายุ 6 ปี  

2) แนวทำงด ำเนินกำร: รับทราบความคิดเห็น ส าหรับการด าเนินงานเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้น ก่อนการ

ส ารวจจริงที่ปรึกษาจะท าการก าหนดสัดส่วนของคนที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลตาม

สัดส่วนในการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งจะมีการ

ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มอายุและรายได้มาให้ส านักงาน กสทช. ได้พิจารณา

ก่อน เพ่ือจะได้วางแผนการลงพื้นที่ให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับที่ต้องการมากท่ีสุด 

3) ควำมคิดเห็น: ในประเด็นค าถามเกี่ยวกับการส ารวจการเข้าถึงบริการกระจายเสียง ควรตัดรายการ

อุปกรณ์ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการรับสัญญาณวิทยุออก เช่น เครื่องเล่นดีวีดี และในอนาคตอาจเพ่ิมอุปกรณ์

ส าหรับการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล รวมทั้งการแบ่งกลุ่มอุปกรณ์เพ่ือใช้ส าหรับรับฟังวิทยุก็ควรมีการ

แบ่งกลุ่มให้สอดคล้องกับช่องทางการฟังวิทยุ (ระบบภาคพ้ืนดินและระบบอินเทอร์เน็ต) ที่จะสอบถาม

ในส่วนของการส ารวจพฤติกรรมการฟังวิทยุกระจายเสียง 

แนวทำงด ำเนินกำร: น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับแบบสอบถามโดยการตัดอุปกรณ์

ที่ไม่เก่ียวข้องออกและจัดกลุ่มของประเภทอุปกรณ์เสียใหม่ 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-37 
 

 

4) ควำมคิดเห็น: ในประเด็นค าถามเกี่ยวกับการส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง มีความ

คิดเห็นในหลายเรื่อง ได้แก่ 

• ในการสอบถามถึงปัญหาของการรับฟังวิทยุควรแยกปัญหาตามช่องทางการรับฟังด้วย เพราะ

การฟังวิทยุในแต่ละช่องทางก็มีปัญหาที่ต่างกัน 

• ในการสอบถามถึงช่องรายการที่รับฟัง ควรให้ระบุเป็นชื่อรายการมากกว่าเลขคลื่นความถี่ เพราะ

ในแต่ละพ้ืนที่ให้บริการจะมีช่องรายการที่ต่างกันไป แม้จะอยู่บนคลื่นความถี่เดียวกันก็ตาม 

• ในการจัดกลุ่มประเภทของรายการวิทยุควรแจกแจงให้ละเอียดมากขึ้น เช่น รายการข่าวสาร กับ

การจราจร ไม่ควรรวมไว้ด้วยกัน เพราะเป็นข้อมูลคนละประเภท และยังขาดประเภทรายการ

ธรรมะ เป็นต้น 

• ในการแบ่งช่วงเวลาในการรับฟังวิทยุไม่ควรระบุว่ามีช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง เป็นช่วง Prime time 

เพราะรายการแต่ละประเภทจะมีช่วง Prime time ที่ไม่เหมือนกัน และควรแบ่งช่วงเวลาของ

การรับฟังในแต่ละช่วงไม่ให้ยาวเกินไป เพราะพฤติกรรมของผู้ฟังจะไม่ได้เหมือนกันตลอด

ช่วงเวลานั้น (ช่วงเวลาเดิม 19.01 – 06.00 น. นั้น ยาวเกินไป)  

• เนื่องจากคนมีพฤติกรรมการฟังวิทยุในระหว่างการเดินทางมากขึ้น ดังนั้น ในค าถามเกี่ยวกับ

สถานที่รับฟังวิทยุ จึงควรระบุถึงทางเลือกนี้ให้ชัดเจนขึ้น เช่น เพ่ิมตัวเลือกการรับฟังบนรถ

สาธารณะ/ ขนส่งมวลชน 

แนวทำงด ำเนินกำร : ที่ปรึกษารับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับ

แบบสอบถามตามความเหมาะสม โดยจะมีการน าเสนอแบบสอบถามต่อส านักงาน กสทช. เพ่ือ

พิจารณาก่อนน าไปใช้ในการท าส ารวจจริงต่อไป 

5) ควำมคิดเห็น: ในประเด็นค าถามเกี่ยวกับการส ารวจทัศนคติต่อการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล ซึ่งมีค าถามเกี่ยวกับความเต็มใจในการจ่ายเงินเพ่ือซื้อวิทยุระบบดิจิตอลนั้น ควรอธิบาย

คุณสมบัติที่สอดคล้องกับระดับราคาของเครื่องรับวิทยุดิจิตอลให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันความเข้าใจผิด 

รวมทั้งอาจต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของวิทยุระบบดิจิตอลเพ่ือสร้ างความรู้ความเข้าใจ

ให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามก่อนด้วย 

แนวทำงด ำเนินกำร: ที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับแบบสอบถาม 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-38 
 

6) ควำมคิดเห็น: ในประเด็นเก่ียวกับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศ

ไทยนั้น ที่ประชุมมีความเห็นโดยสรุป ดังนี้ 

• เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ผู้บริโภค

จ าเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องรับวิทยุให้เป็นเครื่องรับวิทยุดิจิตอลด้วยจึงจะสามารถใช้บริการได้ 

ส านักงาน กสทช. จึงต้องพิจารณาว่าควรท าอย่างไรเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อหรือมีเครื่องรับ

วิทยุดิจิตอล  

• มีการเสนอแนะให้ใช้บริการจากโครงข่ายของโทรทัศน์ไปก่อนในช่วงการทดลองให้บริการ เพราะ

การขยายโครงข่ายรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลต้องอาศัยเงินลงทุนจ านวนมาก 

ซึ่งผู้พัฒนาโครงข่ายย่อมต้องการความมั่นใจว่าลงทุนแล้วจะมีผู้มาใช้งาน ส่วนด้านผู้ให้บริการ

ช่องรายการประเภทธุรกิจนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่ายังไม่ควรให้มีการประมูล

แต่ควรให้ทดลองออกอากาศแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะประเด็นส าคัญของผู้ให้บริการช่องรายการ

ก็คือเม็ดเงินโฆษณา ซึ่งหากยังไม่มีความมั่นใจว่ามีผู้ฟังจ านวนมากพอ (วัดได้จากจ านวนผู้มี

เครื่องรับวิทยุดิจิตอล) ก็จะยังไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แนะน าแนวทางการ

เพ่ิมจ านวนผู้ฟังในช่วงของการทดลองให้บริการไว้ดังนี้ 

- เลือกรายการที่มีอยู่แล้วและน่าสนใจมาให้บริการก่อน เมื่อให้บริการไประยะหนึ่ง หากพบว่า

มีประชาชนซื้อเครื่องรับวิทยุดิจิตอลเป็นจ านวนมากพอ ภาคเอกชนก็จะยินดีเข้าร่วมประมูล

เอง 

- ให้รายการที่ไม่มีคลื่นความถี่เป็นของตนเองได้ทดลองให้บริการ โดยเฉพาะถ้าเป็นรายการ

ประเภทสาธารณะที่ไม่ได้พ่ึงเม็ดเงินโฆษณาและไม่ต้องประมูล ก็จะได้ไม่ต้องมีต้นทุนที่สูง 

จนกระทั่งมีผู้ฟังจ านวนมากพอจึงค่อยน าตัวเลขมาแสดงเพ่ือจูงใจให้ภาคเอกชนเข้าร่วม

ประมูล 

• ส านักงาน กสทช. จ าเป็นต้องมีความชัดเจนในเรื่องส าคัญต่างๆ เช่น แผนการพัฒนาโครงข่าย 

แผนการครอบคลุมประชากรของโครงข่าย ระยะเวลาในการทดลองให้บริการ การยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยุในระบบ FM รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนของส านักงาน กสทช. เอง ทั้งด้าน

วิธีการและงบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนด าเนินการใน

ส่วนของตนเองได้ 
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แนวทำงด ำเนินกำร: ที่ปรึกษารับทราบความคิดเห็น และสรุปเสนอส านักงาน กสทช. ผ่านทางการ

น าเสนอรายงานการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ของโครงการวิจัย

ตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 

โดยที่ปรึกษาได้น าความคิดเห็นจากการประชุมเฉพาะกลุ่มดังสรุปข้างต้นไปพิจารณาร่วมกับผลจากการ

ทดสอบการส ารวจ ครั้งที่ 1 เพ่ือท าการปรับแบบสอบถามและแนวทางการส ารวจส าหรับการส ารวจ ครั้งที่ 2 

4.4 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำม 

ในการศึกษาวิจัยหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจหรือจากการ
ทดลองหรือจะน าข้อมูลทุตติยภูมิมาใช้ในการวิจัย ในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้มาวิเคราะห์
และแปลข้อมูลออกมาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ซึ่งในการวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยต้องมีความสอดคล้อง
กับวิธีการแปลความหมายสรุปข้อมูล กล่าวคือถ้าต้องการแปลความหมายสรุปถึงกลุ่มตัวอย่างหรือ ข้อมูล
ทั้งหมดให้ใช้สถิติพรรณนาและถ้าต้องการแปลความหมายสรุปถึงประชากรทั้งหมดโดยการสุ่มตัวอย่างบางส่วน
สถิติที่ใช้จะเป็นสถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง  

ส าหรับในการศึกษาครั้ งนี้  ที่ปรึกษาใช้สถิติพรรณนาในการวิ เคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามคือมีเก็บรวบรวมข้อมูลมาจ านวนตัวอย่างเท่าไรก็จะสรุปผลเฉพาะ
อธิบายตัวอย่างเท่านั้น ไม่มีการประมาณค่าในการอธิบายถึงประชากรทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้การ
แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละของตัวอย่าง ส าหรับข้อมูลในตอนที่ 2 การเข้าถึงการใช้บริการโทรทัศน์
และบริการกระจายเสียง ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ ตอนที่ 4 พฤติกรรมการใช้บริการ
วิทยุกระจายเสียง และตอนที่ 5 ทัศนคติต่อการใช้บริการกระจายเสียงระบบดิจิตอล ที่ปรึกษาใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิงคือการใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวอย่าง
มาอธิบายคุณลักษณะของประชากร รายละเอียดวิธีการวิเคราะห์แสดงดังนี้ 

4.4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนำ 
ส าหรับข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย 8 ข้อ

ค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ รายได้ครัวเรือนต่อเดือน 
ลักษณะที่อยู่อาศัยและความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะสรุปออกมาในรูปของ
ความถี่และสัดส่วนร้อยละของตัวอย่าง  

4.4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยสถิติอนุมำนหรือสถิติอ้ำงอิง 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถติอนุมานเป็นการประมาณค่าตัวอย่างเพ่ืออธิบายถึงลักษณะของประชากรที่

สนใจวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย อัตราส่วน ค่าสัดส่วน ผลรวมและค่าความแปรปรวน 
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ขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง โดยในการศึกษาครั้งนี้เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพวก (Stratified 
Random Sampling) ดังนั้นการวิเคราะห์ผลโดยสถิติอนุมานสามารถท าได้ดังนี้  
 

1) กำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ 
การประมาณค่าจากการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบแบ่งพวก (Stratified Random Sampling) จะแบ่ง

ประชากร N หน่วยออกเป็น L พวก (Strata) โดยที่แต่ละพวก (Stratum)  มีขนาด N1, N2, N3,…,NL หน่วย
ตามล าดับ  

ในทางปฏิบัติจะต้องก าหนดจ านวนให้ชัดเจนเสียก่อนว่าขนาดตัวอย่างใดจะตกอยู่ในพวกใด หน่วย
ตัวอย่างหนึ่งเมื่อตกอยู่ในพวกหนึ่งแล้วจะตกในพวกอ่ืนอีกไม่ได้ นั่นคือจ านวนประชากรในแต่ละพวกรวมกัน 
จะเท่ากับจ านวนหน่วยทั้งหมดในประชากร 

 
 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + ⋯ + 𝑁𝐿 = 𝑁  

 หรือ 

∑ 𝑁ℎ = 𝑁

𝐿

ℎ=1

 

ในแต่ละพวกจะเลือกตัวอย่างขนาด N1, N2, N3,…,NL หน่วย โดยใช้ Stratified Random Sampling 
และการเลือกตัวอย่างจากประชากรแต่ละพวกจะท าการสุ่มเลือกอย่างเป็นอิสระต่อกัน  นั่นคือการเลือก
ตัวอย่างจากประชากรย่อยพวกหนึ่งจะไม่มีผลกระทบต่ออีกพวกหนึ่งและจะได้ขนาดตัวอย่างรวมที่ใช้ในการ
ส ารวจเป็น 

 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + ⋯ + 𝑛𝐿 = 𝑛 

  หรือ    

∑ 𝑛ℎ = 𝑛

𝐿

ℎ=1

 

ก าหนดให้  ℎ แทนพวกท่ี 𝑖 แทนหน่วยภายในพวก 

  𝑌ℎ𝑖    เป็นลั กษณะภายใต้การศึกษาของหน่ วยที่   𝑖  ในพวกที่   ℎ ;  𝑖   =

  1,2, … , 𝑁ℎ 
  ℎ =  1,2, … , 𝐿  
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในพวกที ่ ℎ  มีดังนี ้
 𝑁ℎ =     จ านวนหน่วยทั้งหมดในแต่ละชั้นภูมิ 
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 𝑛ℎ =     จ านวนหน่วยในตัวอย่าง 
 𝑦ℎ𝑖 =     ค่าสังเกตจากหน่วยที่  𝑖 ในพวกท่ี  ℎ 

 𝑊ℎ =     
𝑁ℎ

𝑁
  แทน Stratum Weight และ  

𝑤ℎ       =    
𝑛ℎ

𝑛
  แทน Stratum Weight จากตัวอย่าง 

 𝑓ℎ =    
𝑛ℎ

𝑁ℎ
  แทน Sampling Fraction  

𝑌ℎ̅      =      ∑
𝑌ℎ𝑖

𝑁ℎ

𝑁ℎ

𝑖=1

แทน True Mean 

𝑦ℎ̅̅ ̅      =      ∑
𝑦ℎ𝑖

𝑛ℎ

𝑛ℎ

𝑖=1

แทน Sample Mean 

2
hS  =     

 
2

1 1

hN
hi h

i h

y Y

N






    แทน True Variance 

2
hs  =     

 hn
hi h

i h

y y

n






2

1 1    แทน Sample Variance 

ค่าเฉลี่ยรวมของประชากรต่อหน่วย (พารามิเตอร์)  แทนด้วย �̅� โดยที่   

  Y  =     

hNL
hi

h i

y
N 

 
1 1      =    

L

h h
h
N Y

N



1

 

         =    

L

h h
h
W Y




1    

ตัวประมาณค่าของค่าเฉลี่ยประชากร  คือ   

�̅�𝑠𝑡 =  ∑ 𝑊ℎ�̅�ℎ

𝐿

ℎ=1

 

 

เป็นค่าเฉลี่ยของการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งพวกพารามิเตอร์ที่สนใจมี 4 ประเภท คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ยอดรวม (Total) สัดส่วน (Proportion) และอัตราส่วน (Ratio) มีสูตรที่ใช้ในการประมาณดังแสดงในตารางที่ 
4-4  
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ตำรำงที่ 4-4  แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ยอดรวม (Total) สัดส่วน (Proportion) และอัตราส่วน (Ratio) 
และความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนของยอดรวม ความแปรปรวนของค่าสัดส่วน ความ
แปรปรวนของอัตราส่วนของประชากรและค่าประมาณพารามิเตอร์  

พำรำมิเตอร์ ประชำกรหรือค่ำพำรำมิเตอร์ ค่ำประมำณพำรำมิเตอร์ 

ค่าเฉลี่ย NL h

hi
h i

y
Y

N
 


1 1

 

L

st h h
h

y N y
N 

 
1

1

 

ความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี่ย 

( ) ( )
L

h
st h h h

h h

S
V y N N n

N N

 
2

2
1

1

 
ˆ ( ) ( )

L
h

st h h h
h h

s
V y N N n

N n

 
2

2
1

1

 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของค่าเฉลี่ย 

𝑆. 𝐸. =  √𝑉(�̅�𝑠𝑡) 
𝑆. 𝐸. =  √�̂�(�̅�𝑠𝑡) 

ยอดรวม L N L

hi h h
h i h

Y NY y N y
  

   
1 1 1  

ˆ
stY Ny  

ความแปรปรวนของ
ยอดรวม 

ˆ( ) ( )
L

h
h h h

h h

S
V Y N N n

N

 
2

1  
ˆ ˆ( ) ( )

L
h

h h h
h h

s
V Y N N n

n

 
2

1  

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของยอดรวม 

𝑆. 𝐸. =  √𝑉(�̂�) 𝑆. 𝐸. =  √�̂�(�̂�) 

ค่าสัดส่วน L
h h

h
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p
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1  
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h h
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N p
p

N


1  

ความแปรปรวนของค่า
สัดส่วน 
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ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของค่า
สัดส่วน 

𝑆. 𝐸. =  √𝑉(�̂�𝑠𝑡) 
𝑆. 𝐸. =  √�̂�(�̂�𝑠𝑡) 

ค่าอัตราส่วน Y Y
R

X X
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ตำรำงที่ 4-4  แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ยอดรวม (Total) สัดส่วน (Proportion) และอัตราส่วน (Ratio) 
และความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนของยอดรวม ความแปรปรวนของค่าสัดส่วน ความ
แปรปรวนของอัตราส่วนของประชากรและค่าประมาณพารามิเตอร์  

พำรำมิเตอร์ ประชำกรหรือค่ำพำรำมิเตอร์ ค่ำประมำณพำรำมิเตอร์ 

ความแปรปรวนของค่า
อัตราส่วน  
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ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของค่า
อัตราส่วน 

𝑆. 𝐸. =  √𝑉(�̂�) 𝑆. 𝐸. =  √�̂�(�̂�) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ประชากร (N) ที่ต้องการอธิบายคุณลักษณะและพฤติกรรมประกอบด้วย ประชากร 
2 กลุ่ม ประชากรกลุ่มที่ 1 คือครัวเรือนทั้งหมดของประเทศไทยซึ่งแบ่งออกตามภูมิภาคและเขตการปกครอง 
โดยที่ปรึกษาใช้จ านวนครัวเรือนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศไทยมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 
21,325,999 ครัวเรือน แบ่งเป็นครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร 2,913,929 ครัวเรือน ครัวเรือนในภาคกลาง 
6,349,653 ครัวเรือน ครัวเรือนในภาคเหนือ 3 ,808,638 ครัวเรือน ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5,528,387 ครัวเรือน และครัวเรือนในภาคใต้ 2,725,392ครัวเรือน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-5 

ตำรำงที่ 4-5 จ านวนครัวเรือนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 จ าแนกตามภูมิภาคและเขตการปกครอง 
ภูมิภำค/เขตกำรปกครอง จ ำนวนครัวเรือน 𝑵𝒉(ครัวเรือน) 

กรุงเทพมหานคร 2,913,929 
ภาคกลาง 6,349,653 

ในเขตเทศบาล 3,083,744 
นอกเขตเทศบาล 3,265,909 

ภาคเหนือ 3,808,638 
ในเขตเทศบาล 1,429,563 

นอกเขตเทศบาล 2,379,075 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5,528,387 

ในเขตเทศบาล 1,710,651 
นอกเขตเทศบาล 3,817,736 

ภาคใต ้ 2,725,392 

ในเขตเทศบาล 985,282 
นอกเขตเทศบาล 1,740,110 
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ภูมิภำค/เขตกำรปกครอง จ ำนวนครัวเรือน 𝑵𝒉(ครัวเรือน) 
รวมทั้งประเทศ (𝑵) 21,325,999 

 

ส าหรับประชากร (N) กลุ่มที่  2 ในการวิ เคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการรับชม โทรทัศน์ และ
วิทยุกระจายเสียงคือประชากรไทยที่มีอายุตั้ งแต่  6 ปีขึ้นไป อ้างอิงจากข้อมูลกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พบว่าประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 64,219,585 คน เป็น
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปจ านวน 59,790,211 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 29,181,666 คน และเพศ
หญิงจ านวน 30,608,545 คน รายละเอียดจ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปจ าแนกตามเพศและอายุ
ของประชากรแสดงในตารางที่ 4-6 

 ตำรำงท่ี 4-6 จ านวนประชากร (ประชาชน) ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามเพศของประชากร ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

อำย ุ ชำย หญิง รวม 

6 ปี          398,587           375,868               774,455  
7 ปี          401,081           378,651               779,732  

8 ปี          409,870           387,363               797,233  
9 ปี          406,716           383,493               790,209  
10 ปี          411,185           389,664               800,849  
11 ปี          416,162           394,429               810,591  
12 ปี          405,079           382,868               787,947  
13 ปี          406,733           385,160               791,893  
14 ปี          408,387           386,727               795,114  

15 ปี          429,852           409,137               838,989  
16 ปี          429,942           407,261               837,203  

17 ปี          458,017           436,622               894,639  
18 ปี          495,949           472,253               968,202  

19 ปี          506,197           482,112               988,309  
20 ปี          499,731           478,635               978,366  
21 ปี          473,885           461,916               935,801  

22 ปี          481,289           466,825               948,114  
23 ปี          487,224           474,741               961,965  

24 ปี          486,059           471,863               957,922  
25 ปี          479,316           467,110               946,426  

26 ปี          460,494           447,961               908,455  
27 ปี          450,590           439,059               889,649  
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 ตำรำงท่ี 4-6 จ านวนประชากร (ประชาชน) ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามเพศของประชากร ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

อำย ุ ชำย หญิง รวม 
28 ปี          446,983           439,669               886,652  

29 ปี          462,487           454,966               917,453  
30 ปี          479,915           473,380               953,295  

31 ปี          482,309           477,340               959,649  
32 ปี          492,910           490,164               983,074  

33 ปี          510,294           508,693           1,018,987  
34 ปี          510,542           509,290           1,019,832  

35 ปี          521,733           520,694           1,042,427  
36 ปี          521,620           523,870           1,045,490  
37 ปี          503,455           509,274           1,012,729  

38 ปี          527,865           536,238           1,064,103  
39 ปี          519,855           532,347           1,052,202  

40 ปี          509,409           523,920           1,033,329  
41 ปี          516,695           535,421           1,052,116  
42 ปี          504,391           526,374           1,030,765  
43 ปี          518,197           545,744           1,063,941  
44 ปี          523,312           557,019           1,080,331  
45 ปี          512,467           544,960           1,057,427  
46 ปี          501,816           539,784           1,041,600  
47 ปี          517,688           559,745           1,077,433  
48 ปี          494,690           534,027           1,028,717  

49 ปี          480,830           526,292           1,007,122  
50 ปี          486,501           532,927           1,019,428  
51 ปี          481,461           532,837           1,014,298  
52 ปี          453,098           497,256               950,354  

53 ปี          441,622           483,782               925,404  
54 ปี          420,367           463,186               883,553  

55 ปี          416,126           466,153               882,279  
56 ปี          398,228           444,985               843,213  
57 ปี          362,882           411,343               774,225  

58 ปี          349,137           396,757               745,894  
59 ปี          321,813           363,236               685,049  
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 ตำรำงท่ี 4-6 จ านวนประชากร (ประชาชน) ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามเพศของประชากร ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

อำย ุ ชำย หญิง รวม 
60 ปี          298,813           341,312               640,125  

61 ปี          302,896           352,846               655,742  
62 ปี          280,169           327,379               607,548  

63 ปี          274,414           320,473               594,887  
64 ปี          256,912           301,983               558,895  

65 ปี          243,395           288,944               532,339  
66 ปี          234,391           280,636               515,027  

67 ปี          208,507           248,391               456,898  
68 ปี          188,809           225,718               414,527  
69 ปี          171,360           207,852               379,212  

70 ปี          152,014           187,316               339,330  
71 ปี          146,122           177,399               323,521  

72 ปี          135,012           167,573               302,585  
73 ปี          127,959           161,035               288,994  
74 ปี          125,846           161,783               287,629  
75 ปี          109,817           144,484               254,301  
76 ปี          110,783           145,965               256,748  
77 ปี          105,075           140,768               245,843  
78 ปี            93,207           129,446               222,653  
79 ปี            85,430           120,598               206,028  
80 ปี            76,600           112,344               188,944  

81 ปี            69,433             99,860               169,293  
82 ปี            62,626             94,067               156,693  
83 ปี            56,228             84,945               141,173  
84 ปี            46,357             73,209               119,566  

85 ปี            40,078             64,036               104,114  
86 ปี            34,243             55,629                 89,872  

87 ปี            29,451             48,546                 77,997  
88 ปี            24,700             41,501                 66,201  
89 ปี            18,818             32,426                 51,244  

90 ปี            15,589             27,011                 42,600  
91 ปี            11,589             20,197                 31,786  
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 ตำรำงท่ี 4-6 จ านวนประชากร (ประชาชน) ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามเพศของประชากร ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

อำย ุ ชำย หญิง รวม 
92 ปี              9,658             16,329                 25,987  

93 ปี              7,666             13,381                 21,047  
94 ปี              6,210             10,482                 16,692  

95 ปี              5,191               8,482                 13,673  
96 ปี              3,666               6,053                   9,719  

97 ปี              2,914               4,399                   7,313  
98 ปี              2,772               4,200                   6,972  

99 ปี              2,402               3,490                   5,892  
100 ปี              2,024               2,964                   4,988  

มากกว่า 100 ปี              9,477             11,702                 21,179  

ผลรวม 29,181,666 30,608,545 59,790,211 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

2) กำรวิเครำะห์ผลตัวเลือกตอบท่ีมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของค ำตอบ 
 ส าหรับการวิเคราะห์ผลจากการจัดล าดับความส าคัญของเหตุผลในการรับชมโทรทัศน์และรับฟัง
วิทยุกระจายเสียงโดยการให้คะแนนความส าคัญเรียงตามล าดับจากส าคัญมากเท่ากับ 1 ไปจนถึงส าคัญน้อย 
หรือการจัดล าดับความบ่อยครั้งในการประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์และรับฟังวิทยุกระจายเสียงโดย
เรียงล าดับความบ่อยครั้งมากที่สุดเท่ากับ 1 ไปจนถึงน้อยที่สุด ที่ปรึกษาจะใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในแต่ละ
ตัวเลือกตอบเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในข้อค าถามที่มีการก าหนดตัวเลือกตอบที่มีจ านวนมาก การจัดล าดับด้วย
คะแนนเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ในการศึกษาจะวิเคราะห์เพ่ิมเติมในส่วนของล าดับความส าคัญที่
ประชาชนเลือกตอบในตัวเลือกของข้อดังกล่าวคือใช้การวัดล าดับความส าคัญโดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผัน (Coefficient of Variance, C.V.) โดยทั่วไปค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันสามารถใช้เป็นค่า
เปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป ซึ่งค่า C.V. จะไม่มีหน่วย และข้อมูลชุดที่มีค่า C.V. มาก
จะมีการกระจายมากกว่าข้อมูลชุดที่มีค่า C.V. ต่ า การแปลผลเพ่ือจัดล าดับความส าคัญจะเรียงล าดับ
ความส าคัญมากที่สุดเมื่อค่า C.V. มีค่าต่ าสุด คือตัวเลือกค าตอบในข้อดังกล่าวมีการกระจายตัวของชุดข้อมูล
น้อยที่สุด แสดงว่าประชาชนหรือครัวเรือนให้ความส าคัญไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด 
สมการการค านวณค่า C.V. ค านวณได้จากค่าสัดส่วนระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยหาร
ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยในข้อตัวเลือกตอบดังกล่าว แสดงดังนี้  

𝐶. 𝑉. =  
𝜎

𝜇
×100 (ของประชากร) 

𝐶. 𝑉. =  
𝑆

�̅�
×100 (ของกลุ่มตัวอย่าง) 
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4.5 ผลกำรวิเครำะห์กำรส ำรวจ ครั้งที่ 2 

หลังจากการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 44 จังหวัด โดยท าการ
สัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559 รวม 61 วัน ได้รับแบบสอบถามเป็นจ านวน 6,434 
ตัวอย่าง ในขั้นตอนการประเมินผลแบบสอบถาม คณะที่ปรึกษาได้ท าการประเมินผลลัพธ์จากการส ารวจ โดย
แบบสอบถามในตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จะเป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยวิธีสถิติ
พรรณนาในลักษณะของการหาค่าเฉลี่ย (Mean) จ านวนรวม (Total) และสัดส่วนร้อยละ (Percent) ของ
พารามิเตอร์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการอธิบายเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์เท่านั้น ส าหรับการประเมินผลลัพธ์ใน
ตอนที่ 2 ถึง 5 ของแบบสอบถามซึ่งเป็นการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของ
ครัวเรือน พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของประชาชนจะถูกประเมินผลลัพธ์ด้วยวิธีสถิติ
อนุมานหรือสถิติอ้างอิง โดยผลลัพธ์ที่ได้ต้องสามารถอธิบายพฤติกรรมของครัวเรือนหรือประชากรทั้งหมดใน
ประเทศไทยได ้

ที่ปรึกษาอ้างอิงจ านวนครัวเรือนและประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 
2558 ซึ่งประเทศไทยมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 21,325,999 ครัวเรือน แบ่งเป็นครัวเรือนใน
กรุงเทพมหานคร 2,913,929 ครัวเรือน ครัวเรือนในภาคกลาง 6,349,653 ครัวเรือน ครัวเรือนในภาคเหนือ 
3,808,638 ครัวเรือน ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ,528,387 ครัวเรือน และครัวเรือนในภาคใต้ 
2,725,392ครัวเรือน และมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ านวนรวมเท่ากับ 59,790,211 คน แบ่งเป็น
เพศชายจ านวน 29,181,666 คน และเพศหญิง 30,608,545 คน รายละเอียดของจ านวนครัวเรือนและ
ประชากรที่ท าการศึกษาการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการวิทยุกระจายเสียง ในครั้งนี้ 
แสดงในตารางที่ 4-7 ถึง 4-9 

ตำรำงท่ี 4-7 จ านวนครัวเรือนในประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2558 จ าแนกตามภูมิภาคและเขตการปกครอง 
ภูมิภำค/เขตกำรปกครอง จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 

กรุงเทพมหานคร 2,913,929 13.7 
ภาคกลาง 6,349,653 29.8 

ในเขตเทศบาล 3,083,744 14.5 
นอกเขตเทศบาล 3,265,909 15.3 

ภาคเหนือ 3,808,638 17.9 
ในเขตเทศบาล 1,429,563 6.7 

นอกเขตเทศบาล 2,379,075 11.2 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5,528,387 25.9 

ในเขตเทศบาล 1,710,651 8.0 

นอกเขตเทศบาล 3,817,736 17.9 
ภาคใต ้ 2,725,392 12.8 
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ภูมิภำค/เขตกำรปกครอง จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 
ในเขตเทศบาล 985,282 4.6 

นอกเขตเทศบาล 1,740,110 8.2 
รวมทั้งประเทศ 21,325,999 100.0 

ตำรำงท่ี 4-8 จ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามภูมิภาค 
ภูมิภำค/เพศของประชำกร จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละของประชำกร (%) 

กรุงเทพมหานคร 5,204,462 8.7 
เพศชาย 2,432,742 4.1 
เพศหญิง 2,771,720 4.6 

ภาคกลาง 15,232,631 25.5 
เพศชาย 7,352,312 12.3 

เพศหญิง 7,880,319 13.2 
ภาคเหนือ 10,825,144 18.1 

เพศชาย 5,295,675 8.9 
เพศหญิง 5,529,469 9.2 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 20,174,830 33.7 
เพศชาย 10,009,345 16.7 

เพศหญิง 10,165,485 17.0 
ภาคใต ้ 8,353,144 14.0 

เพศชาย 4,091,592 6.8 
เพศหญิง 4,261,552 7.1 

รวมทั้งประเทศ 59,790,211 100.0 
เพศชาย 29,181,666 48.8 
เพศหญิง 30,608,545 51.2 

ตำรำงท่ี 4-9 จ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2558 จ าแนกตามช่วง
อายุของประชากร 

ช่วงอำยุของประชำกร จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละประชำกร (%) 

6-19 ปี 11,655,365 19.5 
20-24 ปี 4,782,168 8.0 

24-29 ปี 4,548,635 7.6 
30-34 ปี 4,934,837 8.3 

34-39 ปี 5,216,951 8.7 
40-49 ปี 10,472,781 17.5 
50-59 ปี 8,723,697 14.6 
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ช่วงอำยุของประชำกร จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละประชำกร (%) 
60 ปีขึ้นไป 9,455,777 15.8 

ผลรวม 59,790,211 100.0 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และ
บริการวิทยุกระจายเสียงของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม 

• เขตกำรปกครอง  
การส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการวิทยุกระจายเสียง โดยการ

สัมภาษณ์แบบสอบถามประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย จากการสุ่มตัวอย่าง
อย่างถูกต้องตามหลักสถิติศาสตร์ ได้ก าหนดจ านวนตัวอย่างอย่างน้อยที่สุดไว้จ านวนเท่ากับ 6,200 ตัวอย่าง  
ในการเก็บจริงทั้งหมดครั้งนี้ได้ข้อมูลเป็นจ านวนเท่ากับ 6,434 ตัวอย่าง ซึ่งมากกว่าที่ก าหนดไว้ 234 ตัวอย่าง 
โดยแยกเป็นตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,200 ตัวอย่าง ภาคกลาง 2,049 ตัวอย่าง ภาคเหนือ  
1,010 ตัวอย่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,435 ตัวอย่าง และ ภาคใต้ 740 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างที่อยู่อาศัย
ในเขตเทศบาลมีจ านวน 2,973 ตัวอย่าง เป็นสัดส่วนร้อยละ 46.2 และนอกเขตเทศบาลมีจ านวน 3,461 
ตัวอย่าง เป็นสัดส่วนร้อยละ 53.8 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-10 และภาพที่ 4-3 

 

ภำพที่ 4-3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาคและเขตการปกครอง 
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ข้อที่ 1: เพศของผู้ตอบแบบสอบถำม  
เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศของผู้ตอบพบว่าเป็นเพศชายจ านวน 2,835 

คน เป็นสัดส่วนร้อยละ 44.1 และเป็นเพศหญิงจ านวน 3,599 คน เป็นสัดส่วนร้อยละ 55.9 รายละเอียดจ านวน
ตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาคและเพศของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงในตารางที่ 4-10 และภาพที ่4-4 

 
ภำพที่ 4-4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาคและเพศ 

ข้อที่ 2: อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม  
เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าช่วงอายุที่มีผู้ตอบ

แบบสอบถามมากท่ีสุดคือ 40-49 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 21.0 รองมาคือ 50-59 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 17.5 
รายละเอียดจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาคและอายุของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงในตารางที่ 4-10 และภาพที่ 
4-5 

 
ภำพที่ 4-5 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาคและอายุ 
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ข้อที่ 3: ระดับกำรศึกษำสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถำม 
เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี เป็นสัดส่วนร้อยละ 26.0 รองมาคือจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาและปวช.หรือปวส. เป็นสัดส่วนร้อยละ 23.0 และ 18.4 รายละเอียดจ านวน
ตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาคและระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงในตารางที่ 4-10 และภาพที่ 
4-6 

 
ภำพที่ 4-6 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค และระดับการศึกษาสูงสุด 

 
ข้อที่ 4: จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถำม 

เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนสมาชิ กในครัวเรือนของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน เป็นสัดส่วนร้อยละ 
40.5 รายละเอียดจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาคและจ านวนสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงในตารางที่ 4-10 และภาพที ่4-7 
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ภำพที่ 4-7 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาคและจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

 
ข้อที่ 5: อำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำม  

เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัวเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.4 รองมาคือประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไปและท าการเกษตรและประมงเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.4 และ 10.9 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม
ในการส ารวจแบบสอบถามครั้งนี้ ในส่วนของข้อค าถามด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถไม่ระบุข้อมูลได้ 
กรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องการจะตอบท าให้มีผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องการให้ข้อมูลในด้านอาชีพของ
ตนเองประมาณร้อยละ 29.2 รายละเอียดจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาคและอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงในตารางที่ 4-10 และภาพที ่4-8 
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ภำพที่ 4-8 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาคและอาชีพ 

ข้อที่ 6: รำยได้ของครัวเรือน  
เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ของครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-25,000 บาทต่อเดือน และ 25,001-50,000 บาทต่อ
เดือน เป็นสัดส่วนร้อยละ 32.6 และ 32.5 รองมาคือ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน เป็นสัดส่วนร้อยละ 18.4 
อย่างไรก็ตามในการส ารวจแบบสอบถามครั้งนี้ ในส่วนของข้อค าถามด้านอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามสามารถไม่
ระบุข้อมูลได้ท าให้มีผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องการให้ข้อมูลในด้านรายได้ของครัวเรือนตนเองประมาณร้อยละ 
5.3 รายละเอียดจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาคและรายได้ของครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามแสดงในตาราง
ที่ 4-10 และภาพที ่4-9 
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ภำพที่ 4-9 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาคและรายได้ของครัวเรือน 
 

ข้อที่ 7: ลักษณะที่อยู่อำศัยของผู้ตอบแบบสอบถำม  
เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีที่ อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวมากที่สุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.9 รองมาคือ 
ทาวเฮ้าส์/บ้านแฝดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.3 รายละเอียดจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาคและลักษณะที่อยู่
อาศัยแสดงในตารางที่ 4-10 และภาพที ่4-10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4-10 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาคและลักษณะที่อยู่อาศัย 
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ข้อที่ 8: ควำมเป็นเจ้ำของที่อยู่อำศัย 
เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความเป็นเจ้าขอ งที่อยู่อาศัยของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่พักอาศัยเองอย่างสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 59.2 
รองมาคือ เป็นเจ้าของที่พักอาศัยแบบสัญญาเช่า คิดเป็นร้อยละ 22.4 รายละเอียดจ านวนตัวอย่างจ าแนกตาม
ภูมิภาคและความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงในตารางที่ 4-10 และภาพที ่4-11 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่4-11 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาคและความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 

ตำรำงท่ี 4-10 ร้อยละและจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนตัวอย่ำง (คน) ร้อยละตัวอย่ำง (ร้อยละ) 

1. เขตการปกครอง 6,434 100.0 
ในเขตเทศบาล 2,973 46.2 

นอกเขตเทศบาล 3,461 53.8 
2. เพศ 6,434 100.0 

เพศชาย 2,835 44.1 
เพศหญิง 3,599 55.9 

3. อาย ุ 6,434 100.0 

6-19 ปี 318 4.9 
20-24 ปี 797 12.4 

24-29 ปี 825 12.8 
30-34 ปี 725 11.3 

34-39 ปี 780 12.1 
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ตำรำงท่ี 4-10 ร้อยละและจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนตัวอย่ำง (คน) ร้อยละตัวอย่ำง (ร้อยละ) 

40-49 ปี 1,351 21 
50-59 ปี 1,126 17.5 

60 ปีขึ้นไป 512 8 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 6,434 100.0 

ไม่ให้ข้อมูล 136 2.1 
ไม่เคยไดร้ับการศึกษา 95 1.5 

ประถมศึกษา 1,477 23 
มัธยมศึกษาตอนต้น 802 12.5 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,007 15.7 
ปวช. หรือ ปวส. 1,186 18.4 
ปริญญาตร ี 1,673 26 

สูงกว่าปริญญาตร ี 58 0.9 
5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 6,434 100.0 

ไม่ให้ข้อมูล 111 1.7 
1 คน 442 6.9 

2 คน 1,048 16.3 
3 คน 1,623 25.2 

4-5 คน 2,611 40.5 
6-7 คน 496 7.7 

>7 คน ขึ้นไป 109 1.7 
6. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 6,434 100.0 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจ 546 8.5 

การเกษตรและประมง 700 10.9 
ท างานด้านบริการ 97 1.5 

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 425 6.6 
ผู้ประกอบการค้าขายและธรุกิจส่วนตัว 1,246 19.4 
ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคต่างๆ 410 6.4 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน 79 1.2 

พนักงานบริษัทเอกชน 75 1.2 
รับจ้างท่ัวไป 796 12.4 
ไม่ได้ท างานหรือเกษียณอายจุากการท างาน 78 1.2 

อาชีพอ่ืนๆ แม่บ้าน นักศึกษา 103 1.6 
ไม่ให้ข้อมูลด้านอาชีพ 1,879 29.2 
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ตำรำงท่ี 4-10 ร้อยละและจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนตัวอย่ำง (คน) ร้อยละตัวอย่ำง (ร้อยละ) 

7. รายได้ของครัวเรือน 6,434 100.0 
ไม่เกิน 10,000 บาท 1,187 18.4 

10,001-25,000 บาท 2,100 32.6 
25,001-50,000 บาท 2,089 32.5 

50,001-75,000 บาท 467 7.3 
75,001-100,000 บาท 228 3.5 

100,000 บาทขึ้นไป 22 0.3 
ไม่ให้ข้อมูล 341 5.3 

8. ลักษณะที่อยู่อาศยั 6,434 100.0 
บ้านเดี่ยว 4,239 65.9 
ทาวเฮ้าส/์บ้านแฝด 790 12.3 

ตึกแถว 551 8.6 
อาคารชุด/คอนโดไม่เกิน 8 ช้ัน   81 1.3 
อาคารชุด/คอนโดเกิน 8 ช้ัน 20 0.3 
แฟลต/อพาร์ทเม้นท์  616 9.6 

อื่นๆ 135 2.1 
9. ความเป็นเจา้ของที่อยู่อาศัย 6,434 100.0 

เป็นเจ้าของสมบรูณ์  3,807 59.2 
เป็นเจ้าของร่วม 577 9 

สัญญาเช่า 1,438 22.4 
อื่นๆ 610 9.5 

ตอนที่ 2: กำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ข้อที่ 9: กำรมีเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ ในครัวเรือน 

• กำรมีอุปกรณ์รับส่งสัญญำณโทรทัศน์ภำยในครัวเรือน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในส่วนของจ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ภายในครัวเรือนทั้งหมด 

จ าแนกประเภทเครื่องรับโทรทัศน์เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแก้ว (CRT) เครื่องรับ
โทรทัศน์ จอ LCD/LED/Plasma ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลทีวีในตัว (iDTV) และเครื่องรับโทรทัศน์  
จอ LCD/LED/Plasma ที่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลทีวีในตัว จากผลการส ารวจพบว่าครัวเรือนใน
ประเทศไทยมีการครอบครองเครื่องรับโทรทัศน์รวมกันทั้ง 3 ประเภท ประมาณ 32,083,041 เครื่อง มีค่าเฉลี่ย
เครื่องรับโทรทัศน์ต่อครัวเรือนประมาณ 1.5 เครื่องต่อครัวเรือน แบ่งเป็นเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแก้ว (CRT) 
ที่มีจ านวนมากที่สุดประมาณ 12,913,502 เครื่อง หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ านวนเครื่องรับโทรทัศน์
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ทั้งหมด รองมาคือเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอ LCD/LED/Plasma ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลในตัว (iDTV) 
มีจ านวนรวมประมาณ 11,668,972 เครื่อง หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของจ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ทั้งหมด 
การประมาณค่าการครอบครองเครื่องรับโทรทัศน์ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 4-11 และ 4-12 และ ภาพที ่4-12 และ 4-13 

ตำรำงท่ี 4-11 ค่าร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์จ าแนกตามประเภทของเครื่องรับโทรทัศน์ 

ประเภทของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 
จ ำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละของครัวเรือน 

(%) 
1. เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแก้ว (CRT) 9,929,778 46.6 

2. เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอ LCD/LED/ 
Plasma ที่มีอุปกรณ์รับสญัญาณดจิิตอลในตัว (iDTV) 

9,540,172 44.7 

3. เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอ LCD/LED/ 
Plasma ที่ไม่มีอุปกรณ์รบัสญัญาณดิจติอลในตัว 

6,340,657 29.7 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  

ตำรำงท่ี 4-12 ค่าเฉลี่ยและจ านวนรวมเครื่องรับโทรทัศน์ จ าแนกตามประเภทของเครื่องรับโทรทัศน์  

ประเภทของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 
ค่ำเฉลี่ย 

(เคร่ืองต่อครัวเรือน) 
จ ำนวนรวม 

(เคร่ือง) 

1. เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแก้ว (CRT) 0.61 12,913,502 
2. เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอ LCD/LED 

/Plasma ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลในตัว  
0.55 11,668,972 

3. เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอ LCD/LED 
/Plasma ที่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณดิจติอลในตัว 

0.35 7,500,567 

4. รวมเครื่องรับโทรทัศน์ทั้ง 3 ประเภท 1.50 32,083,041 
หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  
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ภำพที ่4-12 แสดงร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับโทรทัศน์ จ าแนกตามประเภทของเครื่องรับโทรทัศน์ 

 

 
ภำพที ่4-13 แสดงค่าเฉลี่ยการมีเครื่องรับโทรทัศน์ต่อครัวเรือน จ าแนกตามประเภทของเครื่องรับโทรทัศน์  
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• กำรมีอุปกรณ์รับส่งสัญญำณโทรทัศน์ภำยในครัวเรือน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในส่วนของจ านวนการมีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรทัศน์ของ

ครัวเรือนในประเทศไทยทั้งหมด จ าแนกเป็น 5 ประเภท คือกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี กล่องรับสัญญาณ
ดิจิตอลทีวี กล่องรับสัญญาณ IPTV จานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีขนาด
พกพา และกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถยนต์ จากการส ารวจพบว่าครัวเรือนในประเทศไทยมีอุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ประเภทจานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณมากที่สุด โดยมีจ านวนรวมเท่ากับ 13,068,684 
ครัวเรือน เป็นสัดส่วนร้อยละ 61.3 รองมาคือมีอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวีมีจ านวน 7,959,792 
ครัวเรือน เป็นสัดส่วนร้อยละ 37.3 ส าหรับการมีอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set-Top-Box-DVB-T2) 
พบว่ามีครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 7,056,303 ครัวเรือน เป็นสัดส่วนร้อยละ 33.1 จากข้อมูลจะเห็นว่าครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ที่สามารถรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีได้อยู่ก่อนคือกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี กล่องรับ
สัญญาณ IPTV และกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม รายละเอียดของร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์
ระบบรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จ าแนกตามประเภทของอุปกรณ์ แสดงในตารางที่ 4-13 และภาพที ่4-14  

เมื่อพิจารณาจ านวนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรทัศน์ต่อครัวเรือน พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์
จานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณต่อครัวเรือนมากที่สุดมีจ านวนเท่ากับ 14,976,967 เครื่องหรือเป็นสัดส่วน 
0.70 เครื่องต่อครัวเรือน รองมาคือกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี มีจ านวนเท่ากับ 8,409,378 เครื่อง หรือเป็น
สัดส่วน 0.39 เครื่องต่อครัวเรือน ส าหรับการมีอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set-Box-DVB-T2)  
ต่อครัวเรือนมีค่าจ านวนประมาณ 7,785,488 เครื่องหรือเป็นสัดส่วน 0.37 เครื่องต่อครัวเรือน นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีขนาดพกพาและกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถยนต์พบว่ามี
การใช้จ านวนน้อย โดยมีเพียง 0.02 และ 0.03 เครื่องต่อครัวเรือน รายละเอียดการประมาณค่าเฉลี่ยและ
จ านวนรวมของอุปกรณ์ระบบรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ จ าแนกตามประเภทของอุปกรณ์ แสดงในตารางที่ 4-14 
และภาพที ่4-15 

ตำรำงที่ 4-13 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ระบบรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ จ าแนกตามประเภทของอุปกรณ์ 
ประเภทอุปกรณ์ระบบรับส่งสัญญำณโทรทัศน์ จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 

1. กล่องรับสญัญาณเคเบิลทีวี 7,959,792 37.3 

2. กล่องรับสญัญาณดิจติอลทีวี  7,056,303 33.1 
3. กล่องรับสญัญาณ IPTV 2,243,972 10.5 

4. จานดาวเทียมและกล่องรับสญัญาณ 13,068,684 61.3 
5. กล่องรับสญัญาณดิจติอลทีวีขนาดพกพา* 399,659 1.9 
6. กล่องรับสญัญาณดิจติอลทีวีในรถยนต์* 680,084 3.2 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน, * ส าหรับการประมาณค่าประชากรจากกลุ่มตัวอย่างที่
มีขนาดเล็กหรือไม่สามารถหากลุ่มตัวอย่างได้ทั่วไป อาทิเช่น การมีอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลทีวีขนาดพกพาและกล่องรับ
สัญญาณดิจิตอลทีวีในรถยนต์ในครัวเรือนซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่น้อย จะให้ผลการประมาณค่าประชากรที่มีความคลาดเคลื่อนสูง 
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เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนตัวอย่างที่ส ารวจจ านวน 6,434 ตัวอย่าง ซึ่งเหมาะส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ขนาดใหญ่หรือ
สามารถหากลุ่มตัวอย่างได้ทั่วไป อาทิเช่น การมีกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี เป็นต้น  

 
 

ภำพที ่4-14 แสดงร้อยละของครัวเรือนที่มีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรทัศน์ จ าแนกตามประเภทของอุปกรณ์ 

 

 
 

ภำพที ่4-15 แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ต่อครัวเรือน จ าแนกตามประเภทของเครื่องรับโทรทัศน์ 
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ตำรำงท่ี 4-14 ค่าเฉลี่ยและจ านวนรวมของอุปกรณ์ระบบรับส่งสัญญาณโทรทัศน์  

ประเภทอุปกรณ์ระบบรับส่งสัญญำณโทรทัศน์ 
ค่ำเฉลี่ย 

(เคร่ืองต่อครัวเรือน) 
จ ำนวนรวม 

(เคร่ือง) 

1. กล่องรับสญัญาณเคเบิลทีวี 0.39 8,409,378 
2. กล่องรับสญัญาณดิจติอลทีวี  0.37 7,785,488 
3. กล่องรับสญัญาณ IPTV 0.11 2,243,972 
4. จานดาวเทียมและกล่องรับสญัญาณ 0.70 14,976,967 

5. กล่องรับสญัญาณดิจติอลทีวีขนาดพกพา 0.02 399,659 
6. กล่องรับสญัญาณดิจติอลทีวีในรถยนต์ 0.03 680,084 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  

• กำรมีเครื่องรับวิทยุกระจำยเสียงภำยในครัวเรือน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในส่วนของจ านวนการมีเครื่องรับวิทยุ กระจายเสียงของ

ครัวเรือนในประเทศไทยทั้งหมด จ าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับวิทยุแบบต่อ
อินเทอร์เน็ต และเครื่องรับวิทยุในรถยนต์ จากการส ารวจพบว่าครัวเรือนในประเทศไทยมีเครื่องรับวิทยุรวมกัน
ประมาณ 16,430,167 เครื่อง ค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 0.77 เครื่องต่อครัวเรือน โดยที่เครื่องรับวิทยุใน
รถยนต์มีจ านวนมากที่สุดประมาณ 8,322,536 เครื่อง เป็นสัดส่วนร้อยละ 50.7 ของจ านวนเครื่องรับวิทยุ
ทั้งหมด รองมาคือเครื่องรับวิทยุแบบปกติมีจ านวนประมาณ 7,500,567 เครื่อง เป็นสัดส่วนร้อยละ 45.7 ของ
จ านวนเครื่องรับวิทยุทั้งหมด การประมาณค่าการครอบครองเครื่องรับวิทยุของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 4-15 และ 4-16 และ ภาพที่ 4-16 และ 4-17 

ตำรำงท่ี 4-15 ค่าร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับวิทยุจ าแนกตามประเภทของเครื่องรับวิทยุ 
ประเภทของเคร่ืองรับวิทยุ จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 

1. เครื่องรับวิทย ุ 6,526,210 30.6 
2. เครื่องรับวิทยุท่ีต่ออินเทอรเ์น็ตได ้ 594,236 2.8 
3. เครื่องรับวิทยุในรถยนต ์ 7,736,446 36.3 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  

ตำรำงท่ี 4-16 ค่าเฉลี่ยและจ านวนรวมเครื่องรับวิทยุ จ าแนกตามประเภทของเครื่องรับวิทยุ  

ประเภทของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 
ค่ำเฉลี่ย  

(เคร่ืองต่อครัวเรือน) 
จ ำนวนรวม 
 (เคร่ือง) 

1. เครื่องรับวิทย ุ 0.35 7,500,567 
2. เครื่องรับวิทยุท่ีต่ออินเทอรเ์น็ตได ้ 0.03 607,064 

3. เครื่องรับวิทยุในรถยนต ์ 0.39 8,322,536 
4. รวมเครื่องรับวิทยุท้ัง 3 ประเภท 0.77 16,430,167 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
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ภำพที่ 4-16 แสดงร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับวิทยุ จ าแนกตามประเภทของเครื่องรับวิทยุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่4-17 แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนเครื่องรับวิทยุต่อครัวเรือน จ าแนกตามประเภทของเครื่องรับวิทยุ 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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• กำรมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในครัวเรือน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในส่วนของจ านวนการมีโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของครัวเรือนใน

ประเทศไทยทั้งหมด พบว่าครัวเรือนในประเทศไทยมีโทรศัพท์ Feature Phone รวมทั้งหมดประมาณ 
10,944,995 ครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.32 เมื่อพิจารณาที่จ านวนเครื่องโทรศัพท์ Feature Phone 
พบว่าครัวเรือนมีโทรศัพท์ Feature Phone รวมทั้งหมด 19,857,910 เครื่อง คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือน
ประมาณ 0.93 เครื่องต่อครัวเรือน นอกจากนี้ยังพบว่าครัวเรือนในประเทศไทยมีสมาร์ทโฟนรวมทั้งหมด 
15,662,888 ครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.40 เมื่อพิจารณาจ านวนเครื่องสมาร์ทโฟน พบว่าครัวเรือนมี
สมาร์ทโฟนรวมทั้งหมด 41,947,479 เครื่อง คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 1.96 เครื่องต่อครัวเรือน ใน
ส่วนของการประมาณค่าการครอบครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 4-17 และ 4-18 และ ภาพที่ 4-18 ภาพที่ 4-19  

ตำรำงท่ี 4-17 ค่าร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ประเภทโทรศัพท์ จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 

1. โทรศัพท์ Feature Phone  10,944,995 51.32 

2. สมาร์ทโฟน (Smart Phone) 15,662,888 73.40 
หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  

ตำรำงท่ี 4-18 ค่าเฉลี่ยจ านวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในครัวเรือน  
ประเภทโทรศัพท์ ค่ำเฉลี่ย (เคร่ือง) จ ำนวนรวม (เคร่ือง) 

1. โทรศัพท์ Feature Phone  0.93 19,857,910 

2. สมาร์ทโฟน (Smart Phone) 1.96 41,947,479 
หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  

 
 

ภำพที่ 4-18 แสดงร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ าแนกตามประเภท 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
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ภำพที่ 4-19 แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อครัวเรือน จ าแนกตามประเภท 

• กำรมีสมำร์ทโฟนภำยในครัวเรือน 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในส่วนของจ านวนการมีสมาร์ทโฟนของครัวเรือนในประเทศ
ไทยทั้งหมด จ าแนกตามระบบปฏิบัติการได้ 3 ประเภท ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Andriod ระบบปฏิบัติการ iOS 
และระบบปฏิบัติการ Windows พบว่าครัวเรือนในประเทศไทยมีสมาร์ทโฟนแบบระบบปฏิบัติการ Andriod 
รวมกันประมาณ 31 ,918 ,684 เครื่อง ค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 1.50 เครื่องต่อครัวเรือนและ 
มีสมาร์ทโฟนแบบระบบปฏิบัติการ iOS รวมกันประมาณ 9,290,620 เครื่อง ค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 
0.44 เครื่องต่อครัวเรือนและมีสมาร์ทโฟนแบบระบบปฏิบัติการ Windows รวมกันประมาณ 668,490 เครื่อง 
เป็นค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 0.03 เครื่องต่อครัวเรือน เมื่อจ าแนกตามอุปกรณ์การรับสัญญาณโทรทัศน์
และวิทยุพบว่าเป็นสมาร์ทโฟนแบบมีอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุในตัวมากที่สุดเป็นค่าเฉลี่ย 1.17 เครื่องต่อ
ครัวเรือน รองลงมาคือสมาร์ทโฟนแบบมีอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในตัวเป็นค่าเฉลี่ย 0.34 
เครื่องต่อครัวเรือน การประมาณค่าการครอบครองสมาร์ทโฟนของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 4-19 และ 4-20 และ ภาพที่ 4-20 และ 4-21 

ตำรำงท่ี 4-19 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่มีสมาร์ทโฟน จ าแนกตามระบบปฏิบัติการ  
ประเภทของสมำร์ทโฟน จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 

1. สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Andriod 16,598,303 77.8 

2. สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS 6,744,832 31.6 
3. สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Windows 668,490 3.1 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
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ตำรำงท่ี 4-20 ค่าเฉลี่ยและจ านวนรวมของสมาร์ทโฟน จ าแนกตามระบบปฏิบัติการ  
ประเภทของสมำร์ทโฟน ค่ำเฉลี่ย (เคร่ือง) จ ำนวนรวม (เคร่ือง) 

1. สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Andriod 1.50 31,918,684 
2. สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS 0.44 9,290,620 

3. สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Windows 0.03 738,175 
หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  

 
 

ภำพที่ 4-20 แสดงร้อยละของครัวเรือนที่มีสมาร์ทโฟน จ าแนกตามประเภทของระบบปฏิบัติการ 
 

 
ภำพที ่4-21 แสดงค่าเฉลี่ยการครอบครองสมาร์ทโฟนต่อครัวเรือน จ าแนกตามประเภทของระบบปฏิบัติการ 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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• กำรมเีครื่องคอมพิวเตอร์ภำยในครัวเรือน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในส่วนของจ านวนการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของครัวเรือนใน

ประเทศไทยทั้งหมด จ าแนกตามประเภทได้ 3 ประเภท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา 
(โน๊ตบุ๊ก) และแท็บเล็ต จากการส ารวจพบว่าครัวเรือนในประเทศไทยมีคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ก) รวมกัน
ประมาณ 9,042,258 มีค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 0.42 เครื่องต่อครัวเรือนและมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
รวมกันประมาณ 6,608,956 เครื่อง มีค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 0.31 เครื่องต่อครัวเรือน การประมาณค่า
การครอบครองคอมพิวเตอร์ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4-21 และ 4-22 
และ ภาพที ่4-22 และ 4-23 

ตำรำงท่ี 4-21 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต  
ประเภทคอมพิวเตอร์ จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 

1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 6,240,682 29.3 
2. คอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ก) 8,113,927 38.0 
3. แท็บเล็ต 4,207,543 19.7 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  

ตำรำงท่ี 4-22 ค่าเฉลี่ยและจ านวนรวมของคอมพิวเตอร์ จ าแนกประเภทคอมพิวเตอร์ 
ประเภทคอมพิวเตอร์ ค่ำเฉลี่ย (เคร่ือง) จ ำนวนรวม (เคร่ือง) 

1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 0.31 6,608,956 
2. คอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ก) 0.42 9,042,258 

3. แท็บเล็ต 0.21 4,528,536 
หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  
  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
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ภำพที่ 4-22 แสดงร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4-23 แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อครัวเรือน  
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ข้อที่ 10: กำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนระบบส่งสัญญำณโทรทัศน์ในแต่ละแพลตฟอร์ม 
ในการส ารวจพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของครัวเรือน ด้านระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ พบว่า

ครัวเรือนในประเทศไทยมีการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบส่งสัญญาณอย่างน้อยหนึ่ง ระบบต่อครัวเรือนขึ้นไป 
กล่าวคือครัวเรือนที่มีการรับชมโทรทัศน์เพียงหนึ่งระบบต่อครัวเรือนเป็นจ านวนรวม 7,482,514 ครัวเรือน 
หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.0 โดยจ าแนกเป็นการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพ้ืนดินเพียงระบบเดียว เป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.1 ระบบเคเบิลทีวีเพียงระบบเดียวเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.9 ระบบดาวเทียมเพียงระบบเดียว 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 14.2 ระบบอินเทอร์เน็ต (IPTV) เพียงระบบเดียวเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 และระบบ
ออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต) เพียงระบบเดียวเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 

การรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบส่งสัญญาณจ านวน 2 ระบบต่อครัวเรือนมีจ านวนรวมเท่ากับ 
10,115,966 ครัวเรือนเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.5 โดยจ าแนกเป็นการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพ้ืนดินและ
ดาวเทียมเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.3 ผ่านระบบภาคพ้ืนดินและเคเบิลทีวีเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.7 และผ่านระบบ
เคเบิลทีวีและดาวเทียมเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.2 และนอกจากนี้พบว่าส าหรับครัวเรือนที่รับชมผ่านระบบ 
 2 ระบบต่อครัวเรือน บางส่วนมีการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกันกล่าวคือมีครัวเรือนที่
รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพ้ืนดินเคเบิลทีวีและระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.9 ครัวเรือนที่รับชม
ผ่านระบบภาคพ้ืนดิน ดาวเทียมและระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.2 และรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบ
เคเบิลทีวี ดาวเทียมและระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.2 ตามล าดับ 

ส าหรับครัวเรือนที่มีการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบส่งสัญญาณทั้ง 3 ระบบต่อครัวเรือน ได้แก่ ระบบ
ภาคพ้ืนดิน เคเบิลทีวี และดาวเทียม เป็นจ านวนครัวเรือนรวม 3,614,268 ครัวเรือน หรือร้อยละ 16.9 ส าหรับ
ครัวเรือนที่มีการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพียงระบบเดียว (ระบบอินเทอร์เน็ต (IPTV) และระบบ
ออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต)) มีจ านวน 113,251 ครัวเรือน หรือร้อยละ 0.6 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-23  

เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินแบบแอนะล็อก
เท่านั้น พบว่าปัจจุบันยังคงมีกลุ่มครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพ้ืนดินแบบแอนะล็อกประมาณ 
897,969 ครัวเรือนหรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.2 ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย โดยเป็นครัวเรือนที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครจ านวน 135,083 ครัวเรือน ครัวเรือนที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง 248,399 ครัวเรือน ครัวเรือน
ที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 225,803 ครัวเรือน ครัวเรือนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 216,107 ครัวเรือน และ
ครัวเรือนที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 72,577 ครัวเรือน เมื่อแบ่งกลุ่มครัวเรือนดังกล่าวตามเขตการปกครอง พบว่า 
ครั ว เ รื อน ใน เขต เทศบาลยั ง ค งมี ก า ร รั บชม โทรทั ศน์ ผ่ าน ระบบส่ ง สั ญญาณภาค พ้ื นดิ นแบบ 
แอนะล็อกจ านวน 211,576 ครัวเรือน ซึ่งมีน้อยกว่าครัวเรือนที่อยู่นอกเขตเทศบาล โดยมีจ านวนเท่ากับ 551,310 
ครั ว เรื อน จะเห็นได้ ว่ าครั ว เรื อนที่ อยู่ นอกเขตเทศบาลจะได้ รั บผลกระทบมากกว่ าครั ว เรื อนใน 
เขตเทศบาล ในกรณีที่มีเปลี่ยนจากระบบสังสัญญาณแบบแอนะล็อกมาเป็นระบบส่งสัญญาณแบบดิจิตอล เมื่อ
แบ่ งกลุ่ มครั วเรือนดั งกล่ าวตามรายได้ของครัวเรื อน พบว่าครั วเรือนส่วนใหญ่มี รายได้อยู่ ในช่ วง  
10,001-25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.2 รองมาคือรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น
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สัดส่วนร้อยละ 29.4 จะเห็นได้ว่าครัวเรือนที่ยังคงรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินแบบแอนะล็อก
เท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ครัวเรือนน้อย รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-24 

ตำรำงท่ี 4-23 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ จ าแนกตามระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
ระบบส่งสัญญำณโทรทัศน์ จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 

1. ระบบส่งสญัญาณหนึ่งระบบต่อครัวเรือน 7,482,514 35.0 
1.1 ภาคพื้นดิน  2,588,679 12.1 

1.2 เคเบิลทีว ี 1,683,244 7.9 
1.3 ดาวเทียม 3,033,203 14.2 

1.4 ระบบอินเทอร์เน็ต (IPTV) 47,329 0.2 
1.5 ระบบออนไลน์ (อินเทอร์เนต็) 130,060 0.6 

2. ระบบส่งสญัญาณสองระบบต่อครัวเรือน  10,115,966 47.5 
2.1 ระบบภาคพื้นดินและเคเบลิทีวีเท่านั้น 997,781 4.7 
2.2 ระบบภาคพื้นดินและเคเบลิทีวี (โดยที่รับชมผา่น

ระบบอินเทอร์เนต็ (IPTV) และระบบออนไลน์
ด้วยเช่นกัน) 

837,234 3.9 

2.3 ระบบภาคพื้นดินและดาวเทียมเท่าน้ัน 2,616,173 12.3 
2.4 ระบบภาคพื้นดินและดาวเทียม (โดยที่รับชมผ่าน

ระบบอินเทอร์เนต็ (IPTV) และระบบออนไลน์
ด้วยเช่นกัน) 

1,954,018 9.2 

2.5 ระบบเคเบลิทีวีและดาวเทียมเท่านั้น  3,033,203 14.2 
2.6 ระบบเคเบลิทีวีและดาวเทียม (โดยที่รับชมผา่น

ระบบอินเทอร์เนต็ (IPTV) และระบบออนไลน์
ด้วยเช่นกัน) 

677,557 3.2 

3. ระบบส่งสญัญาณสามระบบต่อครัวเรือน  3,614,268 16.9 

3.1 ระบบภาคพื้นดิน เคเบิลทีวี และดาวเทียมเท่าน้ัน 1,495,072 7.0 
3.2 ระบบภาคพื้นดิน เคเบิลทีวี และดาวเทียม (โดยที่

รับชมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (IPTV) และระบบ
ออนไลน์ด้วยเช่นกัน) 

2,119,196 9.9 

4. ระบบอินเทอร์เนต็ (IPTV) และระบบออนไลน์ 
(อินเทอร์เน็ต) เท่านั้น 

113,251 0.6 

ผลรวม 21,325,999 100.0 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  
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ตำรำงที่ 4-24 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินแบบ
แอนะล็อกเท่านั้น จ าแนกตามภูมิภาค เขตการปกครอง และรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 

จ ำแนกตำม จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละครัวเรือน (%) 
ภูมิภำค/เขตกำรปกครอง 

กรุงเทพมหานคร 135,083 4.6 
ภาคกลาง 248,399 3.9 

ในเขตเทศบาล 107,295 3.5 
นอกเขตเทศบาล 141,104 4.3 

ภาคเหนือ 225,803 5.9 
ในเขตเทศบาล 46,328 3.2 

นอกเขตเทศบาล 179,474 7.5 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 216,107 3.9 

ในเขตเทศบาล 35,960 2.1 

นอกเขตเทศบาล 180,147 4.7 
ภาคใต ้ 72,577 2.7 

ในเขตเทศบาล 21,993 2.2 
นอกเขตเทศบาล 50,585 2.9 

รวมทั้งประเทศ* 897,969 4.2 
รำยได้ครัวเรือน (บำทต่อเดือน) 

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน 263,597 29.4 
10,001-25,000 บาทต่อเดือน 396,844 44.2 
25,001-50,000 บาทต่อเดือน 156,420 17.4 
50,001-75,000 บาทต่อเดือน 23,173 2.6 
75,001-100,000 บาทต่อเดือน 11,587 1.3 

100,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน 0 0.0 
ไม่ให้ข้อมูลรายได้ของครัวเรือน 46,347 5.2 

รวมทั้งประเทศ 897,969 100.0 
หมายเหตุ: *จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  

 
ข้อที่ 11: เหตุผลที่ครัวเรือนยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดนิระบบดิจิตอล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือนที่ยังมีการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกและใน
ครัวเรือนนั้นอาจรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทางอ่ืนด้วยเช่นกัน มีจ านวนรวมทั้งหมดเท่ากับ 3,448,040 ครัวเรือน 
โดยสัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ครัวเรือนยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล พบว่า
ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีความจ าเป็น เนื่องจากสามารถรับชมผ่านช่องทางอ่ืนได้ คิดเป็นร้อยละ 69.2 รอง
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มาคือครัวเรือนรู้สึกพอใจกับการรับชมเฉพาะช่องรายการระบบแอนะล็อก คิดเป็นร้อยละ 61.7 นอกจากนี้
ประชาชนกังวลว่ามีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล คิดเป็นร้อยละ 51.3 ส าหรับ
เหตุผลที่ครัวเรือนยังไม่ได้รับคูปองเพ่ือแลกกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set-Top-Box-DVB-T2) คิดเป็นร้อย
ละ 22.2 รายละเอียดสรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-25 และภาพที่ 4-24 

นอกจากนี้ หากวิเคราะห์เหตุผลส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบส่งสัญญาณ
ภาคพ้ืนดินแบบแอนะล็อกเพียงระบบเดียวเท่านั้น (จากตารางที่ 4-24 ในค าถามข้อที่ 10) ซึ่งมีจ านวนครัวเรือน
ประมาณ 897,969 ครัวเรือน เป็นสัดส่วนร้อยละ 4.2 จากครัวเรือนทั้งหมด พบว่าเหตุผลหลักที่ครัวเรือนยังไม่
ติ ดตั้ ง อุปกรณ์ฯ  เพราะพอใจกับการรั บชม เฉพาะช่ อง รายการระบบแอนะล็ อก เป็ นสั ดส่ วน 
ร้อยละ 63.1 รองมาคือประชาชนกังวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล
ร้อยละ 54.1 ส าหรับกรณีที่ครัวเรือนยังไม่ได้รับคูปองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.8 รายละเอียดสรุปผลการ
วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-26 และรูปที่ 4-25 
 

ตำรำงท่ี 4-25 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่ให้เหตุผลที่ยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิตอล  

เหตุผลในกำรไม่ติดต้ังอุปกรณ์ฯ 
จ ำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละครัวเรือน 

(%) 
1. ไม่จ าเป็น เพราะรับชมผา่นช่องทางอื่นได้อยู่แล้ว 2,386,454 69.2 
2. พอใจกับการรับชมเฉพาะช่องรายการระบบแอนะล็อกอยู่แล้ว 2,127,541 61.7 
3. มีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้ง 1,770,568 51.3 
4. มีความยุ่งยากในการติดตั้งหรือหาซื้ออุปกรณ ์ 1,600,821 46.4 
5. ยังไม่ได้รับคูปอง 766,857 22.2 
6. ไม่แน่ใจว่าพ้ืนท่ีอยู่อาศัยรบัสัญญาณดิจติอลทีวีได้หรือไม ่ 834,549 24.2 
7. ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีที่สามารถรับสัญญาณดิจติอลทีวีได ้ 768,072 22.3 

8. เนื้อหา รายการบนช่องดิจิตอลทีวีไม่น่าสนใจ 217,688 6.3 
9. ไม่รู้จัก/ไม่เข้าใจระบบดจิิตอลทีวี 690,940 20.0 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนที่ชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกและในครัวเรือนนั้นอาจชมโทรทัศน์ผ่านช่องทางอื่นด้วย 
รวมทั้งหมดเท่ากับ 3,448,040 ครัวเรือน  
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ภำพที่ 4-24 ร้อยละครัวเรือนที่ยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล 

ตำรำงท่ี 4-26 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพ้ืนดินแบบแอนะล็อกเพียงระบบ
เดียวเท่านั้น ที่ให้เหตุผลว่าไม่ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล  

เหตุผลในกำรไม่ติดต้ังอุปกรณ์รับสัญญำณภำคพ้ืนดิน
ระบบดิจิตอล 

จ ำนวนครัวเรือน  
(ครัวเรือน) 

ร้อยละของครัวเรือน  
(%) 

1. พอใจกับการรับชมเฉพาะช่องรายการระบบแอนะล็อก
อยู่แล้ว 

566,244 63.1 

2. มีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้ง 486,093 54.1 
3. มีความยุ่งยากในการติดตั้งหรือหาซื้ออุปกรณ์รับ

สัญญาณ 
466,325 51.9 

4. ยังไม่ได้รับคูปอง 357,619 39.8 

5. ไม่แน่ใจว่าพ้ืนท่ีอยู่อาศัยรบัสัญญาณดิจติอลทีวีได้หรือไม่ 251,612 28.0 
6. ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีที่สามารถรับสัญญาณดิจติอลทีวีได ้ 66,815 7.4 
7. เนื้อหาช่องดิจิตอลทีวีไม่น่าสนใจ 44,966 5.0 

8. ไม่รู้จัก/ไม่เข้าใจระบบดจิิตอลทีวี 256,361 28.5 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพื้นดินแบบแอนะล็อกเพียงระบบเดียวเท่านั้น เท่ากับ  897,969 
ครัวเรือน 
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ภำพที่ 4-25 ร้อยละครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพ้ืนดินแบบแอนะล็อกเพียงระบบเดียวเท่านั้น ที่
ให้เหตุผลในการไม่ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล 

 
ข้อที่ 12: ประเภทสำยอำกำศที่ใช้ในกำรรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดิน 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบส่งสัญญาณภาคพ้ืนดิน พบว่า 
ประเทศไทยมีครัวเรือนที่รับชมผ่านระบบดังกล่าวประมาณ 13 ,359,581 ครัวเรือน เป็นสัดส่วนร้อยละ 62.6 
จากครัวเรือนทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามประเภทของสายอากาศพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจว่า
สายอากาศที่ใช้เป็นแบบประเภทใดมีจ านวนเท่ากับ 4,767,286 ครัวเรือนหรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.7 รองมา
คือเป็นสายอากาศประเภทก้างปลามีจ านวนครัวเรือนเท่ากับ 4 ,258,414 ครัวเรือนหรือเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 31.9 ส าหรับสายอากาศที่ครัวเรือนเลือกใช้น้อยที่สุดคือ สายอากาศแบบหนวดกุ้งเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 13.9 ของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน รายละเอียดสรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-27 
และภาพที ่4-26 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-76 
 

ตำรำงท่ี 4-27 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน จ าแนกประเภทของสายอากาศ 

ประเภทสำยอำกำศ 
จ ำนวนครัวเรือน

(ครัวเรือน) 
ร้อยละของครัวเรือน 

(%) 
1. แบบหนวดกุ้ง 1,851,442 13.9 
2. แบบก้างปลา 4,258,414 31.9 
3. แบบสายอากาศภายในอาคารแบบ Active antenna 2,607,829 19.5 

4. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 4,767,286 35.7 
หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนท่ีรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินรวมทั้งหมดเท่ากับ 13,359,581 ครัวเรือน  
 

 
 

ภำพที ่4-26 ร้อยละของครัวเรือนที่รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน จ าแนกประเภทของสายอากาศ 
 

ข้อที่ 13: จ ำนวนช่องดิจิตอลทีวีที่ครัวเรือนสำมำรถรับชมได้ 
การส ารวจความสามารถในการรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีของครัวเรือนที่รับชมผ่านระบบส่ง

สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินผ่านสายอากาศ เป็นจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 13,359,581 ครัวเรือน พบว่า 
ครัวเรือนที่สามารถรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีได้ครบทั้ง 26 ช่อง มีจ านวน 5,277,000 ครัวเรือน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 39.5 เมื่อพิจารณารายภูมิภาคพบว่าครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรับชมช่อง
รายการดิจิตอลทีวี ได้ครบทุก 26 ช่องมากที่สุด เป็นสัดส่วนร้อยละ 51.7 รองลงมาคือครัวเรือนใน
กรุงเทพมหานครเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.0 เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของครัวเรือนต่อจ านวนช่องดิจิตอลทีวีที่
สามารถรับชมได้พบว่าครัวเรือนสามารถรับชมได้ครบทั้ง 26 ช่องมีมากที่สุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.5 หรือ
ประมาณร้อยละ 40 รองลงมาคือครัวเรือนที่สามารถรับชมได้ 16-25 ช่อง และ 6-15 ช่อง เป็นสัดส่วนร้อยละ 
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27 และร้อยละ 26 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า มีเพียงร้อยละ 7 ของครัวเรือนทั้งหมดที่รับชมผ่านระบบ 
ส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินที่สามารถรับชมได้เพียง 1-5 ช่อง อย่างไรก็ตามการส ารวจความสามารถในการรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลนี้เป็นมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าครัวเรือนอยู่
ในพ้ืนที่ให้บริการโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลหรือประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล เพราะความสามารถในการรับสัญญาณฯ ขึ้นกับหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น ต้องมีการ
สแกนหาช่องรายการและมีการหันสายอากาศรับสัญญาณไปในทิศทางที่ถูกต้อง เป็นต้น  รายละเอียดผลการ
วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-28 และภาพท่ี 4-27 

ตำรำงท่ี 4-28 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่สามารถรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีได้ จ าแนกตามจ านวนช่อง
ดิจิตอลทีวีที่รับชมได้ 

จ ำนวน
ช่อง 

จ ำนวนครัวเรือนที่สำมำรถรับชมช่องรำยกำรดิจิตอลทีวีได ้(1,000 ครัวเรือน) 

กรุงเทพฯ กลำง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ้ รวมทั้งประเทศ 

ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน 
ร้อย
ละ 

1 - 0.0 22 0.6 4 0.2 - 0.0 - 0.0 26 0.2 

2 - 0.0 28 0.8 - 0.0 - 0.0 - 0.0 28 0.2 

3 - 0.0 49 1.4 58 2.4 - 0.0 - 0.0 108 0.8 

4 - 0.0 96 2.8 182 7.5 89 2.0 67 4.6 347 2.6 

5 29 1.7 126 3.7 93 3.8 154 3.5 67 4.6 472 3.5 

6 87 5.2 182 5.3 66 2.7 42 1.0 189 13.0 570 4.3 

7 29 1.7 136 3.9 39 1.6 12 0.3 156 10.7 374 2.8 

8 10 0.6 92 2.7 70 2.9 50 1.2 81 5.6 305 2.3 

9 164 9.8 22 0.6 54 2.2 108 2.5 96 6.6 447 3.3 

10 19 1.1 28 0.8 42 1.8 73 1.7 7 0.5 170 1.3 

11 96 5.7 25 0.7 116 4.8 81 1.9 30 2.0 350 2.6 

12 39 2.3 43 1.3 73 3.0 66 1.5 7 0.5 229 1.7 

13 10 0.6 34 1.0 54 2.2 131 3.0 22 1.5 253 1.9 

14 19 1.1 22 0.6 70 2.9 274 6.3 - 0.0 387 2.9 

15 29 1.7 62 1.8 27 1.1 208 4.8 15 1.0 343 2.6 

16 10 0.6 55 1.6 108 4.5 201 4.6 11 0.8 387 2.9 

17 29 1.7 139 4.0 104 4.3 66 1.5 30 2.0 370 2.8 

18 39 2.3 120 3.5 27 1.1 69 1.6 19 1.3 276 2.1 

19 68 4.0 123 3.6 46 1.9 73 1.7 78 5.3 391 2.9 

20 48 2.9 114 3.3 58 2.4 85 1.9 56 3.8 363 2.7 

21 87 5.2 133 3.8 8 0.3 - 0.0 33 2.3 263 2.0 

22 39 2.3 96 2.8 39 1.6 42 1.0 78 5.3 296 2.2 

23 19 1.1 65 1.9 54 2.2 69 1.6 70 4.8 279 2.1 

24 - 0.0 185 5.4 212 8.8 77 1.8 26 1.8 503 3.8 

25 106 6.3 228 6.6 46 1.9 135 3.1 26 1.8 544 4.1 
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จ ำนวน
ช่อง 

จ ำนวนครัวเรือนที่สำมำรถรับชมช่องรำยกำรดิจิตอลทีวีได ้(1,000 ครัวเรือน) 

กรุงเทพฯ กลำง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ้ รวมทั้งประเทศ 

ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน 
ร้อย
ละ 

26 704 42.0 1,224 35.5 769 31.8 2,253 51.7 293 20.1 5,277 39.5 

รวม 1,679 100.0 3,447 100.0 2,418 100.0 4,360 100.0 1,456 100.0 13,359 100 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนท่ีรับชมผ่านระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินผ่านสาอากาศ เท่ากับ 13,359,581 ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4-27 ร้อยละของครัวเรือนที่สามารถรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีได้ 
 
ข้อที่ 14: กำรเป็นสมำชิกโทรทัศน์ของระบบเคเบิลทีวี 

การส ารวจการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิลทีวี ประมาณค่าจ านวนครัวเรือนที่รับชมผ่านระบบ
ดังกล่าวได้เท่ากับ  9,212,207 ครัวเรือน เมื่อจ าแนกตามประเภทของการเป็นสมาชิกของบริษัทพบว่า
ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกบริษัททรูวิชั่นส์เป็นสัดส่วนร้อยละ 32.3 จากครัวเรือนที่รับชมผ่านระบบเคเบิล
ทีวีทั้งหมด รองมาคือการเป็นสมาชิกบริษัทเคเบิลทีวีท้องถิ่น อาทิเช่น สมุยเคเบิลทีวี เอ็มเอสเอส ไอพีเอ็ม 
ชุมพรเคเบิลทีวี ชลบุรีเคเบิลทีวี เป็นต้น โดยเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.6 อย่างไรก็ตามในการส ารวจยังพบว่า 
สมาชิกในครัวเรือนที่ให้สัมภาษณ์ข้อมูลภายในครัวเรือนไม่สามารถระบุชื่อบริษัทเคเบิลทีวีได้ โดยระบุในตัว
เลือกตอบว่าไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.4 รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-29 
และ ภาพที ่4-28 
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ตำรำงท่ี 4-29 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิลทีวี จ าแนกตามบริษัทที่ครัวเรือน
เป็นสมาชิก 

บริษัทเคเบิลทีวี จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 
1. ทรูวิช่ันส์ (True vision) 2,971,975 32.3 

2. ซีทีเอช (CTH) 385,493 4.2 
3. เจริญเคเบิลทีวี 298,231 3.2 

4. บริษัทอ่ืนๆ  2,909,441 31.6 
5. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 2,616,605 28.4 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนท่ีรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิลทีวีรวมทั้งหมดเท่ากับ 9,212,207 ครัวเรือน  
 

 
ภำพที่ 4-28 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบรับสัญญาณเคเบิลทีวี  

 
ข้อที่ 15: กำรเป็นสมำชิกโทรทัศน์ระบบดำวเทียม 

การส ารวจการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม ประมาณค่าจ านวนครัวเรือนที่รับชมผ่านระบบดังกล่าว
ได้ประมาณ 13,635,299 ครัวเรือน เมื่อจ าแนกตามประเภทของการเป็นสมาชิกของบริษัทที่ให้บริการ พบว่า
ครัวเรือนเป็นสมาชิกบริษัทพีเอสไอ (PSI) มากที่สุด เป็นสัดส่วนร้อยละ 43.9 รองมาคือบริษัททรูวิชั่นส์ เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 20.5 ส าหรับบริษัทดาวเทียมอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทดาวเทียมในท้องถิ่นหรือจังหวัดที่ครัวเรือน
ดังกล่าวตั้งอยู่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.7 รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-30 และ ภาพที ่4-29 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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ตำรำงท่ี 4-30 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม จ าแนกตามบริษัทที่ครัวเรือน
เป็นสมาชิก 

บริษัทเคเบิลทีวี จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 
1. ทรูวิช่ันส์ (True Vision) 2,793,364 20.5 

2. ซีทีเอช (CTH) 239,759 1.8 
3. พีเอสไอ (PSI) 5,986,316 43.9 

4. จีเอ็มเอ็ม แซท (GMM Z) 1,149,309 8.4 
5. ซันบอกซ์ (Sun Box) 447,492 3.3 

6. ไอพีเอ็ม (IPM) 329,107 2.4 
7. ไดน่าแซท (Dynasat) 87,760 0.6 

8. ดีทีวี (DTV) 188,478 1.4 
9. Samart DTH 337,134 2.5 
10. อื่นๆ 505,682 3.7 

11. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 2,263,400 16.6 
หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนท่ีรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมรวมทั้งหมดเท่ากับ 13,635,299 ครัวเรือน  
 

 
ภำพที่ 4-29 ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกรับชมโทรทัศน์ผ่านสัญญาณระบบดาวเทียม  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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ข้อที่ 16 กำรเป็นสมำชิกโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เน็ต (IPTV) 
การส ารวจการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประมาณค่าจ านวนครัวเรือนที่รับชมผ่านระบบ

ดังกล่าวได้ประมาณ 3,184,423 ครัวเรือน เมื่อจ าแนกตามประเภทของการเป็นสมาชิกของบริษัทที่ให้บริการ 
พบว่าครัวเรือนเป็นสมาชิกบริษัทที่โอที (TOT) มากที่สุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.7 ส าหรับบริษัทที่ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตอ่ืนๆ เช่น บริษัท True และ 3BB เป็นต้น เป็นสัดส่วนร้อยละ 12.1 รายละเอียดผลการวิเคราะห์
แสดงในตารางที่ 4-31 และ ภาพที ่4-30 
 

ตำรำงท่ี 4-31 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
บริษัทท่ีให้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ต จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 

1. บริษัททีโอที (TOT) 1,517,855 47.7 

2. จีเอ็มเอ็ม แซท (GMM Z) 258,438 8.1 
3. ซีทีเอช (CTH) 105,553 3.3 
4. เอไอเอส (AIS Playbox) 81,676 2.6 
5. บริษัทอ่ืนๆ 386,234 12.1 
6. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจว่าเป็นสมาชิกของบริษัทใด 824,089 25.9 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนท่ีรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรวมทั้งหมดเท่ากับ 3,184,423 ครัวเรือน  

 

 
 

ภำพที่ 4-30 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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ข้อที่ 17: อุปกรณ์ที่ครัวเรือนใช้ในกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนระบบออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต) 
การส ารวจการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต) ประมาณค่าจ านวนครัวเรือนที่รับชม

ผ่านระบบดังกล่าวได้ประมาณ 6,990,578 ครัวเรือน เมื่อจ าแนกตามประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชม
พบว่าครัวเรือนรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตมากที่สุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.0 รองมาคือครัวเรือนที่
รับชมผ่านคอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วนร้อยละ 58.1 และถัดมาเป็นการรับชมผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ผ่าน Internet 
Streaming รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-32 และ ภาพที ่4-31 
 

ตำรำงที่ 4-32 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต) จ าแนกตาม
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการรับชม 

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรรับชม 
จ ำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละของครัวเรือน  

(%) 
1. เครื่องรับโทรทัศน์ รับชมผ่าน Internet streaming 1,180,947 16.9 
2. โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต 6,083,623 87.0 

3. คอมพิวเตอร/์โน้ตบุ๊ค 4,064,241 58.1 
หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนท่ีรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต) รวมทั้งหมดเท่ากับ 6,990,578 ครัวเรือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 4-31 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต)  
  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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ตอนที่ 3: พฤติกรรมกำรใช้บริกำรโทรทัศน์ 

ข้อที่ 18: ควำมถี่ในกำรรับชมโทรทัศน์ของประชำชนที่มีอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  
การส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ในด้านของความถี่ในการรับชมโทรทัศน์ของประชาชนที่มี

อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีจ านวนเท่ากับ 59,790,211 คน พบว่าประชาชนรับชมโทรทัศน์ประมาณ 58,983,796 
คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.65 และไม่รับชมโทรทัศน์จ านวน 806,415 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.35 เมื่อ
พิจารณาความถี่ในการรับชมโทรทัศน์ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ทุกวันมากท่ีสุด มีจ านวนเท่ากับ 
37,410,832 คน หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.57 รองมาคือการรับชมโทรทัศน์ในช่วง 4-6 วันต่อสัปดาห์มี
จ านวนเท่ากับ 10,553,337 คน หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.65 เมื่อพิจารณาครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์อย่าง
น้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์จนถึงทุกวันพบว่ามีจ านวนครัวเรือนรวมเท่ากับ 57,720,312 คน หรือเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 96.54 รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-33 และ ภาพที่ 4-32 

ตำรำงท่ี 4-33 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์ จ าแนกตามความถี่ในการรับชมโทรทัศน์ 

ควำมถี่ในกำรรับชมโทรทัศน์ 
จ ำนวนของประชำกร 

(คน) 
ร้อยละของประชำกร 

(%) 
1. รับชมโทรทัศน์ 58,983,796 98.65 
1.1 รับชมโทรทัศน์ทุกวัน 37,410,832 62.57 

1.2 รับชมโทรทัศน์ 4-6 วันต่อสัปดาห ์ 10,553,337 17.65 
1.3 รับชมโทรทัศน์ 3-4 วันต่อสัปดาห ์ 6,606,208 11.05 

1.4 รับชมโทรทัศน์ 1-2 วันต่อสัปดาห ์ 3,149,935 5.27 
1.5 รับชมโทรทัศน์ 1-3 ครั้งต่อเดือน 1,263,484 2.11 

2. ไม่รับชมโทรทัศน์ 806,415 1.35 
ผลรวมทั้งหมด 59,790,211 100.00 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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ภำพที่ 4-32 ร้อยละของประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์  

 
ข้อที่ 19: สถำนที่ในกำรรับชมโทรทัศน์ 

การส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ในด้านของสถานที่ในการรับชมโทรทัศน์ของประชาชนที่มี
อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป พบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ที่บ้านของตนเองมากที่สุดมีจ านวนเท่ากับ 
57,720,312 คน หรือเป็นสัดส่วนร้อยละทั้งหมดของประชากร (100%) รองมาคือการรับชมโทรทัศน์ในที่
ท างานเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.3 ส าหรับการรับชมโทรทัศน์ในสถานที่ อ่ืนๆ อาทิเช่น สถานศึกษาหรือพ้ืนที่
เพาะปลูก พบว่ามีประชาชนจ านวนน้อยที่ รับชมโทรทัศน์ในสถานที่ดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 
รายละเอียดสรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-34 และภาพที ่4-33 

ตำรำงท่ี 4-34 สรุปผลร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์ในสถานที่ต่างๆ อย่างน้อย 1-2 วัน
ต่อสัปดาห์ขึ้นไปจนถึงทุกวัน 

สถำนที่รับชมโทรทัศน์ จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละของประชำกร (%) 
1. บ้านของตนเอง 57,720,312 100.0 

2. ขณะเดินทาง โดยรถยนตส์่วนบุคคล 3,508,747 6.1 
3. ขณะเดินทาง โดยรถสาธารณะ 3,285,703 5.7 
4. ที่ท างาน 8,279,836 14.3 

5. สถานท่ีอื่นๆ 764,368 1.3 
หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน ์1-2 วันต่อสัปดาห์จนถึงทุกวันรวมทั้งหมดเท่ากับ 57,720,312 คน 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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ภำพที ่4-33 ร้อยละของประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ 1-2 สัปดาห์จนถึงทุกวัน จ าแนกตามสถานที่รับชม

โทรทัศน์ 
 
ข้อที่ 20: กำรประสบปัญหำในกำรรับชมโทรทัศน์  

การส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ในด้านของการประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์ของ
ครัวเรือนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความสับสนกับการเรียงเลขช่องรายการ (การเก็บข้อมูลจัดท าในระหว่างวันที่ 
1 สิงหาคม–30 กันยายน 2559 หลังจากมีการออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2558 โดยให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน) ด้านสัญญาณภาพและเสียงขาดหาย  
ด้านภาพไม่คมชัด เสียงไม่ชัดเจน และด้านอ่ืนๆ พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านสัญญาณภาพและ
เสียงขาดหายมากที่สุด มีจ านวนครัวเรือนเท่ากับ 6,199,747 ครัวเรือน โดยเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.1 เมื่อพิจารณา
ตามรายภูมิภาค พบว่า ครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ ประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์ในด้านดังกล่าวมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองมาคือครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคกลางคิดเป็นร้อยละ 33.5 ส าหรับครัวเรือนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.2 

ส าหรับการประสบปัญหาในด้านภาพไม่คมชัด เสียงไม่ชัดเจน พบว่า ครัวเรือนประสบปัญหามีจ านวน
เท่ากับ 4,713,102 ครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.1 เมื่อพิจารณาตามรายภูมิภาค พบว่าครัวเรือนในพ้ืนที่
ภาคใต้ประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์ในด้านดังกล่าวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.6 รองมาคือครัวเรือนใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 20.4 ส าหรับครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร พบว่าประสบปัญหาใน
การรับชมโทรทัศน์ในด้านดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 19.2 
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การประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์ของครัวเรือนในด้านความสับสนกับการเรียงเลขช่องรายการ 
พบว่าครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยประสบปัญหาเป็นจ านวนประมาณ 4,389,505 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
20.6 เมื่อพิจารณาตามรายภูมิภาค พบว่าครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์ในด้าน
ดังกล่าวมากที่สุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.1 รองมาคือครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสัดส่วนร้อยละ 
29.2 ส าหรับครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร พบว่าประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์น้อยที่สุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
14.2 ทั้งนี้ผลการส ารวจการประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์ของครัวเรือนเป็นมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาจมีกลไกอ่ืนในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ต่อไป รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 
4-35 และ ภาพที่ 4-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 4-34 ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์ด้านต่างๆ  

ตำรำงท่ี 4-35 สรุปร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์ด้านต่างๆ จ าแนกตามลักษณะ
ของปัญหา 

ลักษณะของปัญหำ จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 
1. ด้านความสับสนกับการเรยีงเลขช่องรายการ 4,389,505 20.6 

- กรุงเทพมหานคร 414,897 14.2 
- ภาคกลาง 731,060 11.5 

- ภาคเหนือ 700,988 18.4 
- ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1,614,301 29.2 

- ภาคใต ้ 928,259 34.1 
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ลักษณะของปัญหำ จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 
2. ด้านสญัญาณภาพและเสียงขาดหาย 6,199,747 29.1 

- กรุงเทพมหานคร 675,414 23.2 
- ภาคกลาง 2,124,473 33.5 

- ภาคเหนือ 1,040,765 27.3 
- ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1,296,530 23.5 
- ภาคใต ้ 1,062,564 39.0 

3. ด้านภาพไม่คมชัด เสียงไม่ชัดเจน 4,713,102 22.1 
- กรุงเทพมหานคร 559,629 19.2 

- ภาคกลาง 1,249,889 19.7 
- ภาคเหนือ 726,298 19.1 

- ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1,125,571 20.4 
- ภาคใต ้ 1,051,715 38.6 

4. ด้านอื่นๆ 308,436 1.4 
หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21 ,325,999 ครัวเรือน จ านวนครัวเรือนในกรุงเทพมหานครเท่ากับ          

2,921,810 ครัวเรือน จ านวนครัวเรือนในภาคกลางเท่ากับ 6,357,043 ครัวเรือน จ านวนครัวเรือนในภาคเหนือเท่ากับ  

3,809,717 ครัวเรือน จ านวนครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 5,528,428 ครัวเรือน และจ านวนครัวเรือนใน

ภาคใต้เท่ากับ 2,722,167 ครัวเรือน  

ข้อที่ 21: วัตถุประสงค์ในกำรรับชมโทรทัศน์ 
การส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ในด้านการรับชมโทรทัศน์ของครัวเรือนเพ่ือวัตถุประสงค์

ต่างๆ พบว่าประชาชนทั้งหมดในประเทศไทยรับชมโทรทัศน์เพ่ือความเพลิดเพลิน/บันเทิง ประมาณ 
55,504,321 คน เป็นสัดส่วนร้อยละ 96.2 รองมาคือรับชมเพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 91.2 รายละเอียดสรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-36 และ ภาพที่ 4-35 

ตำรำงท่ี 4-36 ร้อยละของประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ  
วัตถุประสงค์ในกำรรับชม จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละของประชำกร (%) 

1. เพื่อความเพลดิเพลิน/บันเทิง 55,504,321 96.2 
2. เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน 52,651,816 91.2 
3. เพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ 43,910,002 76.1 

4. เพื่อใช้เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น (ดโูทรทัศน์ร่วมกัน) 19,505,024 33.8 
5. เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 9,392,585 16.3 

6. เพื่อรับข้อมูลเพิม่เตมิในเรื่องที่ไมม่คีวามเชี่ยวชาญ 11,452,589 19.8 
7. เพื่อใช้เป็นสื่อในการช่วยเหลือผู้อืน่ 6,785,891 11.8 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์ 1-2 วันต่อสัปดาห์จนถึงทุกวันรวมทั้งหมดเท่ากับ 
57,720,312 คน 
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ภำพที่ 4-35 ร้อยละของประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ 

ข้อที่ 22 เหตุผลในกำรเลือกรับชมช่องรำยกำรดิจิตอลทีวี 
การส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ในด้านการรับชมโทรทัศน์ส าหรับวิเคราะห์หาเหตุผลที่

ประชาชนเลือกรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีเพราะ
คุณภาพของภาพและเสียงที่คมชัดมากที่สุด ประมาณ 53,650,222 คน เป็นสัดส่วนร้อยละ 92.9 รองมาคือ 
รับชมเพราะดิจิตอลทีวีมีจ านวนช่องให้เลือกมาก รายการหลากหลายและตรงกับความต้องการเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 86.3 นอกจากนี้ยังพบว่าเหตุผลในการรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีเพราะได้รับคูปองแลกเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลฟรีมีร้อยละของประชาชนที่เลือกเหตุผลดังกล่าวที่น้อยที่สุด เป็นสัดส่วนร้อยละ 
30.4 แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มองถึงคุณภาพและข้อดีในด้านอ่ืนๆ ของระบบดิจิตอลทีวีมากกว่า 
การรับชมเพราะได้รับคูปองเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลฟรีจากส านักงาน กสทช. รายละเอียดผล
การวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-37 และ ภาพที ่4-36 
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ตำรำงท่ี 4-37 ร้อยละของประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ จ าแนกตามเหตุผลในการรับชม 

เหตุผลในกำรรับชม 
จ ำนวนประชำกร 

(คน) 
ร้อยละของประชำกร 

(%) 
1. คุณภาพของภาพและเสียงคมชัด  53,650,222 92.9 
2. มีจ านวนช่องให้เลือกมากและตรงกับความต้องการ 49,784,988 86.3 
3. มีระบบเสียงหลายภาษา 24,302,464 42.1 

4. มีระบบแสดงผังรายการล่วงหน้า และตั้งอัดรายการล่วงหน้าได้ 18,223,515 31.6 
5. ได้รับคูปองแลกเครื่องรับสญัญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลฟรี 17,536,809 30.4 
6. ต้องการทันเทคโนโลยีใหม ่ 22,768,584 39.4 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์ 1-2 วันต่อสัปดาห์จนถึงทุกวันรวมทั้งหมดเท่ากับ 
57,720,312 คน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่4-36 ร้อยละของประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ด้วยเหตุผลต่างๆ จ าแนกตามช่วงอายุของประชากร 

ข้อที่ 23: กำรรับรู้กำรเปลี่ยนระบบกำรรับส่งสัญญำณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล  
การวิเคราะห์ถึงการรับรู้ของครัวเรือนต่อการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ เป็น  

ระบบดิจิตอลในประเทศพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ เป็น
ระบบดิจิตอล โดยคิดเป็นจ านวน 18,791,643 ครัวเรือน หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.1 เมื่อพิจารณา 
รายภูมิภาค ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครมีร้อยละการรับรู้มากที่สุด เป็นสัดส่วนร้อยละ 96.6 ส าหรับภูมิภาค 
ที่มีร้อยละการรับรู้น้อยที่สุดคือภาคใต้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 66.5 เท่านั้น เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง 
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ครัวเรือนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีร้อยละการรับรู้ที่ใกล้เคียงกันทั้งสองพ้ืนที่ รายละเอียด 
การวิเคราะห์ผลแสดงในตารางที่ 4-38 และภาพที ่4-37 

ตำรำงที่ 4-38 ร้อยละของครัวเรือนที่รับรู้การเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล  
จ าแนกตามภูมิภาคและเขตการปกครอง 

ภูมิภำค/เขตกำรปกครอง จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 
กรุงเทพมหานคร 2,815,029 96.6 

ภาคกลาง 5,799,535 91.3 
ในเขตเทศบาล 2,805,572 91.0 

นอกเขตเทศบาล 2,993,963 91.7 
ภาคเหนือ 3,302,058 86.7 

ในเขตเทศบาล 1,323,669 92.6 
นอกเขตเทศบาล 1,978,389 83.2 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5,061,760 91.6 
ในเขตเทศบาล 1,469,208 85.9 
นอกเขตเทศบาล 3,592,552 94.1 

ภาคใต ้ 1,813,262 66.5 
ในเขตเทศบาล 703,773 71.4 
นอกเขตเทศบาล 1,109,489 63.8 

รวมทั้งประเทศ 18,791,643 88.1 
หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 คน 
 

 
ภำพที ่4-37 ร้อยละของครัวเรือนที่รับรู้การเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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ข้อที่ 24: ช่องทำงในกำรรับรู้ข่ำวสำรเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี 
การส ารวจพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับดิจิตอลทีวีภายในครัวเรือนพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่รับรู้

ข่าวสารเกี่ยวกับดิจิตอลทีวีผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุดเป็นจ านวนครัวเรือน 18,791,643 ครัวเรือนหรือ 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 88.1 รองมาคือรับรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.1 และทางสื่อสิ่งพิมพ์ 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 27.0 รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-39 และภาพที ่4-38 

ตำรำงท่ี 4-39 ร้อยละของครัวเรือนที่รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี จ าแนกตามช่องทางในการรับข่าวสาร 
ช่องทำงในกำรรับข่ำวสำร จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 

1. สื่อโทรทัศน ์ 18,791,643 88.1 
2. สื่อวิทย ุ 2,680,754 12.6 
3. สื่อสิ่งพิมพ ์ 5,763,197 27.0 

4. สื่อออนไลน ์ 6,633,719 31.1 
5. หน่วยงานราชการ/กสทช. 3,063,142 14.4 
6. ผู้น าชุมชน 2,697,401 12.6 
7. จากค าบอกเล่าของผู้อื่น 4,735,521 22.2 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 4-38 ร้อยละของครัวเรือนที่รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี  
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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ข้อที่ 25: ผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยินหรือกำรมองเห็น รู้จักและได้ใช้ประโยชน์จำกบริกำรของ
ดิจิตอลทีวีหรือไม่  

ไม่สามารถวิเคราะห์ผลทางสถิตไิดเ้นื่องจากกลุ่มตัวอย่างผู้บกพร่องทางการได้ยินและมองเห็นน้อยกว่า 
30 ตัวอย่าง ทั้งนี้เพราะในการศึกษาได้เลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) ท าให้มีโอกาสในการเจอครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็น
น้อย 
 
ข้อที่ 26: กำรรับชมโทรทัศน์ในช่วงเวลำใด ลักษณะใด และแต่ละช่วงเป็นระยะเวลำนำนเท่ำไร 

การส ารวจพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ด้านการรับชมโทรทัศน์
ในช่วงเวลาใด ลักษณะการรับชม และแต่ละช่วงเป็นระยะเวลานานเท่าไร พบว่าประชากรส่วนใหญ่จะรับชม
โทรทัศน์มากที่สุดในวันธรรมดา ในช่วงเวลา 18.01 – 23.00 น. เป็นลักษณะของการรับชมรายการที่แพร่ภาพ
สด เป็นสัดส่วนร้อยละ 82.1 มีระยะเวลาในการรับชมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 30 นาที รองมาคือการรับชมใน 
วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในช่วงเวลา 18.01 – 23.00 น. เป็นลักษณะของการรับชมรายการ 
ที่แพร่ภาพสด เป็นสัดส่วนร้อยละ 79.2 มีระยะเวลาในการรับชมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 39 นาที ส าหรับการรับชม 
ในลักษณะรายการย้อนหลังพบว่ามีประชากรส่วนน้อยที่รับชมรายการย้อนหลัง เป็นสัดส่วนร้อยละอยู่ในช่วง 
9.0 – 11.5 ส าหรับวันธรรมดาและร้อยละ 4.1 – 14.5 ส าหรับวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
รายละเอียดสรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-40 และ 4-41 และภาพที่ 4-39 

 

ตำรำงท่ี 4-40  ร้อยละของประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ จ าแนกตามช่วงเวลาและลักษณะการรับชม 

ช่วงเวลำ 
ร้อยละประชำกรที่รับชมโทรทัศน/์ลักษณะกำรรับชม 

1. รำยกำรที่แพร่ภำพสด 2. รำยกำรย้อนหลัง (timeshift) 

วันธรรมดำ 

06.01 - 12.00 น. 48.2 2.6 
12.01 - 18.00 น. 41.8 9.5 
18.01 - 23.00 น. 81.6 11.9 
23.01 - 06.00 น. 11.2 8.9 

วันเสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

06.01 - 12.00 น. 51.5 3.9 
12.01 - 18.00 น. 59.9 14.3 

18.01 - 23.00 น. 78.4 15.3 
23.01 - 06.00 น. 10.3 9.6 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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ตำรำงท่ี 4-41 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการรับชมโทรทัศน์ จ าแนกตาม ช่วงเวลาในการรับชมและลักษณะการ
รับชม และผ่านรายการที่แพร่ภาพสด จ าแนกตามช่วงเวลาในการรับชม 

ช่วงเวลำ 
ระยะเวลำ/ลักษณะกำรรับชม 

1. รำยกำรที่แพร่ภำพสด 2. รำยกำรย้อนหลัง (timeshift) 

วันธรรมดำ 

06.01 - 12.00 น. 1 ช่ัวโมง 34 นาที 1 ช่ัวโมง 22 นาที 
12.01 - 18.00 น. 1 ช่ัวโมง 46 นาที 1 ช่ัวโมง 25 นาที 
18.01 - 23.00 น. 2 ช่ัวโมง 28 นาที 1 ช่ัวโมง 41 นาที 

23.01 - 06.00 น. 1 ช่ัวโมง 32 นาที 1 ช่ัวโมง 21 นาที 

วันเสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

06.01 - 12.00 น. 1 ช่ัวโมง 47 นาที 1 ช่ัวโมง 38 นาที 
12.01 - 18.00 น. 2 ช่ัวโมง 1นาที 1 ช่ัวโมง 45 นาที 
18.01 - 23.00 น. 2 ช่ัวโมง 37 นาที 1 ช่ัวโมง 47 นาที 
23.01 - 06.00 น. 1 ช่ัวโมง 29 นาที 1 ช่ัวโมง 22 นาที 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน 

 

 
ภำพที ่4-39 ร้อยละของประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ จ าแนกตามวัน ช่วงเวลา และลักษณะการรับชม 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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ข้อที่ 27: ควำมนิยมในกำรรับชมรำยกำรโทรทัศน์ประเภทต่ำงๆ 
การส ารวจพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ด้านความนิยมใน 

การรับชมโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ทั้ง 19 ประเภทพบว่ารายการที่ประชาชนนิยมรับชมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง 
คือรายการข่าวมีจ านวนประชากรเท่ากับ 50,793,243 คน หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.0 รองมาคือรายการ
ละคร รายการเล่าข่าว และรายการตลก เป็นสัดส่วนร้อยละ 78.8 51.9 และ 49.4 ตามล าดับ รายละเอียด
สรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-42 และ ภาพที่ 4-40 
 

ตำรำงท่ี 4-42 สรุปผลร้อยละของประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ จ าแนกตามประเภทรายการ 
ประเภทรำยกำร จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละของประชำกร (%) 

1. รายการข่าว 50,556,066 84.6 

2. รายการเล่าข่าว 31,405,355 52.5 
3. รายการวเิคราะห์ข่าว 18,934,414 31.7 
4. รายการสนทนาปัญหาเหตุการณ ์ 8,536,258 14.3 
5. รายการส่งเสริมประชาธิปไตย 6,198,328 10.4 
6. รายการส่งเสริม จริยธรรมฯ 5,750,429 9.6 

7. รายการการพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ 9,261,386 15.5 
8. รายการเด็กและเยาวชน 7,448,253 12.5 
9. รายการท้องถิ่น 8,290,967 13.9 
10. รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 5,908,718 9.9 
11. รายการกีฬา 24,604,807 41.2 
12. รายการข่าวสารและบันเทิง 22,545,355 37.7 
13. รายการบันเทิง 25,561,244 42.8 
14. รายการพเิศษ 7,025,290 11.7 

15. รายการเพลง 25,124,353 42.0 
16. รายการภาพยนตร ์ 28,667,278 47.9 
17. รายการตลก 30,198,706 50.5 

18. รายการละคร 47,593,478 79.6 
19. รายการภาพยนตร์สารคด ี 14,140,038 23.6 

20. อื่นๆ  371,475 0.6 
หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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ภำพที่ 4-40 ร้อยละของประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ จ าแนกตามประเภทรายการ 
  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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ตอนที่ 4: พฤติกรรมกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ข้อที่ 28: ควำมถี่ในกำรรับฟังวิทยุของประชำชน  
การส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง ด้านของความถ่ีในการรับฟังวิทยุของประชาชนที่

มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีจ านวนเท่ากับ 59 ,790,211 คน พบว่ามีประชาชนที่ฟังวิทยุทั้งหมดประมาณ 
27,669,724 คน เป็นสัดส่วนร้อยละ 46.27 และมีประชาชนที่ไม่รับฟังวิทยุทั้งหมดประมาณ 32,120,487 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 53.72 เมื่อพิจารณาเฉพาะประชาชนที่รับฟังวิทยุจ าแนกตามความถี่ในการรับฟังพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่รับฟังวิทยุ 1-3 ครั้งต่อเดือนมากที่สุดเป็นจ านวนเท่ากับ 8,688,307 คน หรือเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 31.40 ของประชาชนที่รับฟังวิทยุทั้งหมด รองมาคือการรับฟังวิทยุในช่วง  1-2 วันต่อสัปดาห์ 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 19.26 ของประชาชนที่รับฟังวิทยุทั้งหมด รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-
43 และ ภาพที ่4-41 

ตำรำงท่ี 4-43 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุ จ าแนกตามความถี่ในการรับฟังวิทยุ 
ควำมถี่ในกำรรับฟังวิทยุ จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละของประชำกร (%) 

1. รับฟังวิทยุ 27,669,724 46.27 
1.1 รับฟังวิทยุทุกวัน 4,945,046 17.87 

1.2 รับฟังวิทยุ 4-6 วันต่อสัปดาห์ 4,139,397 14.96 
1.3 รับฟังวิทยุ 3-4 วันต่อสัปดาห์ 4,567,144 16.51 
1.4 รับฟังวิทยุ 1-2 วันต่อสัปดาห์ 5,329,830 19.26 
1.5 รับฟังวิทยุ 1-3 ครั้งต่อเดือน 8,688,307 31.40 

2. ไม่รับฟังวิทยุ 32,120,487 53.72 
ผลรวมทั้งหมด 59,790,211 100.00 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
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ภำพที่ 4-41 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุ จ าแนกตามความถ่ีในการรับชม 
 

ข้อที่ 29: ช่องทำงในกำรรับฟังวิทยุ 
การส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ด้านช่องทางการรับฟังวิทยุของ

ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป พบว่าประชาขนที่รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป มีจ านวน 
18,981,417 คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับฟังผ่านเครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบตั้งโต๊ะและเครื่องรับฟัง
สัญญาณวิทยุในรถยนต์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.28 และ 48.41 ตามล าดับ รายละเอียด
สรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-44 และภาพที่ 4-42  

ตำรำงท่ี 4-44 สรุปผลร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุ จ าแนกตามช่องทางการรับฟังวิทยุ 
ช่องทำงกำรรับฟังวิทยุ จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละของประชำกร (%) 

1. เครื่องรับสญัญาณวิทยุแบบตั้งโต๊ะ 9,543,336 50.28 
2. เครื่องรับสญัญาณวิทยุในรถยนต ์ 9,188,258 48.41 

3. โทรศัพท์มือถือ (รับฟังผ่านสายอากาศ)   3,406,585 17.95 
4. โทรศัพท์มือถือ (รับฟังผ่านอินเทอร์เน็ต) 5,939,222 31.29 

5. สมาร์ททีวี (รับฟังผ่านอินเทอร์เนต็) 1,090,417 5.74 
6. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ค/แท็บเล็ต   2,668,101 14.06 
7. อื่นๆ 122,343 0.64 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเท่ากับ  18,981,417 คน 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ภำพที ่4-42 ร้อยละของประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุ จ าแนกตามช่องทางการรับฟังวิทยุ 

เมื่อพิจารณาเฉพาะการรับฟังวิทยุผ่านวิทยุตั้งโต๊ะจ าแนกตามภูมิภาคพบว่าประชาชนในพ้ืนที่
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง นิยมรับฟังผ่านเครื่องรับสัญญาณแบบวิทยุตั้งโต๊ะมากที่สุด 
โดยมีค่าในช่วงร้อยละ 56.08-62.55 โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ภาคใต้มีร้อยละการรับฟังผ่าน
เครื่องรับสัญญาณแบบวิทยุตั้งโต๊ะที่น้อย เป็นสัดส่วนร้อยละ 23.03 และ 19.46 ตามล าดับ รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 4-45 

ตำรำงท่ี 4-45 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุ ผ่านช่องทางเครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบตั้ง
โต๊ะ จ าแนกตามภูมิภาค 

ภูมิภำค จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละของประชำกร (%) 

กรุงเทพมหานคร 654,866 23.03 
ภาคกลาง 2,636,649 56.08 
ภาคเหนือ 2,045,001 62.49 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3,800,332 62.55 
ภาคใต ้ 406,487 19.46 

รวมทั้งประเทศ 9,543,336 50.28 
หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเท่ากับ 18,981,417 คน 
กรุงเทพมหานครเท่ากับ 2,843,497 คน ภาคกลางเท่ากับ 4,701,604 คน ภาคเหนือเท่ากับ 3,272,572 คน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 6,075,207 คน และภาคใต้ 2,088,535 คน 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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เมื่อพิจารณาเฉพาะการรับฟังวิทยุผ่านเครื่องรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์พบว่าประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้
และกรุงเทพมหานครนิยมรับฟังผ่านเครื่องรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์มากที่สุด เป็นสัดส่วนร้อยละ 75.12 และ 
70.30 ตามล าดับ ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชาชนนิยมรับฟังวิทยุผ่านเครื่องรับสัญญาณวิทยุ 
ในรถยนต์น้อยที่สุด เป็นสัดส่วนร้อยละ 22.38 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-46 

ตำรำงท่ี 4-46 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุ ผ่านช่องทางเครื่องรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์ 
จ าแนกตามภูมิภาคและเพศของประชากร 

ภูมิภำค จ ำนวนประชำกรที่ (คน) ร้อยละของประชำกร (%) 
กรุงเทพมหานคร 1,999,065 70.30 
ภาคกลาง 2,749,850 58.49 
ภาคเหนือ 1,510,656 46.16 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1,359,709 22.38 
ภาคใต ้ 1,568,978 75.12 
รวมทั้งประเทศ 9,188,258 48.41 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเท่ากับ 18,981,417 คน 
กรุงเทพมหานครเท่ากับ 2,843,497 คน ภาคกลางเท่ากับ 4,701,604 คน ภาคเหนือเท่ากับ 3,272,572 คน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 6,075,207 คน และภาคใต้ 2,088,535 คน 
 
ข้อที่ 30: กำรประสบปัญหำในกำรรับฟังวิทยุผ่ำนระบบภำคพื้นดิน  

การส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ด้านของการประสบปัญหาใน 
การรับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพ้ืนดินพบว่าประเทศไทยมีประชาชนประมาณ 17,606,295 คน ที่รับฟังวิทยุผ่าน
ระบบภาคพ้ืนดิน เป็นสัดส่วนร้อยละ 29.4 โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครรับฟังวิทยุผ่านระบบดังกล่าวมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.3 รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-47 และภาพที ่4-43 

ตำรำงท่ี 4-47 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพ้ืนดิน จ าแนกตามภูมิภาค 
ภูมิภำค จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละประชำกร (%) 

กรุงเทพมหานคร 2,567,764 49.3 
ภาคกลาง 4,534,849 29.8 

ภาคเหนือ 3,068,204 28.3 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5,595,528 27.7 

ภาคใต ้ 1,839,949 22.0 
รวมทั้งประเทศ 17,606,295 29.4 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน กรุงเทพมหานครเท่ากับ        5,204,462 
คน ภาคกลางเท่ากับ 15,232,631 คน ภาคเหนือเท่ากับ 10,825,144 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ      20,174,830 
คน และภาคใต้เท่ากับ 8,353,144 คน 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ภำพที่ 4-43 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพ้ืนดิน จ าแนกตามภูมิภาค 

เมื่อพิจารณาปัญหาที่ประชาชนพบในการรับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพ้ืนดินพบว่าส่วนใหญ่จะ 
ประสบปัญหาเรื่องการมีคลื่นสัญญาณรบกวนและคุณภาพเสียงไม่ชัดเจนเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.1 และ 45.0 
ตามล าดับ รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-48 และภาพท่ี 4-44 

ตำรำงท่ี 4-48 ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาในการรับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพ้ืนดิน จ าแนกลักษณะ
ของปัญหา 

ลักษณะของปัญหำ จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละประชำกร (%) 

1. มีคลื่นสัญญาณรบกวน 9,521,303 54.1 
2. คุณภาพเสียงไม่ชัดเจน 7,920,661 45.0 

3. รายการไม่น่าสนใจ 1,893,778 10.8 
หมายเหตุ: จ านวนประชาชนท่ีรับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพื้นท่ีดินรวมทั้งหมดเท่ากับ 17,606,295 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ภำพที ่4-44 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพ้ืนดิน จ าแนกตามลักษณะปัญหาที่พบ 

 

ข้อที่ 31: กำรประสบปัญหำในกำรรับฟังวิทยุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต  
การส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ด้านของการประสบปัญหาใน 

การรับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพ้ืนดินพบว่าประเทศไทยมีประชาชนประมาณ 6,713,629 คน ที่รับฟังวิทยุผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.2 โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครรับฟังวิทยุผ่านระบบดังกล่าว
มากที่สุด เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.1 และเมื่อพิจารณาปัญหาที่ประชาชนพบในการรับฟังวิทยุผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตพบว่าส่วนใหญ่จะประสบปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือช้าเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.7 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-49 และ 4-50 และภาพที ่4-45 และ 4-46 

ตำรำงท่ี 4-49 ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาในการรับฟังวิทยุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ภูมิภำค จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละประชำกร (%) 

กรุงเทพมหานคร 1,878,432 36.1 
ภาคกลาง 743,418 4.9 

ภาคเหนือ 896,694 8.3 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,179,163 10.8 

ภาคใต ้ 1,015,923 12.2 
รวมทั้งประเทศ 6,713,629 11.2 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน กรุงเทพมหานครเท่ากับ        5,204,462 
คน ภาคกลางเท่ากับ 15,232,631 คน ภาคเหนือเท่ากับ 10,825,144 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ      20,174,830 
คน และภาคใต้เท่ากับ 8,353,144 คน 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  
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ภำพที่ 4-45 ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาในการรับฟังวิทยุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  

ตำรำงท่ี 4-50 ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาในการรับฟังวิทยุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จ าแนกลักษณะ
ของปัญหา 

ลักษณะของปัญหำ จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละประชำกร (%) 
1. อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร/ช้า  3,468,632 51.7 
2. ค่าใช้บริการอินเทอร์เนต็แพง 2,013,656 30.0 
3. รายการไม่น่าสนใจ 790,740 11.8 

หมายเหตุ: จ านวนประชาชนท่ีรับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพื้นท่ีดินรวมทั้งหมดเท่ากับ 6,713,629 คน 

 
ภำพที ่4-46 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามลักษณะของปัญหาที่พบ 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ข้อที่ 32: สถำนที่ในกำรรับฟังวิทยุ 
การส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ด้านการรับฟังวิทยุของประชาชน 

จ าแนกตามสถานที่ในการรับฟังวิทยุพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับฟังวิทยุในที่อยู่อาศัยประมาณ 14,936,542 
คน เป็นสัดส่วนร้อยละ 78.9 รองมาคือรับฟังในรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นสัดส่วนร้อยละ 52.9 รายละเอียด
สรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-51 และภาพที่ 4-47 

ตำรำงท่ี 4-51 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุ จ าแนกตามสถานที่รับฟังวิทยุ 
สถำนที่ในกำรรับฟังวิทยุ จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละประชำกร (%) 

1. ที่อยู่อาศัย 14,936,542 78.9 
2. รถยนต์ส่วนบุคคล   10,042,252 52.9 
3. รถสาธารณะ/ ขนส่งมวลชน 1,251,502 6.6 

4. ที่ท างาน 4,891,874 25.9 
5. สถานท่ีอื่นๆ 660,502 3.5 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเท่ากับ  18,981,417 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4-47 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุ จ าแนกตามสถานที่ในการรับฟังวิทยุ 
 
ข้อที่ 33 วัตถุประสงค์ในกำรรับฟังวิทยุ  

การส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ด้านการรับฟังวิทยุของประชาชน 
เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่รับฟังวิทยุเพ่ือความเพลิดเพลิน ประมาณ 18 ,416,850 คน 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 97.2 รองมาคือ รับฟังเพ่ือรับทราบข่าวสารประจ าวันและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เป็น
สัดส่วนร้อยละ 86.4 รายละเอียดสรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-52 และภาพที ่4-48 
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ตำรำงท่ี 4-52 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุด้วยวัตถุประสงค์ ต่างๆ จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการรับฟัง 
วัตถุประสงค์ในกำรรับฟังวิทยุ จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละของประชำกร (%) 

1. เพื่อความเพลดิเพลิน 18,416,850 97.2 
2. เพื่อรับทราบข่าวสารประจ าวันและข้อมูลที่เป็นประโยชน์  16,359,595 86.4 

3. เพื่อรับทราบข่าวสารภายในชุมชน  9,809,591 51.8 
4. เพื่อใช้เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 4,008,205 21.1 

5. เพื่อใช้เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3,226,479 17.0 
6. เพื่อรับข้อมูลเพิม่เตมิในเรื่องที่ไมม่คีวามเชี่ยวชาญ 2,957,087 15.6 

7. เพื่อใช้เป็นสื่อในการช่วยเหลือผู้อืน่ 1,703,925 9.0 
หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4-48 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุ จ าแนกตามประเภทของวัตถุประสงค์  
 

ข้อที่ 34: กำรรับฟังประเภทรำยกำรวิทยุ  
การส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ด้านการรับฟังวิทยุตามประเภท

รายการที่ประชาชนเลือกรับฟังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับฟังวิทยุในประเภทรายการเพลงประมาณ 
17,661,339 คน เป็นสัดส่วนร้อยละ 93.2 รองมาคือรับฟังรายการข่าวสารเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.6 
รายละเอียดสรุปผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-53 และภาพที ่4-49 
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ตำรำงท่ี 4-53 ร้อยละและจ านวนของประชาชนที่รับฟังวิทยุ จ าแนกตามประเภทรายการ 
ประเภทรำยกำรวิทยุ จ ำนวนประชำกร (คน) ร้อยละของประชำกร (%) 

1. รายการเพลง 17,661,339 93.2 
2. รายการข่าวสาร 14,503,775 76.6 

3. รายงานการจราจร 3,426,243 18.1 
4. รายการสัมภาษณ ์ 2,099,828 11.1 

5. รายการถ่ายทอดสดกีฬา 1,656,267 8.8 
6. รายการทอลค์โชว์ 1,160,394 6.1 

7. รายการตอบปัญหา 795,644 4.2 
8. รายการธรรมะ 1,589,731 8.4 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเท่ากับ  18,981,417 คน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภำพที ่4-49 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุ จ าแนกตามประเภทรายการที่ประชาชนเลือกรับฟัง 
 

ข้อที่ 35 คลื่นควำมถี่วิทยุกระจำยเสียงที่ประชำชนนิยมรับฟัง 
การส ารวจพฤติกรรมการรับฟังวิทยุของประชากร ด้านความนิยมในการรับฟังจ าแนกตามความถี่

วิทยุกระจายเสียง กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครนิยมรับฟังวิทยุในช่องคลื่นกระจายเสียง FM ใน 10 อันดับ
แรก ได้แก่ คลื่น 95.00 MHz 93.00 MHz 97.50 MHz 94.00 MHz 89.00 MHz 94.25 MHz 100.00 MHz 
90.00 MHz 95.50 MHz และ 98.00 MHz และกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ภูมิภาคต่างๆ นิยมรับฟังวิทยุในช่องคลื่น
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กระจายเสียง FM ใน 10 อันดับแรก ได้แก่ 95.00 MHz 97.50 MHz 94.00 MHz 93.00 MHz 89.00 MHz 
96.00 MHz 98.00 MHz 95.50 MHz 94.25 MHz และ 90.00 MHz ตามล าดับโดยกระจายไปแต่ละจังหวัด 
(ท้องถิ่น) 
 

ข้อที่ 36 กำรรับฟังวิทยุในช่วงเวลำใด และแต่ละช่วงเป็นระยะเวลำนำนเท่ำไร 
การส ารวจพฤติกรรมการรับฟังวิทยุของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ด้านการรับฟังวิทยุใน

ช่วงเวลาใด และแต่ละช่วงเป็นระยะเวลานานเท่าไรพบว่าประชากรส่วนใหญ่จะรับฟังวิทยุในวันธรรมดา ในช่วง
เวลา 15.01 - 19.00 น. มากที่สุด เป็นสัดส่วนเป็นร้อยละ 52.4 มีระยะเวลาในการรับฟังเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 29 
นาที รองมาคือการรับชมในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในช่วงเวลา 15.01 - 19.00 น. โดยเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49.3 มีระยะเวลาในการรับฟังเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 38 นาที รายละเอียดสรุปผลการวิเคราะห์แสดง
ในตารางที่ 4-54 และ 4-55 และภาพที ่4-50 

ตำรำงท่ี 4-54  ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุ จ าแนกตามช่วงเวลาและลักษณะการรับฟัง 

ช่วงเวลำ 
ร้อยละประชำกรที่รับฟังวิทยุ 

1. วันธรรมดำ 2. วันเสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์
06.01  – 09.00 น. 45.4 28.2 
09.01  - 15.00 น. 47.0 42.9 
15.01  - 19.00 น. 52.4 49.3 
19.01  - 00.00 น. 34.8 37.0 
00.01  – 06.00 น. 9.7 9.6 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเท่ากับ 18,981,417 คน 

ตำรำงท่ี 4-55  ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการรับฟังวิทยุ จ าแนกตามช่วงเวลาในการรับฟังและวันในการรับฟัง 

ช่วงเวลำ 
ระยะเวลำ/วันที่รับฟัง 

1. วันธรรมดำ 2. วันเสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

06.01  – 09.00 น. 1 ช่ัวโมง 21 นาที 1 ช่ัวโมง 31 นาที 
09.01  - 15.00 น. 1 ช่ัวโมง 49 นาที 1 ช่ัวโมง 52 นาที 
15.01  - 19.00 น. 1 ช่ัวโมง 29 นาที 1 ช่ัวโมง 38 นาที 

19.01  - 00.00 น. 1 ช่ัวโมง 26 นาที 1 ช่ัวโมง 35 นาที 
00.01  – 06.00 น. 1 ช่ัวโมง 37 นาที 1 ช่ัวโมง 38 นาที 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเท่ากับ 18,981,417 คน 
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ภำพที่ 4-50 ร้อยละของประชาชนที่รับฟังวิทยุ จ าแนกตามวัน ช่วงเวลา และลักษณะการรับฟัง 

ตอนที่ 5: ทัศนคติต่อกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ข้อที่ 37: ทัศนคติของประชำชนต่อควำมสนใจในคุณลักษณะและบริกำรเสริมของวิทยุดิจิตอล 
การประเมินทัศนคติต่อการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของครัวเรือนครั้งนี้ ที่ปรึกษา

ออกแบบเครื่องมือการการวัดด้วยค าถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) เป็นระบบตัวเลข (มาตร) ที่นิยมใช้
กันมากในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยให้ประชาชนให้คะแนนตามระดับความสนใจในคุณลักษณะและบริการ
เสริมของวิทยุดิจิตอลในด้านต่างๆ 8 ด้าน อันประกอบด้วย คุณภาพเสียงที่ชัดเจน ช่องรายการและเนื้อหาที่
เพ่ิมขึ้น มีช่องรายการวิทยุที่สามารถรับฟังได้ทั่วประเทศ มีช่องรายการวิทยุที่สามารถรับฟังได้ในรัศมีพ้ืนที่ไกล
กว่าเดิม สามารถแสดงข้อความตัวหนังสือบนหน้าจอระหว่างการฟังวิทยุ สามารถแสดงภาพนิ่งหรือภาพสไสด์
บนหน้าจอระหว่างการฟังวิทยุ สามารถรองรับระบบเตือนภัยพิภัยฉุกเฉินได้ทันทีและความสะดวกในการเลือก
รายการจากภาพ โดยมีเกณฑ์การประเมินผลค่าเฉลี่ยของคะแนนแสดงตารางที่ 4-56 

ตำรำงที่ 4-56 ระดับคะแนนความสนใจต่อคุณลักษณะและบริการเสริมของวิทยุดิจิตอล 
ระดับคะแนน ควำมหมำย 

4.21 – 5.00 สนใจมาก 
3.41 – 4.20 ค่อนข้างสนใจ 
2.61 – 3.40 สนใจปานกลาง 

1.81 – 2.60 สนใจเล็กน้อย 
1.00 – 1.80 ไม่สนใจ 
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การประเมินทัศนคติของประชาชนต่อความสนใจในคุณลักษณะและบริการเสริมของวิทยุดิจิตอล  
ทั้ง 8 ด้าน โดยให้คะแนนอยู่ในช่วง 1-5 คะแนน ตามระดับความสนใจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้คะแนน
ความสนใจในด้านวิทยุสามารถรองรับระบบเตือนภัยพิภัยฉุกเฉินทันทีและคุณลักษณะของคุณภาพเสียงที่
ชัดเจนมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 คะแนน (ค่อนข้างสนใจ) และ 3.39 คะแนน (สนใจปานกลาง) 
ตามล าดับ รองลงมาคือให้ความสนใจกับบริการเสริมที่มีช่องรายการและเนื้อหาที่เพ่ิมขึ้น มีคะแนนเท่ากับ 
3.34 (สนใจปานกลาง) ส าหรับคุณลักษณะหรือบริการเสริมคือวิทยุสามารถแสดงภาพนิ่งหรือภาพสไสด์ 
บนหน้าจอระหว่างการฟังวิทยุได้ มีคะแนนความสนใจเท่ากับ 2.98 คะแนน (สนใจปานกลาง) ดังแสดงใน
ตารางที่ 4-57 และภาพท่ี 4-51 

ตำรำงท่ี 4-57 สรุปความคิดเห็นของครัวเรือนต่อคุณลักษณะและบริการเสริมของวิทยุดิจิตอลในด้านต่างๆ 
และการให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะและบริการเสริมของวิทยุดิจิตอล  

คุณลักษณะและบริกำรเสริม ค่ำเฉลี่ยคะแนน ระดับควำมสนใจ 
1. คุณภาพเสียงท่ีชัดเจน 3.39 สนใจปานกลาง 

2. ช่องรายการและเนื้อหาท่ีเพิ่มขึ้น 3.34 สนใจปานกลาง 
3. มีช่องรายการวิทยุท่ีสามารถรับฟังได้ทั่วประเทศ  3.24 สนใจปานกลาง 
4. มีช่องรายการวิทยุท่ีสามารถรับฟังได้ในรัศมีพื้นท่ีไกลกว่าเดิม  3.10 สนใจปานกลาง 

5. สามารถแสดงข้อความตัวหนังสือบนหน้าจอระหว่างการฟัง  3.05 สนใจปานกลาง 
6. สามารถแสดงภาพนิ่งหรือภาพสไสด์บนหน้าจอระหว่างการฟัง 2.98 สนใจปานกลาง 
7. สามารถรองรับระบบเตือนภัยพิภัยฉุกเฉินได้ทันที  3.43 ค่อนข้างสนใจ 
8. ความสะดวกในการเลือกรายการจากภาพ  3.24 สนใจปานกลาง 
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ภำพที่ 4-51 คะแนนเฉลี่ยต่อการให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะและบริการเสริมของวิทยุดิจิตอล 
 
ข้อที่ 38: ควำมยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญำณวิทยุดิจิตอลของประชำชน  

การส ารวจข้อมูลความยินดีของประชาชนที่จะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลเมื่อมีการ
ให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล พบว่าครัวเรือนทั้งประเทศมีความยินดีที่จะซื้อ
อุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลประมาณ 8,269,980 ครัวเรือน หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.8 เมื่อ
พิจารณาตามภูมิภาคพบว่าทุกภูมิภาคมีสัดส่วนความยินดีในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล
ที่ใกล้เคียงกันอยู่ในช่วงร้อยละ 37.7-50.4 มีเพียงครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคเหนือที่ยินดีในการซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลน้อยที่สุดเท่ากับ 27.4 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-58 และภาพท่ี 4-52 

เมื่อพิจารณาความยินดีของประชาชนที่จะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลจ าแนกตาม
ประเภทของอุปกรณ์ 6 ประเภท ได้แก่ 1) วิทยุดิจิตอลแบบมีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไป  
2) วิทยุดิจิตอลแบบที่มีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (หน้าจอเล็ก) 3) วิทยุดิจิตอลแบบที่มีหน้าจอสีและแสดง
รูปภาพได้ (จอขนาดใหญ่ และรองรับบริการมัลติมีเดีย) 4) เครื่องรับวิทยุดิจิตอลส าหรับติดตั้งในรถยนต์ 
(Digital Radio Adaptor) 5) เครื่องรับวิทยุดิจิตอลในรถยนต์ที่สามารถแสดงข้อความได้ และ 6) วิทยุดิจิตอล
ในรถยนต์ (จอขนาดใหญ่และรองรับบริการมัลติมีเดีย) พบว่าครัวเรือนในประเทศไทยยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลทั้ง 6 ประเภท ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 37.4-38.6 ของครัวเรือน
ทั้งหมด รายละเอียดร้อยละครัวเรือนและจ านวนของครัวเรือนที่ยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
วิทยุดิจิตอลทั้ง 6 ประเภท จ าแนกตามภูมิภาคและเขตการปกครองแสดงในตารางที่ 4-59 และภาพท่ี 4-53 
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ตำรำงท่ี 4-58 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่มีความยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล 
ภูมิภำค/เขตกำรปกครอง จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละครัวเรือน (%) 

กรุงเทพมหานคร 1,283,287 44.0 
ภาคกลาง 2,395,399 37.7 

ในเขตเทศบาล 1,192,169 38.7 
นอกเขตเทศบาล 1,203,229 36.8 

ภาคเหนือ 1,042,494 27.4 
ในเขตเทศบาล 291,207 20.4 

นอกเขตเทศบาล 751,287 31.6 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,174,815 39.3 

ในเขตเทศบาล 518,846 30.3 
นอกเขตเทศบาล 1,655,969 43.4 

ภาคใต ้ 1,373,985 50.4 

ในเขตเทศบาล 541,025 54.9 
นอกเขตเทศบาล 832,960 47.9 

รวมทั้งประเทศ 8,269,980 38.8 
หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  

 
ภำพที่ 4-52 ร้อยละของครัวเรือนที่มีความยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล 
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ตำรำงที่ 4-59 ร้อยละและจ านวนครัวเรือนที่ความยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลแบบต่างๆ 
อุปกรณ์และเคร่ืองรับสัญญำณวิทยุดิจิตอล จ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละของครัวเรือน (%) 

1. แบบมีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไป 8,233,366 38.6 
2. แบบท่ีมีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (หน้าจอ

เล็ก) 
8,051,054 37.8 

3. แบบท่ีมีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (จอขนาด
ใหญ่ และรองรับบริการมัลติมเีดีย) 

7,974,552 37.4 

4. เครื่องรับวิทยุดิจติอลส าหรับติดตั้งในรถยนต์  8,127,267 38.1 
5. เครื่องรับวิทยุดิจติอลในรถยนต์ที่สามารถแสดง

ข้อความได ้
8,118,214 38.1 

6. วิทยุดิจิตอลในรถยนต์ (จอขนาดใหญ่และรองรับ
บริการมลัตมิีเดยี) 

8,108,847 38.0 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4-53 ร้อยละของครัวเรือนที่มีความยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล 
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ข้อที่ 39: ควำมยินดีในกำรจ่ำยเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญำณวิทยุดิจิตอลของประชำชน 
เมื่อพิจารณาถึงราคาที่ครัวเรือนยินดีจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอุปกรณ์และเครื่องรับวิทยุดิจิตอลพบว่าราคาท่ี

ยินดีจ่ายในแต่ละประเภทอยู่ในข่วงราคากลางที่มีจ าหน่ายในต่างประเทศท้ังหมด กล่าวคือ 1) วิทยุดิจิตอลแบบ
มีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไปมีราคากลางอยู่ที่ 800-2,500 บาทต่อเครื่อง ประชาชนยินดีจ่ายที่
ราคา 1,119 บาทต่อเครื่อง 2) วิทยุดิจิตอลแบบที่มีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (หน้าจอเล็ก) มีราคากลางอยู่
ที่ 2,000-4,000 บาทต่อเครื่อง ประชาชนยินดีจ่ายที่ราคา 2,580 บาทต่อเครื่อง 3) วิทยุดิจิตอลแบบที่มีหน้าจอ
สีและแสดงรูปภาพได้ (จอขนาดใหญ่ และรองรับบริการมัลติมีเดีย) มีราคากลางอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเครื่องขึ้น
ไป ประชาชนยินดีจ่ายที่ราคา 5,577 บาทต่อเครื่อง 4) เครื่องรับวิทยุดิจิตอลส าหรับติดตั้งในรถยนต์ (Digital 
Radio Adaptor) มี ร า ค ากล า ง อยู่ ที่  2,000- 4,000  บ าทต่ อ เ ค รื่ อ ง  ป ร ะช าชนยิ น ดี จ่ า ยที่ ร า ค า  
2,692 บาทต่อเครื่อง 5) เครื่องรับวิทยุดิจิตอลในรถยนต์ที่สามารถแสดงข้อความได้มีราคากลางอยู่ที่ 
 4,000 บาทต่อเครื่องขึ้นไป ประชาชนยินดีจ่ายที่ราคา 4,552 บาทต่อเครื่อง และ 6) วิทยุดิจิตอลในรถยนต์ 
(จอขนาดใหญ่และรองรับบริการมัลติมีเดีย) มีราคากลางอยู่ที่ 10,000 บาทต่อเครื่องขึ้นไป ประชาชนยินดีจ่าย
ที่ราคา 11,885 บาทต่อเครื่อง รายละเอียดค่าเฉลี่ยของจ านวนเงินที่ประชาชนยินดีจ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลทั้ง 6 ประเภท จ าแนกตามภูมิภาคแสดงในตารางที่ 4-60  

ตำรำงที่ 4-60 ค่าเฉลี่ยจ านวนเงินที่ประชาชนยินดีจ่ายในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล
แบบมีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไป จ าแนกตามภูมิภาคและเขตการปกครอง  

อุปกรณ์และเคร่ืองรับสัญญำณวิทยุดิจิตอล 
รำคำท่ีจ ำหน่ำยใน

ต่ำงประเทศ 
(บำทต่อเคร่ือง) 

ค่ำเฉลี่ยที่ประชำชน 
ยินดีจ่ำย 

(บำทต่อเคร่ือง) 
1. แบบมีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไป 

800-2,500 1,119 

2. แบบท่ีมีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (หน้าจอเล็ก)  

2,000-4,000 2,580 

3. แบบท่ีมีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (จอขนาดใหญ่ 
และรองรับบริการมัลติมีเดีย) 
 5,000 บาทขึ้นไป 5,577 
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อุปกรณ์และเคร่ืองรับสัญญำณวิทยุดิจิตอล 
รำคำท่ีจ ำหน่ำยใน

ต่ำงประเทศ 
(บำทต่อเคร่ือง) 

ค่ำเฉลี่ยที่ประชำชน 
ยินดีจ่ำย 

(บำทต่อเคร่ือง) 
4. เครื่องรับวิทยุดิจติอลส าหรับติดตั้งในรถยนต์ 

(Digital Radio Adaptor) 
 2,000-4,000 บาทขึ้นไป 2,692 

5. เครื่องรับวิทยุดิจติอลในรถยนต์ที่สามารถแสดง
ข้อความได ้

 

4,000 บาทขึ้นไป 4,552 

6. วิทยุดิจิตอลในรถยนต์ (จอขนาดใหญ่และรองรับ
บริการมลัตมิีเดยี) 

 

10,000 บาทขึ้นไป 11,885 

 

4.6 สรุปตัวช้ีวัดกำรเข้ำถึงและพฤติกรรมกำรใช้บริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียงจำกกำรส ำรวจ 

4.6.1 สรุปตัวช้ีวัดกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์ 
จากผลการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์พบว่าครัวเรือนในประเทศไทยจ านวนรวมเท่ากับ 

21,325,999 ครัวเรือน มีเครื่องสัญญาณโทรทัศน์ประมาณ 20,433,430 ครัวเรือน เป็นสัดส่วนร้อยละ 95.8 
โดยแบ่งเป็นเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประมาณ 9,540,172 ครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย = 0.55 เครื่อง
ต่อครัวเรือน) และเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 14,458,675 ครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย = 0.96 เครื่อง
ต่อครัวเรือน) เมื่อพิจารณาการมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2 STB) พบว่ามีครัวเรือน
ทั้งหมด 7,056,303 ครัวเรือน เป็นสัดส่วนร้อยละ 33.1 (ค่าเฉลี่ย = 0.37 เครื่องต่อครัวเรือน) เมื่อพิจารณา
เฉพาะครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเท่านั้น พบว่าครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
เท่านั้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.1 โดยจ าแนกเป็นครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
เท่านั้น เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.6 และครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกเท่านั้นเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.2 เห็นได้ว่าถ้ามีการยกเลิกการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อก กลุ่มครัวเรือน
ร้อยละ 4.2 หรือประมาณ 897,969 ครัวเรือน จะได้รับผลกระทบไม่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ 
รายละเอียดผลการส ารวจตามรายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการโทรทัศน์แสดงในตารางที่ 4-61   
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ตำรำงท่ี 4-61 รายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการโทรทัศน์  

รำยกำรตัวชี้วัดด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์ ผลกำรส ำรวจ 

1. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ (ครัวเรือน) 20,433,430 
1.1 จ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ครัวเรือน)   9,540,172 
1.2 จ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก (ครัวเรือน)  14,458,675 

2. จ านวนครัวเรือนท่ีมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศนร์ะบบดิจิตอล (DVB-T2 STB) (ครัวเรือน) 7,056,303 
3. จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ต่อครัวเรือน (เครื่องต่อครัวเรือน) 1.50  

3.1 จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจติอลต่อครัวเรือน (เครื่องต่อครัวเรือน)  0.55  
3.2 จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อครัวเรือน (เครือ่งต่อครัวเรือน)  0.96  

4. จ านวนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2 STB) ต่อครัวเรือน (เครื่องต่อครัวเรือน)  0.37  

5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ (%)   95.8 
5.1 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจติอล (%) 44.7 

5.2 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก (%)   67.8 
6. ร้อยละของครัวเรือนที่มีกล่องรับสญัญาณโทรทัศนร์ะบบดิจิตอล (DVB-T2 STB) (%) 33.1 

7. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ในระบบดิจติอล (ทุกช่องทาง) (%)   84.9 
7.1 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล (%)   42.6 

7.2 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบดาวเทียม (%)   63.9 
7.3 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบอินเทอรเ์น็ต IPTV (%) 14.9 

7.4 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบเคเบิลแบบดิจติอล (%) 24.3 
8. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบออนไลน์ (%) 32.8 
9. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบเคเบิลแบบแอนะล็อก (%)   9.6 
10. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินเท่าน้ัน (%) 12.1 

10.1  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอลเท่านั้น (%)   6.6 

10.2  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกเท่านั้น (%) 4.2 
11. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบดาวเทียมแบบไมเ่สียคา่ใช้จ่าย (%) 54.8 

12. จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบิล (ครัวเรือน) 7,229,445 
13. จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบดาวเทียม (ครัวเรือน)  2,779,405 
14. จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เนต็ (IPTV) (ครัวเรือน) 3,184,423 
15. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (%)  42.1 

15.1  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบเคเบิล (%)   33.9 
15.2  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบดาวเทียมแบบบอกรบัสมาชิก (%)  13.0 
15.3  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เนต็ (IPTV) (%)  14.9 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน  
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4.6.2 สรุปตัวช้ีวัดพฤติกรรมกำรใช้บริกำรโทรทัศน์จ ำแนกตำมช่วงอำยุของประชำกร 
เมื่อพิจารณาผลการส ารวจตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ พบว่าประชากรที่มีอายุตั้งแต่  

6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.7 เป็นการรับชมในทุกสัปดาห์ถึงร้อยละ 96.5 จาก
ประชากรทั้งหมด เมื่อพิจารณาการรับชมโทรทัศน์ของประชากรตามช่วงอายุ พบว่ามีสัดส่วนร้อยละที่ใกล้เคียง
กันทุกช่วงอายุ มีสัดส่วนร้อยละอยู่ในช่วง 95.9 - 99.5 โดยกลุ่มประชากรที่มีอายุในช่วง 6-19 ปีมีสัดส่วนการ
รับชมโทรทัศน์น้อยที่สุดเท่ากับ 95.9 และกลุ่มประชากรที่มีอายุในช่วง 40-49 ปี และ 50-59 ปี มีสัดส่วนการ
รับชมโทรทัศน์มากที่สุดเท่ากับ 99.5  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเวลาในการรับชมโทรทัศน์โดยเฉลี่ยต่อวัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเวลาในการรับชม
เท่ากับ 122 นาทีต่อวัน จ าแนกเป็นค่าเฉลี่ยในการรับชมรายการที่แผร่ภาพในเวลาตามผังรายการ (รายการสด) 
เท่ากับ 128 นาทีต่อวัน และรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังโดยเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 95 นาทีต่อวัน เมื่อพิจารณา
จ านวนนาทีของการรับชมโทรทัศน์โดยเฉลี่ยต่อวันจ าแนกตามช่วงอายุ พบว่าประชากรที่มีอายุในช่วง 6-19 ปี มี
ระยะเวลาในการรับชมโทรทัศน์มากที่สุดเท่ากับ 125 นาทีต่อวัน รองลงมาคือประชากรที่มีอายุในช่วง 20-24 ปี 
มีระยะเวลาในการรับชมโทรทัศน์เท่ากับ 120 นาทีต่อวัน จากผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าช่วงอายุมีผลต่อ
ระยะเวลาในการรับชมโทรทัศน์ต่อวัน กล่าวคือประชากรที่มีอายุในช่วงของการท างานจะมีระยะเวลาในการ
รับชมโทรทัศน์น้อยกว่ากลุ่มประชากรที่มีอายุในช่วงก าลังศึกษาหรือเกษียณอายุการท างาน  

ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ได้จากการส ารวจคือ
ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล มีสัดส่วน
เท่ากับร้อยละ 88.1 ของประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 18,791,643 ครัวเรือน เมื่อพิจารณารายภูมิภาค 
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนของครัวเรือนที่รับรู้มากที่สุด เป็นสัดส่วนร้อยละ 96.6 ภูมิภาคที่มีสัดส่วนการรับรู้
น้อยที่สุดคือภาคใต้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 66.5 หากพิจารณาตามเขตการปกครองพบว่าครัวเรือนในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนการรับรู้ที่ใกล้เคียงกันทั้งสองพ้ืนที่ รายละเอียดผลการส ารวจตามรายการตัวชี้วัด
ด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์แสดงในตารางที่ 4-62   
ตำรำงท่ี 4-62 รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ จ าแนกตามช่วงอายุ  
 รำยกำรตัวชี้วัดด้ำนพฤติกรรมกำรใช้บริกำรโทรทัศน์ ผลกำรส ำรวจ 

1. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีรับชมโทรทัศน์ (%) 
6-19 ปี 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-34 ปี 
35-39 ปี 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

98.7 
95.9 
97.6 
99.0 
99.0 
99.2 
99.5 
99.5 
96.9 
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ตำรำงท่ี 4-62 รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ จ าแนกตามช่วงอายุ  
 รำยกำรตัวชี้วัดด้ำนพฤติกรรมกำรใช้บริกำรโทรทัศน์ ผลกำรส ำรวจ 

2. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีรับชมโทรทัศน์ทุกสัปดาห์ (%) 
6-19 ปี 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-34 ปี 
35-39 ปี 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

96.5 
94.0 
91.2 
97.2 
98.2 
98.6 
98.1 
98.3 
94.9 

3. จ านวนนาทีของการรับชมโทรทัศน์โดยเฉลี่ยต่อวัน (นาทีต่อวัน)  
6-19 ปี 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-34 ปี 
35-39 ปี 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

122 
125 
120 
112 
112 
109 
113 
118 
119 

4. จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีแพร่ภาพในเวลาตามผังรายการ (รายการสด) 
โดยเฉลี่ยต่อวัน (นาทีต่อวัน)  

6-19 ปี 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-34 ปี 
35-39 ปี 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปีข้ึนไป 

128 
 

128 
123 
116 
117 
113 
117 
120 
121 

5. จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังโดยเฉลี่ยต่อวัน (นาทีต่อวัน) 
6-19 ปี 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-34 ปี 
35-39 ปี 

95 
89 
97 
96 
88 
87 
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ตำรำงท่ี 4-62 รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ จ าแนกตามช่วงอายุ  
 รำยกำรตัวชี้วัดด้ำนพฤติกรรมกำรใช้บริกำรโทรทัศน์ ผลกำรส ำรวจ 

40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปีข้ึนไป 

84 
93 
94 

6. จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ในแต่ละช่วงเวลา (นาทีตอ่วัน)  

1. 06.01 - 12.00 น. 100 
 2. 12.01 - 18.00 น. 
3. 18.01 - 23.00 น. 
4. 23.01 - 06.00 น. 

111 
151 
86 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 6-19 ปีเท่ากับ  
10,667,056 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 20-24 ปีเท่ากับ 4,812,555 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 25-29 ปีเท่ากับ  
6,459,852 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 30-34 ปีเท่ากับ 10,231,822 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 35-39 ปีเท่ากับ 
10,458,880 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 40-49 ปีเท่ากับ 8,344,394 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 50-59 ปีเท่ากับ 
5,054,405 คน และจ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับ 3,761,247 คน  

 
เมื่อพิจารณาผลการส ารวจตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์จ าแนกตามช่วงอายุของ

ประชากรและความถี่ในการรับชม พบว่าประชากรที่มีสัดส่วนร้อยละการรับชมโทรทัศน์ทุกวันมากที่สุดคือ 
ประชากรในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.1 รองมาคือประชากรที่มีอายุ 50-59 ปี คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 62.5 ส าหรับประชากรที่มีสัดส่วนร้อยละการรับชมโทรทัศน์ทุกวันน้อยที่สุดคือ ประชากรที่มีอายุ 
35-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.4 เมื่อพิจารณาประชากรที่รับชมโทรทัศน์ 5-6 วันต่อสัปดาห์ พบว่าประชากรที่มี
อายุ 35-39 ปี มีสัดส่วนร้อยละการรับชมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 28.5 รองมาคือประชากรอายุ 30-34 ปี คิด
เป็นร้อยละ 23.2 เมื่อพิจารณากลุ่มประชากรที่ไม่รับชมโทรทัศน์ พบว่าประชากรที่มีอายุ 6-19 ปี มีสัดส่วนร้อย
ละการไม่รับชมโทรทัศน์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4.1 รองมาคือประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคิ ดเป็นร้อยละ 3.1 
ตามล าดับ รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-63  
 
ตำรำงท่ี 4-63 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามช่วงอายุและความถ่ีในการรับชมโทรทัศน์ 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมควำมถี่ในกำรรับชมโทรทัศน์ (%) 

รับชมโทรทัศน์ ไม่รับชม
โทรทัศน์ 

ทุกวัน 
5-6 วันต่อ
สัปดำห ์

3-4 วันต่อ
สัปดำห ์

1-2 วันต่อ
สัปดำห ์

1-3 คร้ังต่อ
เดือน 

ผลรวม 

6-19 ปี 55.0 14.5 11.0 13.5 1.9 95.9 4.1 
20-24 ปี 57.1 18.6 12.3 3.3 6.4 97.7 2.3 

25-29 ปี 54.8 23.0 12.1 7.3 1.8 99.0 1.0 
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ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมควำมถี่ในกำรรับชมโทรทัศน์ (%) 
รับชมโทรทัศน์ ไม่รับชม

โทรทัศน์ 
ทุกวัน 

5-6 วันต่อ
สัปดำห ์

3-4 วันต่อ
สัปดำห ์

1-2 วันต่อ
สัปดำห ์

1-3 คร้ังต่อ
เดือน 

ผลรวม 

30-34 ปี 55.4 23.2 9.7 9.9 0.8 99.0 1.0 
35-39 ปี 51.4 28.5 12.8 5.9 0.6 99.2 0.8 
40-49 ปี 58.4 19.3 14.1 6.3 1.4 99.5 0.5 
50-59 ปี 62.5 21.0 11.4 3.5 1.2 99.6 0.4 

60 ปีขึ้นไป 70.1 13.5 10.2 1.2 2.0 97.0 3.0 

รวมทุกช่วงอาย ุ 56.7 20.8 11.7 7.4 1.7 98.3 1.7 
หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน แบ่งเป็นประชากรอายุ 6-19 ปีเท่ากับ 
10,667,056 คน ประชากรอายุ 20-14 ปีเท่ากับ 4,812,555 คน ประชากรอายุ 25-29 ปีเท่ากับ 6,459,852 คน ประชากร
อายุ 30-34 ปีเท่ากับ  10,231,822 คน ประชากรอายุ 35-39 ปีเท่ากับ 10,458,880 คน ประชากรอายุ 40-49 ปีเท่ากับ 
8,344,394 คน ประชากรอายุ 50-59 ปีเท่ากับ  5,054,405 คน และประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับ  3,761,247 คน   

 
เมื่อพิจารณาผลการส ารวจตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ี

รับชมโทรทัศน์อย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์จ านวน 57,782,254 คน จ าแนกตามช่วงอายุของประชากรและ
วัตถุประสงค์ในการรับชม โดยที่ประชากรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์ พบว่าการรับชมเพ่ือ
ความเพลิดเพลินคือค าตอบที่ประชากรทุกช่วงอายุให้เป็นเหตุผลหลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.0 เมื่อพิจารณา
ตามช่วงอายุ พบว่ามีสัดส่วนร้อยละของการรับชมอยู่ในช่วง 92.0 - 100.0 โดยประชากรที่มีอายุ 6-19 ปี เลือก
รับชมโทรทัศน์เพ่ือความเพลิดเพลินมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับการรับชมเพ่ือให้ทันเหตุการณ์ พบว่า
ประชากรเลือกรับชมด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นล าดับที่สองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.6 เมื่อพิจารณาตามช่วง
อายุ พบว่ามีสัดส่วนร้อยละของการรับชมอยู่ในช่วง 83.9 - 95.5 โดยประชากรที่มีอายุ 50-59 ปี เลือกรับชม
โทรทัศน์เพ่ือให้ทันเหตุการณ์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95.5 รายละเอียดการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชม
โทรทัศน์จ าแนกตามช่วงอายุและวัตถุประสงค์ในการรับชมแสดงในตารางที่ 4-64 
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ตำรำงที่ 4-64 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์อย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์ จ าแนกตาม
ช่วงอายุและวัตถุประสงค์ในการรับชม 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับชมโทรทัศน์อย่ำงน้อย 1-2 วันต่อสัปดำห์  
จ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ในกำรรับชม (%) 

เพ่ือควำม
เพลิดเพลิน
/บันเทิง 

เพ่ือให้ทัน
กับ

เหตุกำรณ์ 

เพ่ือ
รับทรำบ
ข่ำวสำร 

เพ่ือใช้เป็น
กิจกรรม
ร่วมกับ
ผู้อื่น 

เพ่ือ
แลกเปลี่ยน

ควำม
คิดเห็น 

เพ่ือรับ
ข้อมูล

เพ่ิมเติม 

เพ่ือใช้เป็น
สื่อในกำร
ช่วยเหลือ

ผู้อื่น 
6-19 ปี 100.0 83.9 63.9 37.5 11.0 12.4 7.4 
20-24 ปี 98.9 91.2 74.4 38.9 21.3 19.8 11.6 

25-29 ปี 97.3 93.9 74.4 30.3 16.5 25.7 13.5 
30-34 ปี 97.5 92.7 78.8 33.4 16.4 20.8 15.4 
35-39 ปี 97.7 93.0 81.5 33.9 19.4 22.6 15.9 
40-49 ปี 94.7 95.1 79.8 32.9 18.6 21.1 10.8 

50-59 ปี 93.8 95.5 85.5 33.0 11.7 22.9 16.9 
60 ปีขึ้นไป 92.0 88.5 74.7 30.5 20.0 19.5 8.2 

รวมทุกช่วงอาย ุ 97.0 91.6 76.4 34.0 16.5 20.3 12.6 
หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์ 1-2 วันต่อสัปดาห์จนถึงทุกวันรวมทั้งหมดเท่ากับ 
57,782,254 คน แบ่งเป็นประชากรอายุ 6-19 ปีเท่ากับ 10,029,716 คน ประชากรอายุ 20-14 ปีเท่ากับ 4,389,871 คน 
ประชากรอายุ 25-29 ปีเท่ากับ 6,279,759 คน ประชากรอายุ 30-34 ปีเท่ากับ 10,048,355 คน ประชากรอายุ 35-39 ปี
เท่ากับ 10,311,383 คน ประชากรอายุ 40-49 ปีเท่ากับ 8,183,806 คน ประชากรอายุ 50-59 ปีเท่ากับ 4,969,118 คน และ
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับ 3,570,246 คน   

 
เมื่อพิจารณาผลการส ารวจตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ี

รับชมโทรทัศน์อย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์จ านวน 57,782,254 คน จ าแนกตามช่วงอายุของประชากรและ
คุณลักษณะในการรับชม โดยที่ประชากรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ช่วงเวลาการรับชมโทรทัศน์ พบว่า
ประชากรทุกช่วงอายุรับชมโทรทัศน์ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์คิดเป็นเวลาเฉลี่ย 125 นาที
ต่อวัน และในวันธรรมดาคิดเป็นเวลาเฉลี่ย 116 นาทีต่อวัน เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่าประชากรที่มีอายุ 
6-19 ป ีรับชมโทรทัศน์ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นเวลานานที่สุดคิดเป็นเวลาเฉลี่ย 133 นาที
ต่อวัน และรับชมในวันธรรมดาเป็นเวลาเฉลี่ย 123 นาทีต่อวัน นอกจากนี้พบว่าทุกช่วงอายุมีค่าเฉลี่ยในการ
รับชมโทรทัศน์ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์นานกว่าวันธรรมดา กล่าวคือประชากรมีค่าเฉลี่ย
การรับชมโทรทัศน์ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์อยู่ในช่วง 118-133 นาทีต่อวัน และมีค่าเฉลี่ย
การรับชมโทรทัศน์ในวันธรรมดาอยู่ในช่วง 108-123 นาทีต่อวัน  
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นอกจากนี้ประชากรยังมีค่าเฉลี่ยการรับชมโทรทัศน์แบบแพร่ภาพสดมากกว่าย้อนหลัง โดยในวันเสาร์ - 
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์มีค่าเฉลี่ยการรับชมรายการแบบแพร่ภาพสดอยู่ระหว่าง 126-136 นาทีต่อวัน 
ขณะที่ค่าเฉลี่ยการรับชมรายการแบบย้อนหลังอยู่ระหว่าง 91-121 นาทีต่อวัน  และในวันธรรมดามีค่าเฉลี่ยการ
รับชมรายการแบบแพร่ภาพสดอยู่ระหว่าง 113-128 นาทีต่อวัน ขณะที่ค่าเฉลี่ยการรับชมรายการแบบย้อนหลัง
อยู่ระหว่าง 84-97 นาทีต่อวัน และพบว่าประชากรทุกช่วงอายุนิยมรับชมโทรทัศน์ช่วงเวลา 18.01-23.00 น. มาก
ที่สุด โดยมีการรับชมโทรทัศน์ช่วงเวลาดังกล่าวในวันธรรมดาผ่านรายการที่แพร่ภาพสดคิดเป็นเวลาเฉลี่ย 148 
นาทีต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นประชากรอายุ 6-19 ปี มีการรับชมเฉลี่ย 158 นาทีต่อวัน การรับชมในวันธรรมดาผ่าน
รายการที่แพร่ภาพย้อนหลังคิดเป็นเวลาเฉลี่ย 101 นาทีต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นประชากรอายุ 6-19 ปีเช่นกัน มีการ
รับชมเฉลี่ย 116 นาทีต่อวัน ส่วนการรับชมในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ผ่านรายการที่แพร่ภาพสด
มีระยะเวลาเฉลี่ย 157 นาทีต่อวัน ประชากรอายุ 6-19 ปี มีการรับชมมากที่สุดเฉลี่ย 163 นาทีต่อวัน การรับชมใน
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ผ่านรายการที่แพร่ภาพย้อนหลังมีระยะเวลาเฉลี่ย 107 นาทีต่อวัน 
ประชากรอายุ 20-24 ปี มีการรับชมมากที่สุดเฉลี่ย 115 นาทีต่อวัน โดยในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ ์พบว่าประชากรอายุ 6-19 ปี นิยมรับชมรายการที่แพร่ภาพย้อนหลังในช่วงเวลา 12.01–18.00 น. มาก
ที่สุด คืดเป็นเวลาเฉลี่ย 151 นาทีต่อวัน รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-65 ถึง 4-69     

 
ตำรำงที่ 4-65 จ านวนเวลาเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์อย่างน้อย 
1-2 วันต่อสัปดาห์ จ าแนกตามช่วงอายุและคุณลักษณะในการรับชม 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

จ ำนวนเวลำเฉลี่ยในกำรรับชมโทรทัศน์ของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไป 
ที่รับชมอย่ำงน้อย 1-2 วันต่อสัปดำห์ (นำทีต่อวัน) 

วันธรรมดำ วันเสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์
รำยกำรที่

แพร่ภำพสด 
รำยกำร
ย้อนหลัง 

รำยกำรที่
แพร่ภำพสด
และย้อนหลัง 

รำยกำรที่
แพร่ภำพสด 

รำยกำร
ย้อนหลัง 

รำยกำรที่
แพร่ภำพสด
และย้อนหลัง 

6-19 ปี 128 89 123 136 121 133 

20-24 ปี 123 97 119 130 116 127 
25-29 ปี 116 96 111 131 103 124 

30-34 ปี 117 88 111 130 97 122 
35-39 ปี 113 87 108 126 91 118 
40-49 ปี 117 84 112 126 93 119 

50-59 ปี 120 93 117 131 97 127 
60 ปีขึ้นไป 121 94 118 131 96 127 

รวมทุกช่วงอาย ุ 121 89 116 130 100 125 
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ตำรำงที่ 4-66 จ านวนเวลาเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมอย่างน้อย 1-2 วันต่อ
สัปดาห์ในการรับชมในวันธรรมดาผ่านรายการที่แพร่ภาพสด จ าแนกตามช่วงอายุและช่วงเวลาในการรับชม 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

จ ำนวนเวลำเฉลี่ยในกำรรับชมโทรทัศน์ของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมอย่ำงน้อย 1-2 วันต่อ
สัปดำห์ในกำรรับชมในวันธรรมดำผ่ำนรำยกำรที่แพร่ภำพสด  

จ ำแนกตำมช่วงเวลำรับชม (นำทีต่อวัน) 
06.01 - 12.00 น. 12.01 - 18.00 น. 18.01 - 23.00 น. 23.01 - 06.00 น. 

6-19 ปี 101 105 158 81 

20-24 ปี 95 118 152 90 
25-29 ปี 92 106 143 78 

30-34 ปี 88 100 146 98 
35-39 ปี 80 101 142 75 
40-49 ปี 92 103 146 100 
50-59 ปี 93 104 148 86 

60 ปีขึ้นไป 100 110 138 120 
รวมทุกช่วงอาย ุ 94 106 148 92 

 
ตำรำงที่ 4-67 จ านวนเวลาเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมอย่างน้อย 1-2 วันต่อ
สัปดาห์ในการรับชมในวันธรรมดาผ่านรายการย้อนหลัง จ าแนกตามช่วงอายุและช่วงเวลาในการรับชม 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

จ ำนวนเวลำเฉลี่ยในกำรรับชมโทรทัศน์ของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมอย่ำงน้อย 1-2 วันต่อ
สัปดำห์ในกำรรับชมในวันธรรมดำผ่ำนรำยกำรย้อนหลัง จ ำแนกตำมช่วงเวลำรับชม (นำทีต่อวัน) 
06.01 - 12.00 น. 12.01 - 18.00 น. 18.01 - 23.00 น. 23.01 - 06.00 น. 

6-19 ปี 30 92 116 60 

20-24 ปี 51 100 100 99 
25-29 ปี 104 98 96 91 

30-34 ปี 66 79 102 86 
35-39 ปี 103 86 97 78 
40-49 ปี 90 76 86 86 

50-59 ปี 127 91 99 71 
60 ปีขึ้นไป 94 69 108 94 

รวมทุกช่วงอาย ุ 82 85 101 81 

 
  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-122 
 

ตำรำงที่ 4-68 จ านวนเวลาเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมอย่างน้อย 1-2 วันต่อ
สัปดาห์ในการรับชมในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผ่านรายการที่แพร่ภาพสด จ าแนกตามช่วง
อายุและช่วงเวลาในการรับชม 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

จ ำนวนเวลำเฉลี่ยในกำรรับชมโทรทัศน์ของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมอย่ำงน้อย 1-2 วันต่อ
สัปดำห์ในกำรรับชมในวันเสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผ่ำนรำยกำรที่แพร่ภำพสด 

จ ำแนกตำมช่วงเวลำรับชม (นำทีต่อวัน) 
06.01 - 12.00 น. 12.01 - 18.00 น. 18.01 - 23.00 น. 23.01 - 06.00 น. 

6-19 ปี 112 130 163 74 
20-24 ปี 116 124 153 91 

25-29 ปี 104 122 162 86 
30-34 ปี 109 116 159 107 

35-39 ปี 101 113 156 76 
40-49 ปี 103 116 156 95 

50-59 ปี 109 117 161 67 
60 ปีขึ้นไป 108 124 149 122 

รวมทุกช่วงอาย ุ 107 121 157 89 

 
ตำรำงที่ 4-69 จ านวนเวลาเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมอย่างน้อย 1-2 วันต่อ
สัปดาห์ในการรับชมในการรับชมในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผ่านรายการย้อนหลัง จ าแนกตาม
ช่วงอายุและช่วงเวลาในการรับชม 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

จ ำนวนเวลำเฉลี่ยในกำรรับชมโทรทัศน์ของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมอย่ำงน้อย 1-2 วันต่อ
สัปดำห์ในกำรรับชมในกำรรับชมในวันเสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผ่ำนรำยกำร

ย้อนหลัง จ ำแนกตำมช่วงเวลำรับชม (นำทีต่อวัน) 
06.01 - 12.00 น. 12.01 - 18.00 น. 18.01 - 23.00 น. 23.01 - 06.00 น. 

6-19 ปี 90 151 109 63 

20-24 ปี 128 110 115 118 
25-29 ปี 91 110 109 92 

30-34 ปี 76 101 104 86 
35-39 ปี 76 83 109 80 

40-49 ปี 106 86 102 83 
50-59 ปี 98 98 102 89 

60 ปีขึ้นไป 112 85 113 70 
รวมทุกช่วงอาย ุ 98 105 107 82 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-123 
 

 เมื่อพิจารณาผลการส ารวจตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ี
รับชมโทรทัศน์อย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์จ านวน 57,782,254 คน จ าแนกตามช่วงอายุของประชากรและ
สถานที่ในการรับชมโทรทัศน์ โดยที่ประชากรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 สถานที่ พบว่าประชากรทั้งหมด
ทุกช่วงอายุรับชมโทรทัศน์ที่บ้านตนเองทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 รองมาคือรับชมในที่ท างาน โดย
ประชากรที่มีอายุในวัยท างานตั้งแต่ 25-49 ปี จะมีสัดส่วนการชมโทรทัศน์ในที่ท างานมากที่สุดอยู่ในช่วงร้อยละ 
25.7 - 16.4 นอกจากนี้พบว่าประชากรบางกลุ่มเลือกรับชมโทรทัศน์ขณะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถ
สาธารณะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 และ 7.4 ตามล าดับ โดยกลุ่มประชากรอายุ 20-24 ปี มีการรับชมโทรทัศน์
ขณะเดินทางโดยรถส่วนบุคคลมากท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.5 และประชากรที่มีอายุ 6-19 ปี มีการรับชม
โทรทัศน์ขณะเดินทางโดยรถสาธารณะมากท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.4 รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงใน
ตารางที่ 4-70 
 
ตำรำงที่ 4-70 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์อย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์ จ าแนกตาม
ช่วงอายุและสถานที่ในการรับชมโทรทัศน์ 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับชมโทรทัศน์อย่ำงน้อย 1-2 วันต่อสัปดำห์ จ ำแนกตำม
สถำนที่ในกำรรับชมโทรทัศน์ (%) 

บ้ำนของตนเอง ขณะเดินทำง  
โดยรถยนต์ 
ส่วนบุคคล 

ขณะเดินทำง โดย
รถสำธำรณะ 

ที่ท ำงำน สถำนที่อืน่ๆ 

6-19 ปี 100.0 2.3 11.4 1.7 0.0 
20-24 ปี 100.0 15.5 8.9 16.0 0.7 

25-29 ปี 100.0 12.5 9.6 25.7 0.7 
30-34 ปี 100.0 9.7 8.6 25.0 2.7 

35-39 ปี 100.0 7.5 4.2 19.5 1.3 
40-49 ปี 100.0 8.1 5.4 16.4 0.3 

50-59 ปี 100.0 2.0 4.2 7.7 2.9 
60 ปีขึ้นไป 100.0 2.7 5.6 4.1 3.3 

รวมทุกช่วงอาย ุ 100.0 7.5 7.4 15.4 1.3 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์ 1-2 วันต่อสัปดาห์จนถึงทุกวันรวมทั้งหมดเท่ากับ 
57,782,254 คน แบ่งเป็นประชากรอายุ 6-19 ปีเท่ากับ 10,029,716 คน ประชากรอายุ 20-14 ปีเท่ากับ 4,389,871 คน 
ประชากรอายุ 25-29 ปีเท่ากับ 6,279,759 คน ประชากรอายุ 30-34 ปีเท่ากับ 10,048,355 คน ประชากรอายุ 35-39 ปี
เท่ากับ 10,311,383 คน ประชากรอายุ 40-49 ปีเท่ากับ 8,183,806 คน ประชากรอายุ 50-59 ปีเท่ากับ 4,969,118 คน และ
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับ 3,570,246 คน   

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-124 
 

เมื่อพิจารณาผลการส ารวจตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ี
รับชมโทรทัศน์อย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์จ านวน 57,782,254 คน จ าแนกตามช่วงอายุของประชากรและ
ประเภทรายการโทรทัศน์ที่รับชม โดยประชากรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 รายการ พบว่ารายการที่
ประชากรนิยมรับชมมากท่ีสุดคือรายการข่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.5 โดยกลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่าจะ
เลือกรับชมรายการข่าวมากกว่ากลุ่มประชากรที่มีอายุน้อย รองมาคือรายการละครคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.3 
และกลุ่มประชากรทุกช่วงอายุเลือกรับชมรายการละครในส่วนสัดร้อยละที่ใกล้เคียงกัน อันดับความนิยมการ
รับชมรายการโทรทัศน์ถัดมาคือรายการตลก รายการภาพยนต์ และรายการเล่าข่าว มีสัดส่วนร้อยละการรับชม
รายการใกล้คือกันเท่ากับ 53.6 53.3 และ 53.2 ตามล าดับ รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-71 
 
ตำรำงท่ี 4-71 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์อย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์ จ าแนกตามช่วง
อายุและประเภทรายการโทรทัศน์ที่รับชม 

ประเภทรำยกำร
โทรทัศน์ 

ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับชมโทรทัศน์อย่ำงน้อย 1-2 วันต่อสัปดำห์  
จ ำแนกตำมช่วงอำยุ (%) 

6-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไป ผลรวม 
1. รายการข่าว 83.9 81.6 80.9 83.3 88.7 91.4 92.0 93.0 86.5 

2. รายการเล่าข่าว 50.2 39.2 53.5 48.6 55.5 57.7 65.3 56.8 53.2 
3. รายการ

วิเคราะห์ข่าว 
29.8 27.5 27.9 30.8 33.7 35.8 38.3 34.0 32.1 

4. รายการ
สนทนา
ปัญหา
เหตุการณ ์

13.7 11.7 9.5 10.7 16.9 14.6 21.4 15.8 14.1 

5. รายการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

8.0 9.9 8.5 7.2 10.1 12.9 15.2 11.3 10.0 

6. รายการ
ส่งเสริม 
จริยธรรมฯ 

7.4 12.4 7.1 6.2 6.9 10.0 12.2 15.2 8.7 

7. รายการการ
พัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

9.4 14.2 15.7 11.9 20.0 21.7 21.5 13.8 15.8 

8. รายการเด็ก
และเยาวชน 

18.1 17.2 11.0 15.3 13.0 13.7 9.7 6.6 13.8 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-125 
 

ตำรำงท่ี 4-71 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์อย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์ จ าแนกตามช่วง
อายุและประเภทรายการโทรทัศน์ที่รับชม 

ประเภทรำยกำร
โทรทัศน์ 

ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับชมโทรทัศน์อย่ำงน้อย 1-2 วันต่อสัปดำห์  
จ ำแนกตำมช่วงอำยุ (%) 

6-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไป ผลรวม 
9. รายการ

ท้องถิ่น 
14.0 13.2 8.7 13.5 13.7 16.2 18.7 13.0 13.9 

10. รายการ
วิทยาศาสตร์
และสุขภาพ 

15.7 10.0 8.1 7.3 9.0 8.8 11.5 7.6 10.0 

11. รายการกีฬา 44.8 44.3 43.0 40.7 45.9 41.3 50.0 33.3 43.3 
12. รายการ

ข่าวสารและ
บันเทิง 

42.8 35.8 40.8 44.4 40.4 35.6 42.7 32.7 40.3 

13. รายการ
บันเทิง 

54.2 48.6 45.5 53.4 45.8 41.8 37.2 34.2 46.7 

14. รายการพเิศษ 15.1 21.7 15.3 8.1 12.0 13.6 9.2 6.2 12.6 

15. รายการเพลง 59.5 63.4 53.0 40.7 39.9 34.7 35.0 32.3 45.0 
16. รายการ

ภาพยนตร ์
52.8 65.5 66.7 56.5 55.3 44.5 42.5 36.4 53.3 

17. รายการตลก 60.9 53.0 57.9 51.3 52.8 52.9 49.9 41.8 53.6 
18. รายการละคร 89.3 79.9 80.5 81.7 78.3 82.7 84.2 78.6 82.3 

19. รายการ
ภาพยนตร์
สารคด ี

26.8 25.9 26.6 19.8 19.4 27.0 24.1 23.5 23.7 

20. อื่นๆ  0.0 0.4 0.0 2.4 0.0 0.3 0.9 1.4 0.7 
หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่รับชมโทรทัศน์ 1-2 วันต่อสัปดาห์จนถึงทุกวันรวมทั้งหมดเท่ากับ 
57,782,254 คน แบ่งเป็นประชากรอายุ 6-19 ปีเท่ากับ 10,029,716 คน ประชากรอายุ 20-14 ปีเท่ากับ 4,389,871 คน 
ประชากรอายุ 25-29 ปีเท่ากับ 6,279,759 คน ประชากรอายุ 30-34 ปีเท่ากับ 10,048,355 คน ประชากรอายุ 35-39 ปี
เท่ากับ 10,311,383 คน ประชากรอายุ 40-49 ปีเท่ากับ 8,183,806 คน ประชากรอายุ 50-59 ปีเท่ากับ 4,969,118 คน และ
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับ 3,570,246 คน   
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4.6.3 สรุปตัวช้ีวัดกำรเข้ำถึงบริกำรกระจำยเสียง 
ผลการส ารวจการเข้าถึงบริการกระจายเสียงของครัวเรือนในประเทศ แสดงให้เห็นว่ามีครัวเรือนที่มี

เครื่องรับสัญญาณวิทยุประมาณ 11,087,024 ครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.0 และมีค่าเฉลี่ยจ านวน
เครื่องรับสัญญาณวิทยุต่อครัวเรือนเท่ากับ 0.75 เครื่องต่อครัวเรือน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-72 
 
ตำรำงท่ี 4-72 รายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการวิทยุ 

รำยกำรตัวชี้วัดด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรวิทยุ ผลกำรส ำรวจ 
1. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณวิทยุ (ครัวเรือน) 11,087,024 
2. จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยตุ่อครัวเรือน (เครื่องต่อครัวเรือน) 0.75 
3. ร้อยละของครัวเรอืนที่มเีครื่องรบัสญัญาณวิทยุ (%) 52.0 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน 
 
4.6.4 สรุปตัวช้ีวัดพฤติกรรมกำรใช้บริกำรกระจำยเสียงจ ำแนกตำมช่วงอำยุของประชำกร 
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียงพบว่ามีประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ฟังวิทยุคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 46.3 โดยเป็นการรับฟังวิทยุทุกสัปดาห์ร้อยละ 31.7 เมื ่อพิจารณาการรับฟังวิทยุของ
ประชากรจ าแนกตามช่วงอายุ พบว่ากลุ่มประชากรที่มีอายุในช่วง 35-39 ปี มีสัดส่วนร้อยละการรับฟังวิทยุ
มากที่สุดเท่ากับ 55.0 รองมาคือกลุ่มประชากรในช่วงอายุ 20-24 ปี มีสัดส่วนร้อยละการรับฟังวิทยุเท่ากับ 
49.7 จะเห็นได้ว่าช่วงอายุของประชากรมีผลต่อสัดส่วนการรับฟังวิทยุ กล่าวคือกลุ่มประชากรที่มีอายุอยู่ใน
วัยท างานประมาณ 20-39 ปี จะมีสัดส่วนร้อยละการรับฟังวิทยุมากกว่าประชากรที่มีอายุในช่วงก าลังศึกษา
หรือช่วงเกษียณอายุจากการท างาน   

เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการรับฟังวิทยุต่อสัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยเวลาในการรับฟังเท่ากับ 669 นาทีต่อ
สัปดาห์ หรือ 95 นาทีต่อวัน โดยประชากรส่วนใหญ่จะรับฟังวิทยุที่ที่พักอาศัยเป็นหลัก เป็นสัดส่วนร้อยละ 
78.9 รายละเอียดผลการส ารวจตามรายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุแสดงใน
ตารางที่ 4-72 และ 4-73 

 
ตำรำงท่ี 4-73 รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุ   

รำยกำรตัวชี้วัดด้ำนพฤติกรรมกำรใช้บริกำรวิทยุ ผลกำรส ำรวจ 

1. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุ (%) 
6-19 ปี 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-34 ปี 
35-39 ปี 

46.3 
39.9 
49.7 
48.2 
47.6 
55.0 
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ตำรำงท่ี 4-73 รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุ   

รำยกำรตัวชี้วัดด้ำนพฤติกรรมกำรใช้บริกำรวิทยุ ผลกำรส ำรวจ 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

45.0 
43.5 
45.7 

2. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุทุกสัปดาห์ (%) 
6-19 ปี 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-34 ปี 
35-39 ปี 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

31.7 
26.4 
38.0 
34.4 
33.5 
36.4 
32.2 
33.9 
38.1 

3. จ านวนนาทีของการรับฟังวิทยุโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (นาทีต่อสัปดาห์) 669 

4. จ านวนนาทโีดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ของการรับฟังวิทยุกระจายเสยีง (นาทีตอ่สัปดาห์)  
06.01 – 09.00 น. 594 

09.01 - 15.00 น. 773 
15.01 - 19.00 น. 654 
19.01 - 00.00 น. 634 
00.01 – 06.00 น. 682 

5. ร้อยละของการรบัฟังวิทยุ จ าแนกตามสถานท่ีรับฟัง (%)*  
1. ที่อยู่อาศัย 78.9 
2. รถยนต์สว่นบคุคล 52.9 
3. รถสาธารณะ/ขนส่งมวลชน 6.6 
4. ที่ท างาน 25.9 
5. สถานที่อ่ืนๆ 3.5 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 6-19 ปีเท่ากับ  
10,667,056 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 20-24 ปีเท่ากับ 4,812,555 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 25-29 ปีเท่ากับ  
6,459,852 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 30-34 ปีเท่ากับ 10,231,822 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 35-39 ปีเท่ากับ 
10,458,880 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 40-49 ปีเท่ากับ 8,344,394 คน จ านวนประชากรที่มีอายุ 50-59 ปีเท่ากับ 
5,054,405 คน และจ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับ 3,761,247 คน * จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับ
ฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 ครังต่อสัปดาห์เท่ากับ 18,981,417 คน 
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เมื่อพิจารณาผลการส ารวจตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียงของประชากรอายุ 6 ปีขึ้น
ไปที่จ านวน 59,790,211 คน จ าแนกตามช่วงอายุของประชากรและความถ่ีในการรับฟังวิทยุ พบว่าประชากรทุก
ช่วงอายุมีสัดส่วนการรับฟังวิทยุใกล้เคียงกัน โดยมีสัดส่วนร้อยละอยู่ในช่วง 39.9-55.0 เมื่อพิจารณาเฉพาะการ
รับฟังวิทยุทุกวัน พบว่าประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนร้อยละการรับฟังวิทยุทุกวันมากที่สุดเท่ากับ 11.9 
รองมาคือประชากรที่มีอายุ 50-59 ปี มีสัดส่วนร้อยละการรับฟังวิทยุทุกวันเท่ากับ 9.9 รายละเอียดผลการ
วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-74  
 

ตำรำงท่ี 4-74 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามช่วงอายุและความถี่ในการรับฟังวิทยุ 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมควำมถี่ในกำรรับฟังวิทยุ (%) 
รับฟังวิทยุ ไม่รับฟัง

วิทยุ ทุกวัน 4-6 วันต่อ
สัปดำห ์

3-4 วันต่อ
สัปดำห ์

1-2 วันต่อ
สัปดำห ์

1-3 คร้ังต่อ
เดือน 

ผลรวม 

6-19 ปี 3.5 5.0 9.7 8.2 13.5 39.9 60.1 

20-24 ปี 6.3 5.4 10.7 15.7 11.7 49.8 50.3 
25-29 ปี 8.1 7.0 7.3 12.0 13.8 48.2 51.8 
30-34 ปี 5.9 7.9 8.0 11.7 14.1 47.6 52.4 
35-39 ปี 5.4 11.0 9.2 10.8 18.6 55.0 45.0 
40-49 ปี 6.7 10.1 4.5 10.9 12.8 45.0 55.0 

50-59 ปี 9.9 9.1 7.6 7.2 9.6 43.4 56.5 
60 ปีขึ้นไป 11.9 7.8 12.3 6.1 7.6 45.7 54.3 

รวมทุกช่วงอาย ุ 6.5 8.0 8.4 10.4 13.6 46.9 53.1 
หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 59,790,211 คน แบ่งเป็นประชากรอายุ 6-19 ปีเท่ากับ 
10,667,056 คน ประชากรอายุ 20-14 ปีเท่ากับ 4,812,555 คน ประชากรอายุ 25-29 ปีเท่ากับ 6,459,852 คน ประชากร
อายุ 30-34 ปีเท่ากับ  10,231,822 คน ประชากรอายุ 35-39 ปีเท่ากับ 10,458,880 คน ประชากรอายุ 40-49 ปีเท่ากับ 
8,344,394 คน ประชากรอายุ 50-59 ปีเท่ากับ  5,054,405 คน และประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับ  3,761,247 คน   

 
เมื่อพิจารณาผลการส ารวจตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียงของประชากรอายุ 6 ปีขึ้น

ไปที่รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์จ านวน 19,942,606 คน จ าแนกตามช่วงอายุของประชากรและ
ช่วงเวลาการรับฟังวิทยุส าหรับการรับฟังวิทยุในวันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์) พบว่าประชากรรับฟังวิทยุในแต่ละ
ช่วงเวลามีค่าเฉลี่ยเวลาในการรับฟังวิทยุใกล้เคียงกันประมาณ 87-105 นาที โดยในช่วงเวลา 6.01-9.00 น. 
ประชากรที่มีอายุ 6-19 ปี 60 ปีขึ้นไป และ 50-59 ปี มีค่าเฉลี่ยเวลาในการรับฟังวิทยุมากที่สุดเท่ากับ 104 102 
และ 101 นาทีต่อวัน ตามล าดับ ส าหรับการรับฟังวิทยุในช่วงเวลาท างาน คือ 9.01-15.00 น. ประชากรที่มีอายุ 
25-29 ปี มีค่าเฉลี่ยเวลาในการรับฟังวิทยุมากที่สุดเท่ากับ 127 นาทีต่อวัน และส าหรับการรับฟังวิทยุในช่วงเวลา 
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00.01-6.00 น. ประชากรที่มีอายุ 25-29 ปี มีค่าเฉลี่ยในการรับฟังวิทยุมากที่สุดเท่ากับ 160 นาทีต่อวัน 
รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-75 
 
ตำรำงที่ 4-75 จ านวนเวลาเฉลี่ยในการรับฟังวิทยุของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังอย่างน้อย 1-2 วันต่อ
สัปดาห์ ในการรับฟังวิทยุในวันธรรมดา จ าแนกตามช่วงอายุและช่วงเวลาในการรับฟังวิทยุ 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

จ ำนวนเวลำเฉลี่ยในกำรรับฟังวิทยุของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังอย่ำงน้อย 1-2 วันต่อ
สัปดำห ์ในกำรรับฟังวิทยุในวันธรรมดำ จ ำแนกตำมช่วงเวลำรับฟังวิทยุ (นำทีต่อวัน) 

06.01  – 09.00 น.  09.01  - 15.00 น. 15.01  - 19.00 น. 19.01  - 00.00 น. 00.01  – 06.00 น. 

6-19 ปี 104 86 80 87 96 
20-24 ปี 93 111 91 107 109 
25-29 ปี 87 127 82 92 160 

30-34 ปี 87 88 88 80 121 
35-39 ปี 92 108 85 80 68 

40-49 ปี 87 100 84 90 93 
50-59 ปี 101 115 103 86 82 

60 ปีขึ้นไป 102 130 95 113 80 
ผลรวม 93 105 87 89 100 

 
เมื่อพิจารณาผลการส ารวจตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียงของประชากรอายุ 6 ปีขึ้น

ไปที่รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์จ านวน 19,942,606 คน จ าแนกตามช่วงอายุของประชากรและ
ช่วงเวลาการรับฟังวิทยุส าหรับการรับฟังวิทยุในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ พบว่าประชากรรับฟังวิทยุ
ในแต่ละช่วงเวลามีค่าเฉลี่ยเวลาในการรับฟังวิทยุใกล้เคียงกันประมาณ 94-109 นาที โดยในช่วงเวลา 6.01-9.00 
น. ประชากรอายุ 6-19 ปี มีค่าเฉลี่ยเวลาในการรับฟังวิทยุมากที่สุดเท่ากับ 139 นาทีต่อวัน ส าหรับการรับฟัง
วิทยุในช่วงเวลา 9.01-15.00 น. ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเวลาในการรับฟังวิทยุมากท่ีสุดเท่ากับ 
136 นาทีต่อวัน และส าหรับการรับฟังวิทยุในช่วงเวลา 00.01-6.00 น. ประชากรที่มีอายุ 30-34 ปี มีค่าเฉลี่ยใน
การรับฟังวิทยุมากที่สุดเท่ากับ 140 นาทีต่อวัน รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-76 
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ตำรำงที่ 4-76 จ านวนเวลาเฉลี่ยในการรับฟังวิทยุของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วัน
ต่อสัปดาห์ ในการรับฟังวิทยุในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จ าแนกตามช่วงอายุและช่วงเวลาในการ
รับฟังวิทยุ 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

จ ำนวนเวลำเฉลี่ยในกำรรับฟังวิทยุของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยอุย่ำงน้อย 1-2 วันต่อ
สัปดำห ์ในกำรรับฟังในวันเสำร์ - อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร  

จ ำแนกตำมช่วงเวลำรับฟังวิทยุ (นำทีต่อวัน) 

06.01  – 09.00 น.  09.01  - 15.00 น. 15.01  - 19.00 น. 19.01  - 00.00 น. 00.01  – 06.00 น. 

6-19 ปี 139 89 83 106 90 
20-24 ปี 104 116 93 116 113 

25-29 ปี 97 125 97 131 150 
30-34 ปี 95 108 93 114 140 
35-39 ปี 89 100 88 91 76 
40-49 ปี 86 102 95 118 85 

50-59 ปี 100 122 113 82 86 
60 ปีขึ้นไป 99 136 104 124 87 

ผลรวม 101 109 94 109 103 

 
เมื่อพิจารณาผลการส ารวจตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียงของประชากรที่มีอายุ 6 ปี

ขึ้นไปท่ีรับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์จ านวน 19,942,606 คน จ าแนกตามช่วงอายุของประชากรและ
ช่องทางในการรับฟัง โดยประชากรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง พบว่าประชากรรับฟังวิทยุผ่าน
เครื่องรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์มากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.0 โดยกลุ่มประชากรที่มีอายุในช่วง 40-49 ปี 
มีสัดส่วนร้อยละการรับฟังวิทยุผ่านเครื่องรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 64.8 ส าหรับการรับ
ฟังวิทยุผ่านเครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบตั้งโต๊ะพบว่ามีสัดส่วนร้อยละ 43.1 โดยกลุ่มประชากรที่มีอายุมากจะรับ
ฟังผ่านช่องทางดังกล่าวมากกว่ากลุ่มประชากรที่มีอายุน้อย นอกจากนี้ยังมีประชากรนิยมรับฟังวิทยุผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (รับฟังผ่านอินเทอร์เน็ต) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.7 โดยประชากรที่มีอายุอยู่ในช่วงก าลังศึกษา
และท างานจะมีสัดส่วนร้อยละการรับฟังมากกว่ากลุ่มประชากรในวัยเกษียณ รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดง
ในตารางที่ 4-77 
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ตำรำงที่ 4-77 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์ จ าแนกตามช่วง
อายุและช่องทางในการรับฟัง 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับฟังวิทยุอย่ำงน้อย 1-2 วันต่อสัปดำห์  
จ ำแนกตำมช่องทำงในกำรรับฟัง (%) 

วิทยุแบบต้ัง
โต๊ะ 

วิทยุใน
รถยนต์ 

โทรศัพท์มือ
ถือ  

รับฟังผ่ำน
สำยอำกำศ   

โทรศัพท์มือ
ถือ  

รับฟังผ่ำน
อินเทอร์ 

เน็ต 

สมำร์ททีวี 
รับฟังผ่ำน
อินเทอร์ 

เน็ต 

คอมพิว 
เตอร์ 

ต้ังโต๊ะ/
โน้ตบุ๊ค/
แท็บเล็ต   

อื่นๆ 

6-19 ปี 33.3 46.4 29.8 39.3 0.0 7.1 0.0 

20-24 ปี 36.0 54.8 10.2 52.8 6.9 31.4 1.3 
25-29 ปี 26.1 64.1 8.1 48.6 13.7 32.7 1.4 

30-34 ปี 41.2 54.3 15.2 44.0 14.0 18.9 0.0 
35-39 ปี 47.9 57.7 27.8 31.0 5.6 20.1 0.0 
40-49 ปี 40.0 64.8 9.4 37.5 13.6 23.0 0.0 
50-59 ปี 65.2 42.1 13.1 15.7 3.1 5.8 0.5 

60 ปีขึ้นไป 68.7 35.9 7.7 13.8 3.6 3.1 0.0 

รวมทุกช่วงอายุ 43.1 54.0 16.9 36.7 8.0 18.4 0.3 
หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุ 1-2 วันต่อสัปดาห์จนถึงทุกวันรวมทั้งหมดเท่ากับ 19,942,606 
คน แบ่งเป็นประชากรอายุ 6-19 ปีเท่ากับ 2,817,713 คน ประชากรอายุ 20-14 ปีเท่ากับ 1,829,616 คน ประชากรอายุ 25-
29 ปีเท่ากับ 2,223,755 คน ประชากรอายุ 30-34 ปีเท่ากับ 3,429,424 คน ประชากรอายุ 35-39 ปีเท่ากับ 3,808,105 คน 
ประชากรอายุ 40-49 ปีเท่ากับ 2,686,759 คน ประชากรอายุ 50-59 ปีเท่ากับ 1,714,727 คน และประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
เท่ากับ 1,432,506 คน   
 

เมื่อพิจารณาผลการส ารวจตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียงของประชากรอายุ 6 ปีขึ้น
ไปที่รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์จ านวน 19,942,606 คน จ าแนกตามช่วงอายุของประชากรและ
สถานที่ในการรับฟังวิทยุ โดยประชากรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 สถานที่ พบว่าประชากรเลือกรับฟังวิทยุ
ที่บ้านตนเองมากท่ีสุดมีสัดส่วนร้อยละเท่ากับ 77.2 โดยประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนการรับฟังวิทยุที่
บ้านตนเองมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.8 ส าหรับการรับฟังวิทยุในรถยนต์ส่วนบุคคลมีสัดส่วนร้อยละ
เท่ากับ 59.3 โดยประชากรที่มีอายุในวัยท างานจะมีสัดส่วนร้อยละการรับฟังวิทยุในรถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า
ประชากรในวัยศึกษาและวัยเกษียณ รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-78 
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ตำรำงที่ 4-78 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์ จ าแนกตามช่วง
อายุและสถานที่ในการรับฟังวิทยุ 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับฟังวิทยุอย่ำงน้อย 1-2 วันต่อสัปดำห์  
จ ำแนกตำมสถำนที่ในกำรรับฟังวิทยุ (%) 

ที่อยู่อำศัย รถยนต์ส่วนบุคคล   รถสำธำรณะ/ 
ขนส่งมวลชน 

ที่ท ำงำน สถำนที่อืน่ๆ 

6-19 ปี 82.1 44.0 4.8 3.6 14.3 

20-24 ปี 83.8 63.0 12.2 30.4 0.3 
25-29 ปี 74.3 71.1 14.8 39.1 2.5 

30-34 ปี 75.3 65.0 10.7 28.4 0.0 
35-39 ปี 71.5 66.5 9.9 30.3 2.1 
40-49 ปี 73.6 67.1 11.7 32.6 0.0 
50-59 ปี 74.6 45.5 4.2 22.5 5.5 

60 ปีขึ้นไป 93.8 34.9 0.0 14.9 3.1 
รวมทุกช่วงอายุ 77.2 59.3 9.1 25.7 3.4 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุ 1-2 วันต่อสัปดาห์จนถึงทุกวันรวมทั้งหมดเท่ากับ 19,942,606 
คน แบ่งเป็นประชากรอายุ 6-19 ปีเท่ากับ 2,817,713 คน ประชากรอายุ 20-14 ปีเท่ากับ 1,829,616 คน ประชากรอายุ 25-
29 ปีเท่ากับ 2,223,755 คน ประชากรอายุ 30-34 ปีเท่ากับ 3,429,424 คน ประชากรอายุ 35-39 ปีเท่ากับ 3,808,105 คน 
ประชากรอายุ 40-49 ปีเท่ากับ 2,686,759 คน ประชากรอายุ 50-59 ปีเท่ากับ 1,714,727 คน และประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
เท่ากับ 1,432,506 คน   
 

เมื่อพิจารณาผลการส ารวจตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียงของประชากรอายุ 6 ปีขึ้น
ไปที่รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์จ านวน 19,942,606 คน จ าแนกตามช่วงอายุของประชากรและ
วัตถุประสงค์ในการรับฟังวิทยุ โดยประชากรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์ พบว่าประชากรเลือก
รับฟังวิทยุเพ่ือความเพลิดเพลินมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.0 โดยประชากรทุกช่วงอายุมีสัดส่วนร้อยละ
ในการเลือกรับฟังวิทยุเพ่ือความเพลิดเพลินใกล้เคียงกัน รองมาคือการรับฟังเพ่ือรับทราบข่าวสารประจ าวันคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 84.4 โดยประชากรในวัยท างานและวัยเกษียณมีสัดส่วนการรับฟังวิทยุเพ่ือรับทราบข่าวสาร
มากกว่าประชากรในวัยศึกษา ส าหรับการรับฟังวิทยุเพ่ือรับทราบข่าวสารภายในชุมชนมีสัดส่วนร้อยละเท่ากับ 
47.6 โดยกลุ่มประชากรที่มีอายุมากจะมีสัดส่วนการรับฟังวิทยุเพ่ือรับทราบข่าวสารภายในชุมชนมากกว่ากลุ่ม
ประชากรที่มีอายุน้อย รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4-79 
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ตำรำงท่ี 4-79 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์ จ าแนกตามช่วง
อายุและวัตถุประสงค์ในการรับฟัง 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับฟังวิทยุอย่ำงน้อย 1-2 วันต่อสัปดำห์  
จ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ในกำรรับฟัง (%) 

ควำม
เพลิดเพลิน 

รับทรำบ
ข่ำวสำร

ประจ ำวัน 

รับทรำบ
ข่ำวสำร
ภำยใน
ชุมชน  

 

เป็น
กิจกรรม
ร่วมกับ
ผู้อื่น 

เป็น
ช่องทำง

แลกเปลี่ยน
ควำม
คิดเห็น 

รับข้อมูล
เพ่ิมเติมใน
เร่ืองท่ีไม่มี

ควำม
เชี่ยวชำญ 

เป็นสื่อใน
กำร

ช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

6-19 ปี 97.6 66.7 23.8 13.1 19.0 9.5 10.7 

20-24 ปี 98.7 78.5 38.6 26.1 28.7 17.2 5.6 
25-29 ปี 94.0 84.5 51.1 30.3 33.5 30.6 14.4 

30-34 ปี 98.4 88.1 59.3 26.7 23.5 24.3 11.9 
35-39 ปี 96.5 88.7 40.5 21.8 15.8 15.8 6.7 
40-49 ปี 96.8 92.4 59.8 27.6 24.4 18.2 15.2 
50-59 ปี 99.0 88.5 61.8 15.4 9.4 11.8 9.7 

60 ปีขึ้นไป 94.4 86.7 51.8 13.8 10.3 23.1 5.6 

รวมทุกช่วงอายุ 97.0 84.4 47.6 22.4 20.9 18.7 10.3 
หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายตุัง้แต่ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับฟังวิทยุ 1-2 วันต่อสัปดาห์จนถึงทุกวันรวมทั้งหมดเท่ากับ 19,942,606 
คน แบ่งเป็นประชากรอายุ 6-19 ปีเท่ากับ 2,817,713 คน ประชากรอายุ 20-14 ปีเท่ากับ 1,829,616 คน ประชากรอายุ 25-
29 ปีเท่ากับ 2,223,755 คน ประชากรอายุ 30-34 ปีเท่ากับ 3,429,424 คน ประชากรอายุ 35-39 ปีเท่ากับ 3,808,105 คน 
ประชากรอายุ 40-49 ปีเท่ากับ 2,686,759 คน ประชากรอายุ 50-59 ปีเท่ากับ 1,714,727 คน และประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
เท่ากับ 1,432,506 คน   

 
เมื่อพิจารณาผลการส ารวจตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียงของประชากรอายุ 6 ปีขึ้น

ไปที่รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์จ านวน 19,942,606 คน จ าแนกตามช่วงอายุของประชากรและ
ประเภทรายการที่รับฟัง โดยประชากรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ประเภทรายการ พบว่าประชากรส่วน
ใหญ่เลือกรับฟังรายการเพลงมากท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.2 โดยประชากรที่มีอายุ 20-24 ปี และ 6-19 ปี 
มีสัดส่วนร้อยละการรับฟังรายการเพลงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 97.7 และ 97.6 ตามล าดับ รองลงมาคือการรับ
ฟังรายการข่าวสารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.6 โดยประชากรอายุ 6-19 ปีมีสัดส่วนการรับฟังรายการข่าวสาร
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 86.9 และส าหรับรายการธรรมะมีสัดส่วนร้อยละการรับฟังเท่ากับ 5.3 โดยประชากรที่มี
อายุตั้งแต่ 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไปมีร้อยละการรับฟังรายการธรรมะมากที่สุด รายละเอียดการวิเคราะห์แสดง
ในตารางที่ 4-80 
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ตำรำงที่ 4-80 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์ จ าแนกตามช่วง
อายุและประเภทรายการที่รับฟัง 

ช่วงอำยุของ
ประชำกร 

ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับฟังวิทยุอย่ำงน้อย 1-2 วันต่อสัปดำห์  
จ ำแนกตำมประเภทรำยกำรที่รับฟัง (%) 

รำยกำร
เพลง 

รำยกำร
ข่ำวสำร 

รำยงำน
กำรจรำจร 

รำยกำร
สัมภำษณ์ 

รำยกำร
ถ่ำยทอด
สดกีฬำ 

รำยกำร
ทอล์คโชว์ 

รำยกำร
ตอบ

ปัญหำ 

รำยกำร
ธรรมะ 

6-19 ปี 97.6 86.9 2.4 0.0 7.1 11.9 3.6 0.0 
20-24 ปี 97.7 83.5 16.2 16.8 3.3 9.2 2.3 3.3 
25-29 ปี 91.9 76.4 33.5 33.8 12.3 9.2 1.4 2.1 
30-34 ปี 95.5 82.3 21.0 18.5 9.5 9.5 2.5 3.3 

35-39 ปี 95.4 85.2 24.6 18.7 8.8 8.5 4.2 1.1 
40-49 ปี 86.9 79.3 31.5 23.2 10.6 6.0 3.2 5.5 
50-59 ปี 89.0 70.7 22.3 7.6 7.6 2.1 5.0 16.5 

60 ปีขึ้นไป 86.2 68.7 11.8 2.6 12.8 4.1 6.7 25.6 
รวมทุกช่วง

อายุ 
93.2 80.6 20.9 16.0 9.0 8.1 3.4 5.3 

หมายเหตุ: จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่รับฟังวิทยุ 1-2 วันต่อสัปดาห์จนถึงทุกวันรวมทั้งหมดเท่ากับ 19,942,606 คน 
แบ่งเป็นประชากรอายุ 6-19 ปีเท่ากับ 2,817,713 คน ประชากรอายุ 20-14 ปีเท่ากับ 1,829,616 คน ประชากรอายุ 25-29 ปี
เท่ากับ 2,223,755 คน ประชากรอายุ 30-34 ปีเท่ากับ 3,429,424 คน ประชากรอายุ 35-39 ปีเท่ากับ 3,808,105 คน 
ประชากรอายุ 40-49 ปีเท่ากับ 2,686,759 คน ประชากรอายุ 50-59 ปีเท่ากับ 1,714,727 คน และประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
เท่ากับ 1,432,506 คน   
 

4.7 กำรเปรียบเทียบผลกำรส ำรวจกับกำรส ำรวจในอดีตที่ผ่ำนมำ 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลการมีเครื่องรับโทรทัศน์และเครื่องรับวิทยุภายในครัวเรือนของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ (ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ประมวลผลจากข้อมูลที่ได้รับจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนซึ่งมีการส ารวจเป็นประจ าทุกปี อย่างไรก็ตามข้อมูลการมีเครื่องรับโทรทัศน์และเครื่องรับ
วิทยุภายในครัวเรือนดังกล่าวไม่ได้แสดงในรายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน แต่
แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ของผังสถิติทางการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้น ปัจจุบันมีข้อมูล
แสดงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2555, ที่มา: http://164.115.22.198/statv2/bipage/ICT%20PAGE3.html) ในปี 
พ.ศ. 2550 ครัวเรือนในประเทศไทยมีเครื่องรับโทรทัศน์ประมาณ 17,316,054 ครัวเรือน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 
95.3 ของครัวเรือนทั้งหมด) และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2555 ครัวเรือนมีเครื่องรับ
โทรทัศน์ประมาณ 19,472,677 ครัวเรือน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 97.0 จากครัวเรือนทั้งหมด) เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการส ารวจที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2559 ครัวเรือนมีเครื่องรับโทรทัศน์ประมาณ 20,433,430 
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ครัวเรือน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.8 จากครัวเรือนทั้งหมด) จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2559 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีเครื่องรับโทรทัศน์ปรับตัวลดลง แต่จ านวนเครื่องรับโทรทัศน์มีจ านวนสูงขึ้นกว่าในปี พ.ศ. 2555  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในอดีต รายละเอียดผลการเปรียบเทียบการส ารวจการมี
เครื่องรับโทรทัศน์ของครัวเรือนแสดงในภาพที่ 4-54 และ 4-55 

ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูลการมีเครื่องรับวิทยุภายในครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในปี 
พ.ศ. 2550 ครัวเรือนในประเทศไทยมีเครื่องรับวิทยุประมาณ 10,953,909 ครัวเรือน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 60.3 
ของครัวเรือนทั้งหมด ) และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจนถึงปี พ.ศ. 2554 ครัวเรือนมีเครื่องรับวิทยุประมาณ 
11,491,229 ครัวเรือน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 57.5 จากครัวเรือนทั้งหมด) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2555 ครัวเรือน
ที่มีเครื่องรับวิทยุมีจ านวนลดลงมาเหลือประมาณ 11,116,786 ครัวเรือน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 55.6 จาก
ครัวเรือนทั้งหมด) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการส ารวจที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 ครัวเรือนมี
เครื่องรับวิทยุประมาณ 11,087,024 ครัวเรือน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 52.0 จากครัวเรือนทั้งหมด) จะเห็นได้ว่า
ในปี พ.ศ. 2559 ครัวเรือนมีเครื่องรับวิทยุมีจ านวนที่ต่ ากว่าในปี พ.ศ. 2555 แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 
จ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับวิทยุมีแนวโน้มการลดลงอย่างต่อเนื่อง การเปรียบเทียบการส ารวจการมีเครื่องรับ
วิทยุของครัวเรือนแสดงในภาพที่ 4-56 และ 4-57  
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ภำพที่ 4-54 การเปรียบเทียบผลการส ารวจการมีเครื่องรับโทรทัศน์ภายในครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 4-55 เปรียบเทียบผลการส ารวจร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับโทรทัศน์ 
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ภำพที่ 4-56 เปรียบเทียบผลการส ารวจการมีเครื่องรับวิทยุในครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 4-57 เปรียบเทียบผลการส ารวจร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับวิทยุ 
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4.8 ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนนิงำน และข้อเสนอแนะ 

1) กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ของกลุ่มตัวอย่ำง 
เนื่องจากในช่วงเวลาการด าเนินงานการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจ านวน 

6,200 ชุด ในพ้ืนที่ทั้งหมด 44 จังหวัด เป็นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2559 ช่วงเวลาดังกล่าวเป็น 
ช่วงฤดูฝนท าให้การลงพ้ืนที่เป็นไปอย่างล าบาก โดยเฉพาะการสัมภาษณ์ประชาชนตามบ้านเรือนนอกเขตพ้ืนที่
เทศบาล ท าให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนการด าเนินงานประมาณ 1 เดือน   

2) กำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง 
ในส่วนของปัญหาจากการสัมภาษณ์พบว่า การตอบการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ ครั้งที่ 1 

ใช้เวลา 30-45 นาทีส าหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ ซึ่งอาจท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจลดลง ดังนั้น
จ านวนข้อและระยะเวลาที่เหมาะสมของแบบสอบถามจึงไม่ควรนานเกิน 30 นาที นอกจากนี้ ข้อค าถามใน
แบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบเรียงล าดับความส าคัญของตัวเลือกค าตอบจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ซึ่งมีจ านวน
ตัวเลือกหลายตัวและมีความเป็นไปได้ที่จะได้ค าตอบไม่ครบ ที่ปรึกษาได้ใช้วิธีการให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลท า  
การอ่านให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ฟังตัวเลือกค าตอบทั้งหมดก่อนจึงค่อยเรียงล าดับความส าคัญ โดยเจ้าหน้าที่เก็บ
ข้อมูลจะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกค าตอบหากผู้ตอบแบบสอบถามไม่สามารถจ าตัวเลือกค าตอบได้หรือไม่
เข้าใจในตัวเลือกค าตอบ พบว่าวิธีการดังกล่าวท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบข้อค าถามลักษณะดังกล่าวได้
ครบถ้วนยิ่งขึ้นเปรียบเทียบกับการสัมภาษณ์ในการท าส ารวจ ครั้งที่ 1 หรือ Pre-test   

3) กลุ่มตัวอย่ำงผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำรมองเห็น 
ผลจากการตรวจสอบข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านของความบกพร่องทางการได้ยินและมองเห็น

พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดที่เก็บข้อมูลมีสภาพร่างกายที่ปกติ โดยพบกลุ่มตัวอย่ างที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินเพียง 2 ตัวอย่าง ท าให้จ านวนข้อมูลในส่วนของการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างผู้มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินและการมองเห็นไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ผล กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนน้อยกว่า  
30 ตัวอย่าง ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลในข้อค าถามท่ี 25 ของแบบสอบถามได้  

สาเหตุที่พบกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวน้อย เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ เลือกวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นแบบความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ท าให้มีโอกาสในการเจอครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นผู้มี 
ความบกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็นน้อย ในการด าเนินการศึกษาครั้งถัดไป ที่ปรึกษาเสนอให้ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) แทนการสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็นกล่าวคือเป็น 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเ ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและควรมีการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษาต่างๆ ที่มีผู้บกพร่อง
ทางการได้ยินและการมองเห็นท างานอยู่ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนสอนอาชีพผู้มีสภาพร่างกาย
บกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็น เป็นต้น เพ่ือท าการขอนัดหมายและเข้าสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว 
นอกเหนือจากการด าเนินการดังกล่าวแล้วยังมีประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาในส่วนของการตรวจสอบทาง



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-139 
 

จริยธรรมของข้อค าถามในแบบสอบถาม เนื่องจากแบบสอบถามดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และควรมีการพัฒนาเครื่องมือวิจัยหรือแบบสอบถามแยกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเท่านั้น  

4) ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
จากการท าส ารวจโดยจัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนจ านวน 6,434 ครัวเรือนทั่วประเทศแล้วจึงน าข้อมูล

ที่ได้มาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง กล่าวคือ เป็นการใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตัวอย่างมาอธิบายคุณลักษณะของประชากรในประเทศไทยนั้น ที่ปรึกษามีความเห็นว่าหากจะ
ด าเนินการท าส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลในครั้งต่อไป ควรพิจารณาเพ่ิมจ านวนครัวเรือนตัวอย่างให้มากขึ้นเพ่ือช่วย
ลดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  
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บทที่ 5 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการเริ่มให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

5.1 แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

การพิจารณาโครงการลงทุนของภาครัฐ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit 

Analysis) ต่อส่วนรวมที่จะได้รับจากการลงทุนเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการจัดการทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจ ากัดให้

เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เป็นการวิเคราะห์ทาง

การเงินเพ่ือพิจารณาถึงผลก าไรของโครงการในแง่ของผู้ลงทุน เพ่ือตอบปัญหาความคุ้มค่าของการลงทุนใน

โครงการ ขณะเดียวกันเป็นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ถึงความเหมาะสมของโครงการต่อประชาชนใน

สังคม โดยในทางทฤษฎีนั ้นมุ่งหวังที่จะหาทางเลือกที่ก่อให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพแบบพาเรโต13  

(Pareto Improvement) หรือการจัดสรรทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับคนอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มหรือท าให้

คนกลุ่มหนึ่งมีสถานภาพที่ดีขึ้นโดยที่ไม่ท าให้คนอีกกลุ่มตกต่ าลง แต่เนื่องจากในแต่ละสถานการณ์จะมี 

ค่าเสียโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดทางเลือกท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพดังกล่าว ในทาง

ปฏิบัติจึงให้ความส าคัญกับการพิจารณาแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนสูงที่สุด (ศูนย์ข้อมูลและ

วิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม, 2554: หน้า 11-12) 

ทั้งนี้การวิเคราะห์ต้องก าหนดมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์เชิงปริมาณให้มีมาตรฐานเวลาเดียวกัน 

โดยปรับมูลค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกันให้เป็นมูลค่า ณ เวลาปัจจุบัน  เพ่ือให้

สามารถน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได ้  

ส าหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ประกอบด้วย  

1. การก าหนดกลุ่มอ้างอิง: เป็นการวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนได้ส่ วนเสียจากโครงการ (Stakeholders 

scoping) อาจพิจารณาในระดับท้องถิ่น หรือในระดับประเทศ  รวมถึงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่

ครอบคลุมหรือขอบเขตทางกายภาพ (Geographical scoping) ส าหรับการศึกษา  

2. การก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้: เป็นการวิเคราะห์เพ่ือมองหาทางเลือกที่มีโอกาสก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพแบบพาเรโต โดยตัดตัวเลือกที่ไม่มีประสิทธิภาพเพ่ือท าให้กรอบการศึกษาแคบลง 

                                           
13 ประสิทธิภาพแบบพาเรโต ถูกกล่าวขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2438 โดย วิลเฟรโด พาเรโต นักเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ชาวอิตาเลียน ผู้คิดค้นทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก 
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3. การวิเคราะห์ผลกระทบทางบวกและลบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ: เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญต่อ

โครงการมากที่สุด เนื่องจากต้องมีการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมโดยต้องระบุผลกระทบทั้งหมดที่

จะเกิดขึ้น ปัจจัยผลักดันและผลที่ได้ของโครงการ  

4. การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากไม่ด าเนินโครงการ: เป็นการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบัน 

(Status quo) และผลเสียที่เป็นไปได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการด าเนินโครงการนั้น 

5. การคาดการณ์ผลกระทบเชิงปริมาณตลอดช่วงอายุของโครงการและแปลงเป็นมูลค่าตัวเงิน: ใน

ขั้นตอนนี้มีการตั้งสมมติฐานเพ่ือค านวณผลกระทบในรูปของมูลค่าตัวเงิน เนื่องจากบางครั้งไม่

สามารถหาข้อมูลประกอบการค านวณได้ครบถ้วน การประมาณการจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการ

ก าหนดสมมติฐานที่มีความน่าเชื่อถือจึงมีส่วนส าคัญที่จะหามูลค่าของโครงการในแต่ละปีตลอด

อายุของโครงการ 

6. การคิดลดต้นทุนและประโยชน์ของโครงการให้เป็นมูลค่า ณ ปัจจุบัน: เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการ

คาดการณ์ผลกระทบในรูปของมูลค่าที่เป็นตัวเงินแล้ว ต้องมีการคิดลดตัวเลขดังกล่าวย้อนกลับ

เพ่ือให้มีมาตรฐานเวลาเดียวกันส าหรับการเปรียบเทียบคือ ณ เวลาปัจจุบัน หรือเรียกว่ามูลค่า

ปัจจุบัน (Present Value) ค านวณได้จากสูตรการหามูลค่าปัจจุบัน ดังนี้ 

มูลค่าปัจจุบัน = [ กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี / (1+อัตราคิดลด)เวลา] 

โดย  เวลา = จ านวนปีนับจากเริ่มโครงการ  

อัตราคิดลด = (อัตราส่วนเงินกู้ x ต้นทุนเงินกู้หรือดอกเบี้ยเงินกู้) + (อัตราส่วนเงินทุน x  

       ต้นทุนเงินทุนหรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล) 

7. การค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value): เป็นการค านวณเพ่ือเปรียบเทียบต้นทุน

และผลประโยชน์ในเชิงปริมาณของโครงการหลังจากมีการคิดลดมูลค่าในอนาคตเป็นมูลค่า

ปัจจุบัน โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่เป็นบวกแสดงถึงผลการลงทุนที่คุ้มค่าและมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่

เป็นลบแสดงถึงผลการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า  

8. การเสนอทางเลือกจากผลการวิเคราะห์: เป็นการพิจารณาเสนอทางเลือกตามผลการวิเคราะห์ทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยจะเสนอให้ยอมรับโครงการหากโครงการมีความคุ้มค่าใน 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  และเสนอให้ไม่

ยอมรับโครงการหากโครงการไม่มีความคุ้มค่าในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและยังส่งผลกระทบทาง

ลบต่อสังคม ส่วนในกรณีที่โครงการมีความคุ้มค่าในการวิเคราะห์เชิงปริมาณแต่ส่งผลกระทบทาง



รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5-3 

 

ลบต่อสังคมหรือมีผลกระทบทางบวกต่อสังคมแต่ไม่มีความคุ้มค่าในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หาก

ยอมรับโครงการต้องมีแนวทางช่วยเหลือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการให้เหมาะสม 

5.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในการจัดท านโยบายการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับเศรษฐกิจ ระดับอุตสาหกรรม ระดับธุรกิจ และระดับประชาชน ดังภาพด้านล่าง 

ภาพที่ 5-1 แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

โดยท าการวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Impact) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Impact)  ในเชิงปริมาณคือการวิเคราะห์หามูลค่าสุทธิปัจจุบัน (Net Present Value) ของต้นทุนและ

ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจ โดยในระดับเศรษฐกิจเป็นการวิเคราะห์

ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product) ของประเทศ ในระดับ

อุตสาหกรรมเป็นการวิเคราะห์การเติบโตของอุตสาหกรรมและการลงทุน และในระดับธุรกิจเป็นการวิเคราะห์

รายได้ และค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงภาษีที่หน่วยธุรกิจน าส่งให้แก่รัฐ ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์

ต้นทุนและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับระดับบุคคลหรือผู้บริโภค 
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ภาพที่ 5-2 ห่วงโซ่คุณค่าของการให้บริการวิทยุกระจายเสียง 
ที่มา: ส านักงาน กสทช. 

ส าหรับการวิเคราะห์ด้านปริมาณ ได้พิจารณาแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าในภาพที่ 5-2 เป็น 

2 กลุ่มหลัก คือกลุ่มของผู้ให้บริการ (รายเดิม/รายใหม่) และกลุ่มของผู้ฟังวิทยุ นอกจากนี้เพ่ือให้การวิเคราะห์มี

ความครอบคลุมรอบด้านจึงได้มีการพิจารณาถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ

และรับบริการวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดกับภาครัฐด้วย แสดงได้ดังภาพด้านล่าง  

 

ภาพที่ 5-3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

จากภาพที่ 5-3 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าและผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของการพิจารณาถึงต้นทุนและ

ผลประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5-5 

 

1. กลุ่มผู้ให้บริการ (รายเดิม/รายใหม่) 

ผู้ ให้บริการอาจมีทั้งผู้ ให้บริการรายเดิมหรือมีรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมการให้บริการ

วิทยุกระจายเสียงในอนาคต โดยสามารถแบ่งเป็น กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการ และกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่าย 

ดังนี้ 

1.1 กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการ (กลุ่ม 1.1 ในภาพที่ 5-3) รวมทั้งผู้ผลิตรายการและผู้รวบรวมรายการ

ในห่วงโซ่คุณค่า โดยในระดับธุรกิจจะท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้ให้บริการแต่ละ

ประเภท ผู้ให้บริการช่องรายการจะมีรายได้จากค่าโฆษณาจากช่องรายการระบบดิจิตอล มีค่าใช้จ่ายหลักคือค่า

เช่าบริการโครงข่ายที่ต้องช าระแก่ผู้ให้บริการโครงข่าย และค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์กระจายเสียง

ระบบดิจิตอลที่ต้องจ่ายให้แก่กลุ่มผู้ผลิต/จัดจ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่าย นอกจากนี้ยังต้องช า ระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต ค่าประมูลคลื่นความถี่ (ส าหรับผู้ให้บริการช่องรายการประเภทธุรกิจ) และน าส่งภาษีเงินได้  

นิติบุคคลให้แก่รัฐบาล    

1.2 กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่าย (กลุ่ม 1.2 ในภาพที่ 5-3) ผู้ให้บริการโครงข่ายจะมีรายได้มาจากค่าเช่า

บริการโครงข่ายกระจายเสียงระบบดิจิตอลจากผู้ให้บริการช่องรายการ และมีค่าใช้จ่ายจากการลงทุนติดตั้ง

และบ ารุงรักษาโครงข่าย โดยจ่ายให้แก่กลุ่มผู้ผลิต/จัดจ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์สิ่งอ านวย  

ความสะดวก รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและน าส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่รัฐบาล  

2. กลุ่มผู้ฟังวิทยุ 

ส าหรับกลุ่มผู้ฟังวิทยุ (กลุ่ม 2 ในภาพที่ 5-3) จะต้องมีต้นทุนในการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณวิทยุใหม่

เ พ่ื อ ใช้ ป ระ โ ยชน์ จ ากการ รั บส่ ง สัญญาณวิ ทยุ ก ระจาย เสี ย ง ในระบบดิ จิ ตอล  โ ดยจ่ า ย ให้ แก่  

กลุ่มผู้ผลิต/จัดจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุ ในการศึกษานี้จะเน้นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพส าหรับกลุ่มของ

ผู้ฟังวิทยุ แต่ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องรับวิทยุจะมีผลต่อผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

ของบริการกระจายเสียงและเป็นต้นทุนที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคของประชาชนถือ

เป็นส่วนหนึ่งของ GDP ดังนั้นจึงต้องน าค่าใช้จ่ายส่วนนี้คิดเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือให้ 

การพิจารณาผลกระทบต่อ GDP มีความครบถ้วน 

3. ผู้ผลิต/จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 

ผู้ผลิต/จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย   

3.1 กลุ่มผู้ผลิต/จ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก (กลุ่ม 3.1 ในภาพที่  

5-3)  ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีรายได้จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ให้กับผู้ให้บริการโครงข่ายเมื่อมีการรับส่งสัญญาณ
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วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้กับผู้ให้บริการช่องรายการวิทยุ 

ทั้งนี ้ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกต้องน าส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่รัฐบาล  

3.2 กลุ่มผู้ผลิต/จัดจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุ ทั้งเครื่องรับวิทยุแบบตั้งโต๊ะและเครื่องรับวิทยุใน

รถยนต์ (กลุ่ม 3.2 ในภาพที่ 5-3) มีโอกาสในการจ าหน่ายอุปกรณ์ได้มากขึ้นเพราะผู้ฟังวิทยุจ าเป็นต้องซื้อ

เครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลแทนเครื่องเดิมที่เป็นระบบแอนะล็อก ทั้งนี้การวิเคราะห์ไม่ครอบคลุมผู้ผลิต/จัด

จ าหน่ายอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่สามารถรับสัญญาณวิทยุภาคพ้ืนดินได้ เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวยังไม่มีการผลิต

อย่างแพร่หลายจากกรณีศึกษาต่างประเทศ ผู้ผลิต/จัดจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุจะต้องน าส่งภาษีเงินได้

นิติบุคคลให้แก่รัฐบาล  

4. รัฐบาล 

ผลประโยชน์ที่เกิดกับรัฐบาล (กลุ่ม 4 ในภาพที่ 5-3) มาจากรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ส่วนหนึ่งมาจาก

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุ (จากผู้ให้บริการช่องรายการวิทยุ ผู้ให้บริการ

โครงข่าย และผู้ผลิต/จ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก) และรายได้จากการประมูล

คลื่นความถี่ (ช่องรายการประเภทธุรกิจ) และรายได้ภาษีจากผู้ประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน

ต้นทุนของภาครัฐคือค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล  

ผลสรุปจากการวิเคราะห์ทางด้านปริมาณจะแสดงผลกระทบต่อ GDP และรายได้ที่จะเข้าสู่รัฐบาล 

สรุปตามกรอบด้านล่างของภาพที่ 5-3 โดยมีแนวทางการค านวณ ดังนี้ 

1. ผลกระทบต่อ GDP ของประเทศ: ค านวณจากวิธีวัดรายจ่ายที่จ่ายให้สินค้าและบริการขั้นสุดท้าย 

(Expenditure approach) จากสูตร C+I+G+(X-M) โดย 

C: Consumption = รายจ่ายด้านการอุปโภคบริโภค มาจากค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องรับ

สัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล 

I: Investment = รายจ่ายด้านการลงทุน มาจากค่าใช้จ่ายลงทุนในการวางโครงข่าย และ 

ผลทวีคูณจากการลงทุน (Multiplier effect)  

G: Government spending = รายจ่ายของรัฐบาล ยังไม่มีมูลค่าเพ่ิมในการวิเคราะห์นี้  

เนื่องจากจ าเป็นต้องอ้างอิงจากนโยบายสนับสนุนในภายภาคหน้า  

X-M: Net exports = รายจ่ายสุทธิของต่างประเทศที่ซื้อสินค้าผลิตในประเทศหรือการส่งออก

สุทธิ ซึ่งมาจากมูลค่าการส่งออก (Export) ลบด้วยการน าเข้า (Import)   
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2. รายได้ที่จะเข้าสู่รัฐบาล: จากการวิเคราะห์คือผลรวมจากรายได้ที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ได้แก่  

ค่าประมูลคลื่นความถ่ี ค่าขอใบอนุญาตประกอบกิจการ แค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการต่างๆ และ

รายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ผู้ประกอบการน าส่งให้รัฐ 

5.3 สมมติฐานการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

เป็นการศึกษาเฉพาะต้นทุนและผลประโยชน์ส่วนเพ่ิม ( Incremental cost and benefit) โดยเปรียบเทียบ

การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบเดิม (แอนะล็อก) กับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอล มีสมมติฐานส าคัญ ได้แก่ 

การก าหนดมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอลของโครงการวิจัยตัวชี้วัดฯ ก าหนดให้ใช้มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ที่ได้รับการรับรองตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU-R BS.1114 ระบบ A 

(DAB+) ซึ่งเป็นระบบที่คาดว่าประเทศไทยจะเลือกน ามาใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล14 

ส าหรับระบบ A หรือระบบ Eureka 147 Digital Audio Broadcasting (DAB) พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับ

การรับสัญญาณกับอุปกรณ์เครื่องรับแบบประจ าที่ แบบพกพา และแบบติดตั้งในรถยนต์ โดยสหภาพ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งยุโรป (European Braodcasting Union: EBU) ภายใต้โครงการ 

Eureka project 147 เมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยได้รับความนิยมใช้งานในหลายประเทศมีความโดดเด่นด้านระบบ

การรับส่งสัญญาณกระจายเสียง รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเป็นระบบที่มีความจุของ

ช่องสัญญาณขนาดใหญ่ มีความสามารถส่งสัญญาณได้หลายโปรแกรม 

ส่วนเทคโนโลยี DAB+ ได้พัฒนาต่อจากระบบ DAB ใน พ.ศ. 2550 มีการพัฒนาเพ่ิมเทคโนโลยี AAC 

(Advance Audio Codec) เข้ามาในระบบ DAB เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบ DAB+ โดย AAC คือ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการบีบอัด (Compression) ที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เปลี่ยนมาใช้การบีบอัดไฟล์

แบบใหม่ที่เรียกว่า MPEG-4 HE-AACv1 (High Efficiency Advance Audio Codec version 2) ซึ่งมีคุณภาพการ

บีบอัดสัญญาณเพ่ิมขึ้น สามารถจัดการกับเสียงที่ความถี่สูงได้ดีและใช้งานบิทเรทต่ า เทคโนโลยี DAB+ จึงสามารถ

                                           
14 อ้างอิงข้อมูลจากส านกังาน กสทช. 
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รองรับจ านวนรายการได้สูงสุดถึง 63 รายการ ทั้งนี้การรวมสัญญาณขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสียงและมัลติมีเดียที่

ต้องการใช้งาน 

การออกใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการในกิจการกระจายเสียง 

การเริ่มระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอลมีผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วง

โซ่คุณค่าเปลี่ยนแปลงไป การออกใบอนุญาตควรมีความสอดคล้องกับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

สามารถแบ่งใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบการออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

ใบอนุญาตผู้ให้บริการโครงข่าย (MUX operator/Network provider) 

จากประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

พ.ศ. 2555 ผู้ที่สนใจให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงสามารถยื่นขอใบอนุญาต และช าระอัตราค่าธรรมเนียมพิจารณา 

ค าขอ แบ่งระดับการให้บริการเป็นการให้บริการในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ โดยต้องจัดส่งแผนการ

ประกอบกิจการที่สามารถสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของการให้บริการ ขอบเขตพ้ืนที่ในการให้บริการ คุณภาพของ 

การให้บริการ นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการให้บริการ แนวทางการคุ้มครอง

ผู้ใช้บริการหรือการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ

การพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการโครงข่าย อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอใบอนุญาตส าหรับการให้บริการในแต่ละ

ระดับแสดงตามตารางด้านล่าง 

ตารางท่ี 5-1 อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอใบอนุญาต (ผู้ให้บริการโครงข่าย) 
ใบอนุญาตส าหรับกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มี

โครงข่าย และใช้คลื่นความถี ่
ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาต (บาท) 

ระดับท้องถิ่น 10,000 

ระดับภูมิภาค 100,000 
ระดับชาติ 500,000 

ภายหลังได้รับการใบอนุญาตฯ ผู้รับใบอนุญาตจะสามารถให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงได้ตาม

ประกาศ กสทช . คือไม่เกิน 15 ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต โดยผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราสูงสุดร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 15 และน าส่งเงินรายปีเข้า

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

                                           
15 อ้างอิงจาก (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทศัน์ (ฉบับที่ 2) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีอาจเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะอตัราก้าวหนา้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2560 เป็นต้น
ไป โดยขณะที่จัดท ารายงานการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ฯ (ร่าง) ประกาศฯ นี้ อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
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(กทปส.) สูงสุดในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องด าเนินการติดตั้ง

และขยายโครงข่ายและอุปกรณ์เพ่ือรองรับการให้บริการตามเงื่อนไขใบอนุญาตฯ 

ใบอนุญาตผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility services provider) 

ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ผู้สนใจให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ต้อง

ช าระค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตเพ่ือให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก แบ่งเป็นระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 

และระดับชาติ ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยต้องจัดส่งข้อมูลด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทาง

การเงิน แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการสิ่ง

อ านวยความสะดวก ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตส าหรับการให้บริการในแต่ละระดับแสดงตามตารางด้านล่าง 

ตารางท่ี 5-2 อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอใบอนุญาต (ผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก) 
ใบอนุญาต ส าหรับกิจการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาต (บาท) 

ระดับท้องถิ่น 5,000 
ระดับภูมิภาค 50,000 

ระดับชาติ 250,000 

ภายหลังได้รับใบอนุญาตฯ ผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกสามารถให้บริการได้ตาม

ประกาศ กสทช. คือไม่เกิน 15 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตรายปีสูงสุดในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย และน าส่งเงินรายปีเข้า กทปส. สูงสุดใน

อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานหรือ

สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการให้บริการกิจการกระจายเสียงภายในไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตฯ 

ใบอนุญาตผู้ให้บริการช่องรายการ (Service provider) 

ตาม พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ผู้สนใจประกอบกิจการ

กระจายเสียงจ าเป็นต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 7 ปี โดยใบอนุญาต 

ผู้ให้บริการช่องรายการแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
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1.1 กิจการบริการสาธารณะประเภทที่ 1 เพ่ือส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ 

สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.2 กิจการบริการสาธารณะประเภทที่ 2 เพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ 

1.3 กิจการบริการสาธารณะประเภทที่ 3 เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอัน

ดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือ  

การส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็น

ประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจที่มีกิจกรรม เพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณอ่ืน 

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ

ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ โดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจและสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เ พ่ือแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ  

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

3.1 ระดับท้องถิ่น 

3.2 ระดับภูมิภาค 

3.3 ระดับชาติ 

ผู้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการบริการกระจายเสียงทุกประเภทต้องช าระค่า พิจารณาค าขอ

ใบอนุญาตแบบที่ 3 ส าหรับกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Service provider) ที่มีโครงข่ายและใช้

คลื่นความถี่ ดังแสดงในตารางด้านล่าง 

ตารางท่ี 5-3 อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอใบอนุญาต (ผู้ให้บริการช่องรายการ) 

ใบอนุญาตส าหรับกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มี
โครงข่าย และใช้คลื่นความถี ่

ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาต (บาท) 

ระดับท้องถิ่น 10,000 
ระดับภูมิภาค 100,000 
ระดับชาติ 500,000 

ส าหรับผู้ประกอบกิจการบริการสาธารณะ และบริการชุมชน ให้ช าระเฉพาะค่าพิจารณาค าขอ
ใบอนุญาต โดยส านักงาน กสทช. จะพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการฯ จากคุณสมบัติและแผนประกอบ
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กิจการ ส่วนผู้ประกอบกิจการบริการธุรกิจในทุกระดับ ส านักงาน กสทช. จะพิจารณาอนุญาตประกอบ
กิจการฯ ด้วยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ โดยเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ถือเป็นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายปีที่ต้องส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน  อ้างอิงจาก ประกาศของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 80/2557 นอกจากค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่
ต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละ 1.5 ของรายได้ 0-5 ล้านบาทก่อนหักค่าใช้จ่าย 
และร้อยละ 2 ของรายได้ 5 ล้านบาทขึ้นไปก่อนหักค่าใช้จ่าย16 และน าส่งเงินรายปีเข้า กทปส. ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 

อายุโครงการส าหรับการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลของโครงการวิจัยตัวชี้วัดฯ มีอายุโครงการส าหรับการวิเคราะห์ 15 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดของการให้
ใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการ (ใบอนุญาตผู้ให้บริการช่องรายการมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 7 ปี ส่วนใบอนุญาตของ 
ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 15 ปี) โดยการก าหนดอายุ
โครงการในลักษณะดังกล่าวจะท าให้ทราบว่าตลอดอายุของใบอนุญาตนั้น ผู้ประกอบการที่ต้องขอใบอนุญาต
ด าเนินการทั้ง 3 กลุ่ม มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างไร 

ทั้งนี ้มีการแบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงท่ี 1: ปีที่ 1-3 ของอายุโครงการ (3 ปี) หรือ พ.ศ. 2560–2562 เป็นช่วงของการทดลองให้บริการ 

ช่วงท่ี 2: ปีที่ 4-10 ของอายุโครงการ (7 ปี) หรือ พ.ศ. 2563–2569 เป็นช่วงของการให้บริการเชิงพาณิชย์ 

ช่วงท่ี 3: ปีที ่11-15 ของอายุโครงการ (5 ปี) หรือ พ.ศ. 2570-2574 เป็นช่วงของการขยายระยะเวลา

ใบอนุญาตส าหรับผู้ให้บริการช่องรายการ โดยไม่ต้องประมูลใหม่เพ่ือรับสิทธิในการถือครอง

คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการเชิงพาณิชย์ 

 การก าหนดกรณีศึกษาส าหรับจ านวนการให้ใบอนุญาต 

ที่ปรึกษาและคณะท างานจากส านักงาน กสทช. ร่วมกันพิจารณาก าหนดกรณีศึกษาส าหรับ 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยมีการ

                                           
16 อ้างอิงจาก ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ซ่ึงในขณะที่ท าการศึกษายังไม่มีการออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) ที่เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปี โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศฯ ฉบับที่ 2 มีผลต่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการฯ เล็กน้อย กล่าวคือกรณีศึกษาที่มี NPV 
เป็นบวกจะมีมูลค่าเป็นบวกสูงขึ้น และกรณีศึกษาที่มี NPV ติดลบจะติดลบน้อยลง แต่ไม่ได้มีผลกระทบสูงจนท าให้ผลของการวิเคราะห์โครงการฯ เปลี่ยนแปลง 
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พิจารณาจากจ านวนผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบัน และการจัดสรรคลื่นความถ่ีส าหรับกิจการบริการ

ชุมชนไม่น้อยกว่า 20% ของคลื่นความถี่ในแต่ละพ้ืนที่ของการอนุญาตประกอบกิจการตามแผนแม่บทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (2555-2559) โดยได้ก าหนดกรณีศึกษาทั้งหมด 5 กรณีศึกษา ดังนี้ 
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1) กรณีศึกษาที่ 1 (2N+1L 80% Pop.): ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ 2 ราย ผู้ให้บริการโครงข่าย

ระดับท้องถิ่น 1 ราย (39 พ้ืนที่) และโครงข่ายสัญญาณครอบคลุมสูงสุด 80% ของจ านวนประชากร 

(สัดส่วนช่องรายการระดับชาติ บริการสาธารณะ 50: บริการธุรกิจ50, สัดส่วนช่องรายการระดับ

ท้องถิ่น บริการสาธารณะ 30: บริการธุรกิจ 50: บริการชุมชน20) 

ตารางท่ี 5-4 สรุปการก าหนดกรณีศึกษาที่ 1 
 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 
จ านวนผู้ให้บริการโครงข่าย
ระดับชาติ  
(National MUX) 

2 2 2 

จ านวนผู้ให้บริการโครงข่าย
ระดับท้องถิ่น 
(Local MUX) 

0 1 1 

จ านวนช่องรายการ/MUX 18 รายการ 18 รายการ 18 รายการ 
จ านวนพื้นที่ให้บริการระดับ
ท้องถิ่นทั่วประเทศ 

39 พื้นที่ 39 พื้นที่ 39 พื้นที่ 

จ านวนช่องรายการ 
ระดับชาต ิ

36 รายการ 36 รายการ 36 รายการ 

จ านวนช่องรายการระดับ
ท้องถิ่น 

0 702 รายการ 
(1 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 

702 รายการ 
(1 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 
จ านวนช่องรายการแยกตามประเภทบริการ 

- บริการสาธารณะ  
(ระดับชาติ 50% 
ระดับท้องถิ่น 30%) 

18 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 195 รายการ 
(5 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 195 รายการ 
(5 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

- บริการธุรกิจ  
(ระดับชาติ 50% 
ระดับท้องถิ่น 50%) 

18 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(9 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(9 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

- บริการชุมชน  
(ระดับท้องถิ่น 20%) 

0 ระดับท้องถิ่น 156 รายการ 
(4 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับท้องถิ่น 156 รายการ 
(4 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ความครอบคลุมของ
โครงข่ายสญัญาณ  
(% ของจ านวนประชากร) 

15%  
(อ้างอิงจากผลการศึกษา

ของ ITU) 

80% 80% 
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2) กรณีศึกษาที่ 2 (2N+1L 95% Pop.): ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ 2 ราย ผู้ให้บริการโครงข่าย

ระดับท้องถิ่น 1 ราย (39 พ้ืนที่) และโครงข่ายสัญญาณครอบคลุมสูงสุด 95% ของจ านวนประชากร  

(สัดส่วนช่องรายการระดับชาติ บริการสาธารณะ 50: บริการธุรกิจ 50, สัดส่วนช่องรายการระดับ

ท้องถิ่น บริการสาธารณะ 30: บริการธุรกิจ 50: บริการชุมชน 20) 

ตารางท่ี 5-5 สรุปการก าหนดกรณีศึกษาที่ 2 
 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 
จ านวนผู้ให้บริการโครงข่าย
ระดับชาติ  
(National MUX) 

2 2 2 

จ านวนผู้ให้บริการโครงข่าย
ระดับท้องถิ่น 
(Local MUX) 

0 1 1 

จ านวนช่องรายการ/MUX 18 รายการ 18 รายการ 18 รายการ 

จ านวนพื้นที่ให้บริการระดับ
ท้องถิ่นทั่วประเทศ 

39 พื้นที่ 39 พื้นที่ 39 พื้นที่ 

จ านวนช่องรายการ 
ระดับชาต ิ

36 รายการ 36 รายการ 36 รายการ 

จ านวนช่องรายการระดับ
ท้องถิ่น 

0 702 รายการ 
(1 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 

702 รายการ 
(1 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 
จ านวนช่องรายการแยกตามประเภทบริการ 
- บริการสาธารณะ  

(ระดับชาติ 50% 
  ระดับท้องถิ่น 30%) 

18 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 195 รายการ 
(5 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 195 รายการ 
(5 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

- บริการธุรกิจ   
(ระดับชาติ 50% 

  ระดับท้องถิ่น 50%) 

18 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(9 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(9 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

- บริการชุมชน  
(ระดับท้องถิ่น 20%) 

0 ระดับท้องถิ่น 156 รายการ 
(4 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับท้องถิ่น 156 รายการ 
(4 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ความครอบคลุมของ
โครงข่ายสญัญาณ  
(% ของจ านวนประชากร) 

15% 
(อ้างอิงจากผลการศึกษา

ของ ITU) 

95% 95% 
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3) กรณีศึกษาที่ 3 (2N+0L 80% Pop.): ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ 2 ราย ไม่มีผู้ให้บริการ

โครงข่ายระดับท้องถิ่น และโครงข่ายสัญญาณครอบคลุมสูงสุด 80% ของจ านวนประชากร (สัดส่วน

ช่องรายการระดับชาติ บริการสาธารณะ 50: บริการธุรกิจ 50, ไม่มีช่องรายการระดับท้องถิ่น) 

ตารางท่ี 5-6 สรุปการก าหนดกรณีศึกษาที่ 3 
 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที ่2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 
จ านวนผู้ให้บริการโครงข่าย
ระดับชาติ  
(National MUX) 

2 2 2 

จ านวนผู้ให้บริการโครงข่าย
ระดับท้องถิ่น 
(Local MUX) 

0 0 0 

จ านวนช่องรายการ/MUX 18 รายการ 18 รายการ 18 รายการ 
จ านวนพื้นที่ให้บริการระดับ
ท้องถิ่นทั่วประเทศ 

- - - 

จ านวนช่องรายการ 
ระดับชาต ิ

36 รายการ 36 รายการ 36 รายการ 

จ านวนช่องรายการระดับ
ท้องถิ่น 

0 0 0 

จ านวนช่องรายการแยกตามประเภทบริการ 
- บริการสาธารณะ    

(ระดับชาติ 50% 
  ระดับท้องถิ่น 50%) 

18 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
 

ระดับชาติ 18 รายการ 
 

- บริการธุรกิจ    
(ระดับชาติ 50% 
  ระดับท้องถิ่น 50%) 

18 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
 

ระดับชาติ 18 รายการ 
 

- บริการชุมชน 0 0 0 

ความครอบคลุมของ
โครงข่ายสญัญาณ  
(% ของจ านวนประชากร) 

15% 
(อ้างอิงจากผลการศึกษา

ของ ITU) 

80% 80% 
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4) กรณีศึกษาที่ 4 (2N+2L 80% Pop., สาธารณะ 25: ธุรกิจ 25: ชุมชน 50): ผู้ให้บริการโครงข่าย

ระดับชาติ 2 ราย ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับท้องถิ่น 2 ราย (39 พ้ืนที่) และโครงข่ายสัญญาณ

ครอบคลุมสูงสุด 80% ของจ านวนประชากร (สัดส่วนช่องรายการระดับชาติ บริการสาธารณะ 25: 

บริการธุรกิจ 75, สัดส่วนช่องรายการระดับท้องถิ่น บริการสาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 25: 

บริการชุมชน 50) 

ตารางท่ี 5-7 สรุปการก าหนดกรณีศึกษาท่ี 4 
 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 
จ านวนผู้ให้บริการโครงข่าย
ระดับชาติ  
(National MUX) 

2 2 2 

จ านวนผู้ให้บริการโครงข่าย
ระดับท้องถิ่น 
(Local MUX) 

0 2 2 

จ านวนช่องรายการ/MUX 18 รายการ 18 รายการ 18 รายการ 
จ านวนพื้นที่ให้บริการระดับ
ท้องถิ่นทั่วประเทศ 

39 พื้นที่ 39 พื้นที่ 39 พื้นที่ 

จ านวนช่องรายการ 
ระดับชาต ิ

36 รายการ 36 รายการ 36 รายการ 

จ านวนช่องรายการระดับ
ท้องถิ่น 

0 1,404 รายการ 
(2 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 

1,404 รายการ 
(2 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 
จ านวนช่องรายการแยกตามประเภทบริการ 
- บริการสาธารณะ   

(ระดับชาติ 50% 
  ระดับท้องถิ่น 25%) 

9 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 9 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับชาติ 9 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

- บริการธุรกิจ     
(ระดับชาติ 50% 

  ระดับท้องถิ่น 25%) 

27 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 27 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับชาติ 27 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

- บริการชุมชน  
(ระดับท้องถิ่น 50%)  

0 ระดับท้องถิ่น 702 รายการ 
(36 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับท้องถิ่น 702 รายการ 
(36 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ความครอบคลุมของ
โครงข่ายสญัญาณ  
(% ของจ านวนประชากร) 

15% 
(อ้างอิงจากผลการศึกษา

ของ ITU) 

80% 80% 
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5) กรณีศึกษาที่ 5 (2N+2L 80% Pop., สาธารณะ 25: ธุรกิจ 50: ชุมชน 25): ผู้ให้บริการโครงข่าย

ระดับชาติ 2 ราย ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับท้องถิ่น 2 ราย (39 พ้ืนที่) และโครงข่ายสัญญาณ

ครอบคลุมสูงสุด 80% ของจ านวนประชากร (สัดส่วนช่องรายการระดับชาติ บริการสาธารณะ 50: 

บริการธุรกิจ 50, สัดส่วนช่องรายการระดับท้องถิ่น บริการสาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 50: 

บริการชุมชน 25) 

ตารางท่ี 5-8 สรุปการก าหนดกรณีศึกษาท่ี 5 
 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 
จ านวนผู้ให้บริการโครงข่าย
ระดับชาติ  
(National MUX) 

2 2 2 

จ านวนผู้ให้บริการโครงข่าย
ระดับท้องถิ่น 
(Local MUX) 

0 2 2 

จ านวนช่องรายการ/MUX 18 รายการ 18 รายการ 18 รายการ 
จ านวนพื้นที่ให้บริการระดับ
ท้องถิ่นทั่วประเทศ 

39 พื้นที่ 39 พื้นที่ 39 พื้นที่ 

จ านวนช่องรายการ 
ระดับชาต ิ

36 รายการ 36 รายการ 36 รายการ 

จ านวนช่องรายการระดับ
ท้องถิ่น 

0 1,404 รายการ 
(2 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 

1,404 รายการ 
(2 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 
จ านวนช่องรายการแยกตามประเภทบริการ 
- บริการสาธารณะ  

(ระดับชาติ 50% 
  ระดับท้องถิ่น 25%) 

18 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39พื้นที่) 

- บริการธุรกิจ    
(ระดับชาติ 50% 
  ระดับท้องถิ่น 50%) 

18 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 702 รายการ 
(36 รายการ x 39พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 702 รายการ 
(36 รายการ x 39พื้นที่) 

- บริการชุมชน  
(ระดับท้องถิ่น 25%) 

0 ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39พื้นที่) 

ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39พื้นที่) 

ความครอบคลุมของ
โครงข่ายสญัญาณ  
(% ของจ านวนประชากร) 

15% 
(อ้างอิงจากผลการศึกษา

ของ ITU) 

80% 80% 
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5.4 โอกาสการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ 

การเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลช่วยเพ่ิมโอกาสในการเกิดธุรกิจใหม่ใน
ประเทศไทยโดยมาจากเหตุผลหลักคือโครงสร้างทางอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการให้บริการ
วิทยุกระจายเสียงในระดับชาติ (Nationwide) และจากความสามารถในการส่งข้อมูล (ข้อความและภาพ) ไป
พร้อมกับสัญญาณเสียงของระบบดิจิตอล  

ที่มา: ส านักงาน กสทช. 

จากภาพจะเห็นว่า หากเปลี่ยนจากการรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบแอนะล็อกที่สถานีวิทยุเป็น
ผู้ด าเนินการเองเกือบทุกขั้นตอนของการให้บริการมาเป็นการรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลจะท าให้สามารถ
แยกการประกอบกิจการในแต่ละด้านได้ตามความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการ จึงนับว่าเป็นโอกาสส าคัญที่จะ
ท าให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมมากขึ้น โดยช่วยลดการผูกขาดจากผู้ประกอบการรายใหญ่รวมทั้งเพ่ิม
โอกาสให้ผู้ผลิตรายการสามารถเข้าถึงช่องทางที่จะน าพารายการไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางและตรง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  

นอกจากนี้การเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง ตั้งแต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อหารายการไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์
รับส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบดิจิตอล หรือแม้กระทั่งผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุ ทั้งเครื่องรับสัญญาณ
วิทยุแบบตั้งโต๊ะและเครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบติดตั้งในรถยนต์ ที่ต่างมีโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากการรับส่ง
สัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอล ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือการขยายโครงข่ายและการให้บริการรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอล ขณะเดียวกันผู้บริโภคมีความต้องการ
ซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยุเครื่องใหม่เพ่ือรับฟังรายการที่กระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ส่วนความสามารถในการส่งข้อมูล (ข้อความและภาพ) ไปพร้อมกับเสียงของระบบดิจิตอลช่วยเพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจให้กับทั้งผู้ให้บริการช่องรายการ และผู้ประกอบการนอกอุตสาหกรรม โดยฝ่ายผู้ให้บริการช่อง
รายการสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาเพ่ือดึงดูดผู้บริโภคและท าให้ได้เกิดรายได้ค่าโฆษณา รวมทั้งมีโอกาสท า
การตลาดรูปแบบใหม่โดยการร่วมมือกับเจ้าของสินค้าที่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ่ืนที่มีลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ตัวอย่างเช่น สถานีวิทยุและร้านกาแฟท าข้อตกลงร่วมกัน โดยสถานีวิทยุให้พ้ืนที่โฆษณา
แก่ร้านอาหาร บาร์โค้ดส าหรับรับส่วนลด รูปภาพ และอ่ืนๆ ในขณะที่ร้านอาหารเปิดสถานีวิทยุภายในร้าน 
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เพ่ือขยายฐานลูกค้าจากการเพ่ิมฐานลูกค้าของทั้งสองฝ่าย เป็นต้น ซึ่งแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของการมี
ช่องรายการวิทยุระบบดิจิตอลคือจะท าให้การแข่งขันทางด้านการออกแบบเนื้อหารายการมีสูงขึ้น ซึ่งก็จะเป็น
อีกหนึ่งโอกาสส าหรับผู้ผลิตเนื้อหารายการ (Content creator)   

5.5 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในเชิงคุณภาพ 

การเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลอาจมีผลกระทบทั้งทางบวก (ผลประโยชน์) 

และทางลบ (ต้นทุน) ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของการให้บริการกระจายเสียงและในอุตสาหกรรม

เกี่ยวเนื่อง โดยผลกระทบอาจเป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงคุณภาพจะ

เป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาเชิงลึกเพ่ือประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ส าหรับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ 

โดยผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล เป็นดังนี้ 

ตารางที่ 5-9 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบทางบวก (ผลประโยชน์) ผลกระทบทางลบ (ต้นทุน) 
1. ประชาชนผู้ฟังวิทยุ 
 

1. สามารถรับฟังวิทยุที่คุณภาพเสียง
คมชัด   

2. สามารถรับฟังช่องรายการแบบทั่ว
ประเทศได้ 

3. ความครอบคลุ มของ โ คร งข่ า ย
สัญญาณจะทั่วถึงมากขึ้นกว่าระบบ
แอนะล็อก (FM/AM) 

4. เพิ่มโอกาสในการได้รับข่าวสาร เช่น 
สภาพจราจร การเตือนภัยพิบัติ  
การศึกษา หรือ การรับสื่อบันเทิง
แบบมีปฏิสัมพันธ์กันได้ 

5. สามารถฟังผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง เ สี ย ค่ า ใ ช้ บ ริ ก า ร
อินเทอร์เน็ต และประหยัดแบตเตอรี่
มากกว่าการรับฟังแบบมีการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

6. ส่งเสริมการเป็นสังคมดิจิตอล เพราะ
ในร ะหว่ า งที่ ฟั ง วิ ทยุ ก็ ส ามารถ
เช่ือมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตได้ (หาก
เครื่องรับวิทยุรองรับการเชื่อมต่อ) 

1. ต้ อ งมี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ เปลี่ ย น
เครื่ องรับวิทยุจึ งจะสามารถรับ
สัญญาณระบบดิจิตอลได้ 

2. ประชาชนที่ไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยี
ใหม่ (เช่น การใช้หน้าจอสัมผัส การ
เลือกรายการผ่านโปรแกรม) อาจ
ต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบทางบวก (ผลประโยชน์) ผลกระทบทางลบ (ต้นทุน) 

2. ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้
ให้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

1. มีโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆ จาก
การให้เช่าใช้โครงข่าย หรือให้เช่าใช้
อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก  

1. มีความเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนทาง
ธุรกิจว่าจะมีผู้ให้บริการช่องรายการ
เช่าใช้โครงข่ายไม่เพียงพอ ในขณะที่มี
ต้ องมี การลงทุ น  (CAPEX)  และ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (OPEX) เพิ่มขึ้น 
ดังนี ้
CAPEX: 
- การลงทุนเพื่อขยายโครงข่าย หรือ

การจัดหาอุปกรณ์สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

   OPEX: 
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในการ

บ ารุงรักษาโครงข่าย 
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่า

สมทบกองทุน กทปส. ซึ่งเป็นร้อย
ละของรายได้ 

3. ผู้ให้บริการช่องรายการ และ
ผู้ผลิตเนื้อหา  

1. มีโอกาสสร้างรายได้ค่าโฆษณาได้มาก
ขึ้น เนื่องจาก 

  - ผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจได้มากขึ้น
เพราะสามารถส่ งข้ อมู ล ได้ ทั้ ง
ข้อความและภาพไปพร้อมกับการ
กระจายเสียง 

  - ระบบ DAB+ ช่วยให้มีพื้นที่ครอบคลุม
ทั่วประเทศ จึงมีฐานผู้ฟังมากขึ้น 

2. มีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มด้วยการท า
การตลาดรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับเจ้าของ
สินค้า   

3. ท าให้มีความสามารถในการแข่งขันกับ
ผู้ให้บริการออนไลน์รายใหม่ๆ ได้ 

4. ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศของ DAB+ 
ต่ ากว่าระบบ FM ประมาณ 1 ใน 10 
(ที่มา: ข้อมูลจากกรณีศึกษาประเทศ
ออสเตรเลีย ใน www.worlddab.org) 

5. ผู้ผลิตเนื้อหาจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น 
เพราะเป็นปัจจัยส าคัญของการแข่งขัน 

1. มีความเสี่ยงว่าจะมีผู้ฟังวิทยุเปลี่ยน
มาฟังระบบดิจิตอลมาไม่เพียงพอ
เพราะผู้ฟังจะต้องเปลี่ยนเครื่องรับ
วิทยุ ในขณะที่ต้องมีการลงทุนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานเพิ่มขึ้น ดังนี ้
CAPEX: 
- ลงทุนในระบบการรับส่งสัญญาน

ระบบดิจิตอล 
- ผู้ให้บริการช่องรายการประเภท

ธุ ร กิ จ ต้ อ ง ป ร ะ มู ล เ พื่ อ รั บ
ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 

 
 

OPEX: 
- ค่ า ใ ช้จ่ าย ในการผลิต เนื้ อหา

ส าหรับส่งสัญญาณในช่องดิจิตอล 
- ผู้ให้บริการช่องรายการต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่า
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบทางบวก (ผลประโยชน์) ผลกระทบทางลบ (ต้นทุน) 

6. ผู้ทดลองประกอบกิจการในปัจจุบัน 
และผู้ให้บริการช่องรายการรายใหม่ 
สามารถเข้ามาในตลาดได้ โดยไม่มี
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนช่องคลื่น
ความถี่ดังเช่นบนระบบแอนะล็อก  

สมทบกองทุน กทปส. ซึ่งเป็นร้อย
ละของรายได้ 

- อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในระยะที่
มีการกระจายเสียงคู่ขนานกับช่อง 
AM/FM 

- มีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้แกผู่้บรโิภค 

4. ผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย
เคร่ืองรับวิทยุ (เคร่ืองรับ
วิทยุในครัวเรือน/ ใน
รถยนต์) และอุปกรณ์อื่นๆใน
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น 
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
(Chipset)   

1. มีโอกาสในการเพิ่มยอดขายเครื่องรับ
วิทยุระบบดิจิตอล และอุปกรณ์อื่นๆ ใน
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (Chipset)  เพื่อเปลี่ยน
แทนเครื่องรับวิทยุระบบ FM/AM  

1. กรณีของผู้ผลิตต้องมีการลงทุนเพิ่ม
ในการเปลี่ยนสายการผลิต 

2. ระยะแรกหากผู้จัดจ าหน่ายใช้วิธีการ
น าเครื่องรับวิทยุ เข้ามาจ าหน่าย 
ผู้ ผลิตจะยัง ไม่ ได้ประโยชน์จาก
โอกาสของการเพิ่มยอดขาย ขณะที่
แนวโน้มการขายเครื่องรับวิทยุระบบ 
FM/AM น่าจะลดลง เพราะผู้บริโภค
ชะลอการตัดสินใจซื้อ 

5. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
รถยนต์  

1. มีโอกาสในการปรับมาตรฐานวิทยุใน
รถยนต์ ให้ เป็นระบบดิจิตอล ตาม
แนวทางการพัฒนาของต่างประเทศ 

1. ต้องมีการลงทุนเพิ่มในการเปลี่ยน
สายการประกอบรถยนต์ 

6. ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่าย 1. มีโอกาสในการเพิ่มยอดขายวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ เ กี่ ย วข้ องกับการขยาย
โครงข่าย หรืออาจให้บริการติดตั้งทั้ง
ระบบ 

1. ต้องมีค่าใช้จ่ายจัดหา/ผลิตวัสดุและ
อุปกรณ์ รวมทั้งอาจต้องมีค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรที่ เ ช่ียวชาญเพิ่มเติม 
หากเป็นการให้บริการติดตั้งทั้งระบบ 

7. ภาครัฐบาล/ประเทศ 1. สามารถลดปัญหาการขาดแคลนคลื่น
ความถี่ได้หากมีการจัดสรรคลื่นความถี่
อย่างเหมาะสมและผู้ ให้บริการช่อง
รายการย้ายมาออกอากาศในคลื่น
ความถี่ระบบดิจิตอล 

2. ลดปัญหาการรบกวนกัน เองของ
สัญญาณวิทยุหากมีการจัดสรรคลื่น
ความถี่อย่างเหมาะสมและผู้ให้บริการ
ช่องรายการย้ายมาออกอากาศในคลื่น
ความถี่ระบบดิจิตอล 

3. มี ร า ย ไ ด้ ค่ า ป ร ะมู ล คลื่ น ค ว าม ถี่  
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใบ อนุ ญ า ต ขอ งผู้

รัฐบาล 
1. ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ 

และการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ระบบดิจิตอล 

3. อนาคตอาจต้องมีการพิจารณา
วางแผนเรื่องการก าจัดเครื่องรับวิทยุ
ระบบแอนะล็อก FM/AM หากจะมี
การเลิกใช้ ทั้งนี้ในระยะแรกยังไม่มี
แผนยกเลิกการออกอากาศด้วย
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบทางบวก (ผลประโยชน์) ผลกระทบทางลบ (ต้นทุน) 

ให้บริการโครงข่าย ผู้ ให้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวก และผู้ให้บริการ
ช่องรายการ 

4. มีโอกาสเก็บภาษีได้มากขึ้นจากโอกาส
ทางธุรกจิที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ 

5. มีผลทางบวกต่อมูลค่า GDP จากการใช้
จ่าย การลงทุน จากการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอล  

6. การเพิ่มขึ้นของช่องทางการสื่อสาร
และเพิ่มพื้นที่ครอบคลุมประชากร 
เพื่อประโยชน์ในการกระจายข่าวสาร 
/ แจ้งเตือนภัยพิบัติ 

7. มีการใช้มาตรฐานวิทยุระบบดิจิตอล
ทัดเทียมสากล ส่งเสริมการเป็นสังคม
ดิ จิ ตอล  ตามนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิตอล 

ระบบ FM/AM ดังนั้นเครื่องรับวิทยุ
แบบเดิมจึงยังสามารถใช้งานได้อยู่ 

 

จากข้อมูลในตารางข้างต้นจะพบว่าต้นทุนและผลประโยชน์ของประชาชนผู้รับฟังวิทยุเป็นผลกระทบ

ในเชิงคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ส่วนของค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องรับวิทยุเพ่ือให้สามาร ถรับ

รายการวิทยุในระบบดิจิตอลจะน าไปพิจารณาในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในเชิงปริมาณในส่วนที่

เป็นรายได้ของผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องรับวิทยุในล าดับต่อไป 

5.6 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ 

5.6.1 การประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ 

ที่ปรึกษาได้ใช้ค่าประมาณการในการค านวณต้นทุนและผลประโยชน์โดยประมาณการแนวทางการ

เติบโตของอุตสาหกรรมวิทยุในประเทศไทยและผลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ให้บริการแต่ละภาคส่วน 

ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการ กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก และ

กลุ่มผู้ผลิต/จัดจ าหน่ายอุปกรณ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการเติบโตของอุตสาหกรรมวิทยุระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

มูลค่าของอุตสาหกรรมวิทยุระบบดิจิตอลขึ้นอยู่กับรายได้จากโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ ซึ่งแบ่งมาจากมูลค่า

โฆษณาผ่านสื่อวิทยุระบบแอนะล็อกในปัจจุบันตามสัดส่วนของผู้ฟังที่หันมาฟังวิทยุผ่านระบบดิจิตอล ทั้งนี้  
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ก าหนดให้ผู้ให้บริการวิทยุระบบดิจิตอลเริ่มมีรายได้จากการโฆษณาเมื่อมีจ านวนผู้ฟังอย่างน้อย 10% ของผู้ฟัง

วิทยุทั้งหมด (อ้างอิงจากผลการศึกษาโครงการ Roadmap Development for Digital Terrestrial Radio 

Broadcasting Roll-out in Thailand  ของ ITU) ส าหรับตัวแปรหลักในการประมาณการแนวทางการเติบโต

ของอุตสาหกรรมวิทยุระบบดิจิตอลในประเทศไทย ประกอบด้วยอัตราการครอบคลุมประชากรของโครงข่าย

วิทยุระบบดิจิตอล สัดส่วนของครัวเรือนที่รับฟังวิทยุระบบดิจิตอล (DAB+ household penetration rate) 

อัตราการรับฟังวิทยุระบบ DAB+  (DAB+ listening take up rate) และมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุระบบ

ดิจิตอล มีสมมติฐานส าหรับแต่ละตัวแปรดังนี้ 

ตารางท่ี 5-10 ตัวแปรหลักการประเมินแนวทางการเติบโตของอุตสาหกรรมวิทยุระบบดิจิตอล 

ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

ร้อยละการครอบคลุม
ประชากรของโครงข่ายวิทยุ
ระบบดิจติอล 

• กรณีศึกษาที่ 1 (2N+1L 80% Pop): อัตรา
การครอบคลุมประชากรอยู่ที่ 15% ในปี พ.ศ. 
2560-2562 (ช่วงทดลองให้บริการ) และเพิ่ม
เป็น 80% ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2574 โดยมี
โครงข่ายระดับท้องถิ่นให้บริการควบคู่กับ
โครงข่ายระดับชาติหลังช่วงทดลอง 

• กรณีศึกษาที่ 2 (2N+1L 95% Pop): อัตรา
การครอบคลุมประชากรอยู่ที่ 15% ในปี พ.ศ. 
2560-2562 (ช่วงทดลองให้บริการ) และเพิ่ม
เป็น 95% ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2574 โดยมี
โครงข่ายระดับท้องถิ่นให้บริการควบคู่กับ
โครงข่ายระดับชาติหลังช่วงทดลอง 

• กรณีศึกษาที่ 3 (2N+0L 80% Pop): อัตรา
การครอบคลุมประชากรอยู่ที่ 15% ในปี พ.ศ. 
2560-2562 (ช่วงทดลองให้บริการ) และเพิ่ม
เป็น 80% ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2574 โดยมี
เพียงโครงข่ายระดับชาติให้บริการ 

• กรณีศึกษาที่ 4 (2N+2L 80% Pop, บริการ
สาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 25: บริการชุมชน 
50): อัตราการครอบคลุมประชากรอยู่ที่ 15% 
ในปี พ.ศ. 2560-2562 (ช่วงทดลองให้บริการ) 
และเพิ่มเป็น 80% ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2574 
โดยมีโครงข่ายระดับท้องถิ่น 2 โครงข่าย 

เป็นการศึกษาเพิม่เตมิจากโครงการ 
Roadmap Development for Digital 
Terrestrial Radio Broadcasting Roll-
out in Thailand ของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU: 
International Telecommunications 
Union) โดยอัตราการครอบคลุม
ประชากรตามแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ์
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
ก าหนดตัวช้ีวัดให้มีครัวเรือนในเมอืง
ใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจติอลไดไ้ม่น้อยกว่า 80% 
ภายใน 5 ปี หลังการประกาศใช้แผน
แม่บทฯ  

โดยได้เพิ่มเติมกรณศีึกษาที่ 4 ซึ่ง
ก าหนดให้มีสดัส่วนของช่องรายการ
วิทยุประเภทบริการชุมชนสอดคลอ้ง
กับ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. 2553 และกรณีศึกษาที่ 5 ที่
ก าหนดให้มีการแบ่งสัดส่วนประเภท
รายการเป็นสดัส่วนเดียวกับการแบ่ง
ของดิจิตอลทีวี 
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ให้บริการควบคู่กับโครงข่ายระดับชาติหลัง
ช่วงทดลอง 

• กรณีศึกษาที่ 5 (2N+2L 80% Pop, บริการ
สาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 50: บริการชุมชน 
25): อัตราการครอบคลุมประชากรอยู่ที่ 15% 
ในปี พ.ศ. 2560-2562 (ช่วงทดลองให้บริการ) 
และเพิ่มเป็น 80% ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2574 
โดยมีโครงข่ายระดับท้องถิ่น 2 โครงข่าย 
ให้บริการควบคู่กับโครงข่ายระดับชาติหลัง
ช่วงทดลอง 

สัดส่วนของครัวเรือนที่รับ
ฟังวิทยุระบบดิจิตอล17 
(DAB+ HH penetration 
rate) 

• กรณีศึกษาที่ 1 (2N+1L 80% Pop): เริ่มจาก 
0.03%-1% ในปี พ.ศ. 2560-2562 (ช่วง
ทดลอง) และ 8% ในปี พ.ศ. 2563 เติบโตขึ้น
เรื่อยๆจนถึง 26% ในปี พ.ศ. 2574 

• กรณีศึกษาที่ 2 (2N+1L 95% Pop): เริ่มจาก 
0.03%-1% ในปีพ.ศ. 2560-2562 (ช่วง
ทดลอง) และ 9% ในปี พ.ศ. 2563 เติบโตขึ้น
เรื่อยๆจนถึง 31% ในปี พ.ศ. 2574 

• กรณีศึกษาที่ 3 (2N+0L 80% Pop): เริ่มจาก 
0.03%-1% ในปี พ.ศ. 2560-2562 (ช่วง
ทดลอง) และ 5% ในปี พ.ศ. 2563 (ปรับลด
จากกรณีศึกษาที่ 1 จากสดัส่วนจ านวนช่องที่
น้อยกว่า) เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึง 17% ในปี 
พ.ศ. 2574 

• กรณีศึกษาที่ 4 (2N+2L 80% Pop, บริการ
สาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 25: บริการชุมชน 
50): เริ่มจาก 0.03%-1% ในปี พ.ศ. 2560-
2562 (ช่วงทดลอง) และ 8% ในปี พ.ศ. 2563 
เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึง 29% ในปี พ.ศ. 2574 
(ก าหนดให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่ากรณีที่ 
1-3 อยู่ 1% จากจ านวนช่องที่เพิ่มขึ้น) 

• ส าหรับ 5 ปีแรก อ้างอิงจาก
สัดส่วนของครัวเรือนที่รับฟังวิทยุ
ระบบดิจิตอลในออสเตรเลีย โดย
ปรับด้วยสัดส่วนของอัตราการ
ครอบคลุมของโครงข่าย DAB+ ต่อ
ของโครงข่าย FM/AM และ 
สัดส่วนของ Gross Domestic 
Product (Purchasing Power 
Parity) (GDP (PPP)) ของประชากร
ของออสเตรเลียต่อของประชากร
ไทย  

• ส าหรับปีท่ี 6-15 อ้างอิงอัตราการ
เติบโตจากอัตราการเติบโตของ
ผู้ฟังวิทยุในสหราชอาณาจักรที่ 
12% หลังจากที่มีการประกาศใช้ 
Digital Radio Action Plan 
(พ.ศ.2553-2556) เพื่อส่งเสริม
การเปลี่ยนผ่าน ในปีที่ 6-10 โดย
ปรับลดอัตราดังกล่าวลงครึ่งหนึ่ง
เหลือ 6% ในปีท่ี 11-15 เนื่องจาก
มาตรการกระตุ้นจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้ฟังวิทยุมากใน
ช่วงแรกแล้วจึงชะลอตัวลง 

                                           
17 ดูรายละเอียดการเปรียบเทียบเพิ่มเตมิได้ที ่ภาคผนวก ช 
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• กรณีศึกษาที่ 5 (2N+2L 80% Pop, บริการ
สาธารณะ 25: บริการธรุกิจ 50: บริการ
ชุมชน 25): จาก 0.03%-1% ในปี พ.ศ. 
2560-2562 (ช่วงทดลอง) และ 8% ในปี 
พ.ศ. 2563 เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึง 29% ในปี 
พ.ศ. 2574 (ก าหนดให้อัตราการเติบโตเฉลี่ย
สงูกว่ากรณีที่ 1-3 อยู่ 1% จากจ านวนช่องที่
เพิ่มขึ้น) 

อัตราการรับฟังวิทยุระบบ 
DAB+ (DAB+ listening 
take up rate) 

• กรณีศึกษาที่ 1 (2N+1L 80% Pop): เริ่มจาก 
0.1% ในปี พ.ศ. 2560 และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
จนถึง 26% ในปี พ.ศ. 2574 

• กรณีศึกษาที่ 2 (2N+1L 95% Pop): เริ่มจาก 
0.1% ในปี พ.ศ. 2560 และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
จนถึง 31% ในปี พ.ศ. 2574 

• กรณีศึกษาที่ 3 (2N+0L 80% Pop): เริ่มจาก 
0.1% ในปี พ.ศ. 2560 และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
จนถึง 17% ในปี พ.ศ. 2574 

• กรณีศึกษาที่ 4 (2N+2L 80% Pop, สาธารณะ 
25: ธุรกิจ 25: ชุมชน 50): เริ่มจาก 0.1% ในปี 
พ.ศ. 2560 และเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึง 29% ใน
ปี พ.ศ. 2574 

• กรณีศึกษาที่ 5 (2N+2L 80% Pop, สาธารณะ 
25: ธุรกิจ 50: ชุมชน 25): เริ่มจาก 0.1% ในปี 
พ.ศ. 2560 และเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึง 29% ใน
ปี พ.ศ. 2574 

• อ้างอิงจาก สัดส่วนของครัวเรือน
ที่รับฟังวิทยุระบบดิจติอล 
(DAB+ HH penetration rate) 

• มีค าอธิบายเพิม่เติมในภาคผนวก ซ 

 

มูลค่าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ
ระบบดิจติอล 

• มูลค่าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 
ประมาณ 5,700 ล้านบาท และก าหนดให้
เติบโตตามอัตราเงินเฟ้อที่ 2% ส าหรับปี พ.ศ. 
2559-2574 จนเพิ่มขึ้นเป็น 7,800 ล้านบาท
ในปี  พ . ศ .  2 574  ทั้ ง นี้ จ า กกา รศึ กษา
กรณีศึกษาต่างประเทศไม่มีข้อมูลแสดงให้
เห ็นว ่าม ูลค ่า โฆษณาผ ่านสื ่อ วิทยุระบบ
ดิจิตอลเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงจากมูลค่า
โฆษณาผ่านสื่อวิทยุระบบแอนะล็อก 

• อ้างอิงมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2554-2558 จาก Nielsen 

• อ้างอิงเกณฑ์ผู้ฟังขั้นต่ าจาก
การศึกษาของ ITU (โครงการ 
Roadmap Development for 
Digital Terrestrial Radio 
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ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

• ส่วนแบ่งของมูลค่าโฆษณาบนช่องทางวิทยุ
ระบบดิจิตอล จะเป็นไปตามสัดส่วนของผู้ฟัง
วิทยุ โดยจ าเป็นต้องมีจ านวนผู้ฟังผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ าที่ 10% ของผู้ฟังวิทยุทั้งหมด 

Broadcasting Roll-out in 
Thailand ) 

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการ (Service provider) 

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบกิจการบริการวิทยุกระจายเสียง

ระดับชาติที่ให้บริการช่องรายการฯ ครอบคลุมทั่วประเทศ (National service provider) และกลุ่มผู้ประกอบ

กิจการบริการวิทยุกระจายเสียงระดับท้องถิ่นที่ให้บริการช่องรายการฯ ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการในแต่ละ

ท้องถิ่น (Local service provider) ทั้งนี้หากแบ่งตามประเภทเนื้อหารายการวิทยุจะสามารถแบ่งผู้ให้บริการ

ช่องรายการออกเป็น 3 ประเภท คือ ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะ ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจ และ  

ผู้ให้บริการช่องรายการชุมชนซึ่งผู้ให้บริการช่องรายการวิทยุชุมชนจะมีเฉพาะในระดับท้องถิ่น 

การประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการเป็นการประมาณค่ารายได้ 

รายจ่าย และค่าใช้จ่ายในการลงทุนของผู้ให้บริการช่องรายการในแต่ละประเภท ทั้งนี้เนื่องจากผู้ให้บริการช่อง

รายการสาธารณะและผู้ให้บริการช่องรายการชุมชนด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรมีเพียงค่าใช้จ่ายใน 

การลงทุนที่เป็นส่วนประกอบของ GDP ของประเทศ ในขณะที่ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจจะมีบทบาทมากกว่า

เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนซึ่งเป็นส่วนประกอบของ GDP ของประเทศและยังมีค่าประมูลคลื่นความถี่ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี ค่าสมทบรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และภาษี ซึ่งเป็นรายได้แก่รัฐ 
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ผู้ให้บริการช่องรายการประเภทสาธารณะ 

ตารางท่ี 5-11 ตัวแปรหลักการประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการประเภท

สาธารณะ 

ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) 

ค่าพิจารณาค าขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง 

• ใบอนุญาตแบบที่ 318 ส าหรับการประกอบ
กิจการระดับชาติ 500,000 บาท และ ระดับ
ท้องถิ่น 10,000 บาท 

• ประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
2555 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
อุปกรณ ์

• รวมประมาณ 930 ,000  บาท  ส าหรับ
ระยะเวลาที่ศึกษา 15 ปี โดยกระจายการ
ลงทุนตามช่วงอายุการใช้งานของอุปกรณ์ (ดู
รายละเอียดของการลงทุนตามสมมติฐานได้ที่ 
ภาคผนวก ฌ) 

• จากการประมาณการโดย ITU 
(โครงการ Roadmap 
Development for Digital 
Terrestrial Radio Broadcasting 
Roll-out in Thailand ) 

ผู้ให้บริการช่องรายการประเภทธุรกิจ 

ตารางท่ี 5-12 ตัวแปรหลักการประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการประเภท

ธุรกิจ 

ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 
รายได้ 

รายได้จากโฆษณา • แบ่งรายได้จากมูลค่าตลาดโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ 
โดยอิงตามสัดส่วนของผู้ฟังผ่านระบบดิจิตอล 

 

รายได้อื่นๆ • ก าหนดให้เป็น 2% ของรายได้ทั้งหมด • จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้
ให้บริการช่องรายการประเภท
ธุรกิจรายใหญ่ 

รายจ่าย 

ค่าเช่าโครงข่าย • เท่ากับรายได้ของผู้ ให้บริการโครงข่าย ซึ่ง
ค านวณจากอั ตรา  cost mark-up ของผู้
ให้บริการโครงข่ายท่ี 15% 

• จากการประมาณการคา่ใช้จ่าย
ของผู้ให้บริการโครงข่ายโดย ITU 
(โครงการ Roadmap 

                                           
18 ใบอนุญาตแบบที่ 3 ใช้ส าหรับกิจการบริการการจายเสียงหรอืโทรทัศนท์ี่มีโครงข่ายและใช้คล่ืนความถี่ 
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ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

Development for Digital 
Terrestrial Radio 
Broadcasting Roll-out in 
Thailand ) 

ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ ์ • คิดรายปี ด้วยอัตรา 10% ของค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน 

• จากการประมาณการโดย ITU 
(โครงการ Roadmap 
Development for Digital 
Terrestrial Radio Broadcasting 
Roll-out in Thailand ) 

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้รัฐ • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี 
ร้อยละ 1.5 ของรายได้ 0-5 ล้านบาท และร้อย
ละ 2 ของรายได้ 5 ล้านบาทขึ้นไป 

• ค่าสบทบรายปีเข้า กทปส. อัตราร้อยละ 2 ของ
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 

• ประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555  

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
และการขาย 

• ส าหรับปีที่ยังไม่มีรายได้จะใช้สมมติฐานแบ่งค่า
การตลาดและการขายจากรายได้โฆษณาบน
ระบบแอนะล็อก ด้วยอัตรา 50% ของค่า
การตลาดและการขายทั้งหมด โดยเพิ่มงบ
การตลาดและการขายเป็น 2 เท่าของส่วน
ดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้และความสนใจ
ให้กับประชาชน  

• หลังจากมีรายได้แล้วก าหนดให้เป็น 7% ของ
รายได้จากธุรกิจวิทยุระบบดิจิตอลในปีนั้น  

• อ้างอิงอัตราค่าการตลาดและการ
ขายต่ อรายได้ จากงบการเ งิ น
ประจ าป ี ของ  บมจ .  อสมท     
(อสมท) และ บมจ. จี เอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ (GMM) 

ค่าใช้จ่ายทั่วไป (General 
& Administrative 
Expense (G&A)) 

• ส าหรับปีที่ยังไม่มีรายได้จะใช้สมมติฐานเป็น
สัดส่ วน  10% ของรายจ่ ายรวมในปีนั้ น 
(เทียบเคียงจากสัดส่วนของค่าใช้จ่ายทั่วไปต่อ
ค่าใช้จ่ายรวม ในปีท่ีมีรายได้)  

• หลังจากมีรายได้แล้วก าหนดให้เป็น 5% ของ
รายได้บนระบบดิจิตอล 

• อ้างอิงอัตราค่าใช้จ่ายทั่วไปต่อ
รายได้จากงบการเงินประจ าปี 
ของ อสมท 

ค่าผลติเนื้อหาใหม่ (เฉพาะ
ผู้ให้บริการช่องรายการใน
ระดับท้องถิ่น) 

• ก าหนดให้ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจทั้งใน
ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นเริ่มให้บริการ
ช่องรายการบนระบบดิจิตอลเท่านั้น ในปีที่ 11 

• อ้างอิงค่าผลิตเนื้อหาใหม่ จาก
ผู้ผลิตเนื้อหาในประเทศมาเลเซีย 
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(พ.ศ. 2570) โดยเป็นสัดส่วน 5% ของจ านวน
ช่องรายการทั้งหมด และเพิ่มขึ้นปีละ 5 % จน
เป็น 25% ของจ านวนช่องรายการทั้งหมด 
ภายในปีท่ี 15 (พ.ศ. 2574) 

• ค่าผลิตเนื้อหาใหม่ส าหรับการให้บริการเพลง 
(jukebox service) ประมาณ 105 บาทต่อช่ัวโมง   

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) 

ค่าพิจารณาค าขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง 

• ใบอนุญาตแบบที่ 319 ส าหรับการประกอบ
กิจการระดับชาติ 500,000 บาท และระดับ
ท้องถิ่น 10,000 บาท 

• ประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่รายป ี

• ก าหนดให้เท่ากับราคาเริ่มต้นของการประมูล
คลื่นความถี่  

• ส าหรับการประกอบธุรกิจในระดับชาติ ก าหนด
ราคาเริ่มต้นของการประมูลคลื่นความถี่โดยเป็น
สั ดส่ วน  40% ของมู ลค่ าธุ รกิ จ ในกรอบ
ระยะเวลา 12 ปี เพื่อให้มีอัตราก าไรสุทธิเฉลี่ย
ในการประกอบธุรกิจระดับชาติที่ 34% ซึ่งสูง
กว่าอัตราก าไรสุทธิเฉลี่ยในปัจจุบันประมาณ 
10% เพื่ อ เป็ นการ สร้ า งความสนใ จ ให้
ผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูล 

• ส าหรับการประกอบธุรกิจในระดับท้องถิ่น 
ก าหนดราคาเริ่มต้นของการประมูลคลื่นความถี่
โดยเป็นสัดส่วน 10% ของมูลค่าธุรกิจในกรอบ
ระยะเวลา 12 ปี (ในกรณีที่สามารถท าก าไรได้) 
เพื่อให้มีอัตราก าไรสุทธิเฉลี่ยในการประกอบ
ธุรกิจในระดับท้องถิ่นที่ 34% ซึ่งสูงกว่าอัตรา
ก าไรสุทธิเฉลี่ยในปัจจุบันประมาณ 10% เพื่อ
เป็นการดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูล 

• ในกรณีที่มูลค่าธุรกิจติดลบจะไม่รวมค่าประมูล
คลื่นความถี่ส าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
เนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมในการลงทุน 

• อัตราก าไรของผู้ประกอบการสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์เฉลีย่ย้อนหลัง 
4 ปี (ปี 2555-2558) ประมาณ 
25% (อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน
ประจ าปีของ บมจ. บีอีซี เทโร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (BEC Tero) 
และ อสมท) 

                                           
19 ใบอนุญาตแบบที่ 3 ใช้ส าหรับกิจการบริการการจายเสียงหรอืโทรทัศนท์ี่มีโครงข่ายและใช้คล่ืนความถี่ 
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โ ด ยที่ ป รึ กษาจะแสด งผลวิ เ ค ร า ะห์ บน
สมมติฐานที่ไม่รวมค่าประมูลคลื่นความถี่   

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
อุปกรณ ์

• รวมประมาณ 930,000 บาท ส าหรับระยะเวลา
ที่ศึกษา 15 ปี โดยกระจายการลงทุนตามช่วง
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ (ดูรายละเอียดของ
การลงทุนตามสมมติฐานได้ที่ ภาคผนวก ฌ) 

• จากการประมาณการโดย ITU 
(โครงการ Roadmap 
Development for Digital 
Terrestrial Radio Broadcasting 
Roll-out in Thailand ) 

ผู้ให้บริการช่องรายการประเภทชุมชน 

ตารางท่ี 5-13 ตัวแปรหลักการประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการประเภท

ชุมชน 

ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) 

ค่าพิจารณาค าขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง 

• ใบอนุญาตแบบที่ 320 ส าหรับการประกอบ
กิจการระดับท้องถิ่น 10,000 บาท 

• ประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
2555 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
อุปกรณ ์

• รวมประมาณ 930 ,000  บาท  ส าหรับ
ระยะเวลาที่ศึกษา 15 ปี โดยกระจายการ
ลงทุนตามช่วงอายุการใช้งานของอุปกรณ์ (ดู
รายละเอียดได้ที่ ภาคผนวก ฌ) 

• จากการประมาณการโดย ITU 
(โครงการ Roadmap 
Development for Digital 
Terrestrial Radio 
Broadcasting Roll-out in 
Thailand ) 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการ

ช่องรายการคือกลุ่มที่ให้บริการในระดับชาติ (National Network Operator and Facility Provider) และ

กลุ่มที่ให้บริการในระดับท้องถิ่น (Local Network Operator and Facility Provider) ที่ปรึกษาประมาณ 

ค่าต้นทุนและผลประโยชน์เชิงปริมาณในภาพรวมส าหรับแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการในระดับชาติ 2 ราย 

                                           
20 ใบอนุญาตแบบที่ 3 ใช้ส าหรับกิจการบริการการจายเสียงหรอืโทรทัศนท์ี่มีโครงข่ายและใช้คล่ืนความถี่ 
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และกลุ่มผู้ให้บริการในระดับท้องถิ่น 39 ราย เนื่องจากจ าเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการลงทุนซึ่งเป็น

ตัวเลขโดยรวมจากการประมาณค่าโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของ ITU (ภาคผนวก ช สรุปการประชุม

หารือกับผู้เชี่ยวชาญจาก ITU) อย่างไรก็ตามแม้ว่าในการด าเนินธุรกิจผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกจะเป็นผู้ประกอบการรายเดียวกัน แต่ในทางบัญชีจ า เป็นต้องแยกเป็น 2 นิติบุคคล  

จะเห็นได้จากการแยกกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่า  

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในบริการระดับชาติ 

ตารางที่ 5-14 ตัวแปรหลักการประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการ

สิ่งอ านวยความสะดวกในระดับชาติ 

ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 
รายได้ 

รายได้จากค่าเช่าโครงข่าย • ก าหนดให้ใช้อัตรา Cost mark-up 15% เพื่อให้
ทั้งผู้ ให้บริการโครงข่ายและผู้ เช่าโครงข่าย
สามารถท าก าไรจากการด าเนินธุรกิจได้ 

 

รายจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน • ค านวณรายปีด้วยอัตรา 20% ของค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย ค่าดูแลรักษาโครงข่าย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าบุคลากร ฯลฯ 

• จากการประมาณการโดย ITU 
(โครงการ Roadmap 
Development for Digital 
Terrestrial Radio 
Broadcasting Roll-out in 
Thailand ) 

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้รัฐ • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี 
อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 

• ค่าสบทบรายปีเข้า กทปส. อัตราร้อยละ 2 ของ
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 

• ประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
2555 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) 

ค่าพิจารณาค าขอ
ใบอนุญาตให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียง 

• ส าหรับการประกอบกิจการระดับชาติ 500,000 
บาท และ ระดับท้องถิ่น 10,000 บาท 

• ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิ ธี การอนุญาตให้ บริ การ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2555 

ค่าพิจารณาค าขอ
ใบอนุญาตให้บริการสิ่ง

• ส าหรั บการประกอบกิ จการระดั บชาติ  
250,000 บาท และ ระดับท้องถิ่น 5,000 บาท 

• ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่ง
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อ านวยความสะดวกด้าน
กระจายเสียง 

อ านวยความสะดวกด้านกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนวาง
โครงข่ายกระจายเสียงวิทยุ
ระบบดิจติอล 

ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ 

• กรณีที่ 1 และกรณีที่ 3-5 ส าหรับผู้ให้บริการ
ระดับชาติในแต่ละพื้นที่ให้บริการ มีการวาง
โครงข่ ายครอบคลุมประชากร 80% คิด
ค่าใช้จ่ายการลงทุนรวมเท่ากับ 2,194 ล้านบาท 
ในกรอบเวลาที่ศึกษา 15 ปี โดยกระจายการ
ลงทุนตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 

• กรณีที่ 2 ส าหรับผู้ให้บริการระดับชาติในแต่ละ
พื้นที่ให้บริการ มีการวางโครงข่ายครอบคลุม
ประชากร 95% คิดค่าใช้จ่ายการลงทุนรวม
เท่ากับ 4,875 ล้านบาท ในกรอบเวลาที่ศึกษา 
15 ปี โดยกระจายการลงทุนตามอายุการใช้
งานของอุปกรณ์ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับท้องถิ่น 

• กรณีที่ 1 ส าหรับผู้ให้บริการระดับท้องถิ่น ในแต่
ละพื้นท่ีให้บริการ มีการวางโครงข่ายครอบคลุม
ประชากร 80% คิดค่าใช้จ่ายการลงทุนรวม
เท่ากับ 1,712 ล้านบาท ในกรอบเวลาที่ศึกษา 
15 ปี โดยกระจายการลงทุนตามอายุการใช้งาน
ของอุปกรณ์ 

• กรณีที่ 2 ส าหรับผู้ให้บริการระดับท้องถิ่น ในแต่
ละพื้นท่ีให้บริการ มีการวางโครงข่ายครอบคลุม
ประชากร 95% คิดค่าใช้จ่ายการลงทุนรวมเทา่กบั 
2,984 ล้านบาท ในกรอบเวลาที่ศึกษา 15 ปี โดย
กระจายการลงทุนตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 

• กรณีที่ 4-5 ส าหรับผู้ให้บริการระดับท้องถิ่น 2 
MUX ในแต่ละพื้นที่ให้บริการ มีการวางโครงข่าย
ครอบคลุมประชากรรวม 80% คิดค่าใช้จ่ายการ
ลงทุนรวมเท่ากับ 2,829 ล้านบาท ในกรอบเวลา
ที่ศึกษา 15 ปี โดยกระจายการลงทุนตามอายุ
การใช้งานของอุปกรณ์ 

• จากการประมาณการโดย ITU 
(โครงการ Roadmap 
Development for Digital 
Terrestrial Radio 
Broadcasting Roll-out in 
Thailand ) 
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กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุสู่ระบบดิจิตอล สามารถ

แบ่งตามประเภทอุปกรณ์ที่จ าหน่ายและลักษณะการจัดจ าหน่ายสินค้าเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้จ าหน่าย

อุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่าย กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีก

เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ และ

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์  

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่าย 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่ายเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากการวางโครงข่าย

การรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอลโดยมีกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกเป็น

ลูกค้า กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่ายจะสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อเศรษฐกิจจากก าไรจากการขาย

ชิ้นส่วนอุปกรณ์และค่าบริการติดตั้ง การประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับ

ติดตั้งโครงข่ายเป็นการประมาณค่าจากตัวแปรหลักคือรายได้และอัตราก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและ

ภาษีเงินได้หรือ EBIT margin ดังนี้ 

ตารางท่ี 5-15 ตัวแปรหลักการประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและสิ่งอ านวย

ความสะดวกในระดับชาติ 
ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

รายได้ 
รายได้จากการขาย
อุปกรณ์และค่าบริการ
ติดตั้ง 

• อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนของผู้
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง (Mux 
Operators) 

• ITU (โครงการ Roadmap 
Development for Digital 
Terrestrial Radio Broadcasting 
Roll-out in Thailand) 

อัตราก าไรสุทธิก่อนดอกเบ้ียและภาษี (EBIT margin) 
อัตรา EBIT margin • ก าหนดให้เป็น 9.1% โดยค านวณจาก

ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 4 ปีของอัตราก าไรปี พ.ศ.
2555 – 2558 

• รายงานประจ าปีของ บมจ. 
ล็อกซเลย่์ และ บมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั่น 

• มอีธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวก ญ 
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กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะเป็นกลุ่มธุรกิจส าคัญที่มีบทบาทในการผลิต

อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเข้าถึงการรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลของภาคประชาชน โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อ

เศรษฐกิจจากก าไรจากการขายส่งเครื่องรับสัญญาณวิทยุ การประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่ม

ผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลมาจากส่วนแบ่งการตลาดสินค้าภายในประเทศ รายได้และอัตรา 

EBIT margin ดังนี้  

ตารางท่ี 5-16 ตัวแปรหลักการประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ

ดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 
ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

รายได้ 
ส่วนแบ่งการตลาดของ
สินค้าท่ีผลิต
ภายในประเทศ 

• ก าหนดให้ส่วนแบ่งในสามปีแรกเปน็ 0% 
เนื่องจากต้องน าเข้าเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
จากต่างประเทศในช่วงทดลอง ก่อนผู้ผลิต
เครื่องรับสญัญาณวิทยุในประเทศจะเปลีย่น
รูปแบบการผลติ 

• ส าหรับปีท่ี 4-15 ก าหนดให้ส่วนแบ่งของ
สินค้าท่ีผลิตในประเทศมสีัดส่วน 80%  

- 

รายได้จากการขายส่ง
เครื่องรับสญัญาณ 

• ค านวณจากจ านวนเครื่องที่คาดว่าจะขายได้
จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ฟังวิทยุระบบ
ดิจิตอลต่อปี โดยสัดส่วนเครื่องรับสัญญาณ
วิทยุต่อจ านวนผู้ฟังอยู่ท่ี 0.29 เครื่องต่อคน 

• ก าหนดให้ราคาเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ
ดิจิตอลเป็นดังนี ้
- แบบหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษร   
  ราคา 973 บาท 
- แบบหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้  
  (หน้าจอเล็ก) ราคา 2,243 บาท 
- แบบหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (จอ 
  ขนาดใหญ่รองรับบริการมลัติมเีดีย)  
  ราคา 4,850 บาท  
 
 
 

• อ้างอิงสัดส่วนเครื่องรับสญัญาณ
วิทยุต่อจ านวนผู้ฟัง จากผลการ
ส ารวจของโครงการฯ  

• ราคาเครื่องรับสญัญาณวิทยุ
ระบบดิจติอลอ้างอิงจากผล
ส ารวจความเตม็ใจจ่ายของ
ผู้บริโภคจากผลการส ารวจของ
โครงการฯ ซึ่งจะเป็นราคาขาย
ปลีก โดยประมาณการให้ราคา
ขายเท่ากับราคาต้นทุนบวกด้วย
ส่วนต่างก าไร 15%  
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ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

อัตราก าไรสุทธิก่อนดอกเบ้ียและภาษี (EBIT margin) 
อัตรา EBIT margin • ก าหนดให้เป็น 6.8% โดยค านวณจาก

ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 4 ปีของอัตราก าไรปี พ.ศ.
2555 – 2558 

• รายงานประจ าปีของ Sony 
Corporation, Bang & Olufsen 
A/S Group และ บมจ. คราวน์ 
เทค แอดวานซ์ 

• มีอธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวก ญ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะเป็นกลุ่มธุรกิจส าคัญที่มีบทบาทใน

การเพ่ิมการเข้าถึงการรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลสู่ภาคประชาชน การประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์

ของกลุ่มผู้ค้าปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุเป็นการประมาณค่ารายได้และอัตราก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT 

margin) โดยไม่ค านึงถึงส่วนแบ่งการตลาดสินค้าภายในประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะสร้าง

มูลค่าเพ่ิมต่อเศรษฐกิจจากส่วนต่างที่เพ่ิมขึ้นในราคาขายส่งเครื่องรับสัญญาณวิทยุทั้งผลิตทั้งในและ

ต่างประเทศ ตัวแปรหลักในการประมาณการแนวทางการเติบโตของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ เป็นดังนี้  

ตารางที่ 5-17 ตัวแปรหลักการประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณ

วิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 
ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

รายได้ 

รายได้จากการขาย
เครื่องรับสญัญาณวิทย ุ

• ค านวณจากจ านวนเครื่องที่คาดว่าจะขาย
ได้จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ฟังวิทยุ
ระบบดิจิตอลต่อปี โดยสัดส่วนเครือ่งรับ
สัญญาณวิทยุต่อจ านวนผู้ฟังอยู่ที่ 0.29 
เครื่องต่อคน 

• ก าหนดให้ราคาเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
ระบบดิจติอลเป็นดังนี ้

- แบบหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษร   
  ราคา 1,119 บาท 
- แบบหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้  
  (หน้าจอเล็ก) ราคา 2,580 บาท 
- แบบหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (จอ 
  ขนาดใหญ่รองรับบริการมลัติมเีดีย)     
  ราคา 5,577 บาท 

• อ้างอิงสัดส่วนเครื่องรับสญัญาณ
วิทยุต่อจ านวนผู้ฟัง จากผลการ
ส ารวจของโครงการฯ  

• ราคาเครื่องรับสญัญาณวิทยุ
ระบบดิจติอลอ้างอิงจากผล
ส ารวจความเตม็ใจจ่ายของ
ผู้บริโภคจากผลการส ารวจของ
โครงการฯ ซึ่งเป็นราคาขายปลีก 
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ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

อัตราก าไรสุทธิก่อนดอกเบ้ียและภาษี(EBIT margin) 
EBIT margin • ก าหนดให้เป็น 2.5% โดยค านวณจาก

ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 4 ปีของอัตราก าไรปี พ.ศ. 
2555 – 2558 

• รายงานประจ าปีของ บมจ. ไอที 
ซิตี้ บมจ. คอมเซเว่น และ Dick 
Smith Holdings Limited 

• มีอธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวก ญ 

นอกจากเครื่องรับวิทยุแบบตั้งโต๊ะ เครื่องรับวิทยุในรถยนต์ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางส าคัญในการรับฟัง

วิทยุ ทั้งนี้มูลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์จะขึ้นอยู่กับรายได้จากการผลิต 

จ าหน่ายและค่าบริการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณวิทยุ สามารถประมาณการได้จากปริมาณรถยนต์ใหม่ที่ติดตั้ง

วิทยุระบบดิจิตอลเป็นมาตรฐานที่จ าหน่ายในประเทศและรถยนต์เก่าที่เปลี่ยนมาติดตั้งครื่องรับสัญญาณระบบ

ดิจิตอล ตัวแปรหลักในการประมาณการแนวทางการเปลี่ยนรูปแบบเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล

ส าหรับรถยนต์ในประเทศไทย มีดังนี้ 

ตารางท่ี 5-18 ตัวแปรหลักในการประมาณการแนวทางการเปลี่ยนรูปแบบเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ

ดิจิตอลส าหรับรถยนต์ในประเทศไทย 
ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

ยอดขายรถยนต์ใหม่ที่
ติดตั้งเครื่องรับสญัญาณ
วิทยุระบบดิจติอลเป็น
มาตรฐาน 

• ก าหนดให้อัตราการเติบโตของยอดขายรถยนต์
ใหม่อยู่ที่ 4% โดยค านวณจากค่าเฉลี่ยยอดขาย
รถยนต์ภายในประเทศ ปี พ.ศ. 2554 – 2559 

• อัตราของรถยนต์ใหม่ทีต่ิดตั้งวิทยรุะบบดิจติอล
เป็นมาตรฐาน 100% ตั้งแต่ปีที่ 4-15 (พ.ศ. 
2563-2574)  

• ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ
อ้างอิงจากสถาบันยานยนต ์

• ก าหนดอัตรารถยนต์ผลิตใหม่ที่
ติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอลเป็น
มาตรฐาน โดยพิจารณาจากการ
หารือกับกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์
ภายในประเทศ ซึ่งพบว่ามีความ
พร้อมในการเปลี่ยนผ่าน 

จ านวนรถยนต์เกา่ที่เปลีย่น
มาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
วิทยุระบบดิจติอล 

• ค านวณจ านวนรถยนต์เก่าท่ีไมร่องรับวิทยุ
ระบบดิจติอล จากข้อมลูจ านวนรถยนต์เก่าและ
รถยนต์เก่าท่ีถูกเลิกใช้ในปี พ.ศ. 2559 โดย
ก าหนดให้มีอัตราการเติบโตของจ านวนรถยนต์
ที่ถูกเลิกใช้ต่อปีท่ี 4% ภายใต้สมมติฐานรถยนต์
ใหม่แทนรถยนต์เก่า 

• กรณีศึกษาที่ 1 (2N+1L 80% Pop): เริ่มจาก 
0.1% ในปี พ.ศ. 2560 และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
จนถึง 4.3% ในปี พ.ศ. 2574 

• ข้อมูลรถยนต์เก่าอ้างอิงจาก
กรมการขนส่งทางบก 

• อัตราการเติบโตของยอดขาย
รถยนต์ใหม่อ้างอิงจากสถาบัน
ยานยนต ์

• อ้างอิงอัตราการติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณวิทยรุะบบดจิิตอลของ
รถยนต์เก่าท่ีไม่รองรบัวิทยุระบบ
ดิจิตอล จากส านักงานสถติิ
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ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

• กรณีศึกษาที่ 2 (2N+1L 95% Pop): เริ่มจาก 
0.1% ในปี พ.ศ. 2560 และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
จนถึง 5% ในปี พ.ศ. 2574 

• กรณีศึกษาที่ 3 (2N+0L 80% Pop): เริ่มจาก 
0.1% ในปี พ.ศ. 2560 และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
จนถึง 2.8% ในปี พ.ศ. 2574 

• กรณีศึกษาที่ 4 (2N+2L 80% Pop, บริการ
สาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 25: บริการชุมชน 
50): เริ่มจาก 0.1% ในปี พ.ศ. 2560 และ
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 4.7% ในปี พ.ศ. 2574 

• กรณีศึกษาที่ 5 (2N+2L 80% Pop, บริการ
สาธารณะ 25: บริการธรุกิจ 50: บริการชุมชน 
25): เริ่มจาก 0.1% ในปี พ.ศ. 2560 และ
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 4.7% ในปี พ.ศ. 2574 

ออสเตรเลีย โดยปรับด้วย
หลักการเดียวกับการปรับอัตรา
การเข้าถึงครัวเรือนของวิทยุ
ระบบดิจติอล 
 

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ 

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์เป็นอีกกลุ่มธุรกิจส าคัญที่มีบทบาทใน  

การเพ่ิมการเข้าถึงการรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลของประชาชน ส าหรับการศึกษาเฉพาะต้นทุนและ

ผลประ โยชน์ ส่ ว น เ พ่ิ ม  ( Incremental Cost and Benefit)  โ ดย เปรี ยบ เที ยบกา รรั บส่ ง สั ญ ญา ณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบเดิม (แอนะล็อก) กับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  

มูลค่าที่มีผลกระทบต่อ GDP ของธุรกิจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนต่างของยอดขายจากการเปลี่ยน

มาตรฐานเครื่องรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์ผลิตใหม่จากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล เนื่องจากการผลิต

รถยนต์ใหม่จะมีเครื่องรับสัญญาณวิทยุเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะระบบใดก็ตาม ดังนั้น ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มจึง

มาจากส่วนต่างของราคาเครื่องรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์ระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล ส าหรับส่วนที่ 2 

คือรายได้รวมของการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ที่มีการใช้งาน การเปลี่ยนเครื่องรับ

สัญญาณวิทยุในรถยนต์ที่มีการใช้งานอยู่แล้วจะถือเป็นผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมทั้งหมดเพราะเป็นการเปลี่ยน

เพ่ือให้สามารถรับสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอลได้ 

การประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์

เป็นการประมาณค่ารายได้และอัตราก าไรสุทธิภายใต้สมมติฐานว่าเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลส าหรับ

รถยนต์ทั้งหมดท าการผลิตภายในประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อเศรษฐกิจจาก
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ก าไรจากการขายส่งเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลส าหรับรถยนต์ ตัวแปรหลักในการประมาณการแนว

ทางการเติบโตของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ มีดังนี้  

ตารางท่ี 5-19 ตัวแปรหลักการประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ

ดิจิตอลในรถยนต์ 
ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

รายได้ 
รายได้จากการขายส่ง
เครื่องรับสญัญาณ 

• ค านวณจากจ านวนรวมของประมาณการ
ยอดขายรถยนต์ใหม่กับประมาณการรายได้จาก
การที่รถยนตเ์ก่าท าการติดตั้งเครือ่งรับสัญญาณ
วิทยุระบบดิจติอล 

• ก าหนดให้สดัส่วนการใช้เครื่องรับฯ แบบ
ธรรมดากับแบบรองรับระบบมลัตมิีเดีย เท่ากับ 
53:47 มาจากประมาณการสัดส่วนการใช้
เครื่องรับฯ แบบธรรมดากับแบบรองรับระบบ
มัลตมิีเดยีของรถยนต์ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

        - รถยนต์ส่วนบุคคล เท่ากับ 40:60   
          (สัดส่วนรถในตลาดคือ 44.5%) 
        - รถปิคอัพ เท่ากับ 60:40 (สัดส่วนรถใน 
          ตลาดคือ 50.2%) 
        - รถยนต์ประเภทอื่นๆ เท่ากับ 100:0  
          (สัดส่วนรถในตลาดคือ 5.3%) 

• ส าหรับยอดขายของรถยนต์ใหม่ซึง่ติดตั้ง
เครื่องรับสญัญาณวิทยรุะบบดจิิตอลเป็น
มาตรฐาน ก าหนดให้ส่วนต่างราคาเครื่องรับ
สัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลและระบบแอนะล็อก
เท่ากับ 1,793 บาท ส าหรับเครื่องรับฯ แบบ
ธรรมดา (ก าหนดให้เครื่องรับฯ แบบธรรมดา
ในระบบแอนะล็อกมีราคาขายส่งเฉลี่ยเครื่อง
ละ 2,000 บาท) และเท่ากับ 4,404 บาท 
ส าหรับเครื่องรับฯ แบบหน้าจอใหญ่ 
(ก าหนดให้เครื่องรับฯ แบบหน้าจอใหญ่ใน
ระบบแอนะล็อกมีราคาขายส่งเฉลี่ยเครื่องละ 
5,500 บาท) 

• จ านวนรถยนต์ประมาณการ
อ้างอิงจากแนวทางการเติบโต
ของอุตสาหกรรมเครื่องรับ
สัญญาณวิทยรุะบบดจิิตอล
ส าหรับรถยนต ์

• ราคาเครื่องรับสญัญาณวิทยุ
ระบบดิจติอลอ้างอิงจากผล
ส ารวจความเตม็ใจจ่ายของ
ผู้บริโภคจากผลการส ารวจของ
โครงการฯ ซึ่งจะเป็นราคาขาย
ปลีก (เป็นราคาทีร่วมทั้งตัว
เครื่องรับสญัญาณฯ และ
สายอากาศ) ทั้งนี้ราคาต้นทุน
ของเครื่องรับฯ ค านวณ
โดยประมาณการใหร้าคาขาย
ปลีกเท่ากับราคาต้นทุนบวกด้วย
ส่วนต่างก าไร 20% 
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ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

• ส าหรับรายได้จากการที่รถยนต์เกา่ท าการ
เปลี่ยนเครื่องรับวทิยุเป็นระบบดิจติอล 
ก าหนดให้ราคาเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ
ดิจิตอลแบบธรรมดาเท่ากับ 3,793 บาท และ
แบบรองรับระบบมัลติมีเดีย (หน้าจอใหญ่) 
เท่ากับ 9,904 บาท    

อัตราก าไรสุทธิก่อนดอกเบ้ียและภาษี (EBIT margin) 
อัตรา EBIT margin • ก าหนดให้เท่ากับ 3% โดยค านวณจากค่าเฉลีย่

ย้อนหลัง 4 ปีของอัตราก าไรปี พ.ศ. 2555 – 
2558 ของบริษัทผู้ผลติรายใหญ่ดา้นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์

• รายงานประจ าปีของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณ
วิทยุส าหรับรถยนตร์ายใหญ่ 
Pioneer Corporation, JVC, 
KENWOOD Corporation และ 
Alpine Electronics Inc. 

• มีอธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวก ญ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อเศรษฐกิจ

ด้วยก าไรจากยอดขายและค่าบริการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอลที่ผู้ใช้รถยนต์เก่าท า  

การเปลี่ยนเพ่ือทดแทนเครื่องรับสัญญาณวิทยุในระบบแอนะล็อกที่ติดตั้งอยู่เดิม การประมาณค่าต้นทุนและ

ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์เป็นการประมาณค่ารายได้ 

และอัตราก าไรสุทธิซึ่งเป็นตัวแปรหลักในการประมาณการแนวทางการเติบโตของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ ดังนี้  

ตารางที่ 5-20 ตัวแปรหลักการประมาณค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณ

วิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ 
ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

รายได้ 
รายได้จากค่าบริการ
ติดตั้งเครื่องรับสญัญาณ
ในรถยนต์เก่า 

• ค านวณจากจ านวนรถยนตเ์ก่าที่ใช้บริการ
ติดตั้งเครื่องรับสญัญาณ 

• ก าหนดให้ราคาเครื่องรับฯ แบบธรรมดา
เท่ากับ 4,552 บาท แบบรองรับระบบ
มัลตมิีเดยี (หน้าจอใหญ่) เท่ากับ 11,885 
บาท  

• จ านวนรถยนต์เกา่ที่ใช้บริการ
ติดตั้งในแตล่ะปีอ้างอิงจากแนว
ทางการเติบโตของอุตสาหกรรม
เครื่องรับสญัญาณวิทยรุะบบ
ดิจิตอลส าหรับรถยนต ์

• ราคาเครื่องรับสัญญาณวทิยุ
อ้างอิงจากราคาที่ได้จากการท า



รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5-40 

 

ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

ส ารวจราคาที่ผู้บริโภคยินดจี่าย
ส าหรับเครื่องรับฯ แต่ละ
ประเภท (เป็นราคาทีร่วมทั้งตัว
เครื่องรับสญัญาณฯ และ
สายอากาศ) 

อัตราก าไรสุทธิก่อนดอกเบ้ียและภาษี (EBIT margin) 

อัตรา EBIT margin • ก าหนดให้เท่ากับ 15% • จากการสอบถามเบื้องต้นจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจคา้ปลีก
เครื่องรับสญัญาณวิทยุใน
รถยนต ์

ส าหรับการประเมินผลกระทบต่อ GDP ของประเทศและรายได้ต่อรัฐบาลประกอบด้วยตัวแปรหลัก ดังนี้  

ตารางท่ี 5-21 ตัวแปรหลักต่อการประเมินผลกระทบต่อ GDP ของประเทศ และรายได้ต่อรัฐบาล 
ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

ผลกระทบต่อ GDP ของประเทศ 
มูลค่าการอุปโภคเครื่องรับ
สัญญาณวิทย ุ

• รวมค่าใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อเครื่องรับ
สัญญาณวิทยุทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งใน
รถยนต ์

- 

มูลค่าการลงทุนขยาย
โครงข่าย 

• รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนของผู้ให้บริการ
โครงข่าย 

- 

ผลทวีคณูจากการลงทุน • ก าหนดค่าตัวคณู (investment multiplier) 
เท่ากับ 2.35 เท่าของมูลค่าการลงทุนติดตั้ง
โครงข่าย  

• รายงาน Investment in 
Advanced Mobile 
Infrastructure and Services 
in Thailand ของ LECG 
Corporation 

อัตราคิดลด (Weighted 
Average Cost of 
Capital: WACC)  

• ก าหนดต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสยีงเท่ากับ 12% 

• กสทช. (อ้างอิงจากการศึกษา
ของ ITU) 

รายได้แก่รัฐบาล 
รายได้จากภาษีเงินได้นติิ
บุคคล 

• 20% ของก าไรก่อนภาษีจากผูป้ระกอบการทุกภาค
ส่วน รวมถึงบริษัทที่ท าการประชาสมัพันธ ์

• กรมสรรพากร 

รายได้จากการประมูล
คลื่นความถี ่

• ก าหนดราคาเริ่มต้นของการประมลูคลื่นความถี่
เท่ากับ 40% ของมูลค่าธุรกิจในกรอบระยะเวลา 
12 ปีส าหรับผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจใน

• อ้างอิงอัตราก าไรสุทธิของผู้
ประกอบธุรกิจด้านสื่อวิทยุ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
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ตัวแปรหลัก ข้อมูลที่ใช้และสมมตฐิาน แหล่งอ้างอิง 

ระดับประเทศ และเท่ากับ 10% ของมูลค่า
ธุรกิจในกรอบระยะเวลา 12 ปีส าหรับผู้
ให้บริการช่องรายการธุรกิจในระดับท้องถิ่น 
ทั้งนี้เป็นการก าหนดราคาเริ่มต้นภายใต้
สมมติฐานว่าผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจจะ
สามารถมีอัตราก าไรสุทธิไมต่่ ากว่าอัตราก าไร
สุทธิเฉลี่ยของผู้ประกอบธุรกิจด้านสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ในปัจจุบันซึ่งเท่ากับ 25% 

• ในกรณีที่มูลค่าธุรกิจตดิลบจะไม่รวมค่าประมูล
คลื่นความถี่ส าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
เนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่มีความเหมาะสมในการ
ลงทุน โดยจะแสดงผลวิเคราะห์บนสมมติฐานที่
ไม่รวมค่าประมูลคลื่นความถี่   

(อสมท และ BEC tero) โดยใช้
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 4 
ปี (พ.ศ. 2555-2558) 

รายได้จากค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 

• ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาต  

• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี 

• ค่าสบทบรายปีเข้า กทปส. 

• กสทช. 

อัตราคิดลด (WACC) • ก าหนดต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสยีงอยู่ที่ 12% 

• กสทช. (อ้างอิงจากการศึกษา
ของ ITU) 

5.6.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เชิงปริมาณ  

1) ตัวแปรที่ส าคัญในการวิเคราะห์ 

ตัวแปรที่ส่งผลอย่างส าคัญต่อการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ฯ ประกอบด้วยอัตราการรับฟัง

วิทยุระบบดิจิตอลต่อจ านวนชั่วโมงการรับฟังวิทยุทั้งหมด การแบ่งสัดส่วนของผู้ให้บริการแต่ละประเภทและ

การก าหนดอัตราการครอบคลุมครัวเรือนของการให้บริการวิทยุระบบดิจิตอล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. อัตราการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอลต่อจ านวนชั่วโมงการรับฟังวิทยุทั้งหมด  

อัตราการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอลต่อจ านวนชั่วโมงการรับฟังวิทยุทั้งหมดเป็นตัวแปรส าคัญใน 

การก าหนดมูลค่าตลาดวิทยุระบบดิจิตอล เนื่องจากตลาดวิทยุมีรายได้หลักจากการโฆษณา  

เป็นสัดส่วนที่อ้างอิงจากจ านวนผู้ฟังวิทยุบนระบบนั้นๆ โดยรายได้โฆษณาจะเข้ามาในช่องทาง

ดิจิตอลต่อเมื่อมีอัตราการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอลอย่างน้อย 10% ของจ านวนชั่วโมงการรับฟัง

วิทยุทั้งหมด ดังนั้น เพ่ือให้การรับส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่  
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ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องมี 

การสนับสนุน/ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนอย่างท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมอัตราการรับฟัง 

2. การแบ่งสัดส่วนของผู้ให้บริการแต่ละประเภท  

การแบ่งสัดส่วนของผู้ให้บริการแต่ละประเภทต้องค านึงถึงความสามารถในการหารายได้ของ  

ผู้ให้บริการเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการช่องรายการทุกประเภทจะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง

ยั่งยืนและไม่ยกเลิกการให้บริการ ทั้งนี้การวิเคราะห์ได้ตั้งสมมติฐานว่าผู้ให้บริการโครงข่ายจะมี

ผู้ให้บริการช่องรายการเช่าช่องสัญญาณเต็ม 18 ช่องสัญญาณต่อโครงข่าย โดยค่าเช่าใช้บริการ

โครงข่ายซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของผู้ให้บริการช่องรายการเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการโครงข่าย

ค านวณเฉลี่ยจากจ านวนรวมของช่องสัญญาณ ดังนั้นหากมีผู้ให้บริการช่องรายการเข้ามาด าเนิน

ธุรกิจไม่ครบตามจ านวนช่องสัญญาณที่มีให้บริการหรือมีผู้ให้บริการช่องรายการยกเลิกการเช่า

โครงข่ายจะท าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ให้บริการโครงข่ายเนื่องจากไม่สามารถมีจ านวนช่อง

รายการครบตามจ านวนที่แบ่งสัดส่วนได้ นอกจากนี้หากมีการแบ่งสัดส่วนให้มีผู้ให้บริการช่อง

รายการสาธารณะ/ช่องรายการชุมชนเป็นจ านวนมาก ผู้ให้บริการช่องรายการประเภทดังกล่าว

อาจประสบปัญหาในการหารายได้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีข้อจ ากัดในการหารายได้

จากการโฆษณาตาม พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.  2551 

มาตรา 20 และ 21 จึงอาจเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายต่อภาครัฐหรือกองทุนที่ต้องอุดหนุนค่าเช่า

บริการโครงข่ายของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะและบริการชุมชน  

3. การก าหนดอัตราการครอบคลุมครัวเรือนของการให้บริการวิทยุระบบดิจิตอล 

การศึกษาก าหนดสมมติฐานให้บริการวิทยุระบบดิจิตอลมีอัตราการครอบคลุมครัวเรือนที่ 80% 

หรือ 95% (แล้วแต่กรณีศึกษา) ตั้งแต่ปีที่ 4 หรือหลังจากช่วงของการทดลองให้บริการภายในหนึ่ง

ปี ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ฉบับที่ 1 (2555-2559) ซึ่งก าหนดตัวชี้วัดไว้ให้มีจ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับ

สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตาม

ในทางปฏิบัติอาจมีความเป็นไปได้ที่ผู้ให้บริการช่องรายการรายย่อยในท้องถิ่นจะไม่สามารถ

เตรียมความพร้อมได้ทันในทุกพ้ืนที่ ส่งผลให้การลงทุนขยายโครงข่ายจ านวนมากอยู่ ในภาวะที่ไม่

สามารถสร้างรายได้หรือไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 
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2) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอลของกรณีศึกษาท้ัง 5 กรณี เป็นดังนี้ 

• กรณีศึกษาที่ 1 (2N+1L 80% Pop.) 

กรณีศึกษาที่ 1 มีผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ ( National MUX) 2 ราย และระดับท้องถิ่น (Local 

MUX) 1 ราย โดยมีอัตราการครอบคลุมโครงข่าย 80% ของจ านวนประชากรในช่วงให้บริการเชิงพาณิชย์ 

(ให้บริการเป็นทางการเต็มรูปแบบ) หรือปีที่ 4-15 (พ.ศ. 2563-2574) ของการศึกษา โดยมีสัดส่วนช่องรายการ

ระดับชาติ บริการสาธารณะ 50: บริการธุรกิจ 50, สัดส่วนช่องรายการระดับท้องถิ่น บริการสาธารณะ 30:  

บริการธุรกิจ 50: บริการชุมชน  20 

 

จากผลการศึกษา กรณีศึกษานี้สามารถเพ่ิมมูลค่า GDP ของประเทศได้ประมาณ 28,000 ล้านบาท ซึ่ง

มาจากมูลค่าอุปโภคบริโภคสินค้าเครื่องรับสัญญาณวิทยุ (ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งในรถยนต์) 19,400 

ล้านบาท จากการลงทุนติดตั้งโครงข่าย 2,660 ล้านบาท และจากผลทวีคูณของการลงทุน 6,240 ล้านบาท (ดัง

ภาพที่ 5-4) นอกจากนี้จะมีรายได้เข้าสู่ภาครัฐประมาณ 1 ,870 ล้านบาท (ดังภาพที่ 5-5) ซึ่งมาจาก 

ภาษีนิติบุคคล 700 ล้านบาท รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 420 ล้านบาท และรายได้จากค่าธรรมเนียม

ต่างๆ 750 ล้านบาท ส าหรับการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 
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ภาพที่ 5-4 กรณีท่ี 1: ผลกระทบรวมต่อ GDP ของประเทศ (พ.ศ.2560-2574) 

   
ภาพที่ 5-5 กรณีท่ี 1: รายได้รวมแก่รัฐบาล (พ.ศ.2560-2574) 

ทั้งนี้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการศึกษากรณีศึกษาที่ 1 ตลอดระยะเวลา 15 ปี ได้ผลสุทธิเป็น

บวกหรือมีก าไร 115 ล้านบาท โดยเป็นกรณีเดียวที่สามารถท าก าไรได้เนื่องจากใช้เงินลงทุนในการขยาย

โครงข่ายไม่สูงมากโดยมีมูลค่ารวมเท่ากับ 3,908 ล้านบาท (ดูรายละเอียดการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

โครงการได้ท่ีภาคผนวก ฏ)     

แนวทางการเติบโตของอุตสาหกรรมวิทยุระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

จากภาพที่ 5-6 การติดตั้งโครงข่ายในกรณีศึกษาที่ 1 (2N+1L 80%) จะมีอัตราครอบคลุมประชากร 

15% ในช่วงทดลองให้บริการ 3 ปีแรก หลังจากนั้นอัตราครอบคลุมประชากรจะเพ่ิมเป็น 80% ตั้งแต่ปีที่ 4-15 

ทั้งนี้ อัตราการเข้าถึงของประชากรจะเริ่มจาก 0.12% หรือประมาณ 79,000 คนในปี พ.ศ. 2560 และมีอัตรา

การเติบโตเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 47% จนมีอัตราการเข้าถึงของประชากรเท่ากับ 26% หรือประมาณ 19 ล้านคนในปี 
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พ.ศ. 2574 โดยประมาณการเติบโตในปีที่ 1-5 ด้วยการอ้างอิงอัตราการเข้าถึงวิทยุระบบดิจิตอลของครัวเรือนใน

ออสเตรเลียหลังการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในปี พ.ศ. 2552-2556 ท าการปรับด้วย 2 ปัจจัย  

ได้แก่ สัดส่วนอัตราครอบคลุมประชากรของโครงข่ายแอนะล็อกเทียบกับโครงข่าย DAB+ (ในทางทฤษฎี  

อัตราการครอบคลุมประชากรของโครงข่ายวิทยุระบบแอนะล็อกในประเทศไทยหากไม่มีสัญญาณรบกวนจะมี

อัตราประมาณ 70%21) และสัดส่วน GDP PPP ต่อประชากรของออสเตรเลียและของไทยซึ่งเฉลี่ยเท่ากับ 3 เท่า 

ส าหรับปีที่ 6-10 อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของผู้ฟังวิทยุระบบดิจิตอลในสหราชอาณาจักรเท่ากับ 12% หลังจาก

ด าเนินการตามแผน Digital Radio Action ในปี พ.ศ. 2553-2556 เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่ง

สัญญาณวิทยุด้วยระบบดิจิตอล ส่วนในปีที่ 11-15 ก าหนดให้อัตราการเติบโตของผู้ฟังลดลงจากเดิมก่ึงหนึ่งเหลือ 

6% ต่อปี เนื่องจากมาตรการกระตุ้นจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ฟังวิทยุมากในระยะแรกก่อนชะลอตัวลง 

 

                                           
21 อ้างอิงขอ้มูลจากผลการศึกษาโครงการ Roadmap Development for Digital Terrestrial Radio Broadcasting Roll-out in Thailand  ซ่ึงจัดท าโดย ITU 

ภาพที่ 5-6 กรณีที่ 1: อัตราการครอบคลุมประชากรเปรียบเทียบกับอัตราการเข้าถึงวิทยุระบบดิจิตอล  
(พ.ศ.2560-2574) 
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ทั้งนี้ สัดส่วนการรับฟังวิทยุผ่านช่องทาง DAB+ จะเพ่ิมขึ้นจาก 0.1% ในปีที่ 1 (พ.ศ. 2560) เป็น 26% 

ในปีที่ 15 (พ.ศ. 2574) ดังแสดงในภาพที่ 5-7 โดยผู้ให้บริการช่องรายการวิทยุระบบดิจิตอลจะเริ่มมีรายได้จาก

การโฆษณาในปีที่ 5 (พ.ศ. 2564) เมื่ออัตราการรับฟังวิทยุผ่านช่องทาง DAB+ สูงถึง 10% ของการรับฟังทั้งหมด 

โดยแบ่งสัดส่วนรายได้มาจากมูลค่ารวมของการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุซึ่งเดิมเป็นรายได้ของวิทยุระบบแอนะล็อกและ

ระบบออนไลน์ (อัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาเท่ากับ 2% โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อ) เริ่มจากประมาณ  

724 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2564 และเพ่ิมขึ้นเป็น 2,058 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2574 ดังที่แสดงในภาพที่ 5-8  

 
ภาพที่ 5-8  กรณีท่ี 1: มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ (พ.ศ.2560-2574) 

ภาพที่ 5-7 กรณีที่ 1: สัดส่วนการรับฟังวิทยุผ่านช่องทางต่างๆ (พ.ศ.2560-2574) 
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ส าหรับตลาดวิทยุในรถยนต์ ภาพที่ 5-9 แสดงอัตราการเข้าถึงวิทยุในรถยนต์จะเริ่มจาก 0.1% หรือ 

17,000 คัน ในปีที่ 1 (พ.ศ. 2560) และเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 55% จนอัตราการเข้าถึงวิทยุใน

รถยนต์เป็น 46% ในปีที่ 15 (พ.ศ. 2574) ท าให้มีรถยนต์ประมาณ 13 ล้านคันที่ติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอล 

 

ภาพที่ 5-9  กรณีท่ี 1: จ านวนรถยนต์โดยประมาณการที่ติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอล (พ.ศ.2560-2574) 

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการ (Service provider) 

ส าหรับกรณีศึกษาที่ 1 มีช่องรายการรวมทั้งหมด 738 ช่องรายการ 22 โดยแบ่งเป็นช่องรายการ 

ที่ออกอากาศระดับชาติจ านวน 36 ช่องรายการ และช่องรายการที่ออกอากาศระดับท้องถิ่นจ านวน 18 ช่องต่อ

พ้ืนที่บริการ (จ านวนช่องมีได้มากสุด 702 ช่องใน 39 พ้ืนที่ให้บริการ) โดยแยกประเภทตามตารางด้านล่าง ดังนี้ 

ตารางท่ี 5-22 จ านวนช่องรายการส าหรับกรณีศึกษาที่ 1 
 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 

จ านวนช่องรายการ 
ระดับชาต ิ

36 รายการ 36 รายการ 36 รายการ 

จ านวนช่องรายการระดับ
ท้องถิ่น 

0 702 รายการ 
(1 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 

702 รายการ 
(1 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 
จ านวนช่องรายการแยกตามประเภทบริการ 

- บริการสาธารณะ 
(ระดับชาติ 50% 

18 รายการ ระดับชาติ 18 รายการ ระดับชาติ 18 รายการ 

                                           
22 การค านวณคิดบนสมมติฐานทีม่ีผู้ให้บริการฯ ให้บริการเตม็ความจุของโครงข่าย 
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 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 

ระดับท้องถิ่น 30%) (เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับท้องถิ่น 195 รายการ 
(5 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับท้องถิ่น 195 รายการ 
(5 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

- บริการธุรกิจ   
(ระดับชาติ 50% 
ระดับท้องถิ่น 50%) 

18 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(9 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(9 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

- บริการชุมชน  
(ระดับท้องถิ่น 20%)  

0 ระดับท้องถิ่น 156 รายการ 
(4 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับท้องถิ่น 156 รายการ 
(4 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ความครอบคลุมของ
โครงข่ายสญัญาณ  
(% ของจ านวนประชากร) 

15%  
(อ้างอิงจากผลการศึกษา

ของ ITU) 

80% 80% 

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการระดับชาติ 

ผู้ให้บริการช่องรายการระดับชาติ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะ 

ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะจะมีต้นทุนค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

500,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 930,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ฌ) 

ทั้งนี้ เนื่องจากการให้บริการช่องรายการสาธารณะเป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรจึง

ก าหนดให้ไม่มีก าไรและไม่ต้องเสียภาษี ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะในระดับชาติต้องมีรายได้

อย่างน้อยปีละ 13 ล้านบาทต่อช่องรายการ จึงเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายและ

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

2) ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจ 

- รายได้ 

ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติจะมีรายได้หลักจากค่าโฆษณาซ่ึงเป็นสัดส่วน 98% ของรายได้

ทั้งหมด23 โดยก าหนดให้มีสัดส่วนเท่ากับ 75% ของรายได้โฆษณารวมบนช่องทาง DAB+24 และ 

มีรายได้อ่ืนๆ เช่น รายได้จากการจัดกิจกรรม การจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น เป็นสัดส่วน 2% ของรายได้

                                           
23 ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกผู้ประกอบการ 
24 อ้างอิงจากรายงานประจ าปีของ อสมท 
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ทั้งหมด ในกรณีศึกษาที่ 1 (2N+1L 80% Pop.) ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจจะเริ่มมีรายได้ในปีที่ 5 

(พ.ศ. 2564) มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 43 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการตลอดอายุโครงการ 15 ปี 

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่าย ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์  

ค่าบริหารจัดการ ค่าการขายและการตลาด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้ภาครัฐและค่าเสื่อมราคา เฉลี่ย

เท่ากับ 12 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการ ส าหรับช่วงทดลองให้บริการ (ปีที่ 1-3) และเฉลี่ยเท่ากับ 27 ล้าน

บาทต่อปีต่อช่องรายการ ส าหรับช่วงให้บริการเชิงพาณิชย์และช่วงขยายระยะเวลาให้บริการเชิงพาณิชย์  

(ปีที่ 4-15)  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 500,000 

บาท ค่าประมูลคลื่นความถี่ 39.3 ล้านบาทต่อช่องรายการ (ก าหนดให้เท่ากับ 40% ของมูลค่าธุรกิจ) 

และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 930,000 

บาทต่อช่องรายการ ส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี 

ทั้งนี้แต่ละช่องรายการธุรกิจจะมีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เป็นจ านวน 279 ล้านบาท มีอัตรา 

EBIT margin เฉลี่ยที่ 39% ต่อปี และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม 56 ล้านบาท  

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการออกอากาศระดับท้องถิ่น 

ผู้ให้บริการช่องรายการระดับท้องถิ่น แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะ 

ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะมีต้นทุนค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

10,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 900,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ฌ) 

เนื่องจากการให้บริการช่องรายการสาธารณะเป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรจึงก าหนดให้ไม่

มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียภาษี ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะในระดับท้องถิ่น

จ าเป็นต้องมีรายได้อย่างน้อยปีละ 600,000 บาทต่อช่องรายการ จึงจะเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่าย 

ในการเช่าโครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
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2) ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจ 

- รายได้ 

ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับท้องถิ่นมีรายได้หลักจากค่าโฆษณาซึ่งเป็นสัดส่วน 98% ของรายได้

ทั้งหมด25 โดยก าหนดสัดส่วนให้เท่ากับ 25% ของรายได้โฆษณารวมบนช่องทาง DAB+26 ใน

กรณีศึกษาที่ 1 ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจจะเริ่มมีรายได้ในปีที่ 5 (พ.ศ. 2564) มีรายได้เฉลี่ยที่ 0.9 

ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการตลอดอายุโครงการ 15 ปี 

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่าย ค่าบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ ค่าการขายและการตลาด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่ าเสื่อม

ราคา มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 0.68 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการส าหรับช่วงให้บริการเชิงพาณิชย์และ

ช่วงขยายระยะเวลาให้บริการเชิงพาณิชย์ (ปีที่ 4-15)  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 10,000 

บาท ค่าประมูลคลื่นความถี่ 4,000 บาทต่อช่องรายการ (ก าหนดให้เท่ากับ 10% ของมูลค่าธุรกิจ) 

และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 900,000 

บาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี  

ทั้งนี ้แต่ละช่องรายการธุรกิจจะมีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เป็นจ านวน 2 ล้านบาท และต้องช าระ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม 0.4 ล้านบาท 

3) ผู้ให้บริการช่องรายการชุมชน 

ผู้ให้บริการช่องรายการชุมชนมีต้นทุนค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 10,000 

บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 

900,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี (ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวก ฌ) ทั้งนี้ 

เนื่องจากการให้บริการช่องรายการชุมชนเป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรจึงก าหนดให้ไม่มี

ก าไรและไม่ต้องเสียภาษี โดยผู้ให้บริการช่องรายการชุมชนจ าเป็นต้องได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนิน

                                           
25 ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกผู้ประกอบการ 
26 อ้างอิงจากรายงานประจ าปีของ อสมท 
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กิจการอย่างน้อยปีละ 600,000 บาทต่อช่องรายการเช่นเดียวกับผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะ จึง

จะเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ มีจ านวน 2 ราย การวิเคราะห์ผล

ประกอบการทางธุรกิจเป็นการแสดงผลรวมของผู้ให้บริการ 2 ราย ที่ปรึกษาได้อ้างอิงรายจ่ายในการลงทุนจาก 

การประมาณการของผู้เชี่ยวชาญจาก ITU (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ)  

- รายได้ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติจะมีรายได้จากค่าเช่าโครงข่าย

จากผู้ให้บริการช่องรายการทุกประเภท โดยตั้งราคาเพ่ิมขึ้นจากต้นทุน 15% ท าให้มีรายได้เฉลี่ยปีละ 

368 ล้านบาท  

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินงานซึ่ง

เท่ากับ 20% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อมราคาเป็น

รายจ่ายเฉลี่ยปีละกว่า 359 ล้านบาท  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการ

โครงข่ายรายละ 500,000 บาท ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการสิ่งอ านวย

ความสะดวกรายละ 250,000 บาท และค่าลงทุนติดตั้งโครงข่ายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ  

2.2 ล้านบาท ส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี  

ทั้งนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ 2 รายจะมีก าไรก่อนหักภาษี

รวม 15 ปี เป็นจ านวน 125 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 58 ล้านบาท 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ผลประกอบการทางธุรกิจเป็นการแสดงผลรวมของผู้ให้บริการทุกราย ที่ปรึกษาไดอ้้างอิง

รายจ่ายในการลงทุนจากการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญจาก ITU (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ)  
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- รายได้ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติจะมีรายได้ค่าเช่าโครงข่ายจาก 

ผู้ให้บริการช่องรายการทุกประเภท โดยตั้งราคาเพ่ิมข้ึนจากต้นทุน 15% ท าให้มีรายได้เฉลี่ยปีละ 334 

ล้านบาท  

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินงาน

เท่ากับ 20% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อมราคา 

เป็นรายจ่ายเฉลี่ยปีละกว่า 304 ล้านบาท  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการโครงข่าย

รายละ 10,000 บาท ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก

รายละ 10,000 บาท และค่าลงทุนติดตั้งโครงข่ายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1.7 ล้านบาท ส าหรับ

ตลอดระยะเวลา 15 ปี  

ทั้งนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับท้องถิ่นรวมทุกรายจะมีก าไร

ก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เป็นจ านวน 362 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 72 ล้านบาท 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์สามารถแบ่งเป็น กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่าย กลุ่มผู้ผลิต

เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบ

ตั้งโต๊ะ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ และกลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณ

วิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ โดยแต่ละกลุ่มจะมีผลก าไรและภาษีที่ต้องน าส่งรัฐ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่

ภาคผนวก ฏ) ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่าย 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่ายมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ให้ผู้ให้บริการโครงข่าย โดยมี ก าไร

ก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 357 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 71 ล้านบาท  
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กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะมีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 470 ล้านบาท 

และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 94 ล้านบาท  

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะมีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 260 

ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 52 ล้านบาท  

กลุม่ผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ 

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์มีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15  ปี เท่ากับ 1,216 ล้าน

บาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 243 ล้านบาท  

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์มีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 780 

ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 156 ล้านบาท  
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กรณีศึกษาที่ 2 (2N+1L 95% Pop.) 

กรณีศึกษาที่ 2 มีผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ (National MUX) 2 ราย และระดับท้องถิ่น (Local 

MUX) 1 ราย มีความแตกต่างจากกรณีศึกษาท่ี 1 ในด้านความครอบคลุมโครงข่าย กล่าวคือโครงข่ายจะมีอัตรา

การครอบคลุมประชากร 95% ตั้งแต่ปีที่ 4 (พ.ศ. 2563) โดยมีสัดส่วนช่องรายการระดับชาติ บริการสาธารณะ 

50: บริการธุรกิจ 50, สัดส่วนช่องรายการระดับท้องถิ่น บริการสาธารณะ 30: บริการธุรกิจ 50: บริการชุมชน 

20 

ส าหรับกรณีศึกษาที่ 2 จะสามารถเพ่ิมมูลค่า GDP ของประเทศได้ประมาณ 36,000 ล้านบาท ซึ่งมา

จากมูลค่าอุปโภคบริโภคสินค้าเครื่องรับสัญญาณวิทยุ (ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งในรถยนต์) 20,400 ล้าน

บาท จากการลงทุนติดตั้งโครงข่าย 4 ,600 ล้านบาท และจากผลทวีคูณของการลงทุน 11,000 ล้านบาท  

(ภาพที่ 5-10) นอกจากนี้จะมีรายได้เข้าสู่ภาครัฐประมาณ 1 ,700 ล้านบาท มาจากภาษีเงินได้นิติบุคคล  

760 ล้านบาท รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 200 ล้านบาท และรายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆ 

740 ล้านบาท ส าหรับการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) ดังภาพที่ 5-11 
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ภาพที่ 5-10 กรณีที่ 2: ผลกระทบรวมต่อ GDP ของประเทศ (พ.ศ.2560-2574)  

 
ภาพที่ 5-11 กรณีท่ี 2: รายได้รวมแก่รัฐบาล (พ.ศ.2560-2574) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการตลอดระยะเวลา 15 ปี มีผลสุทธิเป็นลบหรือขาดทุนถึง  

1,481 ล้านบาท เนื่องจากใช้เงินลงทุนในการขยายโครงข่ายเพ่ือให้มีอัตราการครอบคลุมประชากร 95% สูงถึง 

7,861 ล้านบาท แม้ว่าอัตราการเข้าถึงวิทยุระบบดิจิตอลในกรณีนี้จะสูงที่สุด แต่เนื่องจากมูลค่าตลาดของ 

การโฆษณาผ่านสื่อวิทยุค่อนข้างน้อยและมีอัตราการเติบโตค่อนข้างต่ า จึงไม่สามารถหารายได้ได้เพียงพอกับค่า

เช่าโครงข่ายและส่งผลให้ NPV ติดลบดังกล่าว (ดูรายละเอียดการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการได้ที่

ภาคผนวก ฏ)    
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แนวทางการเติบโตของอุตสาหกรรมวิทยุระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

จากภาพที่ 5-12 การติดตั้งโครงข่ายในกรณีศึกษาที่ 2 (2N+1L 95% Pop.) จะมีอัตราครอบคลุม

ประชากร 13% ในช่วงทดลองให้บริการ 3 ปีแรก แล้วขยายเป็น 95% ตั้งแต่ปีที่ 4-15 อัตราการเข้าถึงของ

ประชากรจะเริ่มจาก 0.12% หรือประมาณ 79,000 คน ในปี พ.ศ. 2560 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 

49% จนมีอัตราการเข้าถึงของประชากรเท่ากับ 31% หรื อประมาณ 22.4 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2574 

โดยประมาณการเติบโตในปีที่ 1-5 ด้วยการอ้างอิงอัตราการเข้าถึงวิทยุระบบดิจิตอลของครัวเรือนใน

ออสเตรเลียหลังการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล ในปี พ.ศ. 2552-2556 ท าการปรับด้วย 2 ปัจจัย 

ได้แก่ สัดส่วนอัตราครอบคลุมประชากรของโครงข่ายแอนะล็อกเทียบกับโครงข่าย DAB+ (ในทางทฤษฎี  

อัตราการครอบคลุมประชากรของโครงข่ายวิทยุระบบแอนะล็อกในประเทศไทยหากไม่มีสัญญาณรบกวนจะมี

อัตราประมาณ 70%27) และสัดส่วน GDP PPP ต่อประชากรของออสเตรเลียและของไทยซึ่งเฉลี่ยเท่ากับ 3 เท่า 

ส าหรับปีที่ 6-10 อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของผู้ฟังวิทยุระบบดิจิตอลในสหราชอาณาจักรที่ 12% หลังจาก

ด าเนินการตามแผน Digital Radio Action ในปี พ.ศ. 2553-2556 เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่ง

สัญญาณวิทยุด้วยระบบดิจิตอล ส่วนในปีที่ 11-15 ก าหนดให้อัตราการเติบโตของผู้ฟังลดลงจากเดิมก่ึงหนึ่งเหลือ 

6% ต่อปี เนื่องจากมาตรการกระตุ้นจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ฟังวิทยุมากในระยะแรกก่อนชะลอตัวลง 

                                           
27 อ้างอิงขอ้มูลจากผลการศึกษาโครงการ Roadmap Development for Digital Terrestrial Radio Broadcasting Roll-out in Thailand  ซ่ึงจัดท าโดย ITU 

    ภาพที่ 5-12 กรณีท่ี 2: อัตราการครอบคลุมประชากรเปรียบเทียบกับอัตราการเข้าถึงวิทยุระบบดิจิตอล (พ.ศ.2560-2574) 
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สัดส่วนการรับฟังวิทยุผ่านช่องทาง DAB+ จะเพ่ิมขึ้นจาก 0.12% ในปีที่ 1 (พ.ศ. 2560) เป็น 31% ในปี

ที่ 15 (พ.ศ. 2574) ดังที่แสดงในภาพที่ 5-13 ผู้ให้บริการช่องรายการวิทยุระบบดิจิตอลเริ่มมีรายได้จากการโฆษณา

ในปีที่ 5 (พ.ศ. 2564) เมื่ออัตราการรับฟังวิทยุผ่านช่องทาง DAB+ สูงถึง 10% ของการรับฟังวิทยุทั้งหมด เป็น

การแบ่งสัดส่วนรายได้มาจากมูลค่ารวมของการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุซึ่งเดิมเป็นรายได้ของวิทยุระบบแอนะล็อก 

เริ่มจากประมาณ 851 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2564 และเติบโตเป็น 2,421 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2574 ดังภาพที่ 5-14 

ภาพที่ 5-14 กรณีที่ 2: มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ (พ.ศ.2560-2574)  

ภาพที่ 5-13 กรณีท่ี 2: สัดส่วนการรับฟังวิทยุผ่านช่องทางต่างๆ (พ.ศ.2560-2574) 
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ส าหรับตลาดวิทยุในรถยนต์ ภาพที่ 5-15 แสดงอัตราการเข้าถึงวิทยุในรถยนต์ที่เริ่มจาก 0.1% หรือ 

17,000 คัน ในปีที่ 1 (พ.ศ. 2560) และเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 55% จนอัตราการเข้าถึง

วิทยุในรถยนต์เป็น 47% ในปีที่ 15 (พ.ศ. 2574) ท าให้มีรถยนต์ประมาณ 13 ล้านคันที่ติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอล  

 

ภาพที่ 5-15 กรณีที่ 2: จ านวนรถยนต์โดยประมาณการที่ติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอล (พ.ศ.2560-2574) 

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการ (Service provider) 

ส าหรับกรณีศึกษาที่ 2 มีช่องรายการรวมทั้งหมด 738 ช่องรายการ28 เช่นเดียวกับกรณีศึกษาที่ 1 โดย

แบ่งเป็นช่องรายการที่ออกอากาศระดับชาติจ านวน 36 ช่องรายการ และช่องรายการที่ออกอากาศระดับท้องถิ่น

จ านวน 18 ช่องต่อพ้ืนที่บริการ (จ านวนช่องมีได้สูงสุด 702 ช่องใน 39 พ้ืนที่ให้บริการ) แบ่งประเภทตามตาราง

ด้านล่าง ดังนี้ 

ตารางท่ี 5-23 จ านวนช่องรายการส าหรับกรณีศึกษาที่ 2 
 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 
จ านวนช่องรายการ 
ระดับชาต ิ

36 รายการ 36 รายการ 36 รายการ 

จ านวนช่องรายการระดับ
ท้องถิ่น 

0 702 รายการ 
(1 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 

702 รายการ 
(1 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 
 
 

                                           
28 การค านวณคิดบนสมมติฐานทีม่ีผู้ให้บริการฯ ให้บริการเตม็ความจุของโครงข่าย 
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 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 

จ านวนช่องรายการแยกตามประเภทบริการ 
- บริการสาธารณะ  

(ระดับชาติ 50% 
  ระดับท้องถิ่น 30%)  

18 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 195 รายการ 

(5 รายการ x 39พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 195 รายการ 

(5 รายการ x 39พื้นที่) 
- บริการธุรกิจ   

(ระดับชาติ 50% 
  ระดับท้องถิ่น 50%) 

18 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 

(9 รายการ x 39พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 

(9 รายการ x 39พื้นที่) 
- บริการชุมชน  

(ระดับท้องถิ่น 20%) 
0 ระดับท้องถิ่น 156 รายการ 

(4 รายการ x 39พื้นที่) 
ระดับท้องถิ่น 156 รายการ 

(4 รายการ x 39พื้นที่) 
ความครอบคลุมของ
โครงข่ายสญัญาณ  
(% ของจ านวนประชากร) 

15% 
(อ้างอิงจากผลการศึกษา

ของ ITU) 

95% 95% 

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการระดับชาติ 

ผู้ให้บริการช่องรายการระดับชาติ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะ 

ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะมีต้นทุนค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

500,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 930,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ฌ) 

ทั้งนี้เนื่องจากการให้บริการช่องรายการสาธารณะเป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรจึง

ก าหนดให้ไม่มีก าไรและไม่ต้องเสียภาษี ทั้งนี้ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะในระดับชาติจ าเป็นต้อง

มีรายได้สูงถึงปีละ 28,000,000 บาทต่อช่องรายการ จึงจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่าย

และค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

2) ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจ 

- รายได้ 

ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติมีรายได้หลักจากโฆษณาเป็นสัดส่วน 98% ของรายได้

ทั้งหมด29 โดยก าหนดให้มีสัดส่วนเท่ากับ 75% ของรายได้โฆษณารวมบนช่องทาง DAB+30 ใน

                                           
29 ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกผู้ประกอบการ 
30 อ้างอิงจากรายงานประจ าปีของ อสมท 
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กรณีศึกษาที่ 2 ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจจะเริ่มมีรายได้ในปีที่ 5 (พ.ศ. 2564) โดยมีรายได้เฉลี่ย 

50 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการตลอดอายุโครงการ 15 ปี 

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่าย ค่าบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ ค่าการขายและการตลาด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อม

ราคา เป็นรายจ่ายเฉลี ่ยเท่ากับ 13 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการส าหรับช่วงทดลองให้บริการ 

(ปีที่ 1-3) และเท่ากับ 43 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการส าหรับช่วงให้บริการเชิงพาณิชย์และช่วง

ขยายระยะเวลาให้บริการเชิงพาณิชย์ (ปีที่ 4-15)  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

500,000 บาท ค่าประมูลคลื่นความถี่ 20.3 ล้านบาท (ก าหนดให้เท่ากับ 40% ของมูลค่าธุรกิจ) และ

ค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 

 930,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ฌ) 

ทั้งนี้ แต่ละช่องรายการธุรกิจจะมีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เป็นจ านวน 200 ล้านบาท มีอัตรา 

EBIT margin เฉลี่ยที่ 24% ต่อปี และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 50 ล้านบาท 

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการออกอากาศระดับท้องถิ่น 

ผู้ให้บริการช่องรายการระดับท้องถิ่น แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะ 

ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะมีต้นทุนค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

10,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 900,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ฌ) 

เนื่องจากการให้บริการช่องรายการสาธารณะเป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรจึงก าหนดให้ไม่

มีก าไรและไม่ต้องเสียภาษี ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะในระดับท้องถิ่นต้องได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือ

ด าเนินกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ล้านบาทต่อช่องรายการ จึงจะเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเช่า

โครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
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2) ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจ 

- รายได้ 

ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับท้องถิ่นจะมีรายได้หลักจากค่าโฆษณาเป็นสัดส่วน 98% ของรายได้

ทั้งหมด31 ประมาณการจากสัดส่วน 25% ของรายได้โฆษณารวมบนช่องทาง DAB+32 ในกรณีศึกษาที่ 

2 ผู้ ให ้บริการช่องรายการธุรกิจจะเริ ่มมีรายได้ในปีที ่ 5 (พ.ศ. 2564) มีรายได้เฉลี ่ยเท่ากับ  

1.1 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการตลอดอายุโครงการ 15 ปี 

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่าย ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

ค่าบริหารจัดการ ค่าการขายและการตลาด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อมราคา  

มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 1.2 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการส าหรับช่วงให้บริการเชิงพาณิชย์และช่วง

ขยายระยะเวลาให้บริการเชิงพาณิชย์ (ปีที่ 4-15)  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ  

10,000 บาท ค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 

900,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี ไม่มีการคิดค่าประมูลคลื่นความถี่

เนื่องจากมูลค่าธุรกิจตลอดระยะเวลา 12 ปีติดลบ 

โดยผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจแต่ละรายจะมีขาดทุนสะสมรวม 15 ปี เท่ากับ 1.9 ล้านบาท และ

ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปีที่มีก าไร (สุทธิจากยอดยกผลขาดทุน) รวมที่ 100,000 บาท  

3) ผู้ให้บริการช่องรายการชุมชน 

ผู้ให้บริการช่องรายการชุมชนมีต้นทุนค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ  

10,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 900,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี เนื่องจากการให้บริการช่อง

รายการชุมชนเป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรจึงก าหนดให้ไม่มีก าไรและไม่ต้องเสียภาษี โดย

ผู้ให้บริการช่องรายการชุมชนต้องได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ล้านบาทต่อ

ช่องรายการเช่นเดียวกับผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะ จึงจะเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเช่า

โครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

                                           
31 ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกผู้ประกอบการ 
32 อ้างอิงจากรายงานประจ าปีของ อสมท 
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กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ มีจ านวน 2 ราย และการวิเคราะห์ผล

ประกอบการทางธุรกิจเป็นการแสดงผลรวมของผู้ให้บริการ 2 ราย ที่ปรึกษาได้อ้างอิงรายจ่ายในการลงทุนจาก 

การประมาณการของผู้เชี่ยวชาญจาก ITU (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ)  

- รายได้ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ มีรายได้จากค่าเช่าโครงข่าย  

จากผู้ให้บริการช่องรายการทุกประเภท โดยตั้งราคาเพ่ิมข้ึนจากต้นทุน 15% ท าให้มีรายได้เฉลี่ยปีละ 

817 ล้านบาท 

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินงาน 

ซึ่งเท่ากับ 20% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อมราคา  

เป็นรายจ่ายเฉลี่ยปีละกว่า 800 ล้านบาท 

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการ

โครงข่ายรายละ 500,000 บาท ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการสิ่งอ านวย

ความสะดวกรายละ 250,000 บาท และค่าลงทุนติดตั้งโครงข่ายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ  

4,875 ล้านบาท ส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี  

ทั้งนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ 2 รายจะมีก าไรก่อนหักภาษี

รวม 15 ปี เป็นจ านวน 280 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 129 ล้านบาท 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ผลประกอบการทางธุรกิจเป็นการแสดงผลรวมของผู้ให้บริการทุกราย ที่ปรึกษาไดอ้้างอิง

รายจ่ายในการลงทุนจากการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญจาก ITU (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ)  
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- รายได้ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติมีรายได้จากค่าเช่าโครงข่ายจาก 

ผู้ให้บริการช่องรายการทุกประเภท โดยตั้งราคาเพ่ิมขึ้นจากต้นทุน 15% ท าให้มีรายได้เฉลี่ยปีละ  

657 ล้านบาท  

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินงานซึ่ง

เท่ากับ 20% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อมราคา เป็นรายจ่าย

เฉลี่ยปีละกว่า 600 ล้านบาท  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการ

โครงข่ายรายละ 10,000 บาท ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการสิ่งอ านวย

ความสะดวกรายละ 10 ,000 บาท และค่าลงทุนติดตั้งโครงข่ายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 

 2,984 ล้านบาท ส าหรับตลอดระยะเวลา 15 ปี  

ทั้งนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับท้องถิ่นรวมทุกรายจะมีก าไรก่อน

หักภาษีรวม 15 ปี เป็นจ านวน 712 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 142 ล้านบาท 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์สามารถแบ่งเป็น กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่าย กลุ่มผู้ผลิต

เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบ

ตั้งโต๊ะ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ และกลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณ

วิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ โดยแต่ละกลุ่มจะมีผลก าไรและภาษีที่ต้องน าส่งรัฐ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่

ภาคผนวก ฎ) ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่าย 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่ายมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ให้ผู้ให้บริการโครงข่าย โดยมีก าไร

ก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 718 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 144 ล้านบาท  

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะมีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 555 ล้านบาท 

และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 111 ล้านบาท  
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กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะมีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ  

 306 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 61 ล้านบาท  

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ 

กลุ่มผู้ ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์มีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี  เท่ากับ  

1,239 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 248 ล้านบาท  

กลุม่ผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์มีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ  

918 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 184 ล้านบาท  
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• กรณีศึกษาที่ 3 (2N+0L 80% Pop.)  

กรณศีึกษาที่ 3 มีเพียงผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ (National MUX) 2 ราย มีอัตราการครอบคลุม

โครงข่าย 80% ของประชากรตั้งแต่ปีที่ 4 (พ.ศ. 2563) โดยมีสัดส่วนช่องรายการระดับชาติ บริการสาธารณะ 

50: บริการธุรกิจ 50 และไม่มีช่องรายการระดับท้องถิ่น 

 

ส าหรับกรณีศึกษาที่ 3 สามารถเพ่ิมมูลค่า GDP ของประเทศได้ประมาณ 21,000 ล้านบาท โดยมา

จากมูลค่าอุปโภคบริโภคสินค้าเครื่องรับสัญญาณวิทยุ (ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งในรถยนต์) 17,000 ล้าน

บาท จากการลงทุนติดตั้งโครงข่าย 1,000 ล้านบาท และจากผลทวีคูณของการลงทุน 3,000 ล้านบาท (ดังภาพ

ที่ 5-16) นอกจากนี้จะมีรายได้เข้าสู่ภาครัฐประมาณ 670 ล้านบาท โดยมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคล 470 ล้าน

บาท รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 10 ล้านบาท และรายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆ 190 ล้านบาท 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) ดังภาพที่ 5-17 
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ภาพที่ 5-16 กรณีที่ 3: ผลกระทบรวมต่อ GDP ของประเทศ (พ.ศ.2560-2574)   

 

ภาพที่ 5-17 กรณีที่ 3: รายได้รวมแก่รัฐบาล (พ.ศ.2560-2574) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการวิทยุระบบดิจิตอลตลอดระยะเวลา 15 ปี มีผลสุทธิเป็นลบหรือ

ขาดทุนเท่ากับ 252 ล้านบาท แม้ว่าจะเป็นกรณีที่ใช้เงินลงทุนในการขยายโครงข่ายน้อยที่สุดโดยมีมูลค่ารวม

เท่ากับ 2,195 ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้โฆษณาให้กับบริการวิทยุระบบดิจิตอลได้มากพอ 

เนื่องจากมีจ านวนช่องรายการเพียง 36 ช่องรายการ ท าให้อัตราการเปลี่ยนมารับฟังวิทยุระบบดิจิตอลของ

ประชาชนต่ ากว่าในกรณีอ่ืนๆ ที่มีช่องรายการสูงถึง 54 หรือ 72 ช่องรายการต่อพ้ืนที่ (ดูรายละเอียดการ

ค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการได้ที่ภาคผนวก ฏ)     
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แนวทางการเติบโตของอุตสาหกรรมวิทยุระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

จากภาพที่ 5-18 การติดตั้งโครงข่ายในกรณีศึกษาที่ 3 (2N+0L 80%) จะมีอัตราครอบคลุมประชากร 15% 

ในช่วงทดลองให้บริการ 3 ปีแรก หลังจากนั้นอัตราครอบคลุมประชากรจะเพ่ิมเป็น 80% ตั้งแต่ปีที่ 4-15 อัตราการ

เข้าถึงของประชากรจะเริ่มจาก 0.12% หรือประมาณ 79,000 คน ในปีพ.ศ. 2560 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี

ที่ 43% จนมีอัตราการเข้าถึงของประชากรเท่ากับ 17% หรือประมาณ 12.4 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2574 โดยประมาณ

การเติบโตในปีที่ 1-5 ด้วยการอ้างอิงอัตราการเข้าถึงวิทยุระบบดิจิตอลของครัวเรือนในออสเตรเลียหลังการเริ่ม

รับส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล ในปี พ.ศ. 2552-2556 แล้วท าการปรับด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ สัดส่วนอัตรา

ครอบคลุมประชากรของโครงข่ายแอนะล็อกเทียบกับโครงข่าย DAB+ (ในทางทฤษฎี อัตราการครอบคลุมประชากร

ของโครงข่ายวิทยุระบบแอนะล็อกในประเทศไทยหากไม่มีสัญญาณรบกวนจะมีอัตราประมาณ 70%33) และสัดส่วน 

GDP PPP ต่อประชากรของออสเตรเลียและของไทยซึ่งเฉลี่ยเท่ากับ 3 เท่า ส าหรับปีที่ 6-15 อ้างอิงจากอัตราการ

เติบโตของผู้ฟังวิทยุระบบดิจิตอลในสหราชอาณาจักรเท่ากับ 12% หลังจากด าเนินการตามแผน Digital Radio 

Action เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุด้วยระบบดิจิตอล ทั้งนี้อัตราการเข้าถึงวิทยุระบบ

ดิจิตอลของกรณีที่ 3 ได้ถูกปรับลดเพ่ิมเติมจากอัตราการเข้าถึงวิทยุระบบดิจิตอลของกรณีที่ 1 ซึ่งมีอัตราการ

ครอบคลุมประชากรที่เท่ากัน แต่ในกรณีที่ 3 จะมีช่องรายการให้บริการน้อยกว่าถึง 33% ท าให้ความน่าสนใจของ

ช่องทาง DAB+ ลดลง 

                                           
33 ข้อมูลจากโครงการ Roadmap Development for Digital Terrestrial Radio Broadcasting Roll-out in Thailand  ซ่ึงจัดท าโดย ITU 

ภาพที่ 5-18 กรณีที่ 3: อัตราการครอบคลุมประชากร เปรียบเทียบ กับอัตราการเข้าถึงวิทยุ
ระบบดิจิตอล (พ.ศ.2560-2574) 
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สัดส่วนการรับฟังวิทยุผ่านช่องทาง DAB+ จะเพ่ิมข้ึนจาก 0.12% ในปีที่ 1 (พ.ศ. 2560) เป็น 17% ใน

ปีที่ 15 (พ.ศ. 2574) ผู้ให้บริการช่องรายการวิทยุระบบดิจิตอลเริ่มมีรายได้จากการโฆษณาในปีที่ 8  

(พ.ศ. 2567) เมื่ออัตราการเข้าถึงวิทยุของประชากรสูงถึง 10% ของการรับฟังทั้งหมด โดยแบ่งสัดส่วนรายได้

มาจากมูลค่ารวมของการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุซึ่งเดิมเป็นรายได้ของวิทยุระบบแอนะล็อกและระบบออนไลน์ 

(อัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาเท่ากับ 2% โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อ) เริ่มจากประมาณ 698 ล้านบาทในปี  

พ.ศ. 2567 และเติบโตเป็น 1,338 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2574 ดังแสดงในภาพ 5-19 และ 5-20  

 

ภาพที่ 5-20 กรณีท่ี 3: มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ (พ.ศ.2560-2574) 

ภาพที่ 5-19 กรณีท่ี 3: สัดส่วนการรับฟังวิทยุผ่านช่องทางต่างๆ (พ.ศ.2560-2574) 
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ส าหรับตลาดวิทยุในรถยนต์ ภาพที่ 5-21 แสดงอัตราการเข้าถึงวิทยุในรถยนต์จะเริ่มจาก 0.1% หรือ 

17,000 คัน ในปีที่ 1 (พ.ศ. 2560) และเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 55% จนอัตราการเข้าถึงวิทยุใน

รถยนต์เท่ากับ 46% ในปีที่ 15 (พ.ศ. 2574) ท าให้มีรถยนต์ถึง 12.5 ล้านคันที่ติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอล  

 
ภาพที่ 5-21 กรณีที่ 3: จ านวนรถยนต์โดยประมาณการที่ติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอล (พ.ศ.2560-2574) 

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการ (Service provider) 

ส าหรับกรณีศึกษาที่ 3 จะมีช่องรายการรวมทั้งหมด 36 ช่องรายการ 34 โดยเป็นช่องรายการที่

ออกอากาศระดับชาติทั้งหมด แบ่งตามประเภทการให้บริการได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 5-24 จ านวนช่องรายการส าหรับกรณีศึกษาที่ 3 
 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 
จ านวนช่องรายการ 
ระดับชาต ิ

36 รายการ 36 รายการ 36 รายการ 

จ านวนช่องรายการระดับ
ท้องถิ่น 

0 0 0 

จ านวนช่องรายการแยกตามประเภทบริการ 
- บริการสาธารณะ  

(ระดับชาติ 50% 
ระดับท้องถิ่น 50%) 

18 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
 

ระดับชาติ 18 รายการ 
 

- บริการธุรกิจ   
(ระดับชาติ 50% 

18 รายการ ระดับชาติ 18 รายการ 
 

ระดับชาติ 18 รายการ 
 

                                           
34 การค านวณคิดบนสมมติฐานทีม่ีผู้ให้บริการฯให้บริการเตม็ความจุของโครงข่าย 
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 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 

ระดับท้องถิ่น 50%) (เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

- บริการชุมชน 0 0 0 
ความครอบคลุมของ
โครงข่ายสญัญาณ  
(% ของจ านวนประชากร) 

15% 
(อ้างอิงจากผลการศึกษา

ของ ITU) 

80% 80% 

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการระดับชาติ 

ผู้ให้บริการช่องรายการระดับชาติ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะ 

ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะมีต้นทุนค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

500,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 930,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ฌ) 

เนื่องจากการให้บริการช่องรายการสาธารณะเป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรจึงก าหนดให้ไม่

มีก าไรและไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะในระดับชาติต้อง มี

รายได้อย่างน้อยปีละ 13 ล้านบาทต่อช่องรายการ จึงจะเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่าย

และค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

2) ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจ 

- รายได้ 

ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติจะมีรายได้หลักจากโฆษณาซึ่ง เป็นสัดส่วน 98% ของรายได้

ทั้งหมด35 โดยก าหนดให้มีสัดส่วนเท่ากับ 75% ของรายได้โฆษณารวมบนช่องทาง DAB+36 ใน

กรณีศึกษาที่ 3 ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจจะเริ่มมีรายได้ในปีที่ 8 (พ.ศ. 2567) โดยมีรายได้เฉลี่ย 

31 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการตลอดอายุโครงการ 15 ปี 

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่าย ค่าบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ ค่าการขายและการตลาด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อม

ราคา คิดเป็นรายจ่ายเฉลี่ย 12 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการ ส าหรับช่วงทดลองให้บริการ (ปีที่ 1-3) 

                                           
35 ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกผู้ประกอบการ 
36 อ้างอิงจากรายงานประจ าปีของ อสมท 



รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5-71 

 

และเฉลี่ยเท่ากับ 24 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการส าหรับช่วงให้บริการเชิงพาณิชย์และช่วงขยาย

ระยะเวลาให้บริการเชิงพาณิชย์ (ปีที่ 4-15)  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

500,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 930,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี ค่าประมูลคลื่นความถี่ 1.0 

ล้านบาท (ก าหนดให้เท่ากับ 40% ของมูลค่าธุรกิจ) 

ทั้งนี้  แต่ละช่องรายการธุรกิจจะมีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เป็นจ านวน 140 ล้านบาท  

มีอัตรา EBIT margin เฉลี่ยที่ 36% ต่อปี และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากปีท่ีมีก าไรรวมเท่ากับ 

33 ล้านบาท  

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ มีจ านวน 2 ราย การวิเคราะห์ผล

ประกอบการทางธุรกิจเป็นการแสดงผลรวมของผู้ให้บริการ 2 ราย ที่ปรึกษาอ้างอิงรายจ่ายในการลงทุนจากการ

ประมาณการของผู้เชี่ยวชาญจาก ITU (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ) 

- รายได้ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติมีรายได้จากค่าเช่าโครงข่ายจาก 

ผู้ให้บริการช่องรายการทุกประเภท โดยตั้งราคาเพ่ิมจากต้นทุน 15% ท าให้มีรายได้เฉลี่ยปีละกว่า  

368 ล้านบาท  

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินงาน 

ซึ่งเท่ากับ 20% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อมราคา เป็น

รายจ่ายเฉลี่ยปีละกว่า 360 ล้านบาท 

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการ

โครงข่ายรายละ 500,000 บาท ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการสิ่งอ านวย
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ความสะดวกรายละ 250,000 บาท และค่าลงทุนติดตั้งโครงข่ายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ  

2,194 ล้านบาท ส าหรับตลอดระยะเวลา 15 ปี  

ทั้งนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ 2 ราย จะมีก าไรก่อนหัก

ภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 125 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 58 ล้านบาท  

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์สามารถแบ่งเป็น กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่าย กลุ่มผู้ผลิต

เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบ

ตั้งโต๊ะ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ และกลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณ

วิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ แต่ละกลุ่มมีผลก าไรและรายจ่ายภาษีต่อรัฐ ดังนี้ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่าย 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่ายมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ให้ผู้ให้บริการโครงข่าย โดยมีก าไร

ก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 201 ล้านบาทรวม 15 ปี และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 40 ล้านบาท  

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 

กลุ ่มผู ้ผล ิตเครื ่องร ับสัญญาณวิทยุระบบดิจ ิตอลแบบตั ้งโต ๊ะ ม ีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท ่ากับ  

300 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 60 ล้านบาท  

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ มีก าไรก่อนหักภาษี รวม 15 ปี  

เท่ากับ 169 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 34 ล้านบาท  

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ 

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ มีก าไรก่อนหักภาษี รวม 15 ป ี เท ่าก ับ  

1,171 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 234 ล้านบาท  

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ มีก าไรก่อนหักภาษี รวม 15 ป ี  

เท่ากับ 507 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 101 ล้านบาท  
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• กรณีศึกษาที่ 4 (2N+2L 80% Pop., สาธารณะ 25: ธุรกิจ 25, ชุมชน 50)  

กรณีศึกษาที่ 4 มีผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ (National MUX) 2 ราย และระดับท้องถิ่น (Local 

MUX) 2 รายอัตราการครอบคลุมโครงข่ายปีที่ 4-15 (พ.ศ. 2563-2574) เท่ากับ 80% ของประชากร โดยมี

สัดส่วนช่องรายการระดับชาติ บริการสาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 75 สัดส่วนช่องรายการระดับท้องถิ่น  

บริการสาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 25: บริการชุมชน 50 

 

ผลการศึกษาพบว่ากรณีนี้สามารถเพ่ิมมูลค่า GDP ของประเทศได้ประมาณ 31,000 ล้านบาท มาจาก

มูลค่าอุปโภคบริโภคสินค้าเครื่องรับสัญญาณวิทยุ (ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งในรถยนต์) 20,000 ล้านบาท 

จากการลงทุนติดตั้งโครงข่าย 3 ,000 ล้านบาท และจากผลทวีคูณของการลงทุน 8 ,000 ล้านบาท  

(ดังภาพที่ 5-22) นอกจากนี้มีรายได้เข้าสู่ภาครัฐประมาณ 1,900 ล้านบาท (ดังภาพที่ 5-23) ซึ่งมาจาก 

ภาษีนิติบุคคล 820 ล้านบาท รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 345 ล้านบาท และรายได้จากค่าธรรมเนียม

ต่างๆ 735 ล้านบาท ส าหรับการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 
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ภาพที่ 5-22 กรณีที่ 4: ผลกระทบรวมต่อ GDP ของประเทศ (พ.ศ.2560-2574)   

 

ภาพที่ 5-23 กรณีที่ 4: รายได้รวมแก่รัฐบาล (พ.ศ.2560-2574)  

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการวิทยุระบบดิจิตอลตลอดระยะเวลา 15 ปี มีผลสุทธิเป็นลบหรือ

ขาดทุนเท่ากับ 457 ล้านบาท เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนขยายโครงข่ายมากถึง 5,023 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่า

ตลาดของธุรกิจวิทยุค่อนข้างน้อย การหารายได้ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้จึงท าได้ค่อนข้างยาก  (ดู

รายละเอียดการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการได้ที่ภาคผนวก ฏ)     
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แนวทางการเติบโตของอุตสาหกรรมวิทยุระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

จากภาพที่  5-24 การติดตั้งโครงข่ายในกรณีศึกษาที่  4 (2N+2L 80% , บริการสาธารณะ 25:  

บริการธุรกิจ 25, บริการชุมชน 50) มีอัตราครอบคลุมประชากร 15% ในช่วงทดลองให้บริการ 3 ปีแรก 

หลังจากนั้นอัตราครอบคลุมประชากรจะเพ่ิมเป็น 80% ตั้งแต่ปีที่ 4-15 ทั้งนี้ อัตราการเข้าถึงของประชากรจะ

เริ่มจาก 0.12% หรือประมาณ 79,000 คน ในปี พ.ศ. 2560 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 48% จนอัตรา

การเข้าถึงของประชากรเท่ากับ 29% หรือประมาณ 21 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2574 โดยประมาณการเติบโตในปี

ที่ 1-5 ด้วยการอ้างอิงอัตราการเข้าถึงวิทยุระบบดิจิตอลของครัวเรือนในออสเตรเลียหลังการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุระบบดิจิตอล ในปี พ.ศ. 2552-2556 แล้วท าการปรับด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ สัดส่วนอัตราครอบคลุม

ประชากรของโครงข่ายแอนะล็อกเทียบกับโครงข่าย DAB+ (ในทางทฤษฎี อัตราการครอบคลุมประชากรของ

โครงข่ายวิทยุระบบแอนะล็อกในประเทศไทยหากไม่มีสัญญาณรบกวนจะมีอัตราประมาณ 70%37) และสัดส่วน 

GDP PPP ต่อประชากรของออสเตรเลียและของไทยเฉลี่ยเท่ากับ 3 เท่า ส าหรับปีที่ 6-10 อ้างอิงจากอัตราการ

เติบโตของผู้ฟังวิทยุระบบดิจิตอลในสหราชอาณาจักรที่ 12% หลังจากด าเนินการตามแผน Digital Radio 

Action ในปี พ.ศ. 2553-2556 เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุด้วยระบบดิจิตอล ส่วน

ในปีที่ 11-15 ก าหนดให้อัตราการเติบโตของผู้ฟังลดลงจากเดิมกึ่งหนึ่งเหลือ 6% ต่อปี ทั้งนี้ด้วยจ านวนช่อง

รายการที่เพ่ิมขึ้นจึงก าหนดให้อัตราการเติบโตของผู้ฟังต่อปีสูงกว่าของกรณีที่ 1 (2N+1L, 80% pop.) เท่ากับ 

1% ด้วยสมมติฐานว่าการมีจ านวนช่องรายการเป็นตัวเลือกมากขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้ผู้ฟังเปลี่ยนมาใช้

บริการวิทยุระบบดิจิตอลได้มากขึ้น 

                                           
37 อ้างอิงข้อมูลจากผลการศกึษาโครงการ Roadmap Development for Digital Terrestrial Radio Broadcasting Roll-out in Thailand  ซ่ึงจัดท าโดย 
ITU 
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สัดส่วนการรับฟังวิทยุผ่านช่องทาง DAB+ จะเพ่ิมข้ึนจาก 0.12% ในปีที่ 1 (พ.ศ. 2560) เป็น 29% ใน

ปีที่ 15 (พ.ศ. 2574) ดังที่แสดงในภาพที่ 5-25 โดยผู้ให้บริการช่องรายการวิทยุระบบดิจิตอลจะเริ่มมีรายได้

จากการโฆษณาในปีที่ 5 (พ.ศ. 2564) เมื่ออัตราการรับฟังวิทยุผ่านช่องทาง DAB+ สูงถึง 10% ของการรับฟัง

ทั้งหมด โดยแบ่งสัดส่วนรายได้มาจากมูลค่ารวมซึ่งเดิมเป็นรายได้ของวิทยุระบบแอนะล็อกและระบบออนไลน์ 

(อัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาอยู่ที่ 2% ซึ่งอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อ) เริ่มจากประมาณ 724 ล้านบาทในปี 

พ.ศ. 2564 และเพ่ิมข้ึนเป็น 2,270 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2574 ดังแสดงในภาพที่ 5-26 

ภาพที่ 5-24 กรณีที่ 4: อัตราการครอบคลุมประชากรเปรียบเทียบกับอัตราการเข้าถึงวิทยุระบบดิจิตอล  
พ.ศ.2560-2574 
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ภาพที่ 5-25 กรณีที่ 4: สัดส่วนการรับฟังวิทยุผ่านช่องทางต่างๆ (พ.ศ.2560-2574)  

 

ภาพที่ 5-26 กรณีที่ 4: มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ (พ.ศ.2560-2574)   

ส าหรับตลาดวิทยุในรถยนต์ อัตราการเข้าถึงวิทยุในรถยนต์เริ่มจาก 0.1% หรือ 17 ,000 คัน ในปีที่ 1 

(พ.ศ. 2560) และเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 55% จนอัตราการเข้าถึงวิทยุในรถยนต์เป็น 47% ใน

ปีที่ 15 (พ.ศ. 2574) ท าให้มีรถยนต์ประมาณ 13 ล้านคันที่ติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอล ดังภาพที่ 5-27 
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ภาพที่ 5-27 กรณีที่ 4: จ านวนรถยนต์โดยประมาณการที่ติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอล (พ.ศ.2560-2574) 

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการ (Service provider) 

ส าหรับกรณีศึกษาที่ 4 มีช่องรายการรวมทั้งสิ้น 1 ,440 ช่องรายการ38 โดยแบ่งเป็นช่องรายการที่

ออกอากาศระดับชาติจ านวน 36 ช่องรายการและช่องรายการที่ออกอากาศระดับท้องถิ่นจ านวน 36 ช่องต่อ

พ้ืนที่ให้บริการ (จ านวนช่องมีได้มากสุด 1,404 ช่องใน 39 พ้ืนที่ให้บริการ) โดยแยกตามประเภทการให้บริการได้ 

ดังนี้ 

ตารางท่ี 5-25 จ านวนช่องรายการส าหรับกรณีศึกษาที่ 4 
 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 
จ านวนช่องรายการ 
ระดับชาต ิ

36 รายการ 36 รายการ 36 รายการ 

จ านวนช่องรายการระดับ
ท้องถิ่น 

0 1,404 รายการ 
(2 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 

1,404 รายการ 
(2 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 
จ านวนช่องรายการแยกตามประเภทบริการ 
- บริการสาธารณะ  

(ระดับชาติ 50% 
ระดับท้องถิ่น 25%) 

9 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 9 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับชาติ 9 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

- บริการธุรกิจ   
(ระดับชาติ 50% 
ระดับท้องถิ่น 25%) 

27 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 27 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับชาติ 27 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

                                           
38 การค านวณคิดบนสมมติฐานทีม่ีผู้ให้บริการฯให้บริการเตม็ความจุของโครงข่าย 
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 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 

- บริการชุมชน  
(ระดับท้องถิ่น 50%) 

0 ระดับท้องถิ่น 702 รายการ 
(36 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ระดับท้องถิ่น 702 รายการ 
(36 รายการ x 39 พ้ืนท่ี) 

ความครอบคลุมของ
โครงข่ายสญัญาณ  
(% ของจ านวนประชากร) 

15% 
(อ้างอิงจากผลการศึกษา

ของ ITU) 

80% 80% 

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการระดับชาติ 

ผู้ให้บริการช่องรายการระดับชาติ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะ 

ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะมีต้นทุนค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

500,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 930,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับระยะเวลา 15 ปี (ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวก ฌ) 

เนื่องจากการให้บริการช่องรายการสาธารณะเป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรจึงก าหนดให้ไม่

มีก าไรและไม่ต้องเสียภาษี โดยผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะในระดับชาติต้องมีรายได้อย่างน้อย 

ปีละ 13 ล้านบาทต่อช่องรายการ จึงเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายและค่าใช้จ่ายใน  

การลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

2) ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจ 

- รายได้ 

ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติมีรายได้หลักจากโฆษณาซึ่งเป็นสัดส่วน 98% ของรายได้ทั้งหมด39 

โดยก าหนดให้มีสัดส่วนเท่ากับ 75% ของรายได้โฆษณารวมบนช่องทาง DAB+40 ในกรณีศึกษาที่ 4  

ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจจะเริ่มมีรายได้ในปีที่ 5 (พ.ศ. 2564) โดยมีรายได้เฉลี่ย 31 ล้านบาทต่อปีต่อ

ช่องรายการตลอดอายุโครงการ 15 ปี  

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่าย ค่าบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ ค่าการขายและการตลาด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อมราคา 

ซึ่งมีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 12 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการส าหรับช่วงทดลองให้บริการ (ปีที่ 1-3) และ

                                           
39 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ 
40 อ้างอิงจากรายงานประจ าปีของ อสมท 
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เฉลี่ยเท่ากับ 23 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการส าหรับช่วงให้บริการเชิงพาณิชย์และช่วงขยายระยะเวลา

ให้บริการเชิงพาณิชย์ (ปีที่ 4-15)  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

500,000 บาท ค่าประมูลคลื่นความถี่ 20.6 ล้านบาทต่อช่องรายการ (ก าหนดให้เท่ากับ 40% ของ

มูลค่าธุรกิจ) และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 930,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี  

ทั้งนี้แต่ละช่องรายการธุรกิจจะมีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 160 ล้านบาท มีอัตรา EBIT 

margin เท่ากับ 32% และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม 38 ล้านบาท  

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการออกอากาศระดับท้องถิ่น 

ผู้ให้บริการช่องรายการระดับท้องถิ่น แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะ 

ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะจะมีต้นทุนค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

10,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 1 ล้านบาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี เนื่องจากการให้บริการช่อง

รายการสาธารณะเป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรจึงก าหนดให้ไม่มีก าไรและไม่ต้องเสียภาษี 

โดยผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะในระดับท้องถิ่นต้องมีรายได้อย่างน้อยปีละ 450,000 บาทต่อ

ช่องรายการ จึงเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์

ส่งสัญญาณ 

2) ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจ 

- รายได้ 

ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับท้องถิ่นมีรายได้หลักจากโฆษณาซึ่งเป็นสัดส่วน 98% ของรายได้

ทั้งหมด41 โดยก าหนดสัดส่วนให้เท่ากับ 25% ของรายได้โฆษณารวมบนช่องทาง DAB+42 ในกรณีศึกษาที่ 

4 ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจจะเริ่มมีรายได้ในปีที่ 5 (พ.ศ. 2564) โดยมีรายได้เฉลี่ยที่ 1.0 ล้านบาทต่อ

ปีต่อช่องรายการตลอดอายุโครงการ 15 ปี  

                                           
41 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ 
42 อ้างอิงจากรายงานประจ าปีของ อสมท 
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- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่าย ค่าบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ ค่าการขายและการตลาด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อม

ราคา ซึ่งมีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 593,000 บาทต่อปีต่อช่องรายการส าหรับช่วงให้บริการเชิงพาณิชย์

และช่วงขยายระยะเวลาให้บริการเชิงพาณิชย์ (ปีที่ 4-15)  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ  

10,000 บาท ค่าประมูลคลื่นความถ่ี 87,000 บาทต่อช่องรายการ (ก าหนดให้เท่ากับ 10% ของมูลค่า

ธุรกิจ) และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ  

1 ล้านบาทต่อช่องรายการส าหรับระยะเวลา 15 ปี  

ทั้งนี้แต่ละช่องรายการธุรกิจจะมีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 4.1 ล้านบาท เป็นสัดส่วนอัตรา 

EBIT margin เท่ากับ 26% และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม 0.8 ล้านบาท 

3) ผู้ให้บริการช่องรายการชุมชน 

ผู้ให้บริการช่องรายการชุมชนจะมีต้นทุนค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

10,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 1 ล้านบาทต่อช่องรายการส าหรับระยะเวลา 15 ปี เนื่องจากการให้บริการช่องรายการ

ชุมชนเป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรจึงก าหนดให้ไม่มีก าไรและไม่ต้องเสียภาษี โดย 

ผู้ให้บริการช่องรายการชุมชนต้องได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินกิจการอย่างน้อยปีละ 450,000 บาทต่อ

ช่องรายการ จึงจะเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้ง

อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ มีจ านวน 2 ราย การวิเคราะห์ผล

ประกอบการทางธุรกิจเป็นการแสดงผลรวมของผู้ให้บริการ 2 ราย ที่ปรึกษาอ้างอิงรายจ่ายในการลงทุนจาก 

การประมาณการของผู้เชี่ยวชาญจาก ITU (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ)  
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- รายได้ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติจะมีรายได้จากค่าเช่าโครงข่ายจาก 

ผู้ให้บริการช่องรายการทุกประเภท โดยตั้งราคาเพ่ิมขึ้นจากต้นทุน 15% ท าให้มีรายได้เฉลี่ยปีละ  

368 ล้านบาท  

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินงานซึ่ง

เท่ากับ 20% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อมราคา เป็น

รายจ่ายเฉลี่ยปีละกว่า 359 ล้านบาท 

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายราย

ละ 500,000 บาท ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 

รายละ 250,000 บาท และค่าลงทุนติดตั้งโครงข่ายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 2.2 ล้านบาท ส าหรับ

ระยะเวลา 15 ปี  

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ 2 ราย จะมีก าไรก่อนหัก

ภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 125 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 58 ล้านบาท 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ผลประกอบการทางธุรกิจเป็นการแสดงผลรวมของผู้ให้บริการทุกราย ที่ปรึกษาไดอ้้างอิง

รายจ่ายในการลงทุนจากการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญจาก ITU (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ)  

- รายได้ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติมีรายได้จากค่าเช่าโครงข่ายจากผู้

ให้บริการช่องรายการทุกประเภท โดยตั้งราคาเพ่ิมขึ้นจากต้นทุน 15% ท าให้มีรายได้เฉลี่ยปีละ  

525 ล้านบาท  

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินงานซึ่ง

เท่ากับ 20% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อมราคา  

เป็นรายจ่ายเฉลี่ยปีละ 478 ล้านบาท  
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- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการ

โครงข่ายรายละ 10,000 บาท/MUX ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการสิ่ง

อ านวยความสะดวกรายละ 10,000 บาท และค่าลงทุนติดตั้งโครงข่ายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 

2.829 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 15 ปี  

ทั้งนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับท้องถิ่นรวมทุกรายจะมีก าไรก่อน

หักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 569 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 114 ล้านบาท 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์สามารถแบ่งเป็น กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่าย กลุ่มผู้ผลิต

เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบ

ตั้งโต๊ะ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ และกลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณ

วิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ แต่ละกลุ่มจะมีผลก าไรและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องน าส่งรัฐ (ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมทีภ่าคผนวก ฎ) ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่าย 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่ายมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ให้ผู้ให้บริการโครงข่าย  

มีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 459 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 92 ล้านบาท  

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 

กลุ ่มผู ้ผล ิตเครื ่องร ับส ัญญาณวิทย ุระบบดิจ ิตอลแบบตั ้งโต ๊ะ ม ีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ  

520 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 104 ล้านบาท  

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ มีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ  

286 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 57 ล้านบาท  

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ 

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ มีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี  เท่ากับ  

1,228 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 246 ล้านบาท  
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กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์มีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ  

855 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 171 ล้านบาท  
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• กรณีศึกษาที่ 5 (2N+2L 80% Pop., สาธารณะ 25: ธุรกิจ 50, ชุมชน 25) 

กรณีนี้มีผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ (National MUX) 2 ราย และระดับท้องถิ่น (Local MUX)  

2 ราย อัตราการครอบคลุมโครงข่าย 80% ของประชากรในปีที่ 4-15 (พ.ศ. 2563-2574) มีความแตกต่างจาก

กรณีที่ 4 ในเรื่องของการแบ่งสัดส่วนช่องรายการระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยกรณีที่ 5 แบ่งสัดส่วนช่อง

รายการระดับชาติให้เป็นช่องรายการสาธารณะ 50% และช่องรายการธุรกิจ 50% และแบ่งสัดส่วนช่อง

รายการในระดับท้องถิ่นตามสัดส่วนที่ใช้ส าหรับดิจิตอลทีวี คือมีบริการช่องรายการสาธารณะ 25% บริการช่อง

รายการธุรกิจ 50% และบริการช่องรายการชุมชม 25%  

 

ส าหรับผลการวิเคราะห์พบว่าสามารถเพ่ิมมูลค่า GDP ของประเทศได้ประมาณ 31,000 ล้านบาท มา

จากมูลค่าอุปโภคบริโภคสินค้าเครื่องรับสัญญาณวิทยุ (ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งในรถยนต์) 20,000  

ล้านบาท จากการลงทุนติดตั้งโครงข่าย 3,000 ล้านบาท และจากผลทวีคูณของการลงทุน 8 ,000 ล้านบาท  

(ดังภาพที่ 5-28) นอกจากนี้ยังมีรายได้เข้าสู่ภาครัฐประมาณ 2,100 ล้านบาท มาจากภาษีนิติบุคคล 750 ล้าน

บาท รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 480 ล้านบาท และรายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆ 870 ล้านบาท 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) ดังภาพที่ 5-29 
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ภาพที่ 5-28 กรณีที่ 5: ผลกระทบรวมต่อ GDP ของประเทศ (พ.ศ.2560-2574)  

 

ภาพที่ 5-29 กรณีที่ 5: รายได้รวมแก่รัฐบาล (พ.ศ.2560-2574)  

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการศึกษากรณีศึกษาที่ 5 ตลอดระยะเวลา 15 ปี มีผลสุทธิเป็นลบหรือ

ขาดทุนเท่ากับ 545 ล้านบาท เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนขยายโครงข่ายสูงถึง 5 ,023 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่า

ตลาดของธุรกิจวิทยุค่อนข้างน้อย การสร้างรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจึงท าได้ค่อนข้างยาก (ดูรายละเอียด

การค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการได้ที่ภาคผนวก ฏ)     
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แนวทางการเติบโตของอุตสาหกรรมวิทยุระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

จากภาพที่  5-30 การติดตั้ งโครงข่ายในกรณีศึกษาที่  5 (2N+2L 80% , บริการสาธารณะ 25:  

บริการธุรกิจ 50, บริการชุมชน 25) มีอัตราครอบคลุมประชากร 15% ในช่วงทดลองให้บริการ 3 ปีแรก หลังจาก

นั้นอัตราครอบคลุมประชากรจะเพ่ิมเป็น 80% ตั้งแต่ปีที่ 4-15 ทั้งนี้อัตราการเข้าถึงของประชากรจะเริ่มจาก 

0.12% หรือประมาณ 79,000 คนในปี พ.ศ. 2560 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 48% จนมีอัตราการเข้าถึง

ของประชากรเท่ากับ 29% หรือประมาณ 21 ล้านคน ในปีพ.ศ. 2574 ประมาณการเติบโตในปีที่ 1-5 ด้วยการ

อ้างอิงอัตราการเข้าถึงวิทยุระบบดิจิตอลของครัวเรือนในออสเตรเลียหลังการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุระบบ

ดิจิตอล ในปี พ.ศ. 2552-2556 แล้วท าการปรับด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ สัดส่วนอัตราครอบคลุมประชากรของ

โครงข่ายแอนะล็อกเทียบกับโครงข่าย DAB+ (ในทางทฤษฎี อัตราการครอบคลุมประชากรของโครงข่ายวิทยุ

ระบบแอนะล็อกในประเทศไทยหากไม่มีสัญญาณรบกวนจะมีอัตราประมาณ 70%43) และสัดส่วน GDP PPP ต่อ

ประชากรของออสเตรเลียและของไทยซึ่งเฉลี่ยเท่ากับ 3 เท่า ส าหรับปีที่ 6-10 อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของ

ผู้ฟังวิทยุระบบดิจิตอลในสหราชอาณาจักรที่ 12% หลังจากด าเนินการตามแผน Digital Radio Action ในปี 

พ.ศ. 2553-2556 เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุด้วยระบบดิจิตอล ส่วนในปีที่ 11-15 

ก าหนดให้อัตราการเติบโตของผู้ฟังลดลงจากเดิมก่ึงหนึ่งเหลือ 6% ต่อปี ทั้งนี้ ด้วยจ านวนช่องรายการที่เพ่ิมข้ึน 

จึงก าหนดให้อัตราการเติบโตของผู้ฟังต่อปีสูงกว่าของกรณีท่ี 1 (2N+1L, 80% pop.) เท่ากับ 1% ด้วยสมมติฐาน

ว่าการมีจ านวนช่องรายการเป็นตัวเลือกมากขึ้นสามารถดึงดูดให้ผู้ฟังเปลี่ยนมาใช้บริการวิทยุระบบดิจิตอลได้

มากขึ้น 

                                           
43 อ้างอิงข้อมูลจากผลการศกึษาโครงการ Roadmap Development for Digital Terrestrial Radio Broadcasting Roll-out in Thailand  ซ่ึงจัดท าโดย 
ITU 
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สัดส่วนการรับฟังวิทยุผ่านช่องทาง DAB+ เพ่ิมข้ึนจาก 0.12% ในปีที่ 1 (พ.ศ. 2560) เป็น 29% ในปีที่ 

15 (พ.ศ. 2574) ดังที่แสดงในภาพที่ 5-31 โดยผู้ให้บริการช่องรายการวิทยุระบบดิจิตอลจะเริ่มมีรายได้จากการ

โฆษณาในปีที่ 5 (พ.ศ. 2564) เมื่ออัตราการรับฟังวิทยุผ่านช่องทาง DAB+ สูงถึง 10% ของการรับฟังทั้งหมด 

โดยแบ่งสัดส่วนรายได้มาจากมูลค่ารวมของการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุซึ่งเดิมเป็นรายได้ของวิทยุระบบแอนะล็อก

และระบบออนไลน์ (อัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาอยู่ที่ 2% ซึ่งอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อ) เริ่มจากประมาณ 

724 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2564 และเติบโตเป็น 2,270 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2574 ดังแสดงในภาพที่ 5-32  

ภาพที่ 5-30 กรณีที่ 5: อัตราการครอบคลุมประชากรเปรียบเทียบกับอัตราการเข้าถึงวิทยุ
ระบบดิจิตอล (พ.ศ.2560-2574) 
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ภาพที่ 5-31 กรณีที่ 5: สัดส่วนการรับฟังวิทยุผ่านช่องทางต่างๆ (พ.ศ.2560-2574) 

 

ภาพที่ 5-32 กรณีที่ 5: มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ (พ.ศ.2560-2574)  
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ส าหรับตลาดวิทยุในรถยนต์ ภาพที่ 5-33 แสดงอัตราการเข้าถึงวิทยุในรถยนต์จะเริ่มจาก 0.1% หรือ 

17,000 คัน ในปีที่ 1 (พ.ศ. 2560) และเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 55% จนอัตราการเข้าถึงวิทยุใน

รถยนต์เป็น 47% ในปีที่ 15 (พ.ศ. 2574) ท าให้มีรถยนต์ประมาณ 13 ล้านคันที่ติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอล 

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการ (Service provider) 

ส าหรับกรณีศึกษาที่ 5 มีช่องรายการรวมทั้งหมด 1 ,440 ช่องรายการ44 โดยแบ่งเป็นช่องรายการที่

ออกอากาศระดับชาติจ านวน 36 ช่องรายการและช่องรายการที่ออกอากาศระดับท้องถิ่นจ านวน 36 ช่องต่อ

พ้ืนที่ให้บริการ (จ านวนช่องมีได้มากสุด 1,404 ช่องใน 39 พ้ืนที่ให้บริการ) แบ่งตามประเภทการให้บริการได้

ดังนี้ 

ตารางท่ี 5-26 จ านวนช่องรายการส าหรับกรณีศึกษาที่ 5 
 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 
จ านวนช่องรายการ 
ระดับชาต ิ

36 รายการ 36 รายการ 36 รายการ 

จ านวนช่องรายการระดับ
ท้องถิ่น 

0 1,404 รายการ 
(2 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 

1,404 รายการ 
(2 MUX x 18 รายการ x 

39 พื้นที่) 
จ านวนช่องรายการแยกตามประเภทบริการ 

- บริการสาธารณะ  
(ระดับชาติ 50% 

18 รายการ ระดับชาติ 18 รายการ ระดับชาติ 18 รายการ 

                                           
44 การค านวณคิดบนสมมติฐานทีม่ีผู้ให้บริการฯให้บริการเตม็ความจุของโครงข่าย 

ภาพที่ 5-33 กรณีที่ 5: จ านวนรถยนต์โดยประมาณการที่ติดตั้งวิทยุระบบดิจิตอล (พ.ศ.2560-2574) 
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 ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-10) ช่วงที่ 3 (ปีที่ 11-15) 

ระดับท้องถิ่น 25%) (เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39พื้นที่) 

ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39พื้นที่) 

- บริการธุรกิจ   
(ระดับชาติ 50% 

ระดับท้องถิ่น 50%) 

18 รายการ 
(เฉพาะพื้นท่ีทดลอง
ให้บริการ 5 พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 702 รายการ 
(36 รายการ x 39พื้นที่) 

ระดับชาติ 18 รายการ 
ระดับท้องถิ่น 702 รายการ 
(36 รายการ x 39พื้นที่) 

- บริการชุมชน   
(ระดับท้องถิ่น 25%) 

0 ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39พื้นที่) 

ระดับท้องถิ่น 351 รายการ 
(18 รายการ x 39พื้นที่) 

ความครอบคลุมของ
โครงข่ายสญัญาณ  
(% ของจ านวนประชากร) 

15% 
(อ้างอิงจากผลการศึกษา

ของ ITU) 

80% 80% 

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการระดับชาติ 

ผู้ให้บริการช่องรายการระดับชาติ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะ 

ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะมีต้นทุนค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

500,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 930,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับระยะเวลา 15 ปี เนื่องจากการให้บริการช่องรายการ

สาธารณะเป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรจึงก าหนดให้ไม่มีก าไรและไม่ต้องเสียภาษี โดย 

ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะในระดับชาติต้องมีรายได้อย่างน้อยปีละ 13,000,000 บาทต่อช่อง

รายการ จึงจะเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ส่ง

สัญญาณ 

2) ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจ 

- รายได้ 

ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติจะมีรายได้หลักจากโฆษณาซึ่ง เป็นสัดส่วน 98% ของรายได้

ทั้งหมด45 โดยก าหนดให้มีสัดส่วนเท่ากับ 75% ของรายได้โฆษณารวมบนช่องทาง DAB+46 ใน

กรณีศึกษาที่ 5 ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจเริ่มมีรายได้ในปีที่ 5 (พ.ศ. 2564) มีรายได้เฉลี่ย  

47 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการตลอดอายุโครงการ 15 ปี  

                                           
45 ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกผู้ประกอบการ 
46 อ้างอิงจากรายงานประจ าปีของ อสมท 
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- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่าย ค่าบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ ค่าการขายและการตลาด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อมราคา 

เฉลี่ยเท่ากับ 12 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการส าหรับช่วงทดลองให้บริการ (ปีที่ 1-3) และเฉลี่ยเท่ากับ 

29 ล้านบาทต่อปีต่อช่องรายการส าหรับช่วงให้บริการเชิงพาณิชย์และช่วงขยายระยะเวลาให้บริการ

เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 4-15)  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

500,000 บาท ค่าประมูลคลื่นความถี่ 45.6 ล้านบาทต่อช่องรายการ (ก าหนดให้เท่ากับ 40% ของ

มูลค่าธุรกิจ) และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 930,000 บาทต่อช่องรายการส าหรับระยะเวลา 15 ปี  

ทั้งนี้ แต่ละช่องรายการธุรกิจจะมีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 325 ล้านบาท มีอัตรา EBIT 

margin เท่ากับ 39%  และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม 65 ล้านบาท  

กลุ่มผู้ให้บริการช่องรายการออกอากาศระดับท้องถิ่น 

ผู้ให้บริการช่องรายการระดับท้องถิ่น แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะ 

ผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะจะมีต้นทุนค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

10,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 1 ล้านบาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี เนื่องจากการให้บริการช่อง

รายการสาธารณะเป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรจึงก าหนดให้ไม่มีก าไรและไม่ต้องเสียภาษี 

โดยผู้ให้บริการช่องรายการสาธารณะในระดับท้องถิ่นต้องมีรายได้อย่างน้อยปีละ 450,000 บาทต่อ

ช่องรายการ จึงจะเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้ง

อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
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2)  ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจ 

- รายได้ 

ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับท้องถิ่นมีรายได้หลักจากโฆษณาซึ่งเป็นสัดส่วน 98% ของรายได้

ทั้งหมด47 โดยก าหนดให้มีสัดส่วนเท่ากับ 25% ของรายได้โฆษณารวมบนช่องทาง DAB+48  

ในกรณีศึกษาที่ 5 ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจจะเริ่มมีรายได้ในปีที่ 5 (พ.ศ. 2564) มีรายได้เฉลี่ย 

502,000 บาทต่อปีต่อช่องรายการตลอดอายุโครงการ 15 ปี  

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่าย ค่าบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ ค่าการขายและการตลาด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อม

ราคา เฉลี่ยเท่ากับ 515,000 บาทต่อปีต่อช่องรายการส าหรับช่วงให้บริการเชิงพาณิชย์และช่วงขยาย

ระยะเวลาให้บริการเชิงพาณิชย์ (ปีที่ 4-15)  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

 10,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 1 ล้านบาทต่อช่องรายการส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี โดยไม่มีการคิดค่าประมูลคลื่น

ความถี่เนื่องจากมูลค่าธุรกิจตลอดระยะเวลา 12 ปีติดลบ 

ทั้งนี้แต่ละช่องรายการธุรกิจมีผลการด าเนินงานขาดทุนเท่ากับ 0.9 ล้านบาท ซึ่ง เป็นสัดส่วน EBIT 

margin เท่ากับ -14% ในกรอบระยะเวลา 15 ปี  

3) ผู้ให้บริการช่องรายการชุมชน 

ผู้ให้บริการช่องรายการชุมชนจะมีต้นทุนค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการรายละ 

10,000 บาท และค่าลงทุนอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นจ านวนเงินรวม

ประมาณ 1 ล้านบาทต่อช่องรายการตลอดระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้เนื่องจากการให้บริการช่องรายการ

ชุมชนเป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่แสวงหาก าไรจึงก าหนดให้ไม่มีก าไรและไม่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็

ตาม ผู้ ให้บริการช่องรายการชุมชนต้อง ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินกิจการอย่างน้อยปีละ  

                                           
47 ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกผู้ประกอบการ 
48 อ้างอิงจากรายงานประจ าปีของ อสมท 
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450,000 บาทต่อช่องรายการ จึงจะเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายและค่าใช้จ่ายใน 

การลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ มีจ านวน 2 ราย การวิเคราะห์ผล

ประกอบการทางธุรกิจเป็นการแสดงผลรวมของผู้ให้บริการ 2 ราย ที่ปรึกษาอ้างอิงรายจ่ายในการลงทุนจาก 

การประมาณการของผู้เชี่ยวชาญจาก ITU (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ)  

- รายได้ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติมีรายได้จากค่าเช่าโครงข่ายจาก 

ผู้ให้บริการช่องรายการทุกประเภท โดยตั้งราคาเพ่ิมขึ้นจากต้นทุน 15% ท าให้มีรายได้เฉลี่ยปีละ  

368 ล้านบาท  

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินงาน

เท่ากับ 20% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อมราคา เป็น

รายจ่ายเฉลี่ยปีละกว่า 359 ล้านบาท  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการ

โครงข่ายรายละ 500,000 บาท ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการสิ่งอ านวย

ความสะดวกรายละ 250,000 บาท และค่าลงทุนติดตั้งโครงข่ายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ  

2.2 ล้านบาท ส าหรับระยะเวลา 15 ปี  

ทั้งนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติ 2 ราย จะมีก าไรก่อนหัก

ภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 125 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 58 ล้านบาท 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ผลประกอบการทางธุรกิจเป็นการแสดงผลรวมของผู้ให้บริการทุกราย ที่ปรึกษาไดอ้้างอิง

รายจ่ายในการลงทุนจากการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญจาก ITU (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ)  
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- รายได้ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับชาติมีรายได้จากค่าเช่าโครงข่ายจาก 

ผู้ให้บริการช่องรายการทุกประเภท โดยตั้งราคาเพ่ิมขึ้นจากต้นทุน 15% ท าให้มีรายได้เฉลี่ยปีละ  

525 ล้านบาท  

- รายจ่าย 

รายจ่ายของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินงานซึ่ง

เท่ากับ 20% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ่ายให้รัฐ และค่าเสื่อมราคา  

เป็นรายจ่ายเฉลี่ยปีละกว่า 478 ล้านบาท  

- รายจ่ายด้านการลงทุน 

รายจ่ายด้านการลงทุนประกอบด้วยค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการ

โครงข่ายรายละ 10,000 บาท/MUX ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการสิ่ง

อ านวยความสะดวกรายละ 10,000 บาท และค่าลงทุนติดตั้งโครงข่ายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 

2.829 ล้านบาทส าหรับระยะเวลา 15 ปี  

ทั้งนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระดับท้องถิ่นรวมทุกรายจะมีก าไรก่อน

หักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 569 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 114 ล้านบาท 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์สามารถแบ่งเป็น กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่าย กลุ่มผู้ผลิต

เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบ

ตั้งโต๊ะ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ และกลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณ

วิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ แต่ละกลุ่มจะมีผลก าไรและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องน าส่งรัฐ ดังนี้ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่าย 

กลุ่มผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโครงข่ายมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ให้ผู้ให้บริการโครงข่าย โดยมีก าไร

ก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ 459 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 92 ล้านบาท  

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 

กลุ ่มผู ้ผล ิตเครื ่องร ับส ัญญาณวิทย ุระบบดิจ ิตอลแบบตั ้งโต ๊ะม ีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ  

520 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 104 ล้านบาท  
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กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะมีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ  

286 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 57 ล้านบาท  

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ 

กลุ่มผู้ ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์มีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี  เท่ากับ  

1,228 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 246 ล้านบาท  

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ 

กลุ่มผู้จ าหน่ายปลีกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์มีก าไรก่อนหักภาษีรวม 15 ปี เท่ากับ  

855 ล้านบาท และต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 171 ล้านบาท 
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5.6.3 สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล สามารถสรุปผลโดยเปรียบเทียบแต่ละกรณีศึกษาในด้านผลกระทบต่อมูลค่า 

GDP ของประเทศและการสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาล ได้ดังนี้ 

ผลกระทบต่อมูลค่า GDP ของประเทศ 

ภาพที่ 5-34 แสดงการเปรียบเทียบผลกระทบทางบวกต่อ GDP ของประเทศในแต่ละกรณีศึกษา โดย

ผลกระทบต่อ GDP ส าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี มีมูลค่าระหว่าง 21,000-36,000 ล้านบาท กรณีศึกษาที่ 2 

(2N+1L 95% Pop.) ส่งผลประโยชน์ต่อ GDP มากที่สุดถึง 36,000 ล้านบาท จากการลงทุนที่สูงและจาก 

ผลทวีคูณของการลงทุน ในขณะที่กรณีศึกษาที่ 1 (2N+1L 80% Pop.) กรณีศึกษาที่ 4 (2N+2L 80% Pop., 

บริการสาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 25: บริการชุมชน 50) และกรณีศึกษาที่  5 (2N+2L 80% Pop. ,  

บริการสาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 50: บริการชุมชน 25) ส่งผลกระทบต่อ GDP เป็นจ านวนเงินใกล้เคียงกันคือ 

28,000-31,000 ล้านบาท ส่วนกรณีศึกษาที่ 3 (2N+0L 80% Pop.) ส่งผลกระทบต่อ GDP เป็นจ านวนน้อยที่สุด

คือ 21,000 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีการลงทุนส าหรับโครงข่ายระดับท้องถิ่น  

 

 

 

ภาพที่ 5-31 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลกระทบต่อ GDP ของประเทศ 
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การสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาล 

จากภาพที่ 5-32 รายได้ที่เข้าสู่ภาครัฐส าหรับระยะเวลา 15 ปี มีมูลค่าระหว่าง 670-2,100 ล้านบาท 

รัฐบาลมีรายได้เพ่ิมขึ้นมากที่สุดในกรณีศึกษาที่ 5 (2N+2L 80% Pop., บริการสาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 50: 

บริการชุมชน 25) เท่ากับ 2,100 ล้านบาท เนื่องจากกรณีศึกษาที่ 5 มีจ านวนผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจมาก

ที่สุดถึง 378 ช่องรายการทั่วประเทศ รายได้ของรัฐบาลในการศึกษานี้มาจากภาษีเงินได้นิติบุคคล รายได้จาก

การประมูลคลื่นความถี่ และรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรับกรณีศึกษาที่ 1, 2 และ 4 แม้จะ

สร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลได้น้อยกว่ากรณีศึกษาที่ 5 แต่ไม่ได้ต่างกันมากนัก โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่

รัฐบาลประมาณ 1,700-1,900 ล้านบาท ในขณะที่กรณีศึกษาที่ 3 (2N+0L 80% Pop.) สร้างรายได้ให้แก่

รัฐบาลเพียง 670 ล้านบาท เนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่มีรายได้จากผู้ให้บริการช่องรายการระดับท้องถิ่น 

 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (ตลาดวิทยุดิจิตอลโดยรวม) 

ภาพที่ 5-33 แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการส าหรับระยะเวลา 15 ปี โดยโครงการสามารถสร้าง

ผลก าไรโดยรวมแก่ตลาดวิทยุดิจิตอลได้ในกรณีศึกษาที่ 1 (2L+1L, 80% pop.) เพียงกรณีเดียว เป็นมูลค่า

ประมาณ 115 ล้านบาท ในขณะที่กรณีศึกษาที่ 3 (2L+0L, 80% pop.) กรณีศึกษาที่ 4 (2N+2L 80% pop., 

บริการสาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 25: บริการชุมชน 50) และกรณีศึกษาที่  5 (2N+2L 80% pop. ,  

บริการสาธารณะ 25: บริการธุรกิจ 50: บริการชุมชน 25) มีผลขาดทุนระหว่าง 252-545 ล้านบาท และ

ภาพที่ 5-32 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของรายได้ต่อรัฐบาล 
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กรณีศึกษาที่ 2 (2L+1L, 95% pop.) มีผลขาดทุนสูงถึง 1,481 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนขยายโครงข่ายให้มี

อัตราการครอบคลุมประชากรเท่ากับ 95% จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่ากรณีที่มีอัตราการครอบคลุมประชากร 

80% เป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท 

 

 

 

  

ภาพที่ 5-33 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 
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โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบของทั้ง 5 กรณีศึกษา ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี 5-27 สรุปผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบ 5 กรณีศึกษา 
สรุปผลการวิเคราะห์  
(พ.ศ. 2560-2574) 

กรณีที่ 1  
(2N+1L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สาธารณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชาติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(30:50:20) 

กรณีที่ 2  
(2N+1L 95% 

Pop.) 
สัดส่วน

สาธารณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชาติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(30:50:20) 

กรณีที่ 3  
(2N+0L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สาธารณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชาติ 
(50:50:0) 

 

กรณีที่ 4 
(2N+2L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สาธารณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชาติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(25:25:50) 

กรณีที่ 5 
(2N+2L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สาธารณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชาติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(25:50:25) 

ผลกระทบต่อมูลค่า GDP ของประเทศ และรายได้แก่รัฐบาล  
ผลกระทบต่อมูลค่า 
GDP ของประเทศ 

28,000 ล้านบาท 36,000 ล้านบาท 21,000 ล้านบาท 31,000 ล้านบาท 31,000 ล้านบาท 

มูลค่าอุปโภคบรโิภค
สินค้าเครื่องรับ
สัญญาณวิทยุ49 

19,400 ล้านบาท 20,400 ล้านบาท 17,000 ล้านบาท 20,000 ล้านบาท 20,000 ล้านบาท 

มูลค่าจากการลงทุน
ติดตั้งโครงข่าย 

2,660 ล้านบาท 4,600 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท 

ผลทวีคณูของการ
ลงทุน 

6,240 ล้านบาท 11,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท   8,000 ล้านบาท 8,000 ล้านบาท 

รายได้แก่รัฐบาล 1,870 ล้านบาท 1,700 ล้านบาท 670 ล้านบาท 1,900 ล้านบาท 2,100 ล้านบาท 

ภาษีนิติบุคคล 700 ล้านบาท 760 ล้านบาท 470 ล้านบาท 820 ล้านบาท 750 ล้านบาท 
รายได้จากการประมูล
คลื่นความถี ่

420 ล้านบาท 200 ล้านบาท 10 ล้านบาท 345 ล้านบาท   480 ล้านบาท 

รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

750 ล้านบาท 740 ล้านบาท 190 ล้านบาท 735 ล้านบาท   870 ล้านบาท 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ และมูลค่าธุรกจิของผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจ (NPV) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของโครงการ 

115 ล้านบาท -1,481 ล้านบาท -252 ล้านบาท -457 ล้านบาท -545 ล้านบาท 

      

                                           
49 รวมวิทยุแบบตั้งโตะ๊และแบบติดตั้งในรถยนต ์
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สรุปผลการวิเคราะห์  
(พ.ศ. 2560-2574) 

กรณีที่ 1  
(2N+1L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สาธารณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชาติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(30:50:20) 

กรณีที่ 2  
(2N+1L 95% 

Pop.) 
สัดส่วน

สาธารณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชาติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(30:50:20) 

กรณีที่ 3  
(2N+0L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สาธารณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชาติ 
(50:50:0) 

 

กรณีที่ 4 
(2N+2L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สาธารณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชาติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(25:25:50) 

กรณีที่ 5 
(2N+2L 80% 

Pop.) 
สัดส่วน

สาธารณะ : 
ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชาติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(25:50:25) 

มูลค่าธุรกิจของผู้
ให้บริการช่อง
รายการธุรกิจ
ระดับชาติ* 

98 ล้านบาท 51 ล้านบาท 3 ล้านบาท 51 ล้านบาท 114 ล้านบาท 

มูลค่าธุรกิจของผู้
ให้บริการช่อง
รายการธุรกิจระดับ
ท้องถิ่น* 

0.04 ล้านบาท -2 ล้านบาท - 0.9 ล้านบาท -0.9 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนวางโครงข่าย 
ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนขยายโครงข่าย
รวม 

3,906 ล้านบาท 7,859 ล้านบาท 2,194 ล้านบาท 5,023 ล้านบาท 5,023 ล้านบาท 

สภาพตลาดของการให้บริการวิทยุระบบดิจิตอล 
อัตราการเปลี่ยนมา
รับฟังวิทยุระบบ 
DAB+ ของผู้ฟังวิทยุ 
(DAB+ take-up 
rate) 

0.12%-26% 0.12%-31% 0.12%-17% 0.12%-29% 0.12%-29% 

จ านวนประชากรที่รับ
ฟังวิทยุระบบ DAB+ 
(พ.ศ. 2574) 

19 ล้านคน 22.4 ล้านคน 12.4 ล้านคน 21 ล้านคน 21 ล้านคน 

มูลค่าการโฆษณา
ผ่านสื่อวิทยุระบบ
ดิจิตอล 

724-2,058 ล้าน
บาท  

(ปีท่ี 5-15) 

851-2,421 ล้าน
บาท  

(ปีท่ี 5-15) 

698-1,338 ล้าน
บาท  

(ปีท่ี 8-15) 

724-2,270 ล้าน
บาท  

(ปีท่ี 5-15) 

724-2,270  ล้าน
บาท 

(ปีท่ี 5-15) 
*มูลค่าธุรกิจในการด าเนินกิจการ 12 ปีโดยไมร่วมค่าประมลูคลื่นความถี่ ซึ่งใช้อ้างอิงการตั้งราคาเริ่มตน้ในการประมลู  
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5.7 ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

1. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ แสดงให้ เห็นว่าการเริ่ม

ให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงจะเกิด

ประโยชน์แก่ทั้งอุตสาหกรรรม ปัจจัยส าคัญที่สุดคือการมีโครงข่ายที่พร้อมให้บริการและมี

แผนการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือท าให้ประชาชนหันมารับฟังวิทยุผ่านช่องทางดิจิตอลเนื่องจาก

จ านวนผู้ฟังวิทยุเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดมูลค่าของอุตสาหกรรม จากการเปรียบเทียบผล 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 5 กรณีศึกษา สามารถสรุปได้ว่า

กรณีศึกษาที่ 1 ที่มีจ านวนช่องรายการระดับชาติ 36 ช่องรายการ ระดับท้องถิ่น 18 ช่องรายการ

ในแต่ละพ้ืนที่ โดยมีโครงข่ายครอบคลุมประชากรร้อยละ 80 ของประชากรทั่วประเทศ (2N+1L, 

80% Pop.) เป็นกรณีที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล โดยมีมูลค่า

ปัจจุบันสุทธิของโครงการเป็นบวกกว่า 115 ล้านบาท ส าหรับระยะเวลาที่ท าการศึกษารวม 15 ปี 

ในขณะที่กรณีศึกษาอ่ืนมี NPV ติดลบ ในแง่ของผลกระทบต่อมูลค่า GDP และรายได้ต่อรัฐบาล 

กรณีศึกษาที่ 1 มีผลกระทบต่อมูลค่า GDP รวม 28,000 ล้านบาท และรายได้ต่อรัฐบาลรวม 

1,870 ล้านบาท ส าหรับด้านผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

จะมีมูลค่าธุรกิจที่แสดงถึงความสามารถในการท าก าไร มีมูลค่าธุรกิจของผู้ให้บริการช่องรายการ

ธุรกิจระดับประเทศ (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการประมูลช่องรายการ) เท่ากับ 98 ล้านบาทต่อช่อง

รายการ และมูลค่าธุรกิจของผู้ให้บริการฯ ในระดับท้องถิ่นเท่ากับ 0.04 ล้านบาทต่อช่องรายการ 

ส าหรับระยะเวลา 12 ปีหลังของการศึกษา (พ.ศ. 2563-2574)   

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลประกอบการของผู้ประกอบการแต่ละรายของกรณีศึกษาที่ 1 

พบว่าผู้ให้บริการช่องรายการมีผลประกอบการติดลบในช่วง 3-4 ปีแรกที่ยังมีจ านวนผู้ฟังน้อย

และต้องรับภาระค่าเช่าโครงข่าย จึงเสนอให้ยอมรับกรณีศึกษาที่ 1 โดยให้มีการพิจารณาหา

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น สนับสนุนการลงทุนโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายซึ่ง

จะส่งผลทางอ้อมให้ต้นทุนของผู้ให้บริการช่องรายการทั้งประเภทบริการสาธารณะ บริการธุรกิจ 

และบริการชุมชนลดลงด้วย การสนับสนุนผู้ให้บริการช่องรายการประเภทบริการธุรกิจด้วยการตั้ง

ราคาประมูลไม่ให้สูงนัก รวมทั้งพิจารณาแบ่งงวดการช าระแบบให้จ่ายช าระต่ าในช่วงปีแรกที่ยังมี

จ านวนผู้ฟังน้อย การสนับสนุนเงินลงทุนแก่ผู้ให้บริการช่องรายการระดับท้องถิ่นส าหรับติดตั้ง

อุปกรณ์ที่ใช้กระจายเสียงในระบบดิจิตอล การหามาตรการก ากับดูแลให้ราคาค่าเช่าโครงข่ายมี
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ความเหมาะสม เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการทุกทุกประเภทสามารถอยู่รอดและ

ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

2. เนื่องจากการมีโครงข่ายที่พร้อมให้บริการคือปัจจัยหลักส าหรับการเปลี่ยนผ่านฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

ต้นทุนการวางโครงข่ายนี้เป็นต้นทุนหลักที่ส าคัญของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล 

ในขณะที่ผู้ให้บริการโครงข่ายยังมีความกังวลที่จะลงทุนเพราะไม่มั่นใจในจ านวนผู้ใช้บริการ หาก

รัฐบาลพิจารณาสนับสนุนการลงทุนในส่วนดังกล่าวจะเป็นการสร้างประโยชน์แก่สาธารณะตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน กทปส. ในด้านการด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง (USO) ตลอดจนส่งเสริมชุมชน

และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน (อ้างอิงพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ. 2553) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ใช้บริการวิทยุกระจายในระบบดิจิตอลมาเป็นช่องทางในการ

รับรู้ข่าวสารของประชาชน 

จากการศึกษาหากรัฐบาลให้เงินอุดหนุนด้านการวางโครงข่ายส าหรับกรณีที่ 1 (2N+1L, 80% 

Pop.) ซึ่งเป็นกรณีที่มี NPV เป็นบวกและต้องการเงินลงทุนรวม 15 ปีอยู่ที่ 3,906 ล้านบาท หรือ

ค านวณเป็นมูลค่าสุทธิปัจจุบันได้ 2,350 ล้านบาท โดยก าหนดให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเต็มที่

ในระดับที่ท าให้รายได้รวมของรัฐบาลลดลงจากที่มี NPV ตลอด 15 ปี เป็นบวกเท่ากับ 1,870 

ล้านบาท เหลือเป็น NPV เท่ากับ 0 บาท จะสามารถให้การสนับสนุนเงินลงทุนวางโครงข่ายได้ถึง 

90% ของเงินลงทุนที่จ าเป็นต้องใช้ทั้งหมด การสนับสนุนดังกล่าว นอกจากผู้ให้บริการโครงข่าย

จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน เมื่อค่าเช่าโครงข่ายถูกลงจะ

ช่วยลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ให้บริการช่องรายการทั้งประเภทบริการสาธารณะ บริการธุรกิจ และ

บริการชุมชน เป็นการส่งเสริมให้มีผู้ให้บริการช่องรายการสนใจเข้ามาด าเนินธุรกิจมากข้ึน 

3. เนื่องจากผู้ฟังวิทยุจ าเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณวิทยุจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล

เพ่ือให้สามารถรับฟังวิทยุภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล การส่งเสริมการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมอัตราการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล (DAB+ take-up rate) รัฐบาล

จึงอาจต้องพิจารณาก าหนดนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณวิทยุของประชาชน 

เช่น การจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยุใหม่ใน

รูปแบบของการแจกคูปองแลกซื้อเครื่องรับสัญญาณฯ เช่นเดียวกับการแจกคูปองดิจิตอลทีวี  

เป็นต้น 
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4. การประชาสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่จะเพ่ิมอัตราการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล (DAB+ 

take-up rate) จากการศึกษากรณีศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศพบว่าประเทศส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์และมีการด าเนินการทั้งโดยภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างเช่น 

ในสหราชอาณาจักรทั้งหน่วยงานภาครัฐและสถานีวิทยุกระจายเสียงร่วมกันด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยสื่อสาร

ผ่านหลายช่องทาง เช่น โฆษณาทางวิทยุ ป้ายประกาศข้างรถโดยสารประจ าทางหรือรถแท็กซี่ 

โทรทัศน์ บิลบอร์ด โรงภาพยนตร์ เป็นต้น หรือในนอร์เวย์ ที่รัฐบาลส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

โดยให้ งบประมาณผ่ านทางสถานี วิทยุ แห่ งชาติ  NRK (The Norwegian Broadcasting 

Corporation) ในการจัดแคมเปญการตลาดหรือในสวิตเซอร์แลนด์ มีกฎหมายชื่อ “The Radio 

& TV Act” ก าหนดให้รัฐบาลต้องสนับสนุนเงินทุนในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน

ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ ส่วนในบางประเทศใช้วิธีการสนับสนุนทางอ้อม เช่ น กรณีของ

ออสเตรเลียที่รัฐบาลจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่เอกชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือจะได้มี

งบประมาณส าหรับการลงทุนขยายโครงข่ายและท าการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น 

ดังนั้นการจะเพ่ิมอัตราการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอลซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อโครงการลงทุนเพ่ือเริ่ม

รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล รัฐบาลไทยควรพิจารณาให้ความส าคัญใน 

การจัดท าแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และ  

ท าความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง   

นอกจากสรุปและข้อเสนอแนะจากผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ดังที่เสนอไปข้างต้น ที่

ปรึกษายังได้สัมภาษณ์ผู้ให้บริการช่องรายการในปัจจุบัน โดยได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่อภาครัฐดังนี้ 

1.  ภาครัฐควรออกนโยบายการด าเนินงานเกี่ยวกับแผนการรับส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลที่ชัดเจน 

เช่น แผนการขยายโครงข่าย แนวทางการออกใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียง ฯลฯ  

ผู้ให้บริการช่องรายการค่อนข้างมีความพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านฯ แต่ยังไม่มั่นใจใน

ผลตอบแทนของการลงทุนท าให้ไม่สามารถตัดสินใจได้ รวมทั้งต้องการทราบความชัดเจนของ

แผนการด าเนินงานจากภาครัฐ 

2.  ภาครัฐควรสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประชาชนโดยท าการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่าง

ทั่วถึง และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล โดยอาจจะให้คูปอง

ส่วนลด เช่นเดียวกับการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ผู้ให้บริการช่องรายการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ควรอาศัยภาครัฐเป็นผู้ขับเคลื่อน
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หลักก่อน โดยผู้ให้บริการช่องรายการสามารถเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ได้ในระดับหนึ่ง 

แต่อาจไม่มากนักในช่วงเริ่มต้นของการให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเนื่องจากฐานผู้ฟัง

จ านวนมากยังอยู่ที่การให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อก  

3.  ภาครัฐควรจัดให้มีการส ารวจผลตอบรับและพฤติกรรมการรับฟังวิทยุผ่าน DAB+ ของประชาชน

อย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลการประชาสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการทุกภาค

ส่วน ผู้ให้บริการช่องรายการยินดีให้บริการเนื้อหาที่ออกอากาศคู่ขนานกับระบบแอนะล็อกเพ่ือ

ทดลองระบบและทดสอบตลาดก่อน โดยยังไม่มีการให้บริการเนื้อหาใหม่ในช่วงแรกจนกระทั่งมี

ฐานผู้ฟังในจ านวนสูงเพียงพอที่จะท าให้เกิดความมั่นใจในการขยายการลงทุน นอกจากนี้  

ผู้ให้บริการช่องรายการบางรายมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริ การช่องรายการ

ทดลองให้บริการก่อนจนมีผู้ฟังวิทยุผ่านช่องทาง DAB+ สูงพอจึงค่อยเปิดให้มีการประมูลคลื่น

ความถี่  

ข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่า 

1. ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกควรก าหนดแผนการติดตั้งและขยาย

โครงข่ายล่วงหน้าอย่างชัดเจนและด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่

ผู้ให้บริการช่องรายการในการลงทุนส าหรับให้บริการช่องรายการในระบบดิจิตอล และสร้าง

ความมั่นใจให้ประชาชนในการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณวิทยุเพ่ือรับฟังวิทยุระบบ

ดิจิตอล นอกจากนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายควรพิจารณาก าหนดค่าเช่าโครงข่ายอย่างเหมาะสม

เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

2. ผู้ให้บริการช่องรายการควรร่วมด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชน และ

พัฒนาการให้บริการโดยการสร้างเนื้อหาใหม่ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ฟังเพ่ือ

ผลักดันให้อัตราการรับฟังวิทยุบนระบบดิจิตอลสูงขึ้น จากการศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศ

แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือจากผู้ให้บริการช่องรายการ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์แล ะ 

การสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจเป็นส่วนส าคัญที่ส่งเสริมการเติบโตของการรับฟังวิทยุระบบ

ดิจิตอล ตัวอย่างเช่น Commercial Radio Australia (CRA) หน่วยงานตัวแทนของสถานี

วิทยุกระจายเสียงภาคธุรกิจในออสเตรเลียท าหน้าที่ในการสนับสนุนให้ประชาชนรับทราบถึง  

การเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอล โดยการประชาสัมพันธ์ โฆษณา และ  

จัดกิจกรรมการตลาดผ่านหลายช่องทางเพ่ือส่งเสริมการใช้วิทยุดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง  
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3. ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุ (แบบตั้งโต๊ะ/ ในรถยนต์) และอุปกรณ์อ่ืนๆ ใน

อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Chipset) ควรมีส่วนร่วมสนับสนุน

การเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณฯ  สู่ระบบดิจิตอล โดยการประชาสัมพันธ์หรือ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจาก

ออสเตรเลียที่ร้านค้ารายใหญ่เช่น Dick Smith และ JB Hi-fi มีการท าประชาสัมพันธ์และ 

จัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ าเสมอ หรือกรณีของนอร์เวย์ที่ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายวิทยุส่วน

ใหญ่เป็นสมาชิกของ Electronics Trade Foundation ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน

สู่การรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอล ท าให้เครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลมีการวางจ าหน่าย

อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังควรพิจารณาเรื่องการพัฒนาคุณสมบัติการให้บริการวิทยุใน

รูปแบบใหม่ที่จะเพ่ิมคุณค่าต่อผู้บริโภคเพ่ือจูงใจให้เกิดการซื้อมากขึ้น เช่นการบริการในลักษณะ

ของการมีปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น 

4. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์ควรเตรียมความพร้อมในการติดตั้งวิทยุดิจิตอลเป็นอุปกรณ์

มาตรฐานส าหรับรถยนต์และร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิตอลเพ่ือสร้างการรับรู้ของ

ประชาชนและให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกใช้ตัวแปลงสัญญาณส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการ

เปลี่ยนวิทยุในรถยนต์  
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บทที ่6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การด าเนินโครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงของ

ส านักงาน กสทช. สามารถสรุปผลการศึกษาที่ส าคัญ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนการยุติการรับส่ง

สัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกและแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลส าหรับ

ประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมบีทสรุปและข้อเสนอแนะดังนี้ 

6.1 สรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัด 

ในการจัดท าตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของประเทศ

ไทย ที่ปรึกษาท าการทบทวนตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุทั้งของ

ประเทศไทยและของสากล พบว่าการเก็บข้อมูลเชิงสถิติของประเทศไทยมีการเก็บข้อมูลโดยส านักงานสถิติ

แห่งชาติ ซึ่งเก็บข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดแสดงการเข้าถึงการใช้บริการโทรทัศน์ของประชาชนได้แก่ จ านวนครัวเรือน

ที่มีโทรทัศน์ จ านวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ระบบเคเบิล และจ านวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ระบบดาวเทียม  

ท าการเก็บข้อมูลทุก 10 ปี ส่วนอัตราการชมโทรทัศน์ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปจ าแนกตามกลุ่มอายุ และ

อัตราการฟังวิทยุของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปจ าแนกตามกลุ่มอายุ จัดเก็บข้อมูลทุก 5 ปีแต่ยังขาด 

ความต่อเนื่อง ในขณะที่หน่วยงานอ่ืนๆ ของภาคเอกชนไม่ได้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติที่เป็นตัวชี้วัดแต่เป็น 

การจัดอันดับความนิยมในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์จึงไม่ได้น ามาใช้อ้างอิงในการทบทวนตัวชี้วัด ส่วน

การเก็บข้อมูลเชิงสถิติของสากล ที่ปรึกษาได้ทบทวนตัวชี้วัดของสหประชาชาติ (UN: United Nations) และ

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU: International Telecommunication Union) นอกจากนี้ยังได้

พิจารณาประกอบกับตัวชี้วัดของหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง ได้แก่ Federal 

Communications Commission (FCC) ของสหรัฐอเมริกา Independent Regulator and Competition 

Authority (Ofcom) ของสหราชอาณาจักร และ Australian Communications and Media Authority 

(ACMC) ของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ท าการศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศ และน าเสนอตัวชี้วัดที่แนะน า

ให้มีการจัดเก็บส าหรับประเทศไทย  

ส าหรับตัวชี้วัดด้านการใช้บริการโทรทัศน์  ที่ปรึกษาเสนอให้มีการจัดเก็บตัวชี้วัดด้านการเข้าถึง 

บริการโทรทัศน์รวมทั้งสิ้น 15 ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 7 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด

อ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการใช้บริการโทรทัศน์อีก 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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รายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ 

ตัวชี้วัด ผลการส ารวจ 
1. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์  20,433,430 

1.1 จ ำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  
(Number of Households with integrated Digital TV) 

9,540,172 
 

1.2 จ ำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก  
(Number of Households with Analogue TV) 

14,458,675 

2. จ านวนครัวเรือนท่ีมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศนร์ะบบดิจิตอล (STB)  
(Number of Households with STB) 

7,056,303 

3. จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ต่อครัวเรือน  
(Number of TVs per Household) 

1.50 

3.1 จ ำนวนเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบดิจติอลต่อครัวเรือน  
(Number of integrated Digital TVs per Household) 

0.55 
 

3.2 จ ำนวนเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อครัวเรือน  
(Number of Analogue TVs per Household) 

0.96 
 

4. จ านวนกล่องรับสญัญาณโทรทัศนร์ะบบดิจติอล (STB) ต่อครัวเรือน  
(Number of STBs per Household) 

0.37 

5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรบัสญัญาณโทรทศัน์   
(% of Households with TV) 

95.8 

5.1 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก  
(% of Households with Analogue TV) 

44.7 
 

5.2 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบดิจติอล  
(% of Households with integrated Digital TV) 

67.8 
 

6. ร้อยละของครัวเรือนที่มีกล่องรับสญัญาณโทรทัศนร์ะบบดิจิตอล (STB)  
(% of Households with STB) 

33.1 
 

7. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ในระบบดิจติอล (ทุกช่องทาง)  
(% of Households with Digital TV) 

84.9 

7.1 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ภำคพื้นดินในระบบดิจติอล  
(% of Households with DTT) 

42.6 
 

7.2 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบดำวเทียม  
(% of Households with DTH satellite TV) 

63.9 
 

7.3 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบอินเทอรเ์น็ต IPTV  
(% of Households with IPTV) 

14.9 
 

7.4 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบเคเบิลแบบดิจติอล  
(% of Households with digital CATV) 

24.3 
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ตัวชี้วัด ผลการส ารวจ 

8. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบออนไลน์  
(% of Households with Online TV viewing) 

32.8 

9. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบเคเบิลแบบแอนะล็อก  
(% of Households with analog CATV) 

9.6 

10. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินเท่าน้ัน  
(% of Households with only terrestrial TV broadcasting) 

12.1 

10.1  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมเฉพำะโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจติอล
เท่ำนั้น  
(% of Households with only DTT) 

6.6 

10.2  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมเฉพำะโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบ      
แอนะล็อกเท่ำนั้น   
(% of Households with only analog terrestrial TV 
broadcasting) 

4.2 

11. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ระบบดาวเทียมแบบไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
(% of Households with FTA DTH satellite TV) 

54.8 

12. จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบิล 
(Cable TV subscriptions)  

7,229,445 

13. จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบดาวเทียม  
(Direct-to-home (DTH) satellite antenna subscriptions) 

2,779,405 

14. จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เนต็ (IPTV)  
(IPTV subscriptions) 

3,184,423 

15. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  
(% of Households with Pay TV) 

42.1 
 

15.1  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบเคเบิล   
(% of Households with CATV) 

33.9 
 

15.2  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบดำวเทียมแบบบอกรบั
สมำชิก  
(% of Households with pay DTH satellite TV) 

13.0 
 

15.3  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เนต็ (IPTV)  
(% of Households with IPTV) 

14.9 

หมายเหตุ: จ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,325,999 ครัวเรือน 
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รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 
ตัวชี้วัด ผลจากการส ารวจ 

16. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีรับชมโทรทัศน์  98.65 

17. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีรับชมโทรทัศน์ทุกสัปดาห์  
(% of population aged 6+ who watch TV weekly) 

96.54 
 

18. จ านวนนาทีของการรับชมโทรทัศน์โดยเฉลี่ยต่อวัน 
(Average time spent watching TV per day) 

122 

19. จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีแพร่ภาพในเวลาตามผังรายการ 
(รายการสด) โดยเฉลี่ยต่อวัน  
(Average time spent watching Live TV per day) 

128 

20. จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังโดยเฉลี่ยต่อวัน 
(Average time spent watching Time-shifted TV per day) 

95 

21. จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ในแต่ละช่วงเวลา 
(Average time spent watching TV by day part) 

06.01 - 12.00 น. = 100 
12.01 - 18.00 น. = 111 
18.01 - 23.00 น = 151 
23.01 - 06.00 น. = 86 

22. สัดส่วนของการรับชมโทรทัศน์ช่องที่ออกอากาศในระบบดิจิตอลเท่านั้นต่อ
การรับชมโทรทัศน์ท้ังหมด 
(Proportion of TV audience share of Digital-only channels) 

ใหจ้ัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ีท า
วิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

รายการตัวชี้วัดการใช้บริการโทรทัศน์อ่ืนที่มีความเกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด ผลการส ารวจ 

23. ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลีย่นระบบการรบัส่งสญัญาณวทิยุ
โทรทัศน์เป็นระบบดิจติอล  
(% of People Awareness of DSO) 

88.1 

24. จ านวนและสัดส่วนของช่องที่ออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบแอนะลอ็กและ
ระบบดิจติอล  
(Number/Proportion of Simulcast channels) 

ใหจ้ัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง   

25. จ านวนและสัดส่วนของช่องที่ออกอากาศในระบบดิจติอลเท่านั้น 
(Number/Proportion of Digital-only channels) 

ใหจ้ัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง   

26. ร้อยละของประชากรที่อยู่ในโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล 
(% of Population covered by DTT Network) 

ใหจ้ัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง   

27. ร้อยละของครัวเรือนที่อยู่ในโครงข่ายสัญญาณโทรทัศนภ์าคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล 
(% of Households covered by DTT Network) 

ใหจ้ัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง   
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ตัวชี้วัด ผลการส ารวจ 

28. จ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่50 ที่อยู่ในโครงข่ายสญัญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจติอล 

ใหจ้ัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง   

29. ร้อยละของครัวเรือนในเมืองใหญท่ี่อยู่ในโครงข่ายสญัญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

ใหจ้ัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง   

ตัวชี้วัดด้านการใช้บริการกระจายเสียงที่ปรึกษาได้เสนอให้มีการจัดเก็บตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการกระจาย

เสียง 3 ตัวชี้วัด (มีอีก 7 ตัวชี้วัดที่แนะน าให้ท าการจัดเก็บเมื่อมีการให้บริการรับส่งสัญญาณฯ ด้วยระบบดิจิตอล) 

ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง 9 ตัวชี้วัด (มีอีก 4 ตัวชี้วัดที่แนะน าให้ท าการจัดเก็บเมื่อมีการ

ให้บริการรับส่งสัญญาณฯ ด้วยระบบดิจิตอล) และตัวชี้วัดอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการกระจายเสียงอีก 2 

ตัวชี้วัด (มีอีก 7 ตัวชี้วัดที่แนะน าให้ท าการจัดเก็บเมื่อมีการให้บริการรับส่งสัญญาณฯ ด้วยระบบดิจิตอล) ดังตาราง

ด้านล่าง 

รายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการกระจายเสียง 
ตัวชี้วัด ผลจากการส ารวจ 

1. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณวิทยุ  
Number of Households with Radio 

11,087,024 

2. จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยตุ่อครัวเรือน  
Number of Radios per Household 

0.75 

3. ร้อยละของครัวเรอืนที่มเีครื่องรบัสญัญาณวิทยุ  
% of Households with Radio 

52.0 

4. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณวิทยุแอนะล็อก  
Number of Households with Analogue Radio 

 
 

ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล 

5. จ านวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องรับสัญญาณวิทยดุิจิตอล 
Number of Households with DAB Radio 

6. จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุแอนะล็อกต่อครัวเรือน 
Number of Analogue Radios per Household 

7. จ านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยดุิจติอลต่อครัวเรือน 
Number of Digital Radios per Household 

 
ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล 

 
8. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณวิทยุแอนะล็อก 

% of Households with Analogue Radio 

                                           
50 ค าจ ากัดความของเมืองใหญ่ในประเทศไทย อ้างอิงได้จากค าจ ากัดความของเทศบาลนครตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 เนื่องจากเทศบาลนครเป็น
เทศบาลขนาดใหญท่ี่สุด ตามการแบ่งเขตการปกครองของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยหมายถึงทอ้งถิ่นชุมนุมที่มรีาษฎรตั้งแต่ 
50,000 คนขึ้นไป และมรีายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าทีอ่ันต้องท าตามพระราชบัญญัติเทศบาล นอกจากนี้ยังมีเมืองใหญอ่กี 2 แห่งที่ถกูจัดเป็นองคก์ร
ปกครองทอ้งถิ่นรูปแบบพิเศษ ซ่ึงได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ เมอืงพัทยา 
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ตัวชี้วัด ผลจากการส ารวจ 

 
9. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณวิทยดุิจิตอล 

% of Households with Digital Radio 
 
ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล 10. ร้อยละของผู้ขับรถยนต์ที่มเีครื่องรบัสัญญาณวิทยดุิจิตอลในรถ 

% of Drivers and Passengers who use a vehicle with Digital Radio 

รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง 
ตัวชี้วัด ผลจากการส ารวจ 

11. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุ  46.27 
12. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุทุกสัปดาห์  

% of population aged 6+ who listen to radio weekly 
31.74 

 
13. จ านวนนาทีของการรับฟังวิทยุโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จ าแนกตามประเภท

อุปกรณ ์
Average Time Spent Listening to Radio by Device 

669 

14. จ านวนนาทโีดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ของการรับฟังวิทยุกระจายเสยีงในแตล่ะช่วงเวลา 
Average Time Spent Listening to Radio by day part 

06.01 - 09.00 น. = 594 
09.01 - 15.00 น. = 773 
15.01 - 19.00 น. = 654 
19.01 - 00.00 น. = 634 
00.01 - 06.00 น. = 682 

15. จ านวนนาทโีดยเฉลี่ยของการรับฟังวทิยุกระจายเสียงผา่นคลื่น FM/AM 
Average Time Spent Listening to Analogue (FM/AM) Radio 

ใหจ้ัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ีท า
วิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

16. จ านวนนาทโีดยเฉลี่ยของการรับฟังวทิยุกระจายเสียงผา่นระบบออนไลน ์
Average Time Spent Listening to Online Radio 

ใหจ้ัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ีท า
วิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

17. ร้อยละของการรบัฟังวิทยุ จ าแนกตามช่องทาง (แพลตฟอร์ม) 
% of Radio Listening by Platform 

ใหจ้ัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ีท า
วิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

18. ร้อยละของการรบัฟังวิทยุ จ าแนกตามสถานท่ีรับฟัง  
% of Radio Listening by Place 

1. ที่อยู่อาศัย = 78.9 
2. รถยนต์สว่นบคุคล = 52.9 
3. รถสาธารณะ/ขนส่งมวลชน = 6.6 
4. ที่ท างาน = 25.9 
5. สถานที่อ่ืนๆ = 3.5 

19. ร้อยละของการรบัฟังวิทยุ จ าแนกตามประเภทบริการ (สาธารณะ ธุรกจิ และชุมชน)  
% of Radio Listening by type of broadcasters 

ใหจ้ัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ีท า
วิจัยอัตราความนิยม (Rating) 

20. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุระบบแอนะล็อกทุกสัปดาห์ 
% of population aged 6+ who listen to Analogue Radio weekly 

 
ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล 21. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีฟังวิทยุระบบดิจิตอลทุกสัปดาห์ 
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ตัวชี้วัด ผลจากการส ารวจ 

% of population aged 6+ who listen to Digital Radio weekly 
22. จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของการรับฟังวิทยุกระจายเสยีงผ่านระบบ

ดิจิตอล 
Average Time Spent Listening to Digital Radio in a week 

 
ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล 

23. ร้อยละของการรับฟังวิทยุระบบดจิิตอล จ าแนกตามช่องทาง (แพลตฟอร์ม)* 
% of Digital Radio Listening by Platform 

  

รายการตัวชี้วัดการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด ผลจากการส ารวจ 

24. อัตราการครอบคลุมครัวเรือนของสัญญาณวิทยุกระจายเสยีง FM/AM 
% of Households covered by Analogue (FM/AM) Radio Network 

ใหจ้ัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง   

25. อัตราการครอบคลุมพื้นท่ีถนนของสัญญาณวิทยุกระจายเสยีง FM/AM 
% of Road covered by Analogue (FM/AM) Radio Network 

ใหจ้ัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง   

26. อัตราการครอบคลุมครัวเรือนของสัญญาณวิทยุกระจายเสยีงระบบดจิิตอล 
% of Households covered by Digital Radio Network 

 
 
 
 
 
 
 

ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล 

27. อัตราการครอบคลุมพื้นท่ีถนนของสัญญาณวิทยุกระจายเสยีงระบบดจิิตอล 
% of Road covered by Digital Radio Network 

28. จ านวนและสัดส่วนของสถานีวิทย ุจ าแนกตามระบบกระจายเสียง 
Number/Proportion of Radio Stations by Broadcasting 
Technology   

29. จ านวนและสัดส่วนของรายการที่กระจายเสียงทั้งในระบบแอนะล็อกและ
ดิจิตอล 
Number/Proportion of Simulcast Radio Stations 

30. จ านวนและสัดส่วนของรายการที่กระจายเสียงในระบบดิจิตอลเท่านั้น 
Number/Proportion of Digital-only Radio Stations 

31. ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวทิยุเป็น
ระบบดิจิตอล 
% of People Awareness of DSO 

32. ร้อยละของรถยนต์ผลิตใหม่ที่มีเครือ่งรับสัญญาณวิทยดุิจิตอลติดตั้งเป็น
มาตรฐาน 
% of New Cars with Digital Radio as standard 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท าตัวชี้วัด 

1. ในส่วนของตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ นอกจากตัวชี้วัดของส านักงาน

สถิติแห่งชาติและตัวชี้วัดของสากลแล้ว ที่ปรึกษาได้เสนอให้มีการจัดเก็บตัวชี้วัดเพ่ิมขึ้นอีก 3 รายการ 

ดังนี้ 

• ร้อยละของประชากรที่รับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบ

ดิจิตอล ซึ่งเป็นการวัดระดับการรับรู้ของประชากรเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณ

วิทยุโทรทัศน์ไปเป็นระบบดิจิตอล เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ 6 การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่ง

สัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามแผนแม่บทกิจการกระจาย

เสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้ ส านักงาน กสทช. ต้องมี

แผนสื่อสารประชาสัมพันธ์และประสานงาน เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สร้าง 

ความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดนี้นอกจากสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งใน

การวัดผลความส าเร็จของแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ฯ ยังเป็นตัวชี้วัดที่จะช่วยสะท้อนถึง

ความพร้อมของประชาชนต่อการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก   

• จ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่อยู่ในโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และ

ร้อยละของครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่อยู่ในพ้ืนที่ครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (รวม 2 รายการ) เนื่องจากเป็นการวัดผลการด าเนินงานตาม

แผนงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 ดังกล่าว ที่ก าหนดให้มีจ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับ

สัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน  

5 ปี นับจากแผนแม่บทเริ่มบังคับใช้ โดยตัวชี้วัดทั้ง 2 รายการนี้ต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูล

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล 

2. ในส่วนของตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการกระจายเสียง นอกจากตัวชี้วัดที่ม ี

การจัดเก็บโดยส านักงานสถิติและตัวชี้วัดของสากลเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อกที่มี 

การใช้งานอยู่ในประเทศไทยแล้ว ที่ปรึกษาเสนอตัวชี้วัดเพ่ิมเติมในอนาคตหลังจากที่ประเทศไทย

ได้มีการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยให้มีการแบ่งประเภทของ

ตัวชี้วัดส าหรับเครื่องรับวิทยุระบบแอนะล็อกและเครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอล 
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6.2 สรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน

ระบบแอนะล็อก จ านวน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และมาเลเซีย 

พบว่าปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอลนั้น ได้แก่  

1. การเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ทั้งก่อนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการเตรียมแผนการด าเนินการรองรับ

การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและเมื่อภาครัฐมีนโยบายที่จะยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกควรก าหนดหลักเกณฑ์และแผนการยุติฯ ที่ชัดเจนเพราะ

จะช่วยท าให้ทุกภาคส่วนรับทราบและเข้าใจทิศทาง แนวทางด าเนินการ และกรอบระยะเวลาของ

สิ่ งที่ ต้ องด า เนินการ  เช่นกรณีของฝรั่ ง เศสที่ มี การประกาศแผนการยุติ ฯ  ล่ ว งหน้า  

3 ปี และด าเนินการทยอยยุติฯ แต่ละพ้ืนที่โดยมีก าหนดการและระยะเวลาที่ชัดเจนท าให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ ประชาชน และผู้ประกอบการอ่ืนๆ สามารถปรับตัวได้ทัน 

2. การก าหนดแนวทางการเพ่ิมอัตราการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล เพราะการเริ่มยุติ

การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกจ าเป็นต้องมีความพร้อม โดยการครอบคลุมของ

โครงข่ายและจ านวนประชากรที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดิจิตอลจะต้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง

และอยู่ในระดับเดียวกับระบบแอนะล็อก ส าหรับแนวทางท่ีนิยมใช้ในหลายประเทศเป็นดังนี้ 

• ด้านการวางแผนขยายโครงข่าย พบว่าแนวทางที่นิยมปฏิบัติในหลายประเทศคือการเริ่ม

ติดตั้งโครงข่ายจากพ้ืนที่ในเมืองใหญ่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงก่อนแล้วจึงขยายไป

ยังพ้ืนที่ท้องถิ่นที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่า จากการศึกษาพบว่าฝรั่งเศสเป็น

ประเทศที่ประสบความส าเร็จอย่างมากในการขยายโครงข่ายที่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี ฝรั่งเศสสามารถขยายโครงข่ายสัญญาณได้

ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง  8 5 %  ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ที่ มี 

ความพร้อมสามารถเปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว (ฝรั่งเศส

ใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกเป็นดิจิตอลเพียง 6 ปี) และในทางกลับกัน

เมื่อด าเนินการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ส่วนโหญ่จะเป็นการทยอย

ยุติจากพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยก่อนเพ่ือให้เวลาแก่ประชากรในพ้ืนที่ที่มี

จ านวนประชากรอาศัยหนาแน่นมากได้มีเวลาปรับตัว 
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• ด้านการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ บางประเทศได้เลือกใช้วิธีการให้ใบอนุญาตแก่

ผู้ประกอบการรายเดิมโดยไม่ต้องประมูลเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมารับชม

ผ่านช่องทางดิจิตอลอย่างรวดเร็วในระยะแรก เช่น กรณีของสหราชอาณาจักรและ

ออสเตรเลีย โดยกรณีของสหราชอาณาจักร นอกจากจัดสรรใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ

รายเดิมแล้วยังมีการจัดสรรใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่บางส่วนด้วยวิธีการ

ประมูล ส่วนกรณีของออสเตรเลียนั้นจะจัดสรรใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการรายเดิม

ทั้งหมดใน 8 ปีแรก หลังจากนั้นจึงให้คืนใบอนุญาตเพื่อน าออกจัดสรรใหม่ 

• ด้านการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีอุปกรณ์ส าหรับรับชมโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล เช่นการแจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

(DVB-T2- STB) การส่งคนไปช่วยติดตั้งอุปกรณ์และปรับสัญญาณให้แก่ครัวเรือนผู้สูงอายุ 

เป็นต้น นอกจากนี้ในฝรั่งเศสและออสเตรเลียยังมีการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่อยู่

นอกพ้ืนที่รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลเพ่ือให้สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์

ระบบดิจิตอลผ่านช่องทางอ่ืน เช่นดาวเทียมได้ด้วย 

3. การประชาสัมพันธ์คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญในช่วงเริ่มต้นของการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเห็นประโยชน์และ

กระตุ้นให้เปลี่ยนพฤติกรรมมารับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล และในช่วงด าเนินการยุติ

การรับส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกก็มีความส าคัญเช่นกัน เพราะประชาชนจ าเป็นต้องรับทราบ

ข้อมูลอย่างทั่วถึงและทันเวลาเพ่ือลดผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการยุติระบบแอนะล็อก  

โดยการประชาสัมพันธ์จะมีประสิทธิภาพสูงหากเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

ผ่านช่องทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์การยุติการรับส่ง

สัญญาณระบบแอนะล็อกควรท าผ่านหลากหลายช่องทางไม่จ ากัดเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่าน

รายการโทรทัศน์ระบบภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลเท่านั้นเพราะอาจท าให้มีประชาชนบางกลุ่มไม่ได้

รับข่าวสาร เป็นต้น  

4. ปัจจัยอีกประการที่เป็นความท้าทายส าคัญคือเนื้อหาของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ

ดิจิตอล โดยเฉพาะในประเทศที่ประชาชนนิยมรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางอ่ืนด้วยเช่น 

เคเบิล และดาวเทียม ในกรณีนี้นอกจากการแข่งขันด้านคุณภาพของภาพและเสียงยังต้องแข่งขัน

ด้านเนื้อหาซึ่งเป็นความท้าทายที่ส าคัญต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการช่องรายการ ตัวอย่าง

ของประเทศท่ีเผชิญกับความท้าทายนี้ได้แก่ สหราชอาณาจักร ซึ่งในระยะแรกใช้รูปแบบธุรกิจการ
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ให้บริการแบบบอกรับสมาชิก แต่เนื้อหารายการไม่สามารถแข่งขันกับรายการจากช่องเคเบิลและ

ดาวเทียมได้ ภายหลังจากเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นบริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ ายภายใต้ชื่อ 

“Freeview” ได้รับความนิยมมากขึ้น ส่วนกรณีของฝรั่งเศส ก่อนจะให้บริการรับส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลฝรั่งเศสมีช่องรายการระบบแอนะล็อกแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 5 ช่อง 

และแบบบอกรับสมาชิก 1 ช่อง โดยประชาชนนิยมรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเมื่อพิจารณาจากที่มี

อัตราการเข้าถึงของครัวเรือนถึง 89% ขณะที่การเข้าถึงโทรทัศน์ช่องทางอ่ืนอย่างเคเบิลทีวีและ

ทีวีดาวเทียมซึ่ งมีทั้ งหมด 100 ช่อง อยู่ ในระดับปานกลางคือประมาณ 40% หลังจาก 

การให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแล้วมีช่องรายการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น

เป็น 18 และแบบบอกรับสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็น 9 ช่อง โดยช่องรายการใหม่ที่ได้รับความนิยมส่วน

ใหญ่เป็นรายการเพ่ือความบันเทิง เพลง และภาพยนตร์ 

เมื่อน าผลการศึกษาฯ มาเปรียบเทียบกับประเทศไทยตามทั้ง 4 ประเด็นหลักข้างต้นแล้วพบว่า นับ
จากที่ประเทศไทยเริ่มให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเมื่อปี 2557 และ กสทช. ได้
ก าหนดแผนการขยายโครงข่ายโดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุม 50%  80% 90% และ 95% ของครัวเรือน 
ในเดือนมิถุนายน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามล าดับ ได้มีการด าเนินการขยายโครงข่ายได้ตาม
แผนโดยปัจจุบันมีความครอบคลุมของโครงข่ายแล้ว 90% ของครัวเรือน ซึ่งการขยายโครงข่ายได้ใช้แนวปฏิบัติ
ดังที่นิยมกันคือเริ่มขยายโครงข่ายจากพ้ืนที่ในเมืองใหญ่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงก่อนแล้วจึงขยายไป
ยังพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่า นอกจากนี้ประเทศไทยโดย กสทช. มีการประกาศแผน 
การยุติฯ อย่างชัดเจนว่าจะทยอยยุติการรับส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2561 ส าหรับ
ช่องไทยพีบีเอส (ทยอยยุติไปทีละพ้ืนที่ตั้งแต่ปี 2558-2561) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ทยอยยุติ
ไปทีละพ้ืนที่ในปี 2560-2561) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 (ยุติทั้งประเทศในปี 2560) และ
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 (ยุติทั้งประเทศในปี 2561) ส่วนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 นั้นจะหมดอายุสัญญาสัมปทานให้บริการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกใน 
ปี 2563 และปี 2566 ซึ่งหากทั้งสองสถานีพิจารณายุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทั้งหมด 
ภายในปี2561 จะเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ยุคโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลโดยสมบูรณ์
ภายในปี 2561 โดยตามแผนการยุติฯ ของ กสทช. พ้ืนที่ที่ทยอยยุติก่อนจะเป็นพ้ืนที่รอบนอกแล้วจึงเป็นพ้ืนที่
ในเขตเมืองในปต่ีอๆ มา เช่นเดียวกับแนวทางท่ีนิยมปฏิบัติในต่างประเทศ 

ขณะเดียวกันในด้านของการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีอุปกรณ์ส าหรับ
รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล กสทช. ใช้วิธีการแจกคูปองมูลค่า 690 บาท ให้ครัวเรือนน าไปใช้แลก
ซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2 STB) หรือน าไปเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล (iDTV) โดยหลังจากที่ได้ท าการแจกคูปองระยะที่ 1 ไปแล้วจ านวน 13.57 ล้านใบ มีประชาชน
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น าคูปองมาใช้สิทธิ์ 8.78 ล้านใบ คิดเป็นสัดส่วน 64.7% ของคูปองที่แจกไปทั้งหมด ส าหรับในปี 2560 
ส านักงาน กสทช. ประกาศแจกคูปองระยะที่ 2 เพ่ิมเติมจ านวน 3.98 ล้านใบ รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการใช้สิทธิ์
ให้สะดวกกว่าครั้งที่ผ่านมาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้มากขึ้น 
อย่างไรก็ตามในการด าเนินการตามแผนยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของผู้ให้บริการ
ทั้ง 4 รายดังกล่าวมาแล้ว กสทช. จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของประชาชนในการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และความพร้อมในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลใน
พ้ืนที่ที่ท าการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อประชาชนจาก 
การด าเนินการดังกล่าวด้วย  

จากผลการศึกษาของโครงการฯ ในส่วนของการท าส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการ
โทรทัศน์ของครัวเรือนในประเทศไทยพบว่า 95.8% ของครัวเรือนในประเทศไทยมีเครื่องรับโทรทัศน์ (จ านวน
ครัวเรือนที่มีเครื่องรับโทรทัศน์เท่ากับ 20.43 ล้านครัวเรือน เพ่ิมข้ึนจาก 19.47 ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็นผลส ารวจ
ของส านักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2555) โดยครัวเรือนที่มีเครื่องรับโทรทัศน์ดังกล่าวมีครัวเรือนที่รับชมเฉพาะ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกเพียงอย่างเดียวเท่านั ้นคิดเป็นสัดส่วน 4.2% ซึ่งคนกลุ่มนี้คือผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงเพราะจะไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ได้หากยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 
และเมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่คนกลุ่มนี้ไม่ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลพบว่า 
เหตุผลหลักคือพอใจกับการรับชมเฉพาะช่องรายการระบบแอนะล็อก รองลงมาคือเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายสูงใน 
การติดตั้ง ตามมาด้วยความยุ่งยากในการติดตั้งหรือหาซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณ และยังไม่ได้รับคูปองแลกซื้อ
อุปกรณ์รับสัญญาณฯ ดังนั้นหากประชาชนกลุ่มนี้รับทราบข้อมูลเรื่องการยุติการรับส่งสัญญาณระบบ  
แอนะล็อกล่วงหน้าและได้รับการประชาสัมพันธ์หรือความช่วยเหลือที่เหมาะสมเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์รับ
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลจะสามารถช่วยลดจ านวนผู้ได้รับผลกระทบ โดยจากการส ารวจ
พบว่าครัวเรือนมีการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 88% ของ
ครัวเรือนทั้งหมด หรือยังมีครัวเรือนอีกถึง 12% ทั้งประเทศที่ยังไม่รับรู้เรื่องการเปลี่ยนระบบรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 

ส าหรับประเด็นความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านฯ ที่ส าคัญของประเทศไทยอยู่ที่การเพ่ิมสัดส่วนผู้รับชม
รายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเพราะสัดส่วนของผู้รับชมรายการส่งผลโดยตรงต่อความสามารถใน 
การด าเนินธุรกิจของผู้ให้บริการและความยั่งยืนของการให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิตอลในประเทศไทย ทั้งนี้จากผลส ารวจพบว่าปัจจุบันมีครัวเรือนในประเทศไทยที่รับชมโทรทัศน์ผ่าน
ช่องทางหรือแพลตฟอร์มที่เป็นระบบภาคพ้ืนดินแบบดิจิตอลเท่ากับ 42.6% ของครัวเรือนทั่วประเทศ แสดงให้
เห็นถึงครัวเรือนที่รับชมรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (หรือช่องรายการดิจิตอลทีวี) 42.6% ของครัวเรือนทั่ว
ประเทศเป็นอย่างน้อย และยังมีครัวเรือนอีกจ านวนหนึ่งที่อาจรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีผ่านทางระบบ
ดาวเทียมหรือระบบเคเบิลด้วย โดยจากผลส ารวจพบว่ามีครัวเรือนไทยที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม 
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63.9% ผ่านระบบเคเบิลแบบดิจิตอล 24.3% และผ่านระบบเคเบิลแบบแอนะล็อก 9.6% (บางครัวเรือนอาจมี
การรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทางมากกว่า 1 ช่องทาง)  

จากผลการศึกษาของโครงการฯ จึงมีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

1) จากที่ผ่านมาภาครัฐโดยส านักงาน กสทช. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือท าการประชาสัมพันธ์โทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลเท่ากับ 63.5 ล้านบาท โดยด าเนินการในปี 2559 ซึ่งหากพิจารณา
เปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ของต่างประเทศ เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย 
ตัวอย่างเช่น กรณีของสหราชอาณาจักรมีการใช้งบประมาณเพ่ือท าการประชาสัมพันธ์เท่ากับ  
126.5 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 6,300 ล้านบาท กรณีของสหรัฐอเมริกา มีการใช้งบประมาณเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์รวมเกือบ 130 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,500 ล้านบาท ส่วนกรณีของ
ฝรั่งเศส ทั้งรัฐบาลและสถานีโทรทัศน์จัดสรรงบประมาณเพ่ือท าการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถ
เปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้และรวมทั้งท าการประชาสัมพันธ์ด้วย เป็นงบประมาณรวม 
397 ล้านยูโร หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท ดังนั้นภาครัฐอาจมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมเพ่ือท าการประชาสัมพันธ์ในประเด็นส าคัญ ตัวอย่างเช่น การ เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณ (DVB-T2 
STB) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทางภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล การประชาสัมพันธ์
เรื่องกรอบเวลาของการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกและผลกระทบที่อาจเกิดแก่ผู้รับชมโทรทัศน์
ภายหลังการยุติการรับส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและช่วยลดผลกระทบ
จากการยุติฯ เป็นต้น ส่วนในแง่ของรูปแบบการประชาสัมพันธ์ อาจพิจารณาด าเนินการในช่องทางที่
เคยด าเนินการแล้วได้ผล ข้อมูลจากการส ารวจพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี
ผ่านทางช่องทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด (คิดเป็นสัดส่วน 88%) รองมาคือรับรู้ผ่านทางช่องทางสื่อ
ออนไลน์ (31%) และช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ (27%) นอกจากนี้อาจพิจารณาขอความร่วมมือจาก 
ผู้ให้บริการช่องรายการและผู้ขายอุปกรณ์รับสัญญาณฯ เพ่ือร่วมกันออกแบบแคมเปญและท า
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน รวมทั้งควรมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชนและสัดส่วน
ผู้รับชมรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลอย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลการท าประชาสัมพันธ์
และประเมินผลแนวทางการส่งเสริมการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล  

2) ภาครัฐควรมีการประเมินสถานการณ์ที่ส่งผลต่อแผนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบ  
แอนะล็อกอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และสื่อสารให้ผู้ประกอบการได้รับทราบเพ่ือจะได้ร่วมกันเตรียม
ความพร้อมหรือวางแผนรับมือได้อย่างทันเวลาและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
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ข้อเสนอแนะต่อผู้ให้บริการช่องรายการ 

ผู้ให้บริการช่องรายการควรพัฒนาการให้บริการโดยสร้างเนื้อหาใหม่ที่หลากหลายและตรงความ
ต้องการของผู้ฟัง เพราะเมื่อจ านวนช่องรายการเพ่ิมขึ้นการแข่งขันจะมีความรุนแรงขึ้น ทั้งการแข่งขันกับช่อง
รายการบนช่องทางเดียวกันและยังต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการบนช่องทางอ่ืน เช่น เคเบิล และดาวเทียม เนื้อหา
ของรายการจึงเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการด าเนินธุรกิจและช่วยให้มีจ านวนผู้หันมานิยมรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ซึ่งข้อมูลจากการส ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์พบว่าประเภทของ
รายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรก คือ รายการประเภทข่าว (85.6%) รายการละคร 
(79.6%) รายการเล่าข่าว (52.5%) รายการตลก (50.5%) และรายการภาพยนตร์ (47.9%) ส่วนรายการที่
ได้รับความนิยมน้อยที่สุด 5 อันดับคือ รายการอ่ืนๆ เช่น การท าอาหาร ลิเก และการเกษตร (0.6%) รายการ
ส่งเสริมจริยธรรม (9.6%) รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ (9.9%) รายการส่งเสริมประชาธิปไตย (10.4%) 
รายการพิเศษ (11.7%) ดังนั้นผู้ให้บริการช่องรายการอาจพิจารณาปรับสัดส่วนรายการให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนหรือปรับรูปแบบการด าเนินรายการของรายการที่ได้รับความนิยมน้อยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 
ในอนาคตหากมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ประเมินผลการพัฒนาเนื้อหาของผู้ให้บริการได้ 

6.3 สรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอล จ านวน 7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย 

ฮ่องกง และมาเลเซีย พบว่าประเทศส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบ DAB/DAB+ ยกเว้นสหรัฐอเมริกา โดยประเทศ 

ที่ประสบความส าเร็จในการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญได้แก่ 

การประกาศแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่ชัดเจนท าให้ผู้ประกอบการมีเวลา

เตรียมความพร้อมอีกทั้งยังช่วยสร้างความรับรู้ต่อประชาชนก่อนที่จะเริ่มให้บริการจริง การมีแผนการขยาย

โครงข่ายที่มักเริ่มจากพ้ืนที่ในเมืองใหญ่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงก่อนแล้วจึงขยายไปยังพ้ืนที่ท้องถิ่น 

การมีแนวทางการให้ใบอนุญาตที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายเดิมเปลี่ยนผ่านไปสู่การกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล อย่างเช่นกรณีของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียที่ ให้สิทธิ์แก่ผู้ประกอบการรายเดิมได้รับจัดสรร

ใบอนุญาตกระจายเสียงก่อนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นการช่วยลดต้นทุนของสถานีวิทยุและท าให้มี

งบประมาณไปใช้ในการท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนหันมาฟังวิทยุระบบดิจิตอล หรือ

แม้กระทั่งการออกมาตรการป้องกันการแข่งขันจากผู้เล่นรายใหม่ ดังเช่นที่รัฐบาลออสเตรเลียก าหนดไม่ให้มี 

ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดในช่วง 6 ปีแรก เพ่ือป้องกันการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดและช่วยให้

ผู้ประกอบการที่ลงทุนรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลสามารถท าก าไรได้ 
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นอกจากนี้ประเทศที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่มีหน่วยงานกลางที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของ

ภาคเอกชนเพื่อท าประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ท าส ารวจหรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการฟังวิทยุของประชาชน

เพ่ือวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน เป็นต้น และในกรณีของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องค านึงถึงอีกรายคือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ เพราะในหลาย

ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ประชาชนมีพฤติกรรมการฟังวิทยุบนรถยนต์เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง การผลักดัน

ให้เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถยนต์รุ่นใหม่จะช่วยให้อัตราการรับฟังวิทยุ

ระบบดิจิตอลเพ่ิมเร็วขึ้น 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์การเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

แสดงให้เห็นว่ากรณีศึกษาที่ก าหนดให้มีผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ 2 ราย ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับ

ท้องถิ่น 1 ราย (39 พ้ืนที่) และโครงข่ายสัญญาณครอบคลุม 80% ของจ านวนประชากร มีสัดส่วนช่องรายการ

ระดับชาติคือ บริการสาธารณะ 50: บริการธุรกิจ 50 สัดส่วนช่องรายการระดับท้องถิ่นคือ บริการสาธารณะ 

30: บริการธุรกิจ 50: บริการชุมชน 20 มีช่องรายการระดับชาติ 36 ช่อง ระดับท้องถิ่น 18 ช่องต่อพ้ืนที่

ให้บริการ (รวมเป็น 702 ช่องใน 39 พ้ืนที่) ส าหรับช่องรายการระดับท้องถิ่นก าหนดให้มีการให้บริการ 

เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปีที่ 4 ของโครงการเป็นต้นไปจากอายุโครงการที่ท าการศึกษา 15 ปี เป็นทางเลือกของ 

การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืนอีก 

4 กรณีศึกษา เนื่องจากเป็นกรณีเดียวที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการมีค่าเป็นบวกโดยมีมูลค่าเท่ากับ 

115 ล้านบาท หรือกล่าวได้ว่าเป็นกรณีเดียวที่ตลาดวิทยุดิจิตอลสามารถท าก าไรได้ (ตลาดวิทยุดิจิตอลในที่นี้

หมายถึงผลประกอบการรวมของผู้ประกอบการด้านการให้บริการช่องรายการ การให้บริการโครงข่าย  

การจ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและการจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุ) ขณะเดียวกันยังสามารถเพ่ิมมูลค่า 

GDP ได้ 28,000 ล้านบาทและสร้างรายได้แก่รัฐบาล 1,870 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาโครงการ 15 ปี 

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงจ านวนมาก รวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 ราย ทั้งประเภท
ที่ด าเนินการก่อนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ 
และประเภทที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ท าให้มีการใช้คลื่นความถี่ในการกระจายสัญญาณวิทยุ
ระบบแอนะล็อกในย่าน FM คับคั่งจนเกิดปัญหาการรบกวนสัญญาณ ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการคลื่นความถี่
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากการรบกวน รวมไปถึงการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี
และเป็นธรรมและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงได้อย่างเหมาะสม กสทช. 
ได้วางแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลไว้ในแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศ ประกอบกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยและผลที่ได้จากการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรม
การใช้บริการวิทยุกระจายเสียง ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะในส่วนของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
ระบบดิจิตอลในประเทศไทย ดังนี้  

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ  

1) จากกรณีศึกษาต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าภาครัฐควรมีแผนการก ากับดูแล และแผนการเริ่มรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่ชัดเจน โดยประกาศให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนและ
ประชาชนทราบล่วงหน้าเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการและให้เวลาเตรียมความพร้อมแก่ทุก
ฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการช่องรายการในประเทศไทย ผู้ประกอบการมีความเห็น
ในท านองเดียวกันว่าภาครัฐควรออกนโยบายการด าเนินงานเกี่ยวกับแผนการรับส่งสัญญาณวิทยุ
ระบบดิจิตอลที่ชัดเจน เช่นแผนการขยายโครงข่าย แนวทางการออกใบอนุญาต ฯลฯ ทั้งนี้   
ผู้ให้บริการช่องรายการค่อนข้างมีความพร้อมสนับสนุนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอล แต่ยังไม่ม่ันใจในผลตอบแทนของการลงทุนจึงยังไม่สามารถตัดสินใจได้ รวมทั้งต้องการ
ทราบความชัดเจนของแผนการด าเนินงานจากภาครัฐ  

2) จากกรณีศึกษาต่างประเทศพบว่าภาครัฐควรก าหนดแนวทางการให้ใบอนุญาตและการด าเนินงาน
ของผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ราคาเริ่มต้นในการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงประเภทธุรกิจไม่ควรสูงเกินไป เนื่องจากผู้ประกอบการจ าเป็นต้องลงทุนเพ่ิมทั้งใน  

การติดตั้งระบบใหม่ การผลิตเนื้อหาใหม่ และการประชาสัมพันธ์ท าการตลาดเพ่ือให้ผู้ฟังรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิตอลมากข้ึน นอกจากนี้ควรมีกลไลควบคุม/ก าหนดราคาค่าเช่าโครงข่ายฯ 
เพ่ือให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

3) จากกรณีศึกษาต่างประเทศพบว่าควรสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ ให้บริการกระจายเสียงให้มาให้บริการ
กระจายเสียงวิทยุในระบบแอนะล็อก โดยอาจพิจารณาการสนับสนุนเงินทุนในการออกอากาศ
คู่ขนานในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลส าหรับการเปลี่ยนผ่านในระยะแรก การก าหนดกรอบ
เวลากันผู้เล่นรายใหม่ไม่ให้เข้ามาในตลาดเพ่ือให้ผู้กระจายเสียงรายเดิมได้ลงทุนพัฒนาเนื้อหาใหม่ใน
การดึงดูดผู้ฟัง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการแย่งส่วนแบ่งตลาด หรือการอนุญาตให้ผู้กระจายเสียง
สามารถเลือกรูปแบบการใช้คลื่นความถี่ โดยไม่มีข้อจ ากัด เช่น สามารถใช้ส่งสัญญาณกระจายเสียง
คุณภาพสูง ส่งสัญญาณร่วมหลายรายการ หรือให้บริการ Datacasting เป็นต้น 

4) จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ฯ พบว่าปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลทางบวกต่อโครงการลงทุน
คืออัตราการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล (DAB+ take-up rate) เพราะรายได้ค่าโฆษณาซึ่งเป็นรายได้
ส าคัญของผู้ให้บริการช่องรายวิทยุระบบดิจิตอลจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีอัตราผู้ฟังวิทยุระบบดิจิตอลสูง
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พอที่จะท าให้เกิดการโฆษณาได้ ภาครัฐจึงควรพิจารณาแนวทางที่จะเพ่ิมอัตราการรับฟังวิทยุระบบ
ดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้ 

• การขยายความครอบคลุมของโครงข่ายเพ่ือให้ประชาชนสามารถฟังวิทยุระบบดิจิตอล อย่างไร
ก็ตามต้นทุนในการวางโครงข่ายเป็นต้นทุนหลักที่ส าคัญของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุระบบ
ดิจิตอล ในขณะที่ผู้ให้บริการโครงข่ายยังมีความไม่มั่นใจว่าจะมีผู้มาใช้บริการหรือไม่ หาก
รัฐบาลพิจารณาสนับสนุนการลงทุนในส่วนดังกล่าวจะเป็นการสร้างประโยชน์แก่สาธารณะตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน กทปส. ในด้านการด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง (USO) ตลอดจนส่งเสริม
ชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน (อ้างอิงพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ใช้บริการวิทยุกระจายในระบบดิจิตอลมาเป็นช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารของประชาชน  

จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ฯ หากรัฐบาลสนับสนุนเงินลงทุนในการวางโครงข่าย
ส าหรับกรณีที่ 1 (2N+1L, 80% Pop.) ซึ่งเป็นกรณีที่มี NPV เป็นบวก และต้องการเงินลงทุน
รวม 15 ปีอยู่ที่ 3,906 ล้านบาท หรือคิดลดเป็นมูลค่าสุทธิปัจจุบันได้ 2,350 ล้านบาท โดย
ก าหนดให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเต็มที่ในระดับที่ท าให้รายได้รวมของรัฐบาลลดลงจากที่มี 
NPV ตลอด 15 ปี เป็นบวกเท่ากับ 1,870 ล้านบาท เหลือเป็น NPV เท่ากับ 0 บาท จะสามารถ
ให้การสนับสนุนเงินลงทุนวางโครงข่ายได้ถึง 90% ของเงินลงทุนที่จ าเป็นต้องใช้ทั้งหมด โดย
การสนับสนุนดังกล่าว นอกจากผู้ให้บริการโครงข่ายจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนแล้ว เมื่อค่าเช่าโครงข่ายถูกลงจะช่วยลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ให้บริการช่อง
รายการทั้งประเภทสาธารณะ ธุรกิจ และชุมชน เป็นการสร้างความสนใจให้มีผู้ให้บริการช่อง
รายการเข้ามาด าเนินธุรกิจมากขึ้น เพราะจากผลการวิเคราะห์ แม้ว่ากรณีที่ 1 จะให้ผล NPV 
เป็นบวกแต่หากพิจารณาผลประกอบการของผู้ประกอบการแต่ละราย พบว่าผู้ให้บริการช่อง
รายการประเภทธุรกิจมีผลประกอบการติดลบในช่วง 3-4 ปีแรก ที่ยังมีผู้ฟังจ านวนน้อยและ
ต้องรับภาระค่าเช่าโครงข่าย ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดให้แก่ผู้ให้
บริการช่องรายการทุกประเภทไม่เพียงเฉพาะประเภทธุรกิจ 

• เนื่องจากผู้ฟังวิทยุจ าเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณวิทยุจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบ
ดิจิตอลเพ่ือให้สามารถรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล การวางแผนส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยน
เครื่องรับสัญญาณวิทยุจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมอัตราการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล ขณะที่
ผลการส ารวจทัศนคติต่อการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของโครงการฯ พบว่า
หากมีการให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลจะมีครัวเรือนที่ยินดีซื้อ
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อุปกรณ์/เครื่องรับสัญญาณวิทยุใหม่เพ่ือรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล 39% ของครัวเรือนทั่ว
ประเทศ จากปัจจุบันที่มีครัวเรือนมีเครื่องรับสัญญาณวิทยุอยู่ 52% ของครัวเรือนทั่วประเทศ 
ดังนั้นรัฐบาลจึงอาจต้องพิจารณาก าหนดนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
ของประชาชน เช่น การจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องรับสัญญาณ
วิทยุใหม่ในรูปแบบของการแจกคูปองแลกซื้อเครื่องรับสัญญาณฯ เช่นเดียวกับการแจกคูปอง
ดิจิตอลทีวี เป็นต้น โดยปัจจัยเรื่องเครื่องรับสัญญาณฯ นี้สอดคล้องกับผลการศึกษากรณีศึกษา
ต่างประเทศ ดังกรณีของ สหราชอาณาจักรที่ในระยะแรกเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล
ยังมีราคาสูงท าให้อัตราการเปลี่ยนมาใช้วิทยุในระบบดิจิตอลเพ่ิมขึ้นค่อนข้างช้า จนกระทั่งมี
การพัฒนาทางเทคโนโลยีประกอบกับจ านวนการผลิตที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 
จึงช่วยให้ประชาชนตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณวิทยุได้ง่ายขึ้น  

• หาแนวทางความร่วมมือกับภาคเอกชนในการท าประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนกันมา
นิยมฟังวิทยุระบบดิจิตอล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศที่
พบว่าประเทศส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์  โดยมีการด าเนินการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตัวอย่างเช่น กรณีของสหราชอาณาจักรที่หน่วยงานภาครัฐและสถานี
วิทยุกระจายเสียงร่วมกันด าเนินการประชาสัมพันธ์เ พ่ือสนับสนุนให้ประชาชน รับฟัง
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยมีการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง เช่น โฆษณาทางวิทยุ 
ป้ายประกาศข้างรถโดยสารประจ าทางหรือรถแท็กซี่ โทรทัศน์ บิลบอร์ด โรงภาพยนตร์  
เป็นต้น หรือในนอร์เวย์ ที่รัฐบาลส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โดยให้งบประมาณผ่านทางสถานี
วิทยุแห่ งชาติ  NRK (The Norwegian Broadcasting Corporation) ในการจัดแคมเปญ
การตลาด หรือในสวิตเซอร์แลนด์ มีกฎหมายชื่อ “The Radio & TV Act” ก าหนดให้รัฐบาล
ต้องสนับสนุนเงินทุนในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ 
ส่วนในบางประเทศใช้วิธีการสนับสนุนทางอ้อม เช่น กรณีของออสเตรเลียที่รัฐบาลจัดสรรคลื่น
ความถี่ให้แก่เอกชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือจะได้มีงบประมาณส าหรับการลงทุนขยาย
โครงข่ายและท าการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น ดังนั้นการจะเพ่ิมอัตราการรับฟังวิทยุ
ระบบดิจิตอลซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อโครงการลงทุนเพ่ือเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอล รัฐบาลไทยควรพิจารณาให้ความส าคัญในการจัดท าแผนงานและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และท าความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง   

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการช่องรายการในประเทศไทย ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า 
การประชาสัมพันธ์ควรอาศัยภาครัฐเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักก่อน โดยผู้ให้บริการช่องรายการ
สามารถเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ได้ในระดับหนึ่ง แต่อาจไม่มากนักในช่วงเริ่มต้นของ
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การให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเนื่องจากฐานผู้ ฟังจ านวนมากยังอยู่ที่  
การให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อก 

5) ภาครัฐควรจัดให้มีการส ารวจผลตอบรับและพฤติกรรมการรับฟังวิทยุผ่าน DAB+ ของประชาชนอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลการประชาสัมพันธ์ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ    

6) ในอนาคตหลังจากให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล หากมีนโยบายยุติ 
การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก รัฐบาลควรก าหนดเกณฑ์การยุติฯ และประกาศ
แนวทางด าเนินการรวมทั้งกรอบระยะเวลาล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความตื่นตัว
และเตรียมความพร้อม 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ผลิตรายการและผู้รวบรวมรายการ 

1) ผู้ผลิตรายการควรพัฒนาการให้บริการ โดยสร้างเนื้อหาใหม่ที่หลากหลายและตรงความต้องการของ
ผู้ฟัง โดยอาจให้บริการช่องสถานีแก่ผู้ฟังกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche market) เช่น ช่องสถานีเพลงแนวใด
แนวหนึ่ง ช่องสถานีรายการสนทนา ช่องสถานีกีฬา โดยเฉพาะ เป็นต้น ทั้งนี้จากการส ารวจ 
ความคิดเห็นของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปทีม่ีพฤติกรรมการฟังวิทยุไม่น้อยกว่า 1-2 วันต่อสัปดาห์ ซึ่ง
มีสัดส่วน 31.74% ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ พบว่าช่องรายการวิทยุที่ได้รับความนิยม
สูง 3 อันดับแรกคือ รายการเพลง (88%) รายการข่าวสาร (73%) และรายงานการจราจร (17%) 
ส่วนรายการที่ได้รับความนิยมน้อย 3 อันดับคือ รายการตอบปัญหา (4%) รายการทอล์กโชว์ (6%) 
และรายการธรรมะ (8%)   

2) ผู้ให้บริการช่องรายการควรร่วมด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือผลักดัน

ให้อัตราการรับฟังวิทยุบนระบบดิจิตอลสูงขึ้น จากการศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า

ความร่วมมือจากผู้ให้บริการช่องรายการ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์เนื้อหาที่

น่าสนใจ เป็นส่วนส าคัญที่ส่งเสริมการเติบโตของการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล ตัวอย่างเช่น 

Commercial Radio Australia (CRA) หน่วยงานตัวแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคธุรกิจใน

ออสเตรเลียได้ท าหน้าที่ในการสนับสนุนให้ประชาชนรับทราบถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณ

วิทยุในระบบดิจิตอล โดยการประชาสัมพันธ์ โฆษณา และจัดกิจกรรมการตลาดผ่านหลายช่องทางเพ่ือ

ส่งเสริมการใช้วิทยุดิจิตอลอย่างสม่ าเสมอ   

3) ผู้รวบรวมรายการควรคัดเลือกและสนับสนุนการผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจเพ่ือดึงดูดผู้ฟังให้เปลี่ยนมาฟัง
วิทยุระบบดิจิตอล 
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ข้อเสนอแนะต่อผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการอุปกรณ์ติดตั้งโครงข่าย 

1) ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการอุปกรณ์ติดตั้งโครงข่ายควรขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากร
จ านวนมากอย่างรวดเร็ว โดยแนวทางท่ีนิยมปฏิบัติกันคือเริ่มติดตั้งโครงข่ายจากพ้ืนที่ในเมืองใหญ่ที่มี
จ านวนประชากรหนาแน่นก่อนแล้วจึงขยายไปยังพื้นท่ีรอบนอกท่ีมีประชากรหนาแน่นน้อยกว่า 

2) ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกควรก าหนดแผนการติดตั้งและขยาย

โครงข่ายล่วงหน้าอย่างชัดเจนและด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้

บริการช่องรายการในการลงทุนส าหรับให้บริการช่องรายการในระบบดิจิตอล และสร้างความมั่นใจ

ให้ประชาชนในการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณวิทยุเพ่ือรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล นอกจากนี้ผู้

ให้บริการโครงข่ายควรพิจารณาก าหนดค่าเช่าโครงข่ายอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้

อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

1) ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุน
การเปลี่ยนผ่านโดยจัดให้มีการจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลที่มีความสามารถใน 

การใช้งานหลากหลายในหลายระดับราคา รวมทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมยอดขาย 

2) ผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล ควรพัฒนาลักษณะการให้บริการวิทยุในรูปแบบใหม่ เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าต่อผู้บริโภค เช่น การบริการในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) 

3) ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลควรมีส่วนร่วมโดยการประชาสัมพันธ์หรือจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายอุปกรณ์เครื่องรับฯ อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างกรณีศึกษาจากออสเตรเลียที่
ร้านค้ารายใหญ่เช่น Dick Smith และ JB Hi-fi มีการท าประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด
อย่างสม่ าเสมอ หรือกรณีของนอร์เวย์  ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายวิทยุส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ 
Electronics Trade Foundation ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุ
ในระบบดิจิตอล ท าให้เครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลมีการวางจ าหน่ายอย่างแพร่หลาย  

ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ 

1) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ควรส่งเสริมการใช้วิทยุระบบดิจิตอลโดยการเตรียมความพร้อม
ในการติดตั้งวิทยุดิจิตอลเป็นอุปกรณ์มาตรฐานส าหรับรถยนต์ และร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิทยุ
ระบบดิจิตอลเพ่ือสร้างการรับรู้และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกใช้ตัวแปลงสัญญาณส าหรับ
ผู้ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนวิทยุในรถยนต์  
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6.4 สรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท าส ารวจเพื่อจัดท าตัวช้ีวัด 

ในส่วนของการท าส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุเพ่ือจัดเก็บข้อมูล

ของประเทศไทยนั้น ที่ปรึกษาได้ท าการพัฒนาแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 5 ตอนค าถาม 

ได้แก่ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจาย

เสียง ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ ตอนที่ 4 พฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง และ  

ตอนที่ 5 ทัศนคติต่อการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล แบบสอบถามฉบับแรกที่สร้างขึ้นได้

น าไปใช้เพ่ือท าการส ารวจครั้งที่ 1 หรือการทดสอบการส ารวจ (Pre-test) ในจังหวัดต่างๆ 20 จังหวัด จังหวัด

ละ 20 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่  

20 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 รวม 13 วัน ข้อมูลที่ได้จากการท า Pre-test ในแต่ละข้อค าถามจะถูก

ตรวจสอบความเชื่อมั่นหรือเที่ยงตรง (reliability) และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของข้อค าถามในแบบสอบถาม 

(Reliability Analysis) ด้วยวิธี Cronbach’s Alpha โดยข้อค าถามที่มีความจ าเป็นและไม่สามารถตัดออกได้

เพ่ือให้คงวัตถุประสงค์ของการศึกษา หรือในข้อค าถามที่ค าตอบไม่ได้ถูกก าหนดให้ตอบในลักษณะของสเกล 

(Scale) ซึ่งไม่สามารถวัดความเชื่อมั่นด้วยวิธี Cronbach’s Alpha ได้ จะไม่ถูกน ามาวิเคราะห์และข้อค าถาม

ดังกล่าวจะยังคงอยู่ในแบบสอบถามหลังการปรับปรุงทั้ งหมด โดยผลที่ได้คือข้อค าถามที่ท าการทดสอบมีค่า

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นตามวิธีการ Cronbach’s Alpha สูงกว่า 0.0700 ขึ้นไปทุกข้อซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ 

หมายความว่าแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใช้ได้ โดยผลที่ได้รับจะมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลสูง

เพียงพอให้ยอมรับได้ในทางสถิติ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ส าหรับผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเริ่ม

รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามด้วย จากนั้นได้ท า 

การปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วจึงได้ท าการส ารวจครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น

การส ารวจจริง (Survey) โดยมีขนาดตัวอย่างขั้นต่ าที่ก าหนดไว้เท่ากับ 6,200 ตัวอย่าง การด าเนินการเก็บ

ข้อมูลแบบสอบถามตามจังหวัดต่างๆ รวม 44 จังหวัด โดยท าการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 

กันยายน 2559 รวม 61 วัน ได้รับแบบสอบถามเป็นจ านวน 6 ,434 ตัวอย่าง ซึ่งสูงกว่าจ านวนตัวอย่างขั้นต่ าที่

ก าหนดไว้ 

การวิเคราะห์ผลใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติพรรณนาส าหรับข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ซึ่งเป็น

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวคือเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างมาได้เท่าไรก็จะสรุปเท่ากับข้อมูล

ทั้งหมดนั้นโดยไม่มีการประมาณค่าถึงประชากรทั้งหมด ส่วนข้อมูลตอนที่ 2 ถึง 5 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 

การเข้าถึงและพฤติกรรมฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ปรึกษาจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน
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หรือสถิติอ้างอิง กล่าวคือเป็นการใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวอย่างมาอธิบายคุณลักษณะ

ของประชากรในประเทศไทย ส าหรับรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้แสดงไว้ในบทที่ 4 

จากการท าส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และ

วิทยุในประเทศไทยนั้น ที่ปรึกษาได้พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะ

เพ่ือให้การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลด้านกิจการกระจายเสียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อๆ ไป 

ดังนี้  

1) การเข้าถึงพ้ืนที่ของกลุ่มตัวอย่าง: เนื่องจากในช่วงเวลาการด าเนินงานการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือท า

การเก็บข้อมูลแบบสอบถามจ านวน 6,200 ชุด ในพ้ืนที่ทั้งหมด 44 จังหวัด เป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 

ถึง สิงหาคม 2559 ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝนท าให้การลงพ้ืนที่เป็นไปอย่างล าบาก โดยเฉพาะ

การสัมภาษณ์ประชาชนตามบ้านเรือนนอกเขตพ้ืนที่เทศบาล ท าให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนการ

ด าเนินงานประมาณ 1 เดือน   

2) การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง: ในส่วนของปัญหาจากการสัมภาษณ์พบว่า การตอบการสัมภาษณ์ของ

กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจครั้งที่ 1 ใช้เวลา 30-45 นาทีส าหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ ซึ่งอาจท าให้

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจลดลง ดังนั้นจ านวนข้อและระยะเวลาที่เหมาะสมของแบบสอบถาม

จึงไม่ควรนานเกิน 30 นาที นอกจากนี้ ข้อค าถามในแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบเรียงล าดับความส าคัญ

ของตัวเลือกค าตอบจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ซึ่งมีจ านวนตัวเลือกหลายตัวและมีความเป็นไปได้ที่

จะได้ค าตอบไม่ครบ ที่ปรึกษาได้ใช้วิธีการให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลท าการอ่านให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้

ฟังตัวเลือกค าตอบทั้งหมดก่อนจึงค่อยเรียงล าดับความส าคัญ โดยเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจะช่วยให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตัวเลือกค าตอบหากผู้ตอบแบบสอบถามลืมตัวเลือกค าตอบหรือไม่เข้าใจในตัวเลือกค าตอบ 

พบว่าวิธีการดังกล่าวท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบข้อค าถามลักษณะดังกล่าวได้ ครบถ้วนยิ่งขึ้น

เปรียบเทียบกับการสัมภาษณ์ในการท าส ารวจครั้งที่ 1 หรือ Pre-test   

3) กลุ่มตัวอย่างผู้บกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็น : ผลจากการตรวจสอบข้อมูลผู้ตอบ

แบบสอบถาม ในด้านของความบกพร่องทางการได้ยินและมองเห็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด

ที่เก็บข้อมูลมีสภาพร่างกายที่ปกติ โดยพบกลุ่มตัวอย่างที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเพียง  

2 ตัวอย่าง ท าให้จ านวนข้อมูลในส่วนของการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

และการมองเห็นไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ผล กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนน้อยกว่า 30 ตัวอย่าง 

ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลในข้อค าถามที่ 25 ของแบบสอบถามได้  
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สาเหตุที่พบกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวน้อย เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ เลือกวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น

แบบความน่าจะเป็น (Probability sampling) ท าให้มีโอกาสในการเจอครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นผู้มี

ความบกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็นน้อย ในการด าเนินการศึกษาครั้งถัดไป ที่ปรึกษาเสนอให้

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) แทนการสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น 

กล่าวคือเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่

เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และควรมีการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง

สถานศึกษาต่างๆ ที่มีผู้บกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็นท างานอยู่ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยหรือ

โรงเรียนสอนอาชีพผู้มีสภาพร่างกายบกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็น เป็นต้น เพ่ือท าการขอนัด

หมายและเข้าสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว นอกเหนือจากการด าเนินการดังกล่าวแล้วยังมีประเด็น

ส าคัญที่ต้องพิจารณาในส่วนของการตรวจสอบทางจริยธรรมของข้อค าถามในแบบสอบถาม เนื่องจาก

แบบสอบถามดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ตอบแบบสอบถาม และควรมีการพัฒนา

เครื่องมือวิจัยหรือแบบสอบถามแยกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเท่านั้น 

4) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง: จากการท าส ารวจโดยจัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนจ านวน 6,434 ครัวเรือน 

ทั่วประเทศแล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง กล่าวคือ เป็นการใช้

ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวอย่างมาอธิบายคุณลักษณะของประชากรในประเทศไทย

นั้น ที่ปรึกษามีความเห็นว่าหากจะด าเนินการท าส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลในครั้งต่อไป ควรพิจารณาเพ่ิม

จ านวนครัวเรือนตัวอย่างให้มากขึ้นเพ่ือช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการวิ เคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิง

อนุมาน 
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อภิธานศัพท์ 

ค าศัพท์ ความหมาย 
Joint Ventures Company 
(JVC) 

บริษัทร่วมทุน ที่มีการร่วมธุรกิจกันตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป เพื่อท าการผลิตสินค้า
หรือบริการ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการก าหนดสัดส่วนการถือ
หุ้น หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 
 

ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP: Gross 
Domestic Product) 

 

มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลา
หนึ่งโดยไม่ค านึงถึงว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้า และบริการ จะเป็น
ทรัพยากรของพลเมืองในประเทศหรือเป็นของชาวต่างประเทศ ในทางตรงข้าม 
ทรัพยากรของพลเมืองในประเทศแต่ไปท าการผลิตในต่างประเทศก็ไม่นับรวม
ไว้ในผลิตภัณฑ์ในประเทศ ค านวณจากวิธีวัดรายจ่ายที่จ่ายให้สินค้าและบริการ 
ขั้นสุดท้าย (Expenditure approach) จากสูตร C+I+G+(X-M)                             
โดย                C: Consumption = รายจ่ายด้านการอุปโภคบริโภค  

I: Investment = รายจ่ายด้านการลงทุน  

G: Government spending = รายจ่ายของรัฐบาล  

X-M: Net exports = รายจ่ายสุทธิของต่างประเทศที่ซื้อ
สินค้าผลิตในประเทศ หรือ การส่งออกสุทธิ ซึ่งมาจากมูลค่า
การส่งออก (Export) ลบด้วยการน าเข้า (Import)   

 

ความเทา่เทียมกนัของอ านาจซื้อ
เทียบจากผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ Gross Domestic 
Product (Purchasing Power 
Parity) 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่คิดตามหลักความเท่าเทียมกันของอ านาจซื้อ 
(Purchasing Power Parity) ซึ่งเป็นค่าประมาณส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่
จ าเป็นส าหรับอ านาจซื้อของสกุลเงินที่แตกต่างกัน ความเท่าเทียมกันของ
อ านาจซื้อในบางครั้งจะใช้เป็นดัชรีเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศ ในลักษณะเดียวกับมูลค่าของ GDP 
 

ค่าใช้จ่ายการลงทนุ (CAPEX: 
Capital Expenditure) 

 

รายจ่ายในการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จะก่อให้เกิดรายได้ อาจเป็น
ทรัพย์สินที่มีรูปร่างถาวร เช่น โครงข่ายเสากระจายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง หรือ ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เช่น ค่าใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายสัญญาณ 
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ค าศัพท์ ความหมาย 

ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน (OPEX: 
Operating Expense) 

รายจ่ายในการด าเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดรายได้ เป็นรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดการ
ถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดๆเพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในการ
บ ารุงรักษาโครงข่าย 

ต้นทุนและผลประโยชน์ส่วนเพิม่ 
(Incremental cost and 
benefit) 

 

ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การผลิตสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ 

ก าไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและภาษ ี
(EBIT) 
 

ก าไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและภาษี ก าไรก่อนภาษีและต้นทุนทางการเงิน (ก าไร
ขั้นต้น) 

อัตราก าไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและ
ภาษี (EBIT margin)    
 

สัดส่วนก าไรก่อนภาษีและต้นทุนทางการเงิน (ก าไรขั้นต้น) เทียบกับรายได้
ทั้งหมด 

ก าไรสุทธิจากการด าเนนิงานหลงั
หักภาษี (NOPLAT) 

ก าไรก่อนภาษีที่บริษัทจะได้รับเมื่อไม่มีหนี้สิน และไม่มีสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการ
ด าเนินงาน 
 

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) การปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้
งานของสินทรัพย์ ใช้ส าหรับสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจ ากัด  
 

กระแสเงินสด (Free cash 
flow) 
 

กระแสเงินสดรับสุทธิจากการด าเนินงานที่มีให้แก่ผู้ลงทุน หลังจากที่บริษัทได้
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและกันเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงานแล้ว 

 

อัตราคิดลด (Discount rate) 
 

อัตราที่ใช้ในการค านวนเพื่อหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอด
อายุของโครงการ ภายใต้แนวคิดการบริโภคต่างเวลา หรืออัตราความพอใจใน
การบริโภคหรือรายได้ในอนาคตเทียบกับการบริโภคหรือค่าใช้จ่าย ณ ปัจจุบัน 
อาจใช้ ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุนส าหรับเป็นอัตราคิดลดในการ
ประมาณมูลค่าปัจจุบันของโครงการได้ 
 

ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของ
เงินทุน (WACC: Weighted 
Average Cost of Capital) 
 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเงินทุนแหล่งต่างๆของธุรกิจ โดยคิดเป็น
สัดส่วนระหว่างต้นทุนของเงินทุน(อัตราจ่ายปันผล)และต้นทุนของเงินกู้  (อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้) 
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ค าศัพท์ ความหมาย 

มูลค่าปัจจบุัน (Present Value) การหามูลค่าของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ค านวณให้เป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด และระยะเวลานับจากเวลาปัจจุบันภายใต้
หลักการ มูลค่าของเงินตามเวลา (Time value of money) นั่นคือ เงินที่ได้รับ 
ณ ปัจจุบันจะมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจากปัจจัย อัตราดอกเบี้ย หรือ 
ผลตอบแทน สามารถค านวณได้จาก 

มูลค่าปัจจุบัน = [ กระแสเงินสดสทุธิแต่ละปี / (1+อัตราคิดลด)เวลา] 

มูลค่าสุทธปิัจจบุัน (Net 
Present Value) 
 

ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการ
กับมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน โดยใช้อัตราคิดลดตัวใดตัวหนึ่งมาปรับมูลค่า
ของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 
 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)   อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุนเท่ากับมูลค่าเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน 
 

ค่าตัวคูณ (Investment 
multiplier) 
 

ค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายลงทุนจะท าให้
รายได้ประชาชาติเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับตัว ทวีของการลงทุนคูณด้วยการ
เปลี่ยนแปลงในปริมาณการลงทุน หรือก็คือ อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพกับการเปลี่ยนแปลงใน รายจ่ายมวลรวม อาจ
เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า ตัวทวีของการลงทุน 
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ภาคผนวก ก 

สรุปบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรก ากับดแูลของ

ต่างประเทศที่ใช้ในการศึกษากรณศีึกษาต่างประเทศ 
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ภาคผนวก ก  

สรุปบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรก ากับดูแลของต่างประเทศที่ใช้ในการศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศ 

หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
สหรัฐอเมริกา 

Federal Communications 
Commission (FCC) 

หน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ทั้งด้านวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ 
ดาวเทียม และเคเบิล ระหว่างประเทศ และระหว่างรัฐท้ัง 50 รัฐ และระหว่างประเทศ 
FFC เป็นผู้ดูแลด้านการออกกฎหมาย แนวทางการออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ  
ก ากับดูแลสถานีโทรทัศน์ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นไป
อย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ียังเป็นผู้ก ากับดูแลในด้าน บรอดแบนด์ 
การแข่งขัน คลื่นความถี่ สื่อ ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของชาติ 

Government Accountability 
Office (GAO) 

หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจประเมิน และติดตามการ
ท างานของสภาคองเกรส ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการท างานของสภาคองเกรสให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

National 
Telecommunications and 
Information Administration 
(NTIA) 

อยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการดูแลด้านนโยบายในการ
สนับสนุนให้ประชาชนชาวอเมริกันสามารถเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ 
เงินทุนสนับสนุน ประเด็นปัญหาต่างๆ การใช้งานโครงข่าย  และการเจรจาต่อรอง
เกี่ยวกับคลื่นความถี่กับรัฐบาลต่างประเทศ 

iBiquity Digital Corporation 
(iBiquity) 

บริษัทที่เกิดจากการควบรวมของสองบริษัทวิทยุรายใหญ่คือ USA Digital Radio และ 
Lucent Digital Radio และในปี พ.ศ. 2558 iBiquity ได้ถูกควบรวมกิจการเข้ากับ DTS 
มีหน้าที่หลักในการสร้าง in-band on-channel (IBOC) ส าหรับสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก  

National Radio System 
Committee (NRSC) 

องค์กรที่ท าหน้าท่ีศึกษาและแนะน ามาตรฐานเทคนิคในการรับส่งสัญญาณกระจายเสียง
วิทยุในสหรัฐอเมริกา เพราะเหตุนี้ผู้ส่งสัญญาณเสียง (broadcasters) และ ผู้ผลิต
เครื่องรับสัญญาณ (receiver manufacturers) จึงสามารถแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน  

HD Digital Radio Alliance หน่วยงานภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการใช้บริการและสร้างความยอมรับต่อวิทยุระบบ HD 
ในสหรัฐอเมริกาในวงกว้าง และในปัจจุบัน HD Digital Radio Alliance ประกอบไป
ด้วยสมาชิก 8 ราย ได้แก่ Bonneville International Corp., Citadel Broadcasting 
Corp. , Clear Channel Communications Inc. , Cumulus Media Inc. , Emmis 
Communications Inc. , Entercom Communications Inc.  Greater Media Inc. 
และ Infinity Broadcasting. 

Information Handling 
Services (IHS) 

บริษัทช้ันน าของโลกด้านการวิจัยเทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการวิจยัตวัชีว้ดัและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทศัน์และบริการกระจายเสียง  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก-2 

 

หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
สหราชอาณาจักร 
Independent Television 
Commission (ITC)  

หน่วยงานในสหราชอาณาจักรที่ท าหน้าท่ีออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรทศัน์ 
ตลอดจนการก ากับดูแลสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ในสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ยุบรวมเข้ากับ 
Ofcom (Office of Communication) ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา 

Office of Communication 
(Ofcom) 

หน่วยงานภาครัฐของสหราชอาณาจักร มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการใน
อุตสาหกรรมสื่อสารทั้งหมดของ สหราชอาณาจักร ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และไปรษณีย์ ท้ังในส่วนของการให้ใบอนุญาตและการก าหนดกรอบการให้บริการ 

Radio Joint Audience 
Research (RAJAR) 

บริษัทร่วมระหว่าง BBC และ Radio Centre ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีหน้าที่ใน
การท าวิจัยและประเมินผลด้านการฟังวิทยุของประชาชน 

ฝร่ังเศส 

Agence Nationale des 
Fréquences (ANFR) 

หน่วยงานสาธารณะของฝรั่งเศส มีหน้าที่ดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน 
โดยการบริหารจัดการคลื่นความถี่ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ANFR 
มีบทบาทหลักในการเจรจาคลื่นความถี่กับประเทศใกล้เคียง และรับฟังปัญหาจากการ
รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจากประชาชน 

Conseil supérieur de 
l'audiovisuel (CSA) 

หน่วยงานกลางของฝรั่งเศส ท าหน้าที่ก ากับดูแลการท างานของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในฝรั่งเศส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

นอร์เวย์ 

The Norwegian Broadcasting 
Corporation (NRK) 

หน่วยงานรัฐบาลของนอร์เวย์ มีหน้าที่ส่งสัญญาณภาพและเสียงทั่วประเทศ และเป็น
องค์กรสื่อที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ NRK ให้บริการ 3 ช่องสถานีโทรทัศน์ระดับประเทศ 
และ 3 ช่องสถานีวิทยุระดับประเทศ 

Norwegian Mapping Authority 
(NMA) 

หน่วยงานรัฐบาลนอร์เวย์ อยู่ภายใต้การปกครองของ the Norwegian Ministry of 
Local Government and Modernization มีหน้าที่ตรวจทาน จัดระบบ บริหาร
จัดการ และสื่อสารข้อมูล ทางภูมิศาสตร์แก่ประชาชน นอกจากนี้ NRK ยังมีหน้าที่
รวบรวมค่าใบอนุญาตกระจายสัญญาณ (broadcasting license fee) อีกด้วย 

Norwegian Communications 
Authority (Nkom) 

องกรค์อิสระภายใต้กระทรวงการสื่อสารและคมนาคม (Ministry of Transport and 
Communications)   มีหน้าที่  ก ากับดูแลผู้ ให้บริการไปรษณีย์และการสื่อสาร
โทรคมนาคม  บริหารจัดการคลื่นความถี่และทรัพยากร ส ารวจปัญหาในการแข่งขันใน
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และ ตัดสินใจอ้างอิงจาก the Electronic Communication Act 
และ  the Norwegian Postal Services Act นอกจากนี้  Nkom ยั งมี หน้ าที่ ดู แล
ความลับในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เงินสนับสนุนหลักในการด าเนินงานของ 
Nkom มาจากค่าใบอนุญาตโทรทัศน์ (TV license) ที่รัฐบาลเรียกเก็บจากครัวเรือน 
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หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
Digitalradio Norway หน่วยงานท่ีท าหน้าที่ประสานงานและด าเนินการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยอยู่

ภายใต้การบริหารของผู้กระจายเสียงรายใหญ่ NRK ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาล ซึ่งมีส่วนแบ่ง
อยู่ในตลาดวิทยุถึง 66% (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2557) และ P4 Group ซึ่งเป็นผู้กระจายเสียง
บริการธุรกิจรายใหญ่ 
 
 

สวิตเซอร์แลนด์ 
Swiss Broadcasting 
Corporation (SRG SSR) 

หน่วยงานรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งไม่แสวงหาผลก าไร  มีหน้าที่ให้บริการกระจายเสียง
ประเภทสาธารณะ เงินสนับสนุนหลักมาจากค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิทยุและ
โทรทัศน์ในประเทศ  

Digital Migration (DigiMig) หน่วยงานในสวิตเซอร์แลนด์ที่มีหน้าที่สนับสนุนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
ด้วยระบบดิจิตอลเป็นการเฉพาะ ประกอบไปด้วยตัวแทนจาก OFCOM ตัวแทนจาก
สมาคมสถานี วิทยุภาค เอกชน Verband Schweizer Privatradios (VSP)  ของ
สวิตเซอร์แลนด์ สมาคม Radio Regionales Romandes (RRR) ที่เป็นตัวแทนสถานี
วิทยุระดับภูมิภาคในภาษาฝรั่งเศสของสวิตเซอร์แลนด์ สหภาพ Unikom ของสถานี
วิทยุท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภาคธุรกิจ SRG SSR อุตสาหกรรมยานยนต์ และภาคอื่นๆ 

Swisscom หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ให้บริการโทรคมนาคมของสวิตเซอร์แลนด์ และมีหน้าที่พัฒนา
โครงข่ายระดับภูมิภาคอีก 2 โครงข่าย โดยแบ่งเป็นโครงข่ายในเขตภาษาฝรั่งเศส และ
โครงข่ายในเขตภาษาเยอรมัน 

DigitalRadio หน่วยงานเอกชน ท าหน้าที่จัดกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชน เช่น สถานะของโครงการการติดตั้งจุดรับสัญญาณ DAB radio ในอุโมงค์ 
หรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานีวิทยุ และเครื่องรับสัญญาณ เป็นต้น 

Marketing and Consulting for 
Digital Broadcasting 
Technologies (MCDT) 

บริษัทเอกชนที่ท าหน้าที่ให้บริการด้านการตลาดและค าปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
แพร่ภาพวิทยุโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบใหม่ในสวิตเซอร์แลนด์และประเทศ
ใกล้เคียง โดยเฉพาะวิทยุระบบ DAB/DAB+ และโทรทัศน์ SmartTV / HbbTV ซึ่งเป็น
ผู้เล่นหลักในการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสาร 

ออสเตรเลีย 
Australian Communications  
and Media Authority (ACMA) 

หน่วยงานรัฐบาลของออสเตรเลีย มีหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ดูแลด้าน
กฎเกณฑ์ มาตรฐาน แผนการจัดสรรคลื่นความถี่ ตลอดจนการก ากับและดูแลกิจการ
สื่อสารทั้งหมดในออสเตรเลีย ได้แก่ โทรคมนาคม การแพร่ภาพ (broadcasting) การ
สื่อสารทางวิทยุ และอินเทอร์เน็ต 

Commercial Radio Australia 
(CRA) 

หน่วยงานตัวแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคธุรกิจในออสเตรเลีย ท าหน้าที่ในการ
สนับสนุนให้ประชาชนรับทราบถึงการเปลี่ยนผ่านสู่วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
โดยการประชาสัมพันธ์ โฆษณา และจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมการใช้วิทยุดิจิตอล
อยู่เสมอ โดยมีเว็บไซต์ Digital Radio Plus เป็นสื่อหลักในการให้ข้อมูล 
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หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
Community Broadcasting 
Association of Australia 
(CBAA) 

องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลก าไร ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการ
เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล พร้อมทั้งคอยสนับสนุนและส่งเสริมกิจการวิทยุชุมชนของ
ออสเตรเลียให้เติบโต 

Digital Switchover Taskforce 
(DST) 

หน่วยงานที่จัดตั้งโดยกระทรวงบรอดแบนด์ โทรคมนาคม และเศรษฐกิจดิจิตอล 
( Department of Broadband, Telecommunication, and Digital Economy) มี
หน้าที่ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล 
ทั้งการจัดท าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก และการ
สื่อสารกับประชาชน 

มาเลเซีย 
Malaysian  
Communications and 
Multimedia Commission 
(MCMC) 

หน่วยงานก ากับดูแลอุตสาหกรรมการสื่อสารและมัลติมีเดยีแห่งมาเลเซีย มีหน้าที่ในการ
ออกกฎเกณฑ์ พิจารณาให้ใบอนุญาตแก่ Multiplex Operator และก ากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมในมาเลเซีย โดยประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ Digital 
Sound Broadcasting (DSB) และ Digital Terrestrial Television (DTT) 

National Digital Taskforce 
(NDTF) 

หน่วยงานกลางของรัฐบาลมาเลเซีย มีหน้าที่ในการดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของ
สถานีโทรทัศน์สาธารณะ และน าเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ  พร้อมแนวทางแก้ไขต่อ 
National Steering Committee 

Common Integrated  
Infrastructure Provider (CIIP) 

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในการจัดสรร Mux ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว มีหน้าที่เป็นทั้งผู้
ให้บริการโครงข่าย (Network service provider) และผู้ให้บริการอุปกรณ์โครงข่าย 
(Network facilities provider) ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ MCMC  

Radio Televisyen Malaysia 
(RTM) 

ผู้ให้บริการกระจายเสียงสาธารณะแห่งชาติมาเลเซีย ซึ่งเป็นเพียงผู้เดียวที่ถือใบอนุญาต
ในการท าการทดลองกระจายเสียงวิทยุระบบ DAB+  

ฮ่องกง 
Communications Authority 
(CA) 

หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบการออกใบอนุญาต และการก ากับดูแลอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและการกระจายสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ในฮ่องกง ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 
พ.ศ. 2555 จากการรวมตัวของ Hong Kong Broadcasting Authority, Television 
and Entertainment Licensing Authority แ ล ะ  the Telecommunications 
Authority  

Radio Television Hong Kong 
(RTHK) 

ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงในสังกัดของ CA ที่ให้บริการกระจายเสียงประเภทสาธารณะ 
RTHK โดยให้บริการทั้งหมด 7 ช่องสถานีวิทยุ 3 ช่องสถานีโทรทัศน์ และผลิตรายการ
โทรทัศน์ส าหรับสถานีโทรทัศน์ชุมชนในฮ่องกง 

The Consortium หน่วยงานที่ ถูกจัดตั้ งขึ้ น โดย 4 ผู้ กระจายเสียงหลักในฮ่องกง ได้แก่  Digital 
Broadcasting Corporation Hong Kong Ltd ( DBC) , Metro Broadcast, Radio 
Television Hong Kong (RTHK) และ Phoenix U Radio มีหน้าที่ดูแลการบริหาร
จัดการ Multiplex ในประเทศฮ่องกง 
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ก-5 

 

หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
Commerce and Economic 
Development Bureau  

หน่วยงานรัฐบาลฮ่องกง มีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ CA รวมไปถึงก ากับดูแล
เรื่องการลงทุน การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ความปลอดภัยของผู้บริโภค และอื่นๆ 

DAB Steering Committee หน่วยงานรัฐบาลฮ่องกง มีหน้าที่ส่งเสริมและกระตุ้นการรับส่งสัญญาณวิทยุระบบ 
DAB+ โดยมีปลัดกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ (อุตสาหกรรมการ
สร้างสรรค์และการสื่อสาร) เป็นประธาน และมีสมาชิกที่เป็นตัวแทนจาก Office of the 
Communications Authority, Radio Television Hong Kong แ ล ะ ผู้ ถื อ ค ร อ ง
ใบอนุญาตรับส่งสัญญาณวิทยุระบบ DAB+ ทั้ง 3  ราย 

Hong Kong Digital Radio 
Development Association 
(HKDRD) 

องกรค์อุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ 
DAB+  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

ตัวอย่างเอกสารตวัชี้วัดของสากล: สหประชาชาติ 
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ภาคผนวก ข  

ตัวอย่างเอกสารตัวชี้วัดของสากล: สหประชาชาติ 
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ตัวอย่างเอกสารตัวชี้วัดของสากล: สหประชาชาติ (ฉบับปรับปรุง) 
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ภาคผนวก ค  

แบบสอบถามส าหรับการส ารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค (1)  

แบบสอบถามส าหรับการส ารวจ คร้ังที่ 1 
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ภาคผนวก ค (1)  

แบบสอบถามส าหรับการส ารวจ ครั้งที่ 1 

แบบสอบถามเพ่ือส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใชบ้ริการโทรทัศน์ และ บริการวิทยุกระจายเสียง 

 
 

บริษัท เออีซี แอดไวซอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมกับ  
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 
แบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ส าหรับศึกษาการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ และ บริการวิทยุกระจายเสียง
ในประเทศไทย 
 
ค าชี้แจง     1. แบบสอบถามชดุนี้มีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  การเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 

 ตอนที่ 3  พฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 

 ตอนที่ 4  พฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง 

 ตอนที่ 5  ทัศนคติต่อการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล 

 2. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ 

 

 

 

 

หมายเหตุ ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะน าข้อมูลทีไ่ด้รับจากท่านไปสรปุผลรวมทัง้หมด และถือข้อมูลของท่านเป็นความลบัไม่
น าไปเผยแพร ่
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แบบสอบถามเลขที่ ............................................... 

วันที่เก็บข้อมูล ...................................................... 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชื่อ-นามสกลุ .................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ ................................................................................................................................................................................. 

      ................................................................................................................................................................................. 

จังหวัด ............................................................................................................................................................................. 

 ในเขตเทศบาล   นอกเขตเทศบาล 

 เบอร์โทรศัพท์ ................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เก็บแบบสอบถาม 

ชื่อ-นามสกลุ .................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ .................................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามเพ่ือส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใชบ้ริการโทรทัศน์ และบริการวิทยุกระจายเสียง 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
(กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนไม่อยู่ ให้รองหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปน็ผู้ตอบแบบสอบถาม)  
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อความลงในช่องวา่งและท าเครื่องหมาย ✓ ในชอ่งสี่เหลี่ยม  ที่มีค าตอบตรงกับตัวท่าน

มากที่สุด โปรดกรอกให้ครบทุกข้อ 

1. เพศ   1. ชาย   2. หญิง 

2. อายุ …………………… ปี  

3. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ………………………. คน 

4. ระดับการศึกษาสงูสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. ไม่เคยได้รับการศึกษา  2. ประถมศึกษา  3. มัธยมศึกษาตอนต้น         

 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย   5. ปวช. หรือ ปวส.  6. ปริญญาตรี 

 7. สูงกว่าปริญญาตรี 

5. อาชีพหลัก และอาชีพรองของหัวหน้าครัวเรือน คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือน  

5.1 หัวหน้าครัวเรือน 
อาชีพหลัก คือ ........................................................  อาชีพรอง คือ ............................................................ 

5.2 คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน 

อาชีพหลัก คือ ........................................................  อาชีพรอง คือ ............................................................ 

5.3 สมาชิกในครัวเรือน (ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ใช่หวัหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรสของหัวหน้า

ครัวเรือน) 

อาชีพหลัก คือ ........................................................  อาชีพรอง คือ ............................................................ 

6. รายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน .................................. บาท 

7. ลักษณะที่อยู่อาศัย 

 1. บ้านเดี่ยว         2. ทาวเฮ้าส/์บา้นแฝด     3. ตึกแถว (อาคารพาณิชย์)                

 4. อาคารชุด/คอนโดมิเนียม ไม่เกิน 8 ชั้น    5. อาคารชุด/คอนโดมิเนียม ไม่เกิน 8 ชัน้ 

 6. แฟลต/อพาร์ทเม้นท์      7. อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................... 

8. ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของหัวหน้าครัวเรือน 

 1. เป็นเจ้าของสมบูรณ ์   2. เป็นเจ้าของร่วม 

            3. สัญญาเช่า     4. อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................................ 
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ตอนที่ 2  การเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการวิทยุกระจายเสียง 

9. ในครอบครัว (ครัวเรือน) ของท่าน มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ หรือไม่ กรุณาใส่จ านวนอุปกรณ์ และ ยี่ห้อของอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ที่มีในครอบครัว 1. มี  2. ไม่มี จ านวน ยี่ห้อ 

เครื่องรับโทรทัศน์ระบบแอนะลอ็ก แบบจอ CRT (จอแก้ว)     

เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล แบบจอ LCD/LED     

เครื่องรับโทรทัศน์แบบดิจติอล ที่เป็นสมาร์ททีวี (สามารถต่อ

อินเทอร์เน็ตได้) แบบจอ LCD/LED 

    

กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี      

กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set-Top-Box DVB-T2 )     

จานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ      

สายอากาศรับสัญญาณโทรทัศนแ์บบก้างปลา    

สายอากาศรับสัญญาณโทรทัศนแ์บบหนวดกุ้ง (รวม

สายอากาศรับสัญญาณโทรทัศนภ์ายในอาคารแบบ Active 

Antenna) 

   

เครื่องเสียง/เครื่องเล่นซีดี/เครื่องเล่นวีซีดี    

เครื่องเล่นดีวีดี/เคร่ืองเล่นบลูเรย์    

เครื่องเล่นเอ็มพี 3 (MP 3)    

เครื่องรับวิทยุ     

เครื่องรับวิทยุ พร้อมระบบรับสญัญาณ Bluetooth หรือ Wifi 

(ต่ออินเทอร์เน็ตได้)* 

   

เครื่องรับวิทยุในรถยนต์    

โทรศัพท์ Feature Phone ทีไ่ม่มอุีปกรณ์รับสัญญาณ
โทรทัศน์ทีวีและวิทยุในตัว  

*โทรศัพท์ Feature Phone คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีมีฟังก์ช่ันการ
ใช้งานแบบทั่วไป) 

   

โทรศพัท์ Feature Phone ที่มีอุปกรณ์รับสญัญาณโทรทัศน์ในตัว    
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อุปกรณ์ที่มีในครอบครัว 1. มี  2. ไม่มี จ านวน ยี่ห้อ 

โทรศัพท์ Feature Phone ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุในตวั    

สมารท์โฟน ทีไ่ม่มีอุปกรณ์รบัสัญญาณโทรทัศน์และวทิยุในตวั    

สมารท์โฟน ที่มีอุปกรณ์รับสญัญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก    

สมาร์ทโฟน ที่มีอุปกรณ์รบัสญัญาณโทรทัศน์ระบบดิจติอลในตัว    

สมาร์ทโฟน ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุในตวั    

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ    

คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค)     

โมเด็ม /เร้าเตอร์    

แท็บเล็ต    

* อาจมีเครื่องเล่นอ่ืนๆ เช่นเครื่องเล่นซีดี ประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

10. ครัวเรือนของท่านมีการรับชมโทรทัศน์จากระบบใดบา้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

หมายเหตุ: การรับชมโทรทัศน์ระบบออนไลน์ หมายถึง การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต 

(IP streaming) ซึ่งเข้าถึงเนื้อหาผ่าน เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน ของช่องสถานีเท่านั้น โดยใช้อุปกรณ์ที่

สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ/แท๊บเล็ต 

คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค 

 1. ระบบส่งสัญญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดนิผา่นเสาอากาศ (โปรดตอบค าถามข้อ 12-13)   

   1.1 แอนะล็อก (โปรดตอบค าถามข้อ 11 เพิ่มเติม)    

   1.2 ดิจิตอล   1.3 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ   

 2. ระบบเคเบิลทีวี (โปรดตอบค าถามข้อ 14)      

   2.1 แอนะล็อก   2.2 ดิจิตอล    1.3 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

 3. ระบบรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (โปรดตอบค าถามข้อ 15)  

   3.1 แบบมีค่าบริการรายเดอืน  3.2 แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน 

   3.3 มีทั้งสองแบบ 

 4. ระบบอินเทอร์เน็ต (IPTV) (โปรดตอบค าถามข้อ 16) 

 5. ระบบออนไลน์ (โปรดตอบค าถามข้อ 17)  
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ระบบสง่สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินผ่านสายอากาศ 

11. เหตุผลที่ครัวเรือนของท่านยังไมต่ิดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดนิระบบดิจิตอล คืออะไร (ตอบ

ได้มากกว่า 1 ข้อ โดยเรียงล าดบัความส าคัญ 1 = ส าคัญมากทีสุ่ด) 

 1. ไม่จ าเป็น เพราะรับชมผา่นช่องทางอื่นได้อยู่แล้ว (เช่น ดาวเทียม เคเบิล) 

 2. พอใจกับการรับชมเฉพาะช่องรายการระบบแอนะล็อกอยู่แล้ว 

 3. มีค่าใช้จ่ายสูงในการติงตัง้ 

 4. มีความยุ่งยากในการติดตั้ง 

 5. ยังไม่ได้รับคปูอง 

 6. อยู่ในเขตพื้นที่ที่สัญญาณดิจิตอลทีวียังไม่ครอบคลุม 

 7. ไม่รู้จัก/ไม่เข้าใจระบบดจิิตอลทีว ี

 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................... 

12. ครัวเรือนของท่านใช้สายอากาศประเภทใดในการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดนิ 

 1. เสาหนวดกุ้ง  2. เสาก้างปลา    3. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

13. ครัวเรือนของท่านสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิระบบดิจิตอลได้ครบถ้วน หรือไม่  

 1. รับชมไม่ได้เลย  2. รับชมได้บา้ง จ านวน ....... ช่อง  3. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

ระบบเคเบิลทีว ี

14. ครัวเรือนของท่านเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวี ของบรษิัทใด 

 1. ทรูวิชั่นส์ (True Vision)  2. ซีทีเอช (CTH)  3. เจริญเคเบิลทีวี  

 4. เคเบิลท้องถิ่น โปรดระบ.ุ.................................................    5. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

ระบบดาวเทียม 

15. ครัวเรือนของท่านเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบดาวเทียม ของบริษัทใด 

 1. ทรูวิชั่นส์ (True Vision)  2. ซีทีเอช (CTH)     3. พีเอสไอ (PSI)  

 4. จีเอ็มเอ็มแซด (GMM Z)  5. ซันบอกซ์ (Sun Box)  6. ไอพีเอ็ม (IPM) 

 7. ไดน่าแซท (Dynasat)   8. ดีทีวี (DTV)    9. SAMART DTH  

 10. อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................       11. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
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ระบบอินเทอร์เน็ต (IPTV) 

16. ครัวเรือนของท่านเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เน็ต (IPTV) ของบริษัทใด 

 1. ทีโอที (TOT)   2. จีเอ็มเอ็มแซด (GMM Z)  3. เอฟดับเบิ้ลยู (FW)  

 4. ซีทีเอช (CTH)   5. ดรีมบ็อกซ์ (DreamBox)  6. เอไอเอส (AIS Playbox) 

 7. อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................        8. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

ระบบออนไลน ์

17. ครัวเรือนของท่านมีการรับชมโทรทัศน์ระบบออนไลน์ ผา่นอุปกรณ์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดย

เรียงล าดับความถี่ในการชมโทรทัศน์ 1=บ่อยที่สุด) 

 1. เคร่ืองรับโทรทัศน์ (รับชมผ่าน internet streaming)                                                 

 2. โทรศัพท์มือถือ/แท๊ปเล็ต                                                                                     

 3. คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค                                                                                

 4. อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................                                                                     

ตอนที่ 3  พฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 

18. ท่านรับชมโทรทัศน์บ่อยครั้งเพียงใด 

 1. รับชมทุกวัน  2. 5-6 วัน/สัปดาห์  3. 3-4 วัน/สัปดาห์ 

 4. 1-2 วัน/สัปดาห์  5. 2-3 คร้ัง/เดือน  6. ไม่รับชมเลย (เสร็จสิน้แบบสอบถาม) 

19. โดยปกติ ทา่นรับชมโทรทัศน์ ณ สถานที่ใดบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ โดยเรียงล าดับความถี่ในการชม

โทรทัศน์ 1=บ่อยที่สุด) 

 1. ที่อยู่อาศัย                     2. ขณะเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนบุคคล   

 3. ขณะเดินทาง โดยรถสาธารณะ/ ขนส่งมวลชน     4. ที่ท างาน    

 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................... 

20. ท่านรับชมโทรทัศน์ เพื่ออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 1=ส าคัญทีส่ดุ) 

 1. เพื่อความเพลิดเพลิน/บนัเทิง 

 2. เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบนั 

 3. เพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
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 4. เพื่อใช้เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน (ดูโทรทัศน์ร่วมกัน) 

 5. เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรายการต่างๆ ที่เปิดให้มีการแลกเปลี่ยน  

 6. เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมในเร่ืองที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ 

 7. เพื่อใช้เป็นสื่อในการช่วยเหลือผู้อื่น 

 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................... 

21. ท่านรับรู้ว่า มีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เปน็ระบบดิจิตอล หรือไม่ 

 1. รับรู้ (โปรดตอบค าถามข้อ 22)    2. ไม่รับรู้    

22. ท่านรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี ผา่นช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยเรียงล าดบัความถี่ของ

การรับรู้ 1=บ่อยที่สุด) 

 1. สื่อโทรทัศน์       2. สื่อวิทยุ         3. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ปา้ยโฆษณา แผน่ประกาศ ใบปลวิ 

 4. สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook      5. หน่วยงานราชการ/กสทช. 

 6. ผู้น าชุมชน                                7. จากการบอกเล่าของผู้อ่ืน 

            8. อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................................. 
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23. ท่านรับชมโทรทัศน์ในช่วงเวลาใดบ้าง แตล่ะช่วงเปน็ระยะเวลานานเทา่ไร และผา่นระบบใด 

หมายเหตุ:  การรับชมรายการย้อนหลัง (timeshift)  หมายถึง การรับชมรายการที่บันทึกไว้ โดยผ่านเครื่องบันทึก บริการ Video-on-Demand รวมถึงบริการออนไลน์

เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน ของช่องสถานีเทา่นัน้ 

ช่องทางการรับชมโทรทัศน์ระบบออนไลน์ หมายถึง ช่องทางการรับชมรายการโทรทัศน์ผา่นอินเทอร์เน็ต (streaming) ซึ่งเข้าถึงเนื้อหาผ่าน เวบ็ไซต์ และแอพพลิเคชัน ของช่อง

สถานีเท่านั้น โดยใช้อุปกรณ์ทีส่ามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ/แท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค  

ช่วงเวลา ระยะเวลารับชม ลักษณะการรับชม    ช่องทางการรับชมโทรทัศน ์
1. รายการที่
แพร่ภาพสด 

2. รายการ
ย้อนหลัง 

(timeshift) 

3. ระบบสง่สญัญาณ
ภาคพืน้ดนิผ่าน

สายอากาศ (แอนะล็อก) 

4. ระบบส่งสัญญาณ
ภาคพื้นดินผ่าน

สายอากาศ (ดิจิตอล) 

5. ระบบเคเบิล
ทีวี  

(แอนะล็อก) 

6. ระบบ
เคเบิลทีวี 
(ดิจิตอล) 

7. ระบบส่ง
สัญญาณผ่าน

ดาวเทียม 

8. ระบบ 
อินเตอร์เนต 

(IPTV) 

9. ระบบ
ออนไลน์  

วันธรรมดา  

06.01 - 12.00 น. ..........ชม. ..........นาที          
12.01 - 18.00 น. ..........ชม. ..........นาที          
18.01 - 23.00 น. 
(ช่วงไพรม์ไทม์) 

..........ชม. ..........นาที          

23.01 - 06.00 น. ..........ชม. ..........นาที           
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยดุนักขัตฤกษ์  

06.01 - 12.00 น. ..........ชม. ..........นาที          

12.01 - 18.00 น. ..........ชม. ..........นาที          
18.01 - 23.00 น. 
(ช่วงไพรม์ไทม์) 

..........ชม. ..........นาที          

23.01 - 06.00 น. ..........ชม. ..........นาที           
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24. ท่านรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) และนิยมรับชมผ่านช่องรายการประเภทใด 

(โปรดท าเครื่องหมาย √ เพื่อเลือกประเภทของช่องรายการ)  

หมายเหตุ: ช่องของระบบแอนะล็อก หมายถึง ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และ Thai PBS  

  ดิจิตอลทีวี (ฟรีทีวี) หมายถึง ช่อง 5HD, NBT HD, 3SD, 3HD, 3 Family, MCOT Kids, TNN24, 

NEW TV, Spring News, Bright TV, Voice TV, Nation TV, Workpoint Creative TV, True 

4U, G25, Now, CH8, 3SD, MONO 29, MCOT HD, GMM ONE, Thairath TV, Amarin TV 

HD, BBTV CH7, PPTV 

  เคเบิลทีวี หมายถึง ช่องรายการบนเคเบิลทีวทีี่นอกเหนือจากดิจิตอลทีวี 

  ทีวีดาวเทียม หมายถึง ช่องรายการบนทีวีดาวเทียมทีน่อกเหนือจากดิจิตอลทีวี 

ประเภทรายการโทรทัศน ์ ล าดับความ

นิยมรับชม 

(1 = ชอบ

มากที่สุด) 

ประเภทของช่องรายการที่รับชม  

1.ช่อง

ของระบบ 

แอนะล็อก  

2.ช่องของ

ดิจิตอลทีว ี

3.ช่องของ

เคเบิลทีวี 

4.ช่อง

ของทีวี

ดาวเทียม 

5.ไม่

ทราบ/

ไม่แน่ใจ 

รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว       

ละครแบบหลายตอนจบ       

ละครแบบจบในตอน (ซิทคอม)       

รายการเกมโชว์/การแข่งขันตอบ

ปัญหา 

      

รายการสารคดีข่าว/สังคม/สัตว ์       

รายการสารคดีท่องเที่ยว       

รายการส าหรับเด็ก       

รายการการ์ตูน       

รายการกีฬา       

รายการเพลง       

ภาพยนตร์เรื่องยาว (ไทย/

ต่างประเทศ) 

      

รายการแม็กกาซีนทีวี (Magazine 
TV) เช่น เปรี้ยวปาก / ตลาดสด
สนามเปา้ 

      

รายการวาไรตี้ โชว์ (Variety show)       



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  
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ประเภทรายการโทรทัศน ์ ล าดับความ

นิยมรับชม 

(1 = ชอบ

มากที่สุด) 

ประเภทของช่องรายการที่รับชม  

1.ช่อง

ของระบบ 

แอนะล็อก  

2.ช่องของ

ดิจิตอลทีว ี

3.ช่องของ

เคเบิลทีวี 

4.ช่อง

ของทีวี

ดาวเทียม 

5.ไม่

ทราบ/

ไม่แน่ใจ 

รายการเรียลลิตี้ โชว์(Reality show)       

รายการเก่ียวกับศาสนา       

รายการเก่ียวกับกฎหมาย       

อ่ืนๆ โปรดระบุ

................................................. 

      

25. หากครัวเรือนของท่านมีการรับชมช่องของดิจิตอลทีวี ไม่ว่าจะรบัชมผา่นช่องทางใดก็ตาม เหตุผลที่เลือก

รับชมคืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยเรียงล าดับความส าคญั 1=ส าคัญที่สุด) 

 1. คุณภาพของภาพและเสยีงคมชัด  

 2. มีจ านวนช่องให้เลือกมาก รายการหลากหลายและตรงกับความต้องการ 

 3. มีระบบเสียงหลายภาษา 

 4. มีระบบแสดงผังรายการล่วงหน้า และตั้งอัดรายการล่วงหน้าได้ 

 5. ได้รับคูปองแลกเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลฟรี 

 6. ต้องการทันเทคโนโลยีใหม่ 

 7. อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................... 

26. ท่านประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์หรือไม่ อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยเรียงล าดบัความถี่ในการ

ประสบปัญหา 1=บ่อยที่สดุ) 

 1. ไม่ประสบปัญหาในการรับชม   2. สับสนกับการเรียงเลขช่องรายการโทรทัศน์  

 3. สัญญาณ ภาพ/เสยีง ขาดหาย   4. ภาพไม่คมชัด/เสียงไมช่ดัเจน          

 5. ไม่มีรายการที่นา่สนใจ 

 6. ปัญหาอ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………………………………………. 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  
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ตอนที่ 4  พฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง 

27. ท่านรับฟังวิทยบุ่อยครั้งเพียงใด 

 1. รับฟังทุกวัน  2. 5-6 วัน/สัปดาห์      3. 3-4 วัน/สัปดาห์ 

 4. 1-2 วัน/สัปดาห์  5. ไม่รับฟังเลย (เสร็จสิน้แบบสอบถาม) 

28. ท่านรับฟังวิทยุจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 1=ฟังบ่อยที่สุด) 

 1. เคร่ืองรับสัญญาณวิทยุ    2. โทรศัพท์มือถือ   3. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ค/แท็บเล็ต 

 4. สมาร์ททีวี (ทีวี+อินเทอร์เน็ต)   5. อื่นๆ โปรดระบุ.................................................... 

29. ท่านรับฟังวิทยุ ณ สถานที่ใดบา้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 1=ฟังบ่อยที่สุด) 

 1. ที่อยู่อาศัย   2. รถยนต์ส่วนตัว    3. พาหนะอ่ืน ในขณะเดินทาง 

 4. ที่ท างาน   5. สถานที่อื่นๆ โปรดระบุ....................................................... 

30. ท่านรับฟังวิทยุ เพื่ออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 1=ส าคัญที่สุด) 

 1. เพื่อความเพลิดเพลิน  

 2. เพื่อรับทราบข่าวสารประจ าวนัและข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ (ทั่วไป) 

 3. เพื่อรับทราบข่าวสารภายในชุมชน หรือ ประชาสัมพันธข์่าวภายในท้องถิ่น 

 4. เพื่อใช้เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 

 5. เพื่อใช้เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 6. เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมในเร่ืองที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ 

 7. เพื่อใช้เป็นสื่อในการช่วยเหลือผู้อื่น 

 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................... 

31. ท่านรับฟังรายการวทิยุประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 1=ฟังบ่อยที่สุด)  

 1. รายการเพลง         2. รายการข่าวสาร/การจราจร     3. รายการสัมภาษณ ์     

 4. รายการถ่ายทอดสดกีฬา   5. รายการทอล์กโชว ์          6. รายการตอบปัญหา      

 7. อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................... 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  
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32. ท่านรับฟังคลืน่วิทยุใดบา้ง โปรดเรียงล าดับตามความถี่ในการรับฟัง ( ข้อ 1 = รับฟังบ่อยที่สุด) 

1)………………………………………… 

2)………………………………………... 

3)………………………………………... 

4)………………………………………... 

5)………………………………………… 

33. ท่านประสบปัญหาในการรับฟังวิทยุหรือไม่ อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยเรียงล าดับความถี่ในการ

ประสบปัญหา 1=บ่อยที่สดุ) 

 1. ไม่ประสบปัญหาในการรับฟัง    2. มีคลื่นสัญญาณรบกวน  

 3. คุณภาพเสียงไม่ชัดเจน       4. ไม่มีรายการที่นา่สนใจ  

 5. ปัญหาอ่ืนๆ โปรดระบุ …………………...................... 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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34. ท่านรับฟังวิทยุในช่วงเวลาใดบา้ง แต่ละชว่งเป็นระยะเวลานานเท่าไร และผ่านช่องทางใด  

ช่วงเวลา ประเภทคลื่นวิทย ุ อุปกรณ์การรับฟัง สถานที่รบัฟัง 

1.          
คลื่นเอฟเอ็ม 

2.          
คลื่นเอเอ็ม 

3.         
วิทยุ

ออนไลน ์

4.
เครื่องรับ
สัญญาณ

วิทยุ 

5.โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต 6.         
คอมพิวเตอร์

ตั้งโต๊ะ/
โน้ตบุ๊ค 

7. 
ทีวี 

8.     
ที่อยู่
อาศัย 

9.
รถยนต์
ส่วนตัว 

10.
พาหนะ
อ่ืนๆ 

11.   
ที่

ท างาน 

12. ที่อ่ืนๆ   
โปรดระบ ุ

.......................... 

แบบมีตัวรับ
สัญญาณวทิย ุ

แบบไม่มีตัวรับ
สัญญาณวิทยุ 

วันธรรรมดา 

06.01 – 9.00 น.  
(ช่วงไพรม์ไทม์) 

..........ชม. 

..........นาท ี

..........ชม. 

..........นาที 
..........ชม. 
..........นาที 

          

09.01 - 15.00 น. ..........ชม. 
..........นาท ี

..........ชม. 

..........นาที 
..........ชม. 
..........นาที 

          

15.01 - 19.00 น. ..........ชม. 
..........นาท ี

..........ชม. 

..........นาที 
..........ชม. 
..........นาที 

          

19.01 - 06.00 น. ..........ชม. 

..........นาท ี

..........ชม. 

..........นาที 

..........ชม. 

..........นาที 

          

วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ 

06.01 – 9.00 น. 
(ช่วงไพรม์ไทม์) 

..........ชม. 

..........นาท ี

..........ชม. 

..........นาที 
..........ชม. 
..........นาที 

          



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  
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ช่วงเวลา ประเภทคลื่นวิทย ุ อุปกรณ์การรับฟัง สถานที่รบัฟัง 

1.          
คลื่นเอฟเอ็ม 

2.          
คลื่นเอเอ็ม 

3.         
วิทยุ

ออนไลน ์

4.
เครื่องรับ
สัญญาณ

วิทยุ 

5.โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต 6.         
คอมพิวเตอร์

ตั้งโต๊ะ/
โน้ตบุ๊ค 

7. 
ทีวี 

8.     
ที่อยู่
อาศัย 

9.
รถยนต์
ส่วนตัว 

10.
พาหนะ
อ่ืนๆ 

11.   
ที่

ท างาน 

12. ที่อ่ืนๆ   
โปรดระบ ุ

.......................... 

แบบมีตัวรับ
สัญญาณวทิย ุ

แบบไม่มีตัวรับ
สัญญาณวิทยุ 

09.01 - 15.00 น. ..........ชม. 
..........นาท ี

..........ชม. 

..........นาที 
..........ชม. 
..........นาที 

          

15.01 - 19.00 น. ..........ชม. 
..........นาที 

..........ชม. 

..........นาที 
..........ชม. 
..........นาที 

          

19.01 - 06.00 น. ..........ชม. 
..........นาที 

..........ชม. 

..........นาที 
..........ชม. 
..........นาที 

          

 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  
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ตอนที่ 5  ทัศนคติต่อการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล 

ข้อดีของบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล คือ ท าให้ผู้บริโภคได้รับบริการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพเสียงชัดเจน

ขึ้นโดยไม่มีสัญญาณรบกวน และสามารถมีจ านวนช่องรายการเป็นทางเลือกได้มากขึ้นภายใต้จ านวนคลื่นความถี่เท่าเดิม 

อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับบริการเสริมอ่ืนๆ อาทิ บริการข้อมูล หรือภาพสไลด์ จากผู้ให้บริการได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องรับ

สัญญาณวิทยุ AM/FM แบบเดิมจะไม่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ หากในอนาคต มีการรับส่งสัญญาณวิทยุด้วยระบบ

ดิจิตอล ผู้ฟังวิทยุจ าเป็นต้องซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลก่อนจึงจะสามารถรับฟังได้ 

35. ท่านมีความสนใจคุณลักษณะ/บริการเสริมของวิทยุดิจิตอล ด้านใดบ้าง 

คุณลักษณะ/บริการเสริม 1.ไม่สนใจ 2.สนใจ

เล็กน้อย 

3.สนใจ 

ปานกลาง 

4.ค่อนข้าง

สนใจ 

5.สนใจ

มาก 

1. คุณภาพเสียงทีช่ัดเจน      

2. ช่องรายการและเนื้อหาที่เพิ่มขึน้      

3. ข้อมูลภาพนิ่งและข้อความบนหน้าจอ      

4. ความสะดวกในการรับฟัง เชน่ สามารถกด

หยุดชั่วคราว (pause) หรือเล่นย้อนหลัง 

(rewind) ได ้

     

5. ความสะดวกในการเลือกรายการ (สามารถ

เลือกช่องรายการ ซึ่งแสดงรายการ/เพลงที่ก าลงั

ออกอากาศจากหน้าจอได้ โดยไม่จ าเป็นต้อง

หมุนไปรับฟงัก่อน) 

     

36. ท่านยนิดีซื้อเคร่ืองรับสัญญาณวทิยุดิจิตอล หรือไม่ 

 1. ยินดี (โปรดตอบค าถามข้อ 38)    2. ไม่ยินดี (เสร็จสิน้แบบสอบถาม) 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  
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37. ท่านมีความยินดจีะจา่ยเงินซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยดุิจิตอล เป็นราคาสูงสุดเท่าไร  

ประเภทเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล ราคาสูงสุดที่ยินดีจ่าย (บาท) 

1. วิทยุดิจิตอลที่มีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไป 

  

 

2. วิทยุดิจิตอลที่มีหน้าจอสี และสามารถแสดงรูปภาพ 

  

 

3. วิทยุดิจิตอลที่มีหน้าจอสีและรองรับบริการมัลติมีเดีย 

 

 

4. วิทยุดิจิตอลส าหรับติดตั้งในรถยนต์ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค (2)  

แบบสอบถามส าหรับการส ารวจ คร้ังที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  
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ภาคผนวก ค (2)  

แบบสอบถามส าหรับการส ารวจ ครั้งที่ 2 

แบบสอบถามเพ่ือส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใชบ้ริการโทรทัศน์ และ บริการวิทยุกระจายเสียง 

 
 

บริษัท เออีซี แอดไวซอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมกับ  
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 
แบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ส าหรับศึกษาการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ และ บริการวิทยุกระจายเสียงใน
ประเทศไทย 
 
ค าชี้แจง     1. แบบสอบถามชดุนี้มีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  การเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 

 ตอนที่ 3  พฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 

 ตอนที่ 4  พฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง 

 ตอนที่ 5  ทัศนคติต่อการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล 

 2. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะน าข้อมูลทีไ่ด้รับจากท่านไปสรปุผลรวมทัง้หมด และถือข้อมูลของท่านเป็นความลบัไม่
น าไปเผยแพร ่
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แบบสอบถามเลขที่ ............................................... 

วันที่เก็บข้อมูล ...................................................... 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชื่อ-นามสกลุ .................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ ................................................................................................................................................................................. 

      ................................................................................................................................................................................. 

จังหวัด ............................................................................................................................................................................. 

 1. ในเขตเทศบาล   2. นอกเขตเทศบาล 

เบอร์โทรศัพท์ ................................................................................................................................................................ 

ลักษณะความบกพร่องทางรา่งกาย   

 ความบกพร่องทางการได้ยนิ       1. มี     2. ไม่มี 

 ความบกพร่องทางการมองเห็น      1. มี     2. ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เก็บแบบสอบถาม 

ชื่อ-นามสกลุ .................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ .................................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามเพ่ือส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใชบ้ริการโทรทัศน์ และบริการวิทยุกระจายเสียง 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
(กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนไม่อยู่ ให้รองหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปน็ผู้ตอบแบบสอบถาม)  
ค าชี้แจง    กรุณากรอกข้อความลงในช่องวา่งและท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม  ที่มคี าตอบตรงกับตัวทา่น

มากที่สุด โปรดกรอกให้ครบทุกข้อ 

1. เพศ   1. ชาย   2. หญิง 

2. อายุ …………………… ปี  

3. ระดับการศึกษาสงูสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. ไม่เคยได้รับการศึกษา   2. ประถมศึกษา   3. มัธยมศึกษาตอนต้น      
 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย    5. ปวช. หรือ ปวส.   6. ปริญญาตรี 
 7. สูงกว่าปริญญาตรี 

4. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ………………………. คน 

5. อาชีพหลัก และอาชีพรองของหัวหน้าครัวเรือน คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือน  
5.1 หัวหน้าครัวเรือน 
อาชีพหลัก คือ ........................................................  อาชีพรอง คือ ............................................................ 

5.2 คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน 

อาชีพหลัก คือ ........................................................  อาชีพรอง คือ ............................................................ 

5.3 สมาชิกในครัวเรือน (ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ใช่หวัหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน) 

อาชีพหลัก คือ ........................................................  อาชีพรอง คือ ............................................................ 

6. รายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน .................................. บาท 

7. ลักษณะที่อยู่อาศัย 

 1. บ้านเดี่ยว   2. ทาวเฮ้าส/์บา้นแฝด      3. ตึกแถว (อาคารพาณิชย)์               

 4. อาคารชุด/คอนโดมิเนียม ไม่เกิน 8 ชั้น      5. อาคารชุด/คอนโดมิเนียม เกิน 8 ชั้น 

 6. แฟลต/อพาร์ทเม้นท์      7. อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................... 

8. ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของหัวหน้าครัวเรือน 

 1. เป็นเจ้าของสมบูรณ ์  2. เป็นเจ้าของร่วม 

 3. สัญญาเช่า    4. อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................................ 
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ตอนที่ 2  การเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการวิทยุกระจายเสียง 

9. ในครอบครัว (ครัวเรือน) ของท่าน มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ หรือไม่ กรุณาใส่จ านวนอุปกรณ์ และ ยี่ห้อของอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ที่มีในครอบครัว 1. มี  2. ไม่มี จ านวน ยี่ห้อ 

เครื่องรับโทรทัศน์ จอแก้ว (CRT) ….…… ……..… …….……….  

เครื่องรับโทรทัศน์ จอ LCD/LED/Plasma ที่มีอุปกรณ์รับ
สัญญาณดิจติอลในตัว (iDTV) 

 
….…… 

 
……..… 

 
…….………. 

 
…….…………..……. 

เครื่องรับโทรทัศน์ จอ LCD/LED/Plasma ที่ไม่มีอุปกรณ์รับ
สัญญาณดิจติอลในตัว (เครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อก) 

 
….…… 

 
……..… 

 
…….………. 

 
…….…………..……. 

กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี  ….…… ……..… …….……….  

กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set-Top-Box DVB-T2 ) ….…… ……..… …….………. …….…………..……. 

กล่องรับสัญญาณ IPTV ….…… ……..… …….……….  

จานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ  ….…… ……..… …….………. 

กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีขนาดพกพา1 ….…… ……..… …….………. 

กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถยนต์2 ….…… ……..… …….………. 

เครื่องรับวิทยุ*  ….…… ……..… …….………. 

เครื่องรับวิทยุ ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้* ….…… ……..… …….………. 

เครื่องรับวิทยุในรถยนต์ ….…… ……..… …….………. 

โทรศัพท์ Feature Phone  

(โทรศัพท์มือถือทีร่องรับการใช้งานพ้ืนฐาน คือ รับเข้า-โทร
ออก และส่ง SMS) 

….…… 
 

……..… …….………. 

โปรดระบุจ านวนตามประเภทของ Feature phone ที่มีอยู่: 

- มอุีปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ในตัว 
- มอุีปกรณ์รับสัญญาณวทิยุในตัว 
- ไม่มีทั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์และวทิยุในตัว 

   
…….………. 
…….………. 
…….………. 

                                                           
1 กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีขนาดพกพา ใช้เชื่อมต่อโดยตรงกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS และแท็บเล็ต เพ่ือ
รับชมดิจิตอลทีวีภาคพิ้นดิน โดยไม่จ าเป็นต้องรับชมผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต 
2 กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถยนต์ เป็นกล่องรับสัญญาณที่ออกแบบมาเพ่ือติดตั้งในรถยนต์โดยเฉพาะ ท าให้สามารถรรับสัญญาณได้แม้ใน
ขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่ 

* อาจมีเครื่องเล่นอ่ืนๆ เช่น เครื่องเล่นซีดี ประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
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อุปกรณ์ที่มีในครอบครัว 1. มี  2. ไม่มี จ านวน ยี่ห้อ 

สมารท์โฟน  

- ระบบปฏบิัติการ Andriod 
- ระบบปฏบิัติการ iOS 
- ระบบปฏบิัติการ Windows 

 

….…… 
….…… 
….…… 

 

……..… 
….…… 
….…… 

 

…….………. 
…….………. 
…….………. 

 

…….…………..……. 
…….…………..……. 
…….…………..……. 

โปรดระบุจ านวนตามประเภทของสมาร์ทโฟนที่มีอยู่: 

- มอุีปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 

- มอุีปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดจิิตอลในตัว 

- มอุีปกรณ์รับสัญญาณวทิยุในตัว 

- ไม่มีทั้งอุปกรณ์รับสญัญาณโทรทศัน์และวิทยุในตัว 

  
…….………. 

…….………. 

…….………. 

…….………. 

 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ….…… ……..… …….………. 

คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ก)  ….…… ……..… …….………. 

แท็บเล็ต ….…… ……..… …….………. 

10. ครัวเรือนของท่านมีการรับชมโทรทัศน์จากระบบใดบา้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่จ าเป็นตอ้งเลือกทุกข้อ) 

หมายเหตุ: การรับชมโทรทัศนร์ะบบออนไลน์ หมายถึง การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอรเ์น็ต (IP streaming) ซึ่ง

เข้าถึงเนื้อหาผ่าน เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น เครือ่งรับสัญญาณ

โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ/แท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค 

 1. ระบบส่งสัญญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดนิผา่นสายอากาศ (โปรดตอบค าถามข้อ 12-13)   

   1.1 แอนะล็อก (โปรดตอบค าถามข้อ 11 เพิ่มเติม)    

   1.2 ดิจิตอล  1.3 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ   

 2. ระบบเคเบิลทีวี (โปรดตอบค าถามข้อ 14)      

   2.1 แอนะล็อก  2.2 ดิจิตอล   2.3 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

 3. ระบบรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (โปรดตอบค าถามข้อ 15)  

   3.1 แบบมีค่าบริการรายเดอืน  3.2 แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน 

   3.3 มีทั้งสองแบบ 

 4. ระบบอินเทอร์เน็ต (IPTV) (โปรดตอบค าถามข้อ 16) 

 5. ระบบออนไลน์ (โปรดตอบค าถามข้อ 17)  
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ระบบสง่สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินผ่านสายอากาศ 

11. เหตุผลที่ครัวเรือนของท่านยังไมต่ิดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดนิระบบดิจิตอล คืออะไร (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่จ าเป็นต้องเลือกทุกข้อ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 1 = ส าคัญมากที่สุด) 

 1. ไม่จ าเป็น เพราะรับชมผา่นช่องทางอื่นได้อยู่แล้ว (เช่น ดาวเทียม เคเบิล) 
 2. พอใจกับการรับชมเฉพาะช่องรายการระบบแอนะล็อกอยู่แล้ว 
 3. มีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้ง 
 4. มีความยุ่งยากในการติดตั้งหรือหาซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณ 
 5. ยังไม่ได้รับคปูอง 
 6. ไม่แน่ใจว่าพื้นที่อยู่อาศัยรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้หรือไม่ 
 7. ไม่ได้อยู่ในพื้นทีท่ี่สามารถรับสัญญาณดิจติอลทีวีได้ 
 8. เนื้อหา รายการบนช่องดิจิตอลทีวีไมน่่าสนใจ 
 9. ไม่รู้จัก/ไม่เข้าใจระบบดจิิตอลทีวี 
 10. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................... 

12. ครัวเรือนของท่านใช้สายอากาศประเภทใดในการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดนิ 

 1. แบบหนวดกุ้ง                                                  2. แบบก้างปลา      

 3. สายอากาศภายในอาคารแบบ Active Antenna         4. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

13. ครัวเรือนของท่านรับชมช่องรายการทีวีดิจิตอลไดจ้ านวน ............... ช่อง  

โปรดท าเครื่องหมาย √ หนา้ช่องรายการที่สามารถรับชมได้ 

ช่อง 1   ททบ.5 HD ช่อง 2   สทท.11 HD      ช่อง 3    ไทยพีบีเอส HD 

โทรทัศน์    ช่อง 13  ช่อง 3 แฟมิลี่        ช่อง 14   MCOT   ช่อง 10  

ช่อง 16          ทีเอ็นเอ็น 24 ช่อง 18  นิวทีว ี      ช่อง 19   สปริงนิวส ์

ช่อง 20     ไบรท์ทีวี        ช่อง 21     วอยซ์ทีวี            ช่อง 22      เนชั่นทีว ี

ช่อง 23       เวิร์คพอยท์      ช่อง 24  ทรูโฟร์ยู      ช่อง 25    จีเอ็มเอ็ม 25 

ช่อง 26    นาว         ช่อง 27     ช่อง 8              ช่อง 28      ช่อง 3 SD 

ช่อง 29   โมโน 29 ช่อง 30    อสมท HD       ช่อง 31  จีเอ็มเอ็ม วัน HD 

ช่อง 32 ไทยรัฐทีวี HD ช่อง 33    ช่อง 3 HD     ช่อง 34 อมรินทร์ ทีวี HD 

ช่อง 35   ช่อง 7 HD      ช่อง 36 พีพี ทีวี HD     

 

Kids & Family 

ครีเอทีฟ 

รัฐสภา 
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ระบบเคเบิลทีว ี

14. ครัวเรือนของท่านเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวี ของบรษิัทใด 

 1. ทรูวิชั่นส์ (True Visions)           2. ซีทีเอช (CTH)  3. เจริญเคเบิลทีวี  

 4. เคเบิล โปรดระบุ..................................................                  5. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

ระบบดาวเทียม 

15. ครัวเรือนของท่านเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบดาวเทียม ของบริษัทใด 

 1. ทรูวิชั่นส์ (True Vision)        2. ซีทีเอช (CTH)             3. พีเอสไอ (PSI)  

 4. จีเอ็มเอ็มแซด (GMM Z)        5. ซันบอกซ์ (Sun Box)  6. ไอพีเอ็ม (IPM) 

 7. ไดน่าแซท (Dynasat)         8. ดีทีวี (DTV)     9. SAMART DTH  

 10. อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................                        11. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

ระบบอินเทอร์เน็ต (IPTV) 

16. ครัวเรือนของท่านเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เน็ต (IPTV) ของบริษัทใด 

 1. ทีโอที (TOT)   2. จีเอ็มเอ็มแซด (GMM Z)         3. ซีทีเอช (CTH)      

 4. เอไอเอส (AIS Playbox)  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ...............................  6. ไม่ทราบ/ไมแ่น่ใจ 

ระบบออนไลน ์

17. ครัวเรือนของท่านมีการรับชมโทรทัศน์ระบบออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่

จ าเป็นต้องเลือกทุกข้อ โดยเรียงล าดับความถี่ในการชมโทรทัศน์ 1=บ่อยที่สุด) 

 1. เครื่องรับโทรทัศน์ (รับชมผ่าน internet streaming)  

 2. โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต                              

 3. คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค                                                                                 

            4. อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................                                                                     
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ตอนที่ 3  พฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 

18. ท่านรับชมโทรทัศน์บ่อยครั้งเพียงใด 

 1. รับชมทุกวัน                     2. 5-6 วัน/สัปดาห์                3. 3-4 วัน/สัปดาห์ 

 4. 1-2 วัน/สัปดาห์                     5. 1-3 คร้ัง/เดือน (เสร็จสิ้นแบบสอบถาม)      

 6. ไม่รับชมเลย (เสร็จสิน้แบบสอบถาม) 

19. โดยปกติ ทา่นรับชมโทรทัศน์ ณ สถานที่ใดบ้าง (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ แต่ไม่จ าเป็นต้องเลือกทุกข้อ โดย
เรียงล าดับความถี่ในการชมโทรทัศน์ 1=บ่อยที่สุด) 

 1. ที่อยู่อาศัย        2. ขณะเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนบุคคล   

 3. ขณะเดินทาง โดยรถสาธารณะ/ ขนส่งมวลชน       4. ที่ท างาน    

 5. สถานที่อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................... 

20. ท่านประสบปัญหาในการรับชมโทรทัศน์หรือไม่ อย่างไรบ้าง  

 1. ไม่ประสบปัญหาใดๆ เลย   

 2. ประสบปญัหา (โปรดเลือกเฉพาะปัญหาทีป่ระสบ โดยเรียงล าดบัความถี่ในการประสบปญัหา 1=บ่อยที่สุด) 

      2.1. สับสนกับการเรียงเลขช่องรายการ     2.2. สัญญาณ ภาพ/เสียง ขาดหาย 

       2.3. ภาพไม่คมชัด/เสียงไม่ชัดเจน         2.4. ปัญหาอื่นๆ โปรด

ระบุ……………………………… 

21. ท่านรับชมโทรทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์อะไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่จ าเป็นต้องเลือกทุกข้อ โดยเรียงล าดบั
ความส าคัญ 1=ส าคัญที่สุด) 

 1. เพื่อความเพลิดเพลิน/บนัเทิง 

 2. เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบนั 

 3. เพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

 4. เพื่อใช้เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน (ดูโทรทัศน์ร่วมกัน) 

 5. เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรายการต่างๆ ที่เปิดให้มีการแลกเปลี่ยน  

 6. เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมในเร่ืองที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ 

 7. เพื่อใช้เป็นสื่อในการช่วยเหลือผู้อื่น 

 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ...............................................................................  
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22. หากครัวเรือนของท่านมีการรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวี ไม่ว่าจะรับชมผ่านช่องทางใดก็ตาม เหตุผลที่เลือกรับชม

คืออะไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่จ าเป็นต้องเลือกทุกข้อ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 1=ส าคัญที่สุด) 

 1. คุณภาพของภาพและเสยีงคมชัด  

 2. มีจ านวนช่องให้เลือกมาก รายการหลากหลายและตรงกับความต้องการ 

 3. มรีะบบเสียงหลายภาษา 

 4. มรีะบบแสดงผังรายการล่วงหน้า และตั้งอัดรายการล่วงหน้าได้ 

 5. ได้รับคูปองแลกเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลฟร ี

 6. ต้องการทันเทคโนโลยีใหม่ 

 7. อ่ืนๆ โปรดระบุ...............................................................................  

23. ท่านรับรู้วา่ มีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เปน็ระบบดิจิตอล หรือไม ่

 1. รับรู้          2. ไม่รับรู้ (ข้ามไปตอบค าถาม ข้อ 26)   

24. ท่านรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี ผา่นช่องทางใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่จ าเป็นตอ้งเลือกทุกข้อ  

โดยเรียงล าดบัความถี่ของการรับรู้ 1=บ่อยที่สุด) 

 1. สื่อโทรทัศน์        2. สื่อวิทยุ            3. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ ใบปลิว 

 4. สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook         5. หนว่ยงานราชการ/กสทช. 

 6. ผู้น าชุมชน                                   7. จากการบอกเล่าของผู้อ่ืน 

 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................................. 

25. ส าหรับท่านที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ หรือการมองเห็น ท่านรูจ้ักและได้ใชป้ระโยชนจ์ากบริการของดิจิตอล

ทีวีดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

25.1 บริการล่ามภาษามือ  

 1. รู้จัก และเคยใช้     2. รู้จัก แต่ไม่เคยใช้ เพราะ……………………………………….............................….   

 3. ไม่เคยรูว้่ามีบริการนี ้

25.2 บริการค าบรรยายแทนเสยีง  

 1. รู้จัก และเคยใช้    2. รู้จัก แต่ไม่เคยใช้ เพราะ…………………...............................……………………….   

 3. ไม่เคยรูว้่ามีบริการนี ้

(ค าถามส าหรับผู้

บกพร่องทางการได้ยิน

หรือมองเห็น) 
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25.3 บริการเสียงบรรยายภาพ    

 1. รู้จัก และเคยใช้ประโยชน์    2. รู้จัก แต่ไม่เคยใช้ประโยชน์ เพราะ………………………………………….  

 3. ไม่เคยรูว้่ามีบริการนี ้

26. ท่านรับชมโทรทัศน์ในช่วงเวลาใด และลักษณะใดบ้าง แต่ละช่วงเป็นระยะเวลานานเท่าไร  

หมายเหตุ:  การรับชมรายการย้อนหลัง (timeshift)  หมายถึง การรับชมรายการที่บันทึกไว้ โดยผ่านเครื่องบันทึก บริการ 

Video-on-Demand รวมถึงบริการออนไลน์บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน (ไม่จ ากดัว่าจะต้องเป็นเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน

ของช่องสถานีเท่านั้น 

ช่องทางการรับชมโทรทัศน์ระบบออนไลน์ หมายถึง ช่องทางการรับชมรายการโทรทัศน์ผา่นอินเทอร์เน็ต (streaming) ซึ่ง

เข้าถึงเนื้อหาผ่าน เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น เครือ่งรับสัญญาณโทรทัศน์ 

โทรศัพท์มือถือ/แท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค  

 

ช่วงเวลา ระยะเวลา/ลักษณะการรับชม 
1. รายการที่แพร่ภาพสด 2. รายการย้อนหลัง 

(timeshift) 
วันธรรมดา 

06.01 - 12.00 น. ..........ชม. ..........นาที ..........ชม. ..........นาที 

12.01 - 18.00 น. ..........ชม. ..........นาที ..........ชม. ..........นาที 
18.01 - 23.00 น.   ..........ชม. ..........นาท ี ..........ชม. ..........นาที 
23.01 - 06.00 น. ..........ชม. ..........นาที ..........ชม. ..........นาที 

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

06.01 - 12.00 น. ..........ชม. ..........นาที ..........ชม. ..........นาที 

12.01 - 18.00 น. ..........ชม. ..........นาที ..........ชม. ..........นาที 
18.01 - 23.00 น.  ..........ชม. ..........นาที ..........ชม. ..........นาที 

23.01 - 06.00 น. ..........ชม. ..........นาที ..........ชม. ..........นาที 

27. ท่านรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่จ าเป็นต้องเลือกทุกข้อ) และนิยมรับชม

ลักษณะใดมากที่สุด (โปรดท าเครื่องหมาย √ เพื่อเลือกลักษณะการรับชม)  

ประเภทรายการโทรทัศน ์ ล าดับความนยิมรับชม 

(1 = ชอบมากที่สุด) 

ลักษณะการรับชม  

1. แพร่ภาพสด 2. ย้อนหลัง (timeshift) 

รายการข่าว    

รายการเล่าข่าว    

รายการวิเคราะห์ข่าว    
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ประเภทรายการโทรทัศน ์ ล าดับความนยิมรับชม 

(1 = ชอบมากที่สุด) 

ลักษณะการรับชม  

1. แพร่ภาพสด 2. ย้อนหลัง (timeshift) 

รายการสนทนาปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบนั    

รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตย 

   

รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

   

รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

   

รายการเด็กและเยาวชน    

รายการท้องถิ่น    

รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ    

รายการกีฬา    

รายการข่าวสารและบนัเทิง    

รายการบันเทิง    

รายการพิเศษ    

รายการเพลง    

รายการภาพยนตร์    

รายการตลก    

รายการละคร    

รายการภาพยนตร์สารคด ี    

อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................    
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ตอนที่ 4  พฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง 

28. ท่านรับฟังวิทยบุ่อยครั้งเพียงใด 

 1. รับฟังทุกวัน        2. 5-6 วัน/สัปดาห์  3. 3-4 วัน/สัปดาห์ 

 4. 1-2 วัน/สัปดาห์            5. 1-3 คร้ัง/เดือน (เสร็จสิ้นแบบสอบถาม)  

 6. ไม่รับฟังเลย (เสร็จสิน้แบบสอบถาม) 

29. ท่านรับฟังวิทยุจากช่องทางใดบา้ง (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ แต่ไม่จ าเป็นต้องเลือกทุกข้อ โปรดเรียงล าดบัใน

ช่อง  โดย 1=ฟังบ่อยทีสุ่ด) 

การฟังผ่านระบบภาคพืน้ดิน  

(ใช้สายอากาศ) 

 1. เครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบตั้งโต๊ะ 

 2. เครื่องรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์ 

 3. โทรศัพท์มือถือ (รับฟังผ่านสายอากาศ)   

    การฟังผ่านอินเทอร์เน็ต  4. โทรศัพท์มือถือ (รับฟังผ่านอินเทอร์เน็ต) 

    5. สมาร์ททีวี (รับฟังผ่านอินเทอร์เน็ต) 

  6. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โนต้บุ๊ค/แท็บเล็ต   

อ่ืนๆ  7. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 

30. กรณีที่มีการรับฟังวิทยุผ่านระบบภาคพื้นดินโดยใช้สายอากาศ ท่านประสบปัญหาในการรับฟังวิทยุหรือไม่ อย่างไรบ้าง 

 1. ไม่ประสบปัญหาใดๆ เลย 

 2. ประสบปัญหา (โปรดเลือกเฉพาะปัญหาทีป่ระสบ โดยเรียงล าดบัปัญหา 1=มากที่สุด) 

   2.1. มีคลื่นสัญญาณรบกวน  2.2. คุณภาพเสียงไม่ชัดเจน 

   2.3. รายการไม่น่าสนใจ  2.4. ปัญหาอื่นๆ โปรดระบ ุ…………………...................... 

31. กรณีที่มีการรับฟังวิทยุผา่นอินเทอร์เน็ต ท่านประสบปัญหาในการรับฟังวิทยุหรือไม่ อย่างไรบา้ง    

 1. ไม่ประสบปัญหาใดๆ เลย  

 2. ประสบปญัหา (โปรดเลือกเฉพาะปัญหาทีป่ระสบ โดยเรียงล าดบัปัญหา 1=มากที่สุด) 

   2.1. อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร/ช้า ท าให้ฟังรายการกระตุก หรือโหลดเพลงไดช้้า  

   2.2. ค่าใบ้บริการอินเทอร์เน็ตแพง   

   2.3. รายการไม่น่าสนใจ  2.4. ปัญหาอื่นๆ โปรดระบุ …………………...................... 

32. ท่านรับฟังวิทยุ ณ สถานที่ใดบา้ง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ แตไ่ม่จ าเป็นต้องเลือกทุกข้อ โดยเรยีงล าดับ 1=ฟังบ่อยทีสุ่ด) 

 1. ที่อยู่อาศัย        2. รถยนต์ส่วนบุคคล      3. รถสาธารณะ/ ขนส่งมวลชน 

 4. ที่ท างาน        5. สถานที่อื่นๆ โปรดระบุ....................................................... 
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33. ท่านรับฟังวิทยุ เพื่อวัตถุประสงค์อะไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่จ าเปน็ต้องเลือกทุกข้อ โดยเรียงล าดับ 1=

ส าคัญที่สดุ) 

 1. เพื่อความเพลิดเพลิน  

 2. เพื่อรับทราบข่าวสารประจ าวนัและข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ (ทั่วไป) 

 3. เพื่อรับทราบข่าวสารภายในชุมชน หรือ ประชาสัมพันธข์่าวภายในท้องถิ่น 

 4. เพื่อใช้เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 

 5. เพื่อใช้เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 6. เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมในเร่ืองที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ 

 7. เพื่อใช้เป็นสื่อในการช่วยเหลือผู้อื่น 

 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................... 

34. ท่านรับฟังรายการวทิยุประเภทใดบ้าง (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ แต่ไม่จ าเปน็ต้องเลือกทกุข้อ โดย 1=ฟังบ่อยที่สดุ)  

 1. รายการเพลง      2. รายการข่าวสาร            3. รายงานการจราจร        

 4. รายการสัมภาษณ ์      5. รายการถ่ายทอดสดกีฬา  6. รายการทอล์กโชว ์          

 7. รายการตอบปัญหา      8. รายการธรรมะ               9. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

35. ท่านรับฟังวิทยสุถานีใดบ้าง โปรดระบุชื่อสถานี และคลื่นความถี ่(หากทราบ) โดยเรียงล าดับตามความถี่ในการรับ

ฟัง ( ข้อ 1 = รับฟังบ่อยที่สุด) 

1) ชื่อสถานี ………………………………………… คลื่นความถี่ (หากทราบ).................................................. 
2) ชื่อสถานี ………………………………………… คลื่นความถี่ (หากทราบ).................................................. 
3) ชื่อสถานี ………………………………………… คลื่นความถี่ (หากทราบ).................................................. 
4) ชื่อสถานี ………………………………………… คลื่นความถี่ (หากทราบ).................................................. 
5) ชื่อสถานี ………………………………………… คลื่นความถี่ (หากทราบ).................................................. 

36. ท่านรับฟังวิทยุในช่วงเวลาใดบา้ง แต่ละชว่งเป็นระยะเวลานานเท่าไร    

ช่วงเวลา วันธรรมดา วันเสาร-์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 

06.01 – 09.00 น. ..........ชม. ..........นาที ..........ชม. ..........นาที 

09.01 - 15.00 น. ..........ชม. ..........นาที ..........ชม. ..........นาที 

15.01 - 19.00 น. ..........ชม. ..........นาที ..........ชม. ..........นาที 
19.01 - 00.00 น. ..........ชม. ..........นาที ..........ชม. ..........นาที 

00.01 – 06.00 น. ..........ชม. ..........นาที ..........ชม. ..........นาที 
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ตอนที่ 5  ทัศนคติต่อการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล 

ข้อดีของบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล คือ ท าให้ผู้บริโภคได้รับบริการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพเสียงชัดเจนขึ้นโดย

ไม่มีสัญญาณรบกวน และสามารถมีจ านวนช่องรายการเป็นทางเลือกได้มากขึ้นภายใต้จ านวนคลื่นความถี่เท่าเดิม อีกทั้งยังมีโอกาส

ได้รับบริการเสริมอื่นๆ อาทิ บริการข้อมูล หรือภาพสไลด์ จากผู้ให้บริการได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องรับสัญญาณวิทยุ AM/FM 

แบบเดิมจะไม่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ หากในอนาคต มีการรับส่งสัญญาณวิทยุด้วยระบบดิจิตอล ผู้ฟังวิทยุ จ าเป็นต้องซื้อ

เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลก่อนจึงจะสามารถรับฟังได้ 

37. ท่านมีความสนใจคุณลักษณะ/บริการเสริมของวิทยุดิจิตอล ด้านใดบ้าง 

คุณลักษณะ/บริการเสริม 1.ไม่สนใจ 2.สนใจ

เล็กน้อย 

3.สนใจ 

ปานกลาง 

4.ค่อนข้าง

สนใจ 

5.สนใจ

มาก 

1.  คุณภาพเสียงทีช่ัดเจน      

2.  ช่องรายการและเนื้อหาที่เพิ่มขึน้      

3.  มีช่องรายการวิทยุทีส่ามารถรับฟังได้ทั่วประเทศ       

4. มีช่องรายการวิทยุทีส่ามารถรับฟังได้ในรัศมีพื้นที่
ไกลกว่าเดิม (เชน่ ครอบคลุมพืน้ที่ให้บริการ 1-3 
จังหวัด) 

     

5. สามารถแสดงข้อความตวัหนังสอืบนหน้าจอ
ระหว่างการฟังวิทยุ เช่น ชื่อเพลง ชื่อนักร้อง  ชื่อ
ดีเจ ข้อมูลสถานี ข่าวสารต่างๆ 

     

6. สามารถแสดงภาพนิง่หรือภาพสไสด์บนหนา้จอ
ระหว่างการฟังวิทยุ เช่น ภาพนกัร้อง ภาพข่าว 

     

7. สามารถรองรับระบบเตือนภัยพิภัยฉุกเฉินได้ทันที 
เช่น การเตือนภัยแผ่นดินไหว สึนามิ น้ าท่วม 

     

8. ความสะดวกในการเลือกรายการจากภาพ 
(สามารถเลือกช่องรายการ ซึ่งแสดงรายการ/เพลง
ที่ก าลังออกอากาศจากหน้าจอได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องหมุนไปรบัฟังก่อน) 

     

38. ในอนาคต เมื่อมีบริการรายการวิทยุระบบดิจิตอล ทา่นยนิดีจะซื้อเครื่องรับสัญญาณวทิยุดิจิตอล หรือไม่ 

 1. ยินดี (โปรดตอบค าถามข้อ 39)  2. ไม่ยินดี (เสร็จสิน้แบบสอบถาม) 
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39. ท่านมีความยินดจีะจา่ยเงินซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยดุิจิตอลในแต่ละแบบ เป็นราคาสูงสุดเท่าไร  

ประเภทเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล คุณลักษณะ/บริการเสริม ราคาขายใน

ปัจจุบันที่

ต่างประเทศ 

(บาท) 

ราคาสูงสุด

ที่ยินดีจ่าย 

(บาท) 

เสียง

ชัดเจน 

ช่อง

รายการ/

เนื้อหา

เพิ่มขึ้น 

ฟังวิทยุคลื่น

เดียวได้ทั่ว

ประเทศ/ในพื้นที่

กว้างขึ้น 

แสดงข้อความ

บนหน้าจอได ้

แสดงรูปภาพ

ได ้

เตือนภัย

พิบัติ 

เลือกช่องรายการ

ได้จากหน้า

โปรแกรมที่แสดง

ข้อมูลรายการ   

1.  แบบมีหน้าจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไป  

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

 

 

800-2,500 

บาท 

 

…………… 

บาท 

2. แบบที่มีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (หน้าจอเล็ก)  

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

2,000-4,000 

บาท 

 

……………

บาท 

3. แบบที่มีหน้าจอสีและแสดงรูปภาพได้ (จอขนาดใหญ่ 

และรองรับบริการมัลติมีเดีย) 
 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

5,000 บาท 

ขึ้นไป 

 

 

……………

บาท 
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ประเภทเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล คุณลักษณะ/บริการเสริม ราคาขายใน

ปัจจุบันที่

ต่างประเทศ 

(บาท) 

ราคาสูงสุด

ที่ยินดีจ่าย 

(บาท) 

เสียง

ชัดเจน 

ช่อง

รายการ/

เนื้อหา

เพิ่มขึ้น 

ฟังวิทยุคลื่น

เดียวได้ทั่ว

ประเทศ/ในพื้นที่

กว้างขึ้น 

แสดงข้อความ

บนหน้าจอได ้

แสดงรูปภาพ

ได ้

เตือนภัย

พิบัติ 

เลือกช่องรายการ

ได้จากหน้า

โปรแกรมที่แสดง

ข้อมูลรายการ   

4. เครื่องรับวิทยุดิจิตอลส าหรับติดตั้งในรถยนต์  

    (Digital Radio Adaptor) 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

 

 

2,000-4,000 

บาท ขึ้นไป 

 

 

……………

บาท 

5. วิทยุดิจิตอลในรถยนต์ที่สามารถแสดงข้อความได้ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

 

 

4,000 บาท 

ขึ้นไป 

 

……………

บาท 

 

6. วิทยุดิจิตอลในรถยนต์ (จอขนาดใหญ่และรองรับ

บริการมัลติมีเดีย) 

  

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

10,000 บาท 

ขึ้นไป 

 

 

……………

บาท 
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เอกสารประกอบแบบสอบถามฯ 

ค าอธิบายและภาพประกอบส าหรับการส ารวจการเข้าถึงการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 

(ค าถามข้อที่ 9) 

อุปกรณ์ที่มีในครอบครัว ค าอธิบายและภาพประกอบ 

เครื่องรับโทรทัศน์ จอแก้ว (CRT) ทีวีจอแก้ว (จอ CRT: Cathode Ray Tube) มีลักษณะ 
อ้วน หนา และมีอัตราส่วนจอเป็น 4:3 

เครื่องรับโทรทัศน์ จอ LCD/LED/Plasma ที่มีอุปกรณ์รับ
สัญญาณดิจติอลในตัว (iDTV) 

ทีวีจอแบน (จอ LCD/LED/Plasma) ที่มีตัวรับสัญญาณ
ดิจิตอลทีวี (DVB-T2) ในตัว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า iDTV 
(Integrated Digital TV) ซึ่งสามารถรับชมดิจิตอลทีวไีด้
เลย โดยไม่จ าเป็นต้องต่อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี 
(Set-top box) 

 

เครื่องรับโทรทัศน์ จอ LCD/LED/Plasma ที่ไม่มีอุปกรณ์
รับสัญญาณดิจิตอลในตัว (เคร่ืองรับโทรทัศน์แบบแอ
นะล็อก) 

ทีวีจอแบน (จอ LCD/LED/Plasma) ที่ไม่มีตัวรับสญัญาณ
ดิจิตอลทีวี (DVB-T2) ในตัว และจ าเปน็ต้องต่อกล่องรับ
สัญญาณดิจติอลทีวี (Set-top box) เพื่อรับชมดิจิตอลทีว ี
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กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี  กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี ใช้ส าหรับรับสัญญาณ ที่
ส่งผ่านทางสายเคเบิล เพื่อรับชมโทรทัศน์ 

กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set-Top-Box DVB-T2 ) กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี หรือ Set-Top-Box ส าหรับ
ประเทศไทย จะเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐาน DVB-T2 ที่
สามารถแปลงสัญญาณจากระบบดิจิตอล เป็นสัญญาณ
ภาพและเสียง แล้วต่อเข้าทีวีระบบแอนะล็อก เพื่อให้
สามารถรับช่องโทรทัศนท์ี่แพร่กระจายสัญญาณในระบบ
ดิจิตอลได ้

กล่องรับสัญญาณ IPTV กล่องรับสัญญาณ IPTV (Internet Protocol 
Television) เปน็อุปกรณ์เชื่อมต่อส าหรับรับชมโทรทัศน์
ผ่านอินเทอร์เน็ต 

จานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ  จานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ
เพื่อรับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรง เพื่อรับชมโทรทัศน์ 
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กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลขนาดพกพา กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลขนาดพกพา ใช้เชื่อมต่อ
โดยตรงกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ 
Android หรือ iOS และแท็บเลต็ เพื่อรับชมดิจิตอลทีวี
ภาคพื้นดิน โดยไม่จ าเปน็ต้องรบัชมระบบออนไลนผ์่าน
การใช้อินเทอร์เน็ต 

กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถยนต์ กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถยนต์ เป็นอุปกรณ์รับ
สัญญาณดิจติอลทีวีตามมาตรฐาน DVB-T2 ที่ออกแบบมา
เพื่อติดตั้งในรถยนต์โดยเฉพาะ ท าให้สามารถรับสัญญาณ
ได้แม้ในขณะที่รถยนต์เคลื่อนที ่

เครื่องรับวิทยุ วิทยุที่รองรับการใช้งานพืน้ฐาน คือรับสัญญาณชว่งคลืน่
ความถี่ AM/FM ได้ โดยอาจมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ เช่น เครื่อง
เล่นซีดี ประกอบอยู่ด้วยหรือไมก่็ตาม 

เครื่องรับวิทยุ ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได ้ วิทยุที่รองรับการใช้งานพืน้ฐาน คือรับสัญญาณชว่งคลืน่
ความถี่ AM/FM ได้ และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
เพื่อรับฟังวิทยุออนไลน์ ผ่าน Wi-Fi หรือสายแลน (LAN) 
โดยอาจมีเครื่องเล่นอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองเล่นซีดี ประกอบอยู่
ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
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เครื่องรับวิทยุในรถยนต์ วิทยุที่ออกแบบเพื่อติดตั้งในรถยนต์โดยเฉพาะ โดยอาจมี
เครื่องเล่นอ่ืนๆ เช่น เครื่องเล่นซีดี ประกอบอยู่ด้วยหรือไม่
ก็ตาม  

โทรศัพท์ Feature Phone  โทรศัพท์มือถือที่รองรับการใช้งานพืน้ฐาน คือการรับเข้า - 
โทรออก และส่ง SMS  

สมารท์โฟน  โทรศัพท์มือถือที่รองรับการใช้งานเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 
Feature phone โดยสามารถเพิ่ม Application ได้ มี
รูปแบบขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ 

- ระบบปฏบิัติการ Android (เชน่ Samsung  Asus 
Xiaomi) 

- ระบบปฏบิัติการ iOS (iPhone) 
- ระบบปฏบิัติการ Windows (เชน่ Microsoft Nokia)  

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop computer) เป็น

คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ส่วนบุคคล โดยติดตัง้เป็นทีป่ระจ า 
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คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค)  คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค) เป็นคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้

ส่วนบุคคลที่มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ น้ าหนัก

เบา เคลื่อนย้ายสะดวก และมีแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน

เสริม ท าให้สามารถพกพาไปใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้  

แท็บเล็ต แท็บเล็ต (Tablet) เปน็เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้

ในขณะเคลื่อนที่ได้ และใช้หนา้จอสัมผัสในการท างานเปน็

หลัก โดยมีคีย์บอร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการ

ใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์คียบ์อร์ด 

 


