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บทสรุปผู้บริหาร 

การด าเนินโครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงของ

ส 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 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้ท่ีเหมาะสมที่สุดส าหรับ

การเริ่มนโยบายดังกล่าวในประเทศไทย โดยผลการด าเนินงานของเนื้อหางานแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กรณีศึกษาต่างประเทศ 

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 

กรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

การศึกษาไดท้ าการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส 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 หรือกรณีของสหราชอาณาจักรที่มีการ
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วางแผนประชาสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานจากภาคเอกชนอย่าง Digital UK ก่อนที่จะเริ่ม

การยุติสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเพ่ือให้ประชาชนเกิดการรับรู้และเตรียมความพร้อมในการ

เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล 

 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

รองรับได้ ปัญหาจากการขยายโครงข่ายได้ล่าช้ากว่าแผนอันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านสภาพภูมิอากาศ     

และ/หรือการขาดแคลนเงินทุน และ/หรือการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งการขยายโครงข่ายที่ล่าช้าจะส่งผลให้การ

เปลี่ยนมาใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประชาชนเกิดข้ึนได้ช้าไปด้วย  

 2. ปัญหาด้านการแข่งขันจากรายการโทรทัศน์ในช่องทาง (แพลตฟอร์ม) อ่ืน เช่น เคเบิลและดาวเทียม 

เนื่องจากประชาชนในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิยมรับชมโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอลผ่านทางเคเบิลและดาวเทียม ซึ่งมีความคมชัดทั้งภาพและเสียงรวมทั้งมีเนื้อหารายการที่น่าสนใจ 

ดังนั้นการที่รายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินจะเข้ามาแข่งขันได้ต้องมีเนื้อหาที่น่าสนใจในระดับที่

สามารถแข่งขันได ้ซึ่งพบว่าบางประเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากการให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
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ดิจิตอลภาคพ้ืนดินแบบบอกรับสมาชิกไปเป็นการให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงจะท าให้ประชาชนมาใช้

บริการได ้

 3. ปัญหาด้านการวางแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก โดยส่วนใหญ่

ปัญหาเกิดจากการก าหนดแผนการยุติฯ ที่กระชั้นชิดเกินไปในขณะทีป่ระชาชนบางส่วนยังไม่มีความพร้อม 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 
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. 2560)

ยังไม่มีการยุติการรับส่ง

สัญญาณวิทยโุทรทัศน์ใน

ระบบแอนะล็อก 

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 ้

2. ประชาชนสามารถเข้าถึง

ได้ด้วยต้นทุนต่ า  

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 

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 และยุตไิด้ทั้งหมดใน

ปี 2555 

ประกาศก าหนดการยุติฯ 

ล่วงหน้า 3 ปี เริ่ม

ด าเนินการยุติฯ ในปี 

2553 และทยอยยตุิในแต่

ละพื้นท่ีไปจนยุตไิด้

ทั้งหมดในเดือน พ.ย. 

2554 

ประกาศแผน ASO โดยให้

ทยอยยุติทีละพื้นท่ี 

เริ่มด าเนินการยุติฯ ในปี 

2553 และยุตไิด้ทั้งหมดใน

เดือน ธ.ค. 2556 

มีแผนจะเริ่มยุติในปี 2561 

และคาดว่าจะยตุิได้ส าเร็จ

ในปี 2563 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 

Federal 

Communication 

Commission (FCC): 

หน่วยงานก ากับดูแล

กิจการโทรคมนาคม ดูแล

ด้านการออกกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และแนวทาง

การให้ใบอนุญาต 

National 

Telecommunications 

Office of 

Communications  

(Ofcom): หน่วยงานท่ี

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  

Agence Nationale des 

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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หัวข้อ 
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย มาเลเซีย 

and Information 

Administration (NTIA): 

ดูแลด้านนโยบาย เงินทุน

สนับสนุน ประเด็นปัญหา

ต่างๆ  

และป้องกันการใช้คลื่น

ความถี่ในทางที่ผิด 

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 

การก ากับดูแล:  

แนวทางการให้

ใบอนุญาต 

- จัดสรรคลื่นให้แก่

สถานีโทรทัศนร์ายเดิม

ทั้งหมดโดยไมม่ีการ

ประมลู แต่สถานฯี ต้อง

ขยายโครงข่ายและ

ติดตั้งอุปกรณ์ส่ง

สัญญาณวิทยโุทรทัศน์

ในระบบดิจติอล 

- ให้ออกอากาศแบบ

คู่ขนานของระบบ    

แอนะล็อกและดิจิตอลได้ 

และต้องมีช่องรายการ

แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

อย่างน้อย 1 ช่อง  

- หากสถานีฯ น าคลื่น

- 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

ตลาดหนังสือพิมพ์ไม่

- คัดเลือกผู้รับใบอนุญาต

ผู้ให้บริการช่องรายการ

โดยวิธี Beauty 

Contest มีเพดาน

จ านวนช่องในการให้

ใบอนุญาต (สงูสุด 7 ใบ 

ต่อผู้ประกอบการ 1 

ราย) 

- ป้องกันการผูกขาด โดย

ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต

ต้องมีส่วนแบ่งตลาดใน

ตลาดหนังสือพิมพ์ไม่

เกิน 20% 

- มี National MUX 6 

ราย ใบอนุญาตอายุ 15 

- ให้ใบอนุญาตกับ

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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ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย มาเลเซีย 

ความถี่ท่ีไดร้ับจัดสรรไป

ให้บริการแบบคดิ

ค่าใช้จ่าย ต้องน าส่ง

ค่าธรรมเนียมใหร้ัฐ 5% 

ของรายได้นั้น 

เกิน 20% ปี (หลังยุติระบบ     

แอนะล็อก มี MUX 

เพิ่มอีก 4 ราย) 

- หลังจากครบ 8 ปี ให้

ส่งคืนคลื่นความถีใ่ห้

รัฐบาลน าไปจัดสรรใหม ่

การสนับสนุนจากภาครัฐ 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

เครื่องรับสญัญาณดิจิตอล

ภายในตัว 

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

มีค่าใช้จ่าย 40 ปอนด์ 

นโยบายช่วยเหลือผู้มี

รายได้น้อย: สนับสนุนเงิน

ซื้อ STB (ไม่เกิน 25 ยูโร/

ครัวเรือน) และบริการ

อัพเกรดและติดตั้งเสารับ

สัญญาณ (ไม่เกิน 120 ยูโร/

ครัวเรือน)  

นโยบายช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ: 

บริการตดิตั้งเสา/เครื่องรับ

สัญญาณ และสแกนช่อง

รายการ  

นโยบายช่วยเหลือผู้อยู่

นอกเขตรับสัญญาณ

ระบบดิจิตอล: ให้เงิน

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

อยู่ในพ้ืนท่ีนอกเขตรับ

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) 

- ครัวเรือนท่ีมรีายได้น้อย

กว่า RM 1,120 ต่อ
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หรือไดร้ับส่วนลดเพื่อซื้อ

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

สนับสนุนเพื่อใหร้ับชมช่อง

รายการฟรีทีวีจาก

แพลตฟอร์มอื่นได้ (ไมเ่กิน 

250 ยูโร/ครัวเรือน) 

สัญญาณโทรทัศน์

ภาคพื้นดินระบบดิจติอล 

Labelling Scheme:

นโยบายการติดฉลากแจ้ง

ความสามารถในการรับ

สัญญาณระบบดิจิตอลของ

โทรทัศน์เพื่อความสะดวก

ในการเลือกซื้อ 

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

การขยายเป็น 95% (ปี 

2553) ส่งผลให้ประชาชน

ตัดสินใจเปลี่ยนมารับชม

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 าเนินการอย่างอืน่
เพิ่มเตมิ เช่น repeater 
sites 
3. ติดตั้งสถานสี่งสัญญาณ
ในภูมิภาค 

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%  

2. ภายในปี 2559 ขยาย

โครงข่ายเพิ่มเตมิ 
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โทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้

อย่างรวดเร็ว 

4. ติดตั้งสถานสี่งสัญญาณ
ในพื้นที่ห่างไกล 

- รัฐให้งบประมาณ 250 

ล้านเหรียญออสเตรเลีย 

(~8,700 ลบ.) เพื่อ

สนับสนุนสถานีโทรทัศน์

ภูมิภาคในการลงทุนให้

สามารถรับส่งสัญญาณ

ด้วยระบบดิจิตอลได ้

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
มาก เช่น ผู้มีรายได้
น้อย ผู้สูงอาย ุ

- มีมาตรการสร้างการ
รับรู้แก่ประชาชน
หลังจากต้องเลื่อน
แผนการยตุิฯ ได้แก ่

1. DTV Consumer 

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

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

- รัฐบาลคดัเลือก Help 
Scheme 
Ambassador เป็น
สื่อกลางท า PR ให้

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

- มีการท าประชาสัมพันธ์

ทั้งทางโทรทัศน์ (7 

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

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

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

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ออกแบบฉลากแสดง
ประเภทอุปกรณร์ับ
สัญญาณระบบดิจิตอล 
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Education 
Enforcement: ทุก
สถานีฯ ต้องให้ข้อมูลการ
เปลี่ยนผ่านฯ ในช่องของ
ตนเอง และรายงาน FCC 
ทุกไตรมาส 
2. Analog-only 

Labeling 

Enforcement: ให้

ผู้ผลิต/จ าหน่ายโทรทัศน์

ระบบแอนะล็อกต้องติด

ฉลากให้ชัดเจน 

ประชาชนระดบัภูมภิาค 

- เมื่อประกาศแผนยตุิฯ 
แล้วได้ท า PR 3 ระยะ
คือ  

1. สรา้งการรับรู้ถึงแผนฯ 
2. สรา้งความตระหนกัแก่

ผู้ชมวา่จะได้รบั
ผลกระทบ  

3. ผลกัดันประชาชน โดย
ส่งข้อความเตือนพร้อม
ประกาศวันยุตฯิ 

 

ช่อง) การแจกใบปลิว 

(30 ล้านใบ) การตั้งจุด

ประชาสมัพันธ์ (2,500 

จุด) และ Call center  

พื้นที่ให้บริการ 

- สถานีโทรทัศน์ช่วย

ประชาสมัพันธ์เรื่องการ

เปลี่ยนผ่านฯ บนช่อง

รายการของตนเอง คิด

เป็นสัดส่วนมลูค่ารวม

กว่า 50 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย 

และออกแบบมาสคอต
เพื่อ ใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์ 

 

การมีส่วนร่วมของ

ผู้ประกอบการ 

ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคม

วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ 

(National Association 

of Broadcaster) และ

สมาคมโทรคมนาคมและ

เคเบิลแห่งชาติ (National 

Cable and 

Telecommunication 

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

ผู้ประกอบการไม่ได้เข้ามา
ส่วนร่วมมากนักเนื่องจาก
ในระยะแรกทาง
ผู้ประกอบการเองก็ยังไม่
ค่อยมั่นใจว่าจะมผีู้รับชม
มากพอที่จะท าให้ธุรกิจมี
ก าไรหรือไม ่
บทบาทในการผลักดันการ

เปลี่ยนผ่านจึงมาจาก

-  กลุ่มผู้ผลิตโทรทัศน์
ร่วมมือด้วยการตดิฉลาก
ระบุประเภทการรับ
สัญญาณของเครื่องรับ
โทรทัศน ์

-  ร้านค้าปลีกเครื่องรับ
โทรทัศน์ร่วมมือด้วยการ
อบรมพนักงานขาย
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อ 

สถานีโทรทัศนไ์ดร้วมกลุม่
กันตั้ง Broadcast 
Alliance โดยร่วมมือกับ
กระทรวงเทคโนโลยีและ
มัลตมิีเดยี และ MCMC 
ในการท าประชาสมัพันธ์
ของโครงการ Education 
& Awareness Program  
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หัวข้อ 
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย มาเลเซีย 

Association) ได้จัดสรร

งบประมาณรวมกันกว่า 

1,400 ล้านเหรียญฯ     

(~50,000 ล้านบาท) ท า

ประชาสมัพันธ์ผ่านหลาย

ช่องทาง เช่น โทรทัศน์ 

เว็บไซต์ และจดักิจกรรม

ในพื้นที่ (Roadshow) 

การขยายโครงข่าย 
3. การประสานงานกับ

ผู้ผลิต/จ าหน่าย
โทรทัศน์และอุปกรณ์ 
ให้ติดตั้งอุปกรณ์รับ
สัญญาณดิจิตอลและ
ติดป้ายฉลากระบุ
ประเภทเครื่องรับฯ 

4. ร่วมมือกับ BBC ใน

โครงการ Digital 

switchover help 

scheme 

ภาครัฐเป็นหลัก -  มี Freeview ของ

ออสเตรเลีย ซึ่งเป็น

องค์กรที่ท าการจัดเรียง

ข้อมูลการออกอากาศ

ของโทรทัศน์หลายช่อง

ให้รวมเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน และให้ข้อมูล

ช่องรายการที่รับชมได้

แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 

และเป็นช่องทางการ

ประชาสมัพันธ์

ก าหนดการยตุิการ

ออกอากาศด้วยระบบ

แอนะล็อก 

เนื้อหาของสื่อดิจิตอล หลังเริม่ให้บริการด้วย
ระบบดิจติอลในปี 2541 
อเมริกามจี านวน
สถานีโทรทัศน์เพิม่จาก 30 
ราย เป็น 105 ราย 
ประเภทรายการที่มี

ในระยะแรกใช้รูปแบบ
ธุรกิจการให้บริการแบบ 
Pay TV แต่เนื้อหา
รายการไมส่ามารถแข่งขัน
กับช่องรายการเคเบลิทีวี
หรือดาวเทียมได้ ต่อมา

ก่อนจะเริ่มให้บริการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ฝรั่งเศสมีช่องรายการ
โทรทัศน์แบบไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย 5 ช่อง แบบ
บอกรับสมาชิก 1 ช่อง 

หลังจากให้บริการโทรทัศน์
ระบบดิจติอล ออสเตรเลยี
มีช่องรายการทั้งหมด 111 
ช่อง แบ่งเป็น  

- ให้บริการทั่วประเทศ 
16 ช่อง 

ก่อนจะเริ่มให้บริการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
มาเลเซียมีช่องรายการ
ระบบแอนะล็อก 7 ช่อง 
เป็นช่องรายการแบบไม่
เสียค่าใช้จ่าย 3 ช่อง และ
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หัวข้อ 
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย มาเลเซีย 

จ านวนสถานีโทรทัศน์

เพิ่มขึ้นมากท่ีสดุ 3 ล าดับ

แรก คือ Genre-based 

and general 

entertainment 

television (เพิ่ม 28 ราย) 

Religious television 

(เพิ่ม 14 ราย) และ 

News, sports and 

lifestyle (เพิ่ม 13 ราย)  

เปลี่ยนรูปแบบเป็นบริการ
ฟรีทีวีภายใต้ช่ือ 
“Freeview” จึงเป็นท่ี
นิยมมากข้ึน  
จนถึงปัจจุบัน (ณ ก.พ. 

2560) มีช่องฟรีทีวีใน

ระบบดิจติอลกว่า 85 ช่อง 

จากท่ีเคยมีช่องฟรีทีวี

ระบบแอนะล็อกเพียง 5 

ช่อง 

เมื่อให้บริการโทรทัศน์
ระบบดิจติอล ช่องรายการ
แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นเป็น 18 ช่อง แบบ
บอกรับสมาชิกเพิม่เป็น 9 
ช่อง 
 

 

- ให้บริการเฉพาะเมือง
ใหญ่ 23 ช่อง 

- ให้บริการระดับ
ภูมิภาค 72 ช่อง 

 

แบบบอกรับสมาชิก 4 
ช่อง เมื่อเริ่มให้บริการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลแล้ว
ก็มีช่องรายการแบบไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก
เพียง 1 ช่อง ส่วนช่อง
รายการแบบบอกรับ
สมาชิกยังคงมีจ านวนเท่า
เดิม  
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กรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

เนื่องจากในปัจจุบันมีเพียงนอร์เวย์เพียงประเทศเดียวในโลกที่ประกาศเริ่มยุติการรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อกเพ่ือเตรียมเปลี่ยนไปให้บริการรับส่งสัญญาณระบบดิจิตอลเพียงอย่างเดียว (เริ่ม

ด าเนินการยุติระบบ FM มกราคม 2560) ในขณะที่ประเทศอ่ืนส่วนใหญ่ยังไม่มีการประกาศยุติการรับส่งสัญญาณ

ในระบบแอนะล็อก อย่างไรก็ตามบางประเทศได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการยุติแล้ว เช่น เดนมาร์กและ

สวิตเซอร์แลนด์ การศึกษาในโครงการนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง

ในระบบดิจิตอลที่จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินการเป็นไปโดยราบรื่นและน าไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปเป็นระบบ

ดิจิตอลในที่สุด  

จากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศส าหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญา ณ

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: จากกรณีของ 

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 าไรได ้

 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 จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุ ไปสู่ระบบดิจิตอลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตัวอย่างจากกรณีของออสเตรเลียที่รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการด าเนินการของผู้ให้บริการ

โครงข่ายและผู้ให้บริการกระจายเสียง ขณะที่ผู้ให้บริการกระจายเสียงซ่ึงเป็นภาคเอกชนก็มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิตอลให้แก่ประชาชน ด้านร้านค้าก็มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล นอกจากนี้ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตวิทยุยังสนับสนุนให้มีการติดตั้ง

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเป็นอุปกรณม์าตรฐานส าหรับรถยนต์รุ่นใหม่  



รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

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

17 

 

อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยความส าเร็จดังกล่าว ยังมีปัจจัยส าคัญที่เป็นความท้าทายที่หลายประเทศต้อง

เผชิญคล้ายกัน ได้แก่ ปัญหาในการขยายโครงข่าย การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแล 

ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ฟัง ดังนี้ 

1. การขยายโครงข่าย: อุปสรรคด้านการขยายโครงข่ายการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอลเกิดขึ้นจาก 2 ประการ ประการแรกคือปัญหาด้านสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งใน

พ้ืนที่ห่างไกล ในหุบเขาหรือบริเวณอากาศหนาวเย็นจัดที่ท าให้การติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายสัญญาณท าได้ล าบาก 

ตัวอย่างประเทศที่เผชิญปัญหานี้ ได้แก่ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีเทือกเขาอยู่มาก ประกอบกับสภาพ

อากาศที่หนาวเย็นท าให้การเดินทางไปติดตั้งอุปกรณ์ล าบากยิ่งขึ้น ประการที่สองคือปัญหาด้ านการขาดแคลนเงิน

ลงทุนในการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือขยายโครงข่าย ดังเช่นที่ผู้ ให้บริการกระจายเสียงรายย่อยในสวิตเซอร์แลนด์ประสบ

จนรัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือโดยการสนับสนุนการพัฒนาระบบ DAB+ islands ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการ

วิทยุกระจายเสียงในพ้ืนที่ครอบคลุมขนาดเล็กและมีต้นทุนต่ า 

 2. การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแล: บางประเทศที่ไม่ประสบความส 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 อุ ปกรณ์ โครงข่ายส าหรับส่ งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  

 4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ฟัง: จากการศึกษาพบว่าประเทศส่วนใหญ่ที่มีการรับส่งสัญญาณวิทยุใน

ระบบดิจิตอลใช้เวลาค่อนข้างนาน (เกิน 10 ปี) ในการเพ่ิมอัตราการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (DAB 

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

พฤติกรรมการรับฟังวิทยุของประชาชนให้หันมานิยมฟังวิทยุในระบบดิจิตอลมากกว่าระบบแอนะล็อก ทั้งนี้ มี

สาเหตุมาจากการที่ผู้ฟังยังคุ้นเคยกับการฟังวิทยุในระบบแอนะล็อกอยู่และยังไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องลงทุน

ซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยุใหม่เพ่ือรับสัญญาณระบบดิจิตอล นอกจากนี้ผู้ฟังยังมีช่องทาง (แพลตฟอร์ม) อ่ืนที่ได้รับ

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 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอรเ์วย ์ 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. 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 

หน่วยงานผู้

ก ากับดูแล

กิจการกระจาย

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) 
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ปัจจัยท่ีใช้

เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอรเ์วย ์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย 

ผู้ถือใบอนุญาต

คลื่นความถี ่

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) 

ระยะเวลาของ

ใบอนุญาต

ให้บริการ

กระจายเสียง 

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

ชุมชน) 

- ไม่ก าหนดเวลาสิ้นสุด 12 ปี ใบอนุญาตทดลอง

หมดอายุเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 

2558 และยังไมม่ี

แนวทางที่ชัดเจน

ส าหรับใบอนุญาตเพื่อ

ให้บริการจริง  

วิธีการให้

ใบอนุญาต

ไม่มีการออก

ใบอนุญาตเพิ่มเติม 

Beauty Contest ผู้ประกอบการสมัคร

ขอใบอนุญาตกับ 

ผู้ประกอบการสมัครขอ

ใบอนุญาตกับ OFCOM 

- ให้ใบอนุญาตแก่ JVC 

ในพื้นที่ 5 เมืองหลัก 

รัฐบาลพิจารณาออก

ให ้

รัฐบาลพิจารณาออกให ้
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ปัจจัยท่ีใช้

เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอรเ์วย ์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย 

บริการกระจาย

เสียง 

เนื่องจากสามารถใช้

ใบอนุญาตเดมิที่มีอยู่ 

โดยใช้ระบบ IBOC ที่ 

iBiquity ผลติ 

NMA - ส าหรับพ้ืนท่ีภาคอื่นๆ 

ยังอยู่ในช่วงวางแนว

ทางการให้ใบอนุญาต 

จ านวน 

DAB/DAB+ 

Mux 

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

- ระดบัชาติ 1 ราย 
- ระดับภูมิภาค 7 ราย 
- ระดับท้องถิ่น 6 ราย 

- ระดบัชาติ 1 ราย 
- ระดับภูมิภาค 2 ราย 
- ระดับท้องถิ่น 1 ราย 

ระดับภูมภิาค 13 ราย 

(และอยู่ระหว่างการ

ทดลองอีก 2 ราย) 

ระดับชาติ 1 ราย ระดับท้องถิ่น 1 ราย 

การสนับสนุน

จากภาครัฐ 

ไม่มีการสนับสนุนหลัก

จากภาครัฐ เนื่องจาก 

FCC เห็นวา่ควรเป็น

หน้าท่ีของ iBiquity 

(เจ้าของลิขสิทธิ์

เทคโนโลยี) 

- ยกเว้นการเก็บ

ค่าธรรมเนียมตาม

สัดส่วนรายได้ของผู้

กระจายเสียง 

- ให้เงินสนับสนุน

บางส่วนแก่สถานี

วิทยุในการติดตั้ง

อุปกรณ์รับส่ง

สัญญาณ 

- ต่ออายุใบอนุญาต

วิทยุกระจายเสียงใน

- สนับสนุนทางอ้อม

ผ่าน NRK และ 

Norkring  

- ส่งเสริมผ่าน NRK 

จากค่าใบอนุญาต

โทรทัศน์ โดยเป็น

สัดส่วนจ านวนเงิน

โดยรวมแล้ว

ประมาณ 12,680 

ล้านบาท 

- สนับสนุนผ่านการให้

เงินทุน และการน า

รายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการฟัง

วิทยุมาใช้ 

- สนับสนุนให้พัฒนา

ระบบ DAB+ islands 

เพื่อใช้งานในพ้ืนท่ี

ขนาดเล็ก 

- ช่วยสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย 80% ของ

- จัดสรรคลื่นความถี่ให้

สถานีวิทยุรายเดิม 

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

- สนับสนุนทางการเงิน

แก่สถานี

วิทยุกระจายเสียงใน

ภูมิภาค 

- ไม่มีการสนับสนุนท่ี

โดดเด่น นอกจาก

จัดตั้ง DAB Steering 

Committee ร่วมกับ

ภาคเอกชน เพื่อ

สนับสนุนการ

ด าเนินงานต่างๆ 

และสร้างความรับรู้

แก่ประชาชน 

- MCMC สนับสนุน

การทดลองด้านเทคนิค

โดย RTM  

- รัฐบาลได้จัดการ

ประชุมและสมัมนา

ต่างๆเกี่ยวกับการ

กระจายสัญญาณระบบ

ดิจิตอล DAB+ ให้ท้ัง

ประชาชนและ

ผู้ประกอบการที่สนใจ 
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ปัจจัยท่ีใช้

เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอรเ์วย ์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย 

ระบบแอนะล็อกโดย

อัตโนมัติให้แกร่ายที่

ให้บริการคู่ขนานกับ

ระบบดิจติอล 

การกระจายเสียง

คู่ขนาน 

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 

เอกสารกราฟิก audio 

podcast และคลิป

วิดีโอ 

เว็บไซต์ 

ukdigitalradio.com

แคมเปญการตลาด

โฆษณาทางวิทยุ ป้าย

ประกาศข้างรถ

โดยสารประจ าทาง 

หรือรถแท็กซี่ 

เว็บไซต์ radio.no สื่อ

ออนไลน์แคมเปญ

การตลาด ป้าย

โฆษณา วดีีโอ 

เว็บไซต์ 

digitalradio.ch 

แคมเปญการตลาด 

ป้ายโฆษณา วีดีโอ 

 

เว็บไซต์ 

digitalradioplus.com.

au แคมเปญการตลาด 

ป้ายโฆษณา 

ประชาสมัพันธ์ต่างๆ 

บิลบอร์ด วีดโีอ 

เว็บไซต์ 

digitalradio.gov.hk 

โฆษณา และ

ประชาสมัพันธ์ผ่าน

ทางเว็บไซต์เป็นหลัก 

วิทยุ และ การประชุม

และสมัมนาต่างๆ ท่ีจัด

โดยรัฐบาล 
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ปัจจัยท่ีใช้

เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอรเ์วย ์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย 

โทรทัศน์ บิลบอรด์ 

การด าเนินการและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

ความพร้อมและ

การมีส่วนร่วม

ของ

ผู้ประกอบการ 

- 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 เนื่องจากขาด

แคลนเงินลงทุนและ

ยังไม่เห็นความ

จ าเป็น 

- ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ 

วางแผนการขยาย

สถานีส่งสญัญาณ 

(transmitter) อย่าง

ต่อเนื่อง 

- ผู้ผลติรถยนต์ส่วน

-  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  

- ผู้ผลติรถยนต์ส่วนมาก

มีความพร้อมโดยวิทยุ 

DAB+ ถูกติดตั้งให้เป็น

มาตรฐานถึง 65% 

ของรถยนต์ผลติใหม ่

 

ร้านค้าอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกสร์่วมกับ

บริษัท Endota และ 

Sony ท าแคมเปญ

ส่งเสริมการขาย  ส่วน

ผู้ผลิตรถยนต์และผูผ้ลิต

วิทยุ ได้ร่วมมือกัน

ติดตั้งวิทยุดิจติอลเป็น

อุปกรณ์มาตรฐาน

ส าหรับรถยนตร์ุ่นใหม่ที่

ผลิตออกมา 

- สถานีวิทยุหลัก 4 

รายมีความพร้อม มี

การรวมกลุ่มกันใน

รูปแบบ 

Consortium เพื่อ

ดูแลการวางแผน

โครงข่ายฯ 

- ผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่ยังไม่ค่อยมี

บทบาทในการ

ส่งเสริมการตลาด 

- นอกจาก RTM 

ผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่ยังไมม่ีความ

พร้อมมากนัก 

- มีผู้ให้บรกิารกระจาย

เสียงภาคธรุกิจอีกเพียง 

5 รายทีท่ดลอง

ให้บริการ  
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ปัจจัยท่ีใช้

เปรียบเทียบ 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอรเ์วย ์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย 

ใหญ่มีความพร้อมโดย

วิทยุ DAB ถูกติดตั้ง

เป็นอุปกรณ์

มาตรฐานถึง 80% 

ของรถยนต์ผลติใหม ่

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

ที่ออกอากาศ

เฉพาะระบบ

ดิจิตอล 

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 นอรเ์วย ์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย 

เคร่ืองรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล 

ยอดขายสะสม

เคร่ืองรับ

สัญญาณ  

(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) 

 

 

- 

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) 

- 
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ส่วนที่ 2 การจัดท าตัวชี้วัดการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของประเทศ

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 แนวทางการจัดเก็บ อ้างอิงจากหน่วยงาน 
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 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบ
แอนะล็อก  
(% of Households with Analogue TV) 

จากการส ารวจ FCC Ofcom ACMA 

5.2 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล  
(% of Households with integrated Digital TV) 

จากการส ารวจ FCC Ofcom ACMA 

6. ร้อยละของครัวเรือนที่มีกล่องรับสญัญาณโทรทัศนร์ะบบ
ดิจิตอล (STB)  

จากการส ารวจ FCC Ofcom ACMA 



รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

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

28 
 

ตัวชี้วัด แนวทางการจัดเก็บ อ้างอิงจากหน่วยงาน 

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

ช่องทาง)  
(% of Households with Digital TV) 

จากการส ารวจ ITU 

7.1 ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทศัน์ภำคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล  
(% 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. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมโทรทัศน์ระบบเคเบิลแบบแอนะล็อก  
(% of Households with analog CATV) 

จากการส ารวจ ITU 

10. ร้อยละของครัวเรือนที่รับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินเท่าน้ัน  
(% 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  
(% of Households with FTA DTH satellite TV) 

จากการส ารวจ ITU 

12. จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบิล จากการส ารวจ ITU   
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ตัวชี้วัด แนวทางการจัดเก็บ อ้างอิงจากหน่วยงาน 

(Cable TV subscriptions)  
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  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบอินเทอร์เนต็ 
(IPTV)  
(% of Households with IPTV) 

จากการส ารวจ ITU   

รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์จ านวน 7 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด แนวทางการจัดเก็บ อ้างอิงจากหน่วยงาน 

16. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับชมโทรทัศน์  จากการส ารวจ สสช.  
17. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับชมโทรทัศน์ทุก

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 

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

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัย
อัตราความนยิม (Rating) 

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

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัย
อัตราความนยิม (Rating) 

Ofcom 

รายการตัวชี้วัดการใช้บริการโทรทัศน์อ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องจ านวน 7 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด แนวทางการจัดเก็บ อ้างอิงจากหน่วยงาน 

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

จากการส ารวจ Ofcom ACMA 

24. จ านวนและสัดส่วนของช่องที่ออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบแอ
นะล็อกและระบบดิจิตอล  
(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 

โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
(เจ้าของข้อมูล) 

- 

29. ร้อยละของครัวเรือนในเมืองใหญท่ี่อยู่ในโครงข่ายสญัญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
(เจ้าของข้อมูล) 

- 

 

ส่วนตัวชี้วัดด้านการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงที่ปรึกษาได้เสนอให้มีการจัดเก็บตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการ

วิทยุกระจายเสียงจ านวน 3 ตัวชี้วัด (และ 7 ตัวชี้วัดแนะน าให้ท าการจัดเก็บเมื่อมีการให้บริการรับส่งสัญญาณฯ ด้วย

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

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



รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
โครงการวิจัยตวัชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง  

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

31 
 

การจัดเก็บเมื่อมีการให้บริการรับส่งสัญญาณฯ ด้วยระบบดิจิตอล) รวมทั้งตัวชี้วัดอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

วิทยุกระจายเสียงจ านวน 2 ตัวชี้วัด (และ 7 ตัวชี้วัดที่แนะน าให้ท าการจัดเก็บเมื่อมีการให้บริการรับส่งสัญญาณฯ ด้วย

ระบบดิจิตอล) ดังตารางด้านล่าง 

รายการตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียงจ านวน 10 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด แนวทางการจัดเก็บ อ้างอิงจากหน่วยงาน 

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
สัญญาณวิทยุกระจายเสยีงใน
ระบบดิจติอล 
 

 

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 
 

   

 

 

รายการตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงจ านวน 13 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด แนวทางการจัดเก็บ อ้างอิงจากหน่วยงาน 

11. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีฟังวิทยุ  จากการส ารวจ สสช. 
12. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีฟังวิทยุทุกสัปดาห์  จากการส ารวจ Ofcom ACMA 
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ตัวชี้วัด แนวทางการจัดเก็บ อ้างอิงจากหน่วยงาน 

% of population aged 6+ who listen to radio weekly 
13. จ านวนนาทีของการรับฟังวิทยุโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จ าแนก

ตามประเภทอุปกรณ ์
Average Time Spent Listening to Radio by Device 

โดยหน่วยงานท่ีท าวิจัยอตัรา
ความนิยม (Rating) 

Ofcom ACMA 

14. จ านวนนาทโีดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ของการรับฟังวิทยุกระจายเสยีง
ในแตล่ะช่วงเวลา 
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 านวนนาทโีดยเฉลี่ยของการรับฟังวทิยุกระจายเสียงผา่นระบบ
ออนไลน ์
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 ปีขึ้นไปท่ีฟังวิทยุระบบแอนะล็
อกทุกสัปดาห ์
% of population aged 6+ who listen to Analogue Radio 
weekly 

 
 

ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสยีงใน
ระบบดิจติอล 

Ofcom ACMA 

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

Ofcom ACMA 

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

 
ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสยีงใน
ระบบดิจติอล 

Ofcom 
Dept. Comms & Arts 

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

Ofcom 
Dept. Comms & Arts 
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รายการตัวชี้วัดการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องจ านวน 9 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด แนวทางการจัดเก็บ อ้างอิงหน่วยงาน 

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
สัญญาณวิทยุกระจายเสยีงใน
ระบบดิจติอล 

 
 
 

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 านวนและสัดส่วนของรายการที่กระจายเสียงทั้งในระบบแอ
นะล็อกและดิจิตอล 
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  

31. ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่ง
สัญญาณวทิยุเป็นระบบดิจิตอล 
% of People Awareness of DSO 

 
ใหจ้ัดเก็บหลังจากเริม่รับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสยีงใน
ระบบดิจติอล 

Ofcom CRA 

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

Ofcom CRA 
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หลังจากออกแบบตัวชี้วัดด้านการใช้บริการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงส าหรับประเทศไทยแล้ว จึง

ได้ท าการออกแบบแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลส าหรับจัดท าตัวชี้วัดรายการที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วย

วิธีการท าส ารวจเชิงสถิติเพ่ือด าเนินการส ารวจต่อไป 

ส่วนที่ 3 การส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง 

ในการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และบริการวิทยุกระจายเสียงของครัวเรือน

ทั้งหมดในประเทศไทย ที่ปรึกษาใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งพวกหรือแบบตามรายชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) โดยการก าหนดขนาดตัวอย่างในขั้นแรกจะค านวณหาขนาดตัวอย่างรวมทั้งหมด 

จากนั้นจึงท าการกระจายขนาดตัวอย่างรวมลงในแต่ละจังหวัดด้วยวิธี Proportional allocation กล่าวคือ 

จังหวัดที่มีจ 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 าการส ารวจ ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ในแต่ละข้อจะถูกตรวจสอบหาความเชื่อมั่นหรือ

เที่ยงตรง (reliability) ของข้อค าถามในแบบสอบถาม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus 

Group) ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

จากนั้นได้ท าการปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีความเชื่อมั่นหรือ

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

เท่ากับ 6,200 ตัวอย่าง โดยลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลตามจังหวัดต่างๆ 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 

ส าหรับข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามเมื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง 

กล่าวคือ เป็นการใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวอย่างมาอธิบายคุณลักษณะของประชากร ใน

ประเทศไทย ท าใหส้ามารถสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1) ตัวช้ีวัดด้านการเข้าถึงบริการโทรทัศน์: การมีอุปกรณ์/เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 

จากการส ารวจเพ่ือจัดท าตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ในเรื่องของการมีอุปกรณ์/เครื่องรับ

สัญญาณโทรทัศน์พบว่าครัวเรือนในประเทศไทยที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์มีจ านวน 20,433,430 

ครัวเรือน หรือเป็นสัดส่วน 95.8% ของครัวเรือนทั้งประเทศ โดยมีครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
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ระบบดิจิตอล (iDTV) จ านวน 9,540,172 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก

จ านวน 14,458,675 ครัวเรือน เป็นสัดส่วน 44.7% และ 67.8% ของครัวเรือนทั้งประเทศตามล าดับ ส่วน

ครัวเรือนที่มีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหรือ DVB-T2 Set-top box (STB) นั้นจ านวน 

7,056,303 ครัวเรือน หรือเป็นสัดส่วน 33.1% ของครัวเรือนทั้งประเทศ เมื่อพิจารณาจ านวนของอุปกรณ์/

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ต่อครัวเรือนพบว่าครัวเรือนในประเทศไทยมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 1.5 เครื่อง

ต่อครัวเรือน มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 0.55 เครื่องต่อครัวเรือน มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์

ระบบแอนะล็อก 0.96 เครื่องต่อครัวเรือน และมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2 STB) 0.37 

เครื่องต่อครัวเรือน แสดงได้ดังตารางด้านล่าง 

ตัวชี้วัด ผลจากการส ารวจ 
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 

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 
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2) ตัวช้ีวัดด้านการเข้าถึงบริการโทรทัศน์: การรัมชมโทรทัศน์ผ่านช่องทางต่างๆ  

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 ผลจากการส ารวจ 
1. ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ทุกช่องทาง)  
    (% of Households with Digital TV) 

84.9 

   1.1 ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  
        (% of Households with DTT) 

42.6 
 

   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 
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ตัวชี้วัด ผลจากการส ารวจ 

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

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
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ภาคพ้ืนดินและเคเบิลทีวีที่รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสัดส่วน 3.9% ครัวเรือนที่รับชมผ่านระบบ

ภาคพ้ืนดินและดาวเทียมท่ีรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสัดส่วน 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 แต่มีการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพียงระบบเดียวเท่านั้น (ระบบ

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

0.6%  

3) ตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ 

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 

 
ตัวชี้วัด ผลจากการส ารวจ 

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

96.54 
 

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

122 

4. จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ที่แพรภ่าพในเวลาตามผังรายการ   
    (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 
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ตัวชี้วัด ผลจากการส ารวจ 

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 

ส่วนปัญหาในการรับชมโทรทัศน์ของครัวเรือนในด้านต่างๆ พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ประสบปัญหา

ด้านสัญญาณภาพและเสียงขาดหายมากที่สุด เป็นสัดส่วน 29.1% รองมาคือปัญหาด้านภาพไม่คมชัด เสียงไม่

ชัดเจน 22.1% และด้านความสับสนกับการเรียงเลขช่องรายการ 20.6% 

4) ตัวช้ีวัดอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ 

ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ได้จากการส ารวจคือ

ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล มีสัดส่วน

เท่ากับ 88.1% ของประชากรทั้งประเทศ 

นอกจากส ารวจถึงการรับรู้ต่อการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล พบว่า

ครัวเรือนส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล เป็นจ านวน 
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18,791,643 ครัวเรือน หรือ 88.1% เมื่อพิจารณารายภูมิภาคพบว่ากรุงเทพมหานครมีสัดส่วนของครัวเรือนที่

รับรู้มากที่สุด เป็นสัดส่วน 96.6% ส าหรับภูมิภาคที่มีสัดส่วนการรับรู้น้อยที่สุดคือภาคใต้ เป็นสัดส่วน 66.5% 

เท่านั้น หากพิจารณาตามเขตการปกครองพบว่าครัวเรือนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนการรับรู้

ที่ใกล้เคียงกันทั้งสองพ้ืนที ่

ตัวชี้วัด ผลจากการส ารวจ 

1. ร้อยละของประชากรที่รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ 
    โทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล  
    (% of People Awareness of DSO) 

88.1 

5) ตัวช้ีวัดด้านการเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียง 

ส าหรับการส ารวจเพื่อจัดท าตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียงพบว่าครัวเรือนในประเทศ

ไทยที่มีวิทยุกระจายเสียงแบบตั้งโต๊ะมีเท่ากับ 11,087,024 ครัวเรือน เป็นสัดส่วน 52% ของครัวเรือนทั่ว

ประเทศ โดยมจี านวนเครื่องรับสัญญาณวิทยุเฉลี่ยครัวเรือนละ 0.75 เครื่อง  

 
ตัวชี้วัด ผลจากการส ารวจ 

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) ตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง 

ส าหรับพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงของประชากรไทยนั้นมีประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ฟัง

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

สัปดาห์) ช่วงเวลาที่มีการฟังวิทยุน้อยที่สุดคือช่วง 00.01 - 06.00 น. มีการฟังวิทยุเฉลี่ย 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 ผลจากการส ารวจ 
1. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีฟังวิทยุ  46.27 
2. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีฟังวิทยุทุกสัปดาห์  
    (% of population aged 6+ who listen to radio weekly) 

31.74 
 

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

669 

4. จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในแต่ละช่วงเวลา*   
    (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 

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 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดเท่ากับ 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%   
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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

ราคา 5,577 บาทต่อเครื่อง 4) อุปกรณ์แปลงสัญญาณฯ ส าหรับติดตั้งในรถยนต์ (Digital Radio Adaptor) ยินดี

จ่ายที่ราคา 2,692 บาทต่อเครื่อง 5) เครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลในรถยนต์ที่สามารถแสดงข้อความได้ ยินดีจ่าย

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

ราคา 11,885 บาทต่อเครื่อง 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

การพิจารณาโครงการลงทุนของภาครัฐจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-

Benefit Analysis) ต่อส่วนรวมที่จะได้รับจากการลงทุนเพ่ือเป็นการจัดการทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เป็นการวิเคราะห์ทางการเงิน

เพ่ือพิจารณาถึงผลก าไรของโครงการในแง่ของผู้ลงทุนเพ่ือตอบปัญหาความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการ 

หรอืเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ขณะเดียวกันต้องท าการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของโครงการต่อ

ประชาชนในสังคมหรือเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย จากนั้นจึงพิจารณาเสนอทางเลือกตามผลการ

วิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยจะเสนอให้ยอมรับโครงการหากโครงการมีความคุ้มค่าในการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเสนอให้ไม่ยอมรับโครงการ

หากโครงการไม่มีความคุ้มค่าในการวิเคราะห์เชิงปริมาณอีกทั้งยังส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม ส่วนในกรณีที่
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โครงการมีความคุ้มค่าในการวิเคราะห์เชิงปริมาณแต่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม หรือมีผลกระทบทางบวกต่อ

สังคมแต่ไม่มีความคุ้มค่าในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หากจะยอมรับโครงการก็ต้องมีแนวทางช่วยเหลือผู้ที่จะ

ได้รับผลกระทบจากโครงการให้เหมาะสม 

ส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในโครงการฯ เป็นการศึกษาเฉพาะต้นทุนและผลประโยชน์ 

ส่วนเพิ่ม (Incremental Cost and Benefit) โดยเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ให้บริการช่องรายการวิทยุ ผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ผลิต/จัดจ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่าย ผู้ผลิต/จัด

จ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุ ภาครัฐและผู้ฟังวิทยุระหว่างการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบเดิม 

(แอนะล็อก) กับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยในส่วนของการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณได้ก าหนดสมมติฐานของการวิเคราะห์ไว้ดังนี้  

1) การก าหนดมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงที่คาดว่าประเทศไทยจะน ามาใช้ เป็นระบบ 

DAB+ ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลที่ได้รับการรับรองตาม

ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  

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 าหนดให้มีจ 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 
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4) ก าหนดให้มีกรณีศึกษาจ านวน 5 กรณี โดยมีการพิจารณาจากจ านวนผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงใน

ปัจจุบันและการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการบริการชุมชนให้ไม่น้อยกว่า 20% ของคลื่นความถี่

ใน แต่ละพ้ืนที่ของการอนุญาตประกอบกิจการตามแผนแม่บทฯ ดังต่อไปนี้  

 กรณีศึกษาที่ 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   

 กรณีศึกษาที่ 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 

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

x 18 รายการ x 39 พ้ืนที:่ 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 ล้านคนและกรณีที่ 4 

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 าหนดราคาข้ันต่ าการประมูลทีไ่ม่สูงเกินไป รวมทั้งอาจแบ่งงวดการช าระแบบให้

จ่ายช าระต่ าในช่วงปีแรกที่ยังมีจ านวนผู้ฟังน้อย การสนับสนุนเงินลงทุนแก่ผู้ให้บริการช่องรายการระดับ

ท้องถิ่นส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้กระจายเสียงในระบบดิจิตอล การหามาตรการก ากับดูแลให้ราคาค่าเช่า
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โครงข่ายมีความเหมาะสม เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการทุกทุกประเภทสามารถอยู่รอดและให้บริการ

ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนีห้ากพิจารณาด้านผลกระทบต่อ GDP พบว่าทั้ง 5 กรณีศึกษาช่วยเพิ่ม GDP ให้ประเทศตั้งแต่ 

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

เนื่องจากมีการลงทุนติดตั้งและขยายโครงข่ายที่สูงครอบคลุมประชากร 95% ทั้งประเทศและท้ัง 5 กรณีศึกษา

ช่วยเพ่ิมรายได้ให้ภาครัฐทั้งจากการรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการน าส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่  

670 – 2,100 ล้านบาท โดยกรณีศึกษาที่ 5 สร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐได้สูงที่สุดเพราะมีจ านวนผู้ให้บริการช่อง

รายการธุรกิจมากที่สุด 

โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบของทั้ง 5 กรณีศึกษา ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 

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.) 
สัดส่วนสาธารณะ 
: 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

สนิค้าเครื่องรับ

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 

                                           
2 รวมวิทยุแบบตั้งโต๊ะและแบบติดต้ังในรถยนต ์
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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.) 
สัดส่วนสาธารณะ 
: ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชาติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(25:50:25 

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 

มูลค่าธุรกิจของผู้

ให้บริการช่องรายการ

ธุรกิจระดับชาติ* 

98 ล้านบาท 51 ล้านบาท 3 ล้านบาท 51 ล้านบาท 114 ล้านบาท 

มูลค่าธุรกิจของผู้

ให้บริการช่องรายการ

ธุรกิจระดับท้องถิ่น* 

0.04 ล้านบาท -2 ล้านบาท - 0.9 ล้านบาท -0.9 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดต้ังโครงข่ายฯ 

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 

0.12%-26% 0.12%-31% 0.12%-17% 0.12%-29% 0.12%-29% 
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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.) 
สัดส่วนสาธารณะ 
: ธุรกิจ : ชุมชน  

ระดับชาติ 
(50:50:0) 

ระดับท้องถิ่น  
(25:50:25 

rate) 

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) 

สรุปข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการ

กระจายเสียง 

 จากการด าเนินโครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง

ตามเนื้อหางานที่ส าคัญทั้ง 4 ส่วนดังกล่าวข้างต้น ท าให้ได้ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาโดยสรุปดังนี้  

1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

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 ซึ่งการขยายโครงข่ายได้ใช้แนวปฏิบัติดังที่นิยม
กันคือเริ่มขยายโครงข่ายจากพ้ืนที่ในเมืองใหญ่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงก่อนแล้วจึงขยายไปยังพ้ืนที่ที่
มีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่า นอกจากนี้ประเทศไทยโดย กสทช. มีการประกาศแผนการยุติฯ อย่าง
ชัดเจนว่าจะทยอยยุติการรับส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2561 ส าหรับช่องไทยพีบีเอส 
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(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 
ซึ่งหากท้ังสองสถานีพิจารณายุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทั้งหมด 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
ดังกล่าวมาแล้ว กสทช. จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของประชาชนในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล และความพร้อมในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในพื้นที่ที่ท 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 และเมื่อวิเคราะห์ลึก
ลงไปถึงสาเหตุที่คนกลุ่มนี้ไม่ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลพบว่า เหตุผลหลักคือ
พอใจกับการรับชมเฉพาะช่องรายการระบบแอนะล็อก รองลงมาคือเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้ง ตามมา
ด้วยความยุ่งยากในการติดตั้งหรือหาซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณ และยังไม่ได้รับคูปองแลกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณฯ 
ดังนั้นหากประชาชนกลุ่มนี้รับทราบข้อมูลเรื่องการยุติการรับส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกล่วงหน้าและได้รับ
การประชาสัมพันธ์หรือความช่วยเหลือที่เหมาะสมเกี่ยวกับการติดตั้ง อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
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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 

 

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

 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
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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   

ข้อเสนอแนะต่อผู้ให้บริการช่องรายการ 

ผู้ให้บริการช่องรายการควรพัฒนาการให้บริการโดยสร้างเนื้อหาใหม่ที่หลากหลายและตรงความ
ต้องการของผู้ฟัง เพราะเมื่อจ านวนช่องรายการเพ่ิมขึ้นการแข่งขันจะมีความรุนแรงขึ้น ทั้งการแข่งขันกับช่อง
รายการบนช่องทางเดียวกันและยังต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการบนช่องทางอ่ืน เช่น เคเบิล และดาวเทียม เนื้อหา
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) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างประเทศ ประกอบกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

ของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยและผลที่ได้จากการส ารวจการเข้าถึงและพฤติกรรม

การใช้บริการวิทยุกระจายเสียง ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะในส่วนของการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง

ระบบดิจิตอลในประเทศไทย ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ  

 ภาครัฐควรมีแผนการก ากับดูแล และแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอลที่ชัดเจน โดยประกาศให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนและประชาชนทราบล่วงหน้าเพ่ือสร้าง

ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการ และให้เวลาเตรียมความพร้อมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับการ

สัมภาษณ์ผู้ให้บริการช่องรายการในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการมีความเห็นในท านองเดียวกัน

ว่าภาครัฐควรออกนโยบายการด าเนินงานเกี่ยวกับแผนการรับส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลที่

ชัดเจน เช่น แผนการขยายโครงข่าย แนวทางการออกใบอนุญาต ฯลฯ ทั้งนี้ผู้ให้บริการช่อง

รายการค่อนข้างมีความพร้อมสนับสนุนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

แต่ยังไม่มั่นใจในผลตอบแทนของการลงทุนจึงยังไม่สามารถตัดสินใจ ได้รวมทั้งต้องการความ

ชัดเจนในแผนการด าเนินงานจากภาครัฐ   

 ภาครัฐควรก าหนดแนวทางการให้ใบอนุญาตและการด าเนินงานของผู้ประกอบการอย่าง

เหมาะสม กล่าวคือ ราคาเริ่มต้นในการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงประเภท

ธุรกิจไม่ควรสูงเกินไป เนื่องจากผู้ประกอบการจ าเป็นต้องลงทุนเพิ่มทั้งในการติดตั้งระบบใหม่ การ

ผลิตเนื้อหาใหม่ และการประชาสัมพันธ์ท าการตลาดเพ่ือให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุระบบ

ดิจิตอลมากขึ้น นอกจากนี้ควรมกีลไกควบคุม/ก าหนดค่าเช่าโครงข่ายฯ เพ่ือให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

 ภาครัฐควรสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ให้บริการกระจายเสียงให้มาให้บริการกระจายเสียงวิทยุใน

ระบบแอนะล็อก โดยอาจพิจารณาการสนับสนุนเงินทุนในการออกอากาศคู่ขนานในระบบแอนะล็

อกและระบบดิจิตอลส าหรับการเปลี่ยนผ่านในระยะแรก การก าหนดกรอบเวลากันผู้เล่นรายใหม่

ไม่ให้เข้ามาในตลาดเพ่ือให้ผู้กระจายเสียงรายเดิมได้ลงทุนพัฒนาเนื้อหาใหม่ในการดึงดูดผู้ฟัง โดย

ไม่ต้องกังวลเรื่องการแย่งส่วนแบ่งตลาด หรือการอนุญาตให้ผู้กระจายเสียงสามารถเลือกรูปแบบ

การใช้คลื่นความถ่ี โดยไม่มีข้อจ ากัด  

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ฯ พบว่าปัจจัยส าคัญที่ จะส่งผลทางบวกต่อโครงการ

ลงทุนคืออัตราการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล (DAB+ take-up rate) เพราะรายได้ค่าโฆษณาซึ่งเป็น

รายได้ส าคัญของผู้ให้บริการช่องรายวิทยุระบบดิจิตอลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอัตราผู้ฟังวิทยุระบบ

ดิจิตอลสูงพอที่จะท าให้เกิดการโฆษณาได้ ภาครัฐจึงควรพิจารณาแนวทางที่จะเพ่ิมอัตราการรับ

ฟังวิทยุระบบดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว 

 ภาครัฐควรจัดให้มีการส ารวจผลตอบรับและพฤติกรรมการรับฟังวิทยุผ่าน DAB+ ของประชาชน

อย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลการประชาสัมพันธ์ และสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ประกอบการ    
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 ในอนาคตหลังจากให้บริการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล หากมีนโยบายยุติ     

การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก รัฐบาลควรก าหนดเกณฑ์การยุติฯ และ

ประกาศแนวทางด าเนินการรวมทั้งกรอบระยะเวลาล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิด

ความตื่นตัวและเตรียมความพร้อม 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ผลิตรายการและผู้รวบรวมรายการ 

 ผู้ผลิตรายการควรพัฒนาการให้บริการ โดยสร้างเนื้อหาใหม่ที่หลากหลายและตรงความต้องการ
ของผู้ฟัง โดยอาจให้บริการช่องสถานีแก่ผู้ฟังกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche market) เช่น ช่องสถานี
เพลงแนวใดแนวหนึ่ง ช่องสถานีรายการสนทนา ช่องสถานีกีฬาโดยเฉพาะ เป็นต้น ทั้งนี้จากการ
ส ารวจ ความคิดเห็นของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปทีม่ีพฤติกรรมการฟังวิทยุไม่น้อยกว่า 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

เนื้อหาที่น่าสนใจ เป็นส่วนส าคัญที่ส่งเสริมการเติบโตของการรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล ตัวอย่างเช่น 

Commercial Radio Australia (CRA) หน่วยงานตัวแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคธุรกิจใน

ออสเตรเลียได้ท าหน้าที่ในการสนับสนุนให้ประชาชนรับทราบถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่ง

สัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอล โดยการประชาสัมพันธ์ โฆษณา และจัดกิจกรรมการตลาดผ่านหลาย

ช่องทางเพ่ือส่งเสริมการใช้วิทยุดิจิตอลอย่างสม่ าเสมอ   

 ผู้รวบรวมรายการควรคัดเลือกและสนับสนุนการผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจเพ่ือท าให้ผู้ฟังเปลี่ยนมาฟัง
วิทยุระบบดิจิตอล 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการอุปกรณ์ติดตั้งโครงข่าย 

 ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการอุปกรณ์ติดตั้งโครงข่ายควรขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม
ประชากรจ านวนมากอย่างรวดเร็ว โดยแนวทางท่ีนิยมปฏิบัติกันคือเริ่มติดตั้งโครงข่ายจากพ้ืนที่ใน
เมืองใหญ่ที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นก่อนแล้วจึงขยายไปยังพ้ืนที่รอบนอกที่มีประชากร
หนาแน่นน้อยกว่า 
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 ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกควรก าหนดแผนการติดตั้งและขยาย

โครงข่ายล่วงหน้าอย่างชัดเจนและด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่

ผู้ให้บริการช่องรายการในการลงทุนส าหรับให้บริการช่องรายการในระบบดิจิตอล และสร้างความ

มั่นใจให้ประชาชนในการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณวิทยุเพ่ือรับฟังวิทยุระบบดิจิตอล 

นอกจากนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายควรพิจารณาก าหนดค่าเช่าโครงข่ายอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สามารถ

ด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 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 
Electronics Trade Foundation ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุใน
ระบบดิจิตอล ท าให้เครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลมีการวางจ าหน่ายอย่างแพร่หลาย  

 
 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ 

 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ควรส่งเสริมการใช้วิทยุระบบดิจิตอลโดยการ เตรียมความ
พร้อมในการติดตั้งวิทยุดิจิตอลเป็นอุปกรณ์มาตรฐานส าหรับรถยนต์ และร่วมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิตอลเพื่อสร้างการรับรู้และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกใช้ตัวแปลง
สัญญาณส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนวิทยุในรถยนต์  

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท าส ารวจเพื่อจัดท าตัวชี้วัด 

จากการท าส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงและพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์และ

วิทยุในประเทศไทยนั้น ที่ปรึกษาได้พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะ
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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

บกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็น เป็นต้น เพ่ือท าการขอนัดหมายและเข้าสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่างดังกล่าว 

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง: จากการท าส ารวจโดยจัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนจ านวน 6,434 ครัวเรือน   

ทั่วประเทศแล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิงเพ่ืออธิบาย

คุณลักษณะของประชากรในประเทศไทยนั้น ในการส ารวจครั้งต่อไปควรพิจารณาเพ่ิมจ านวน

ครัวเรือนตัวอย่างให้มากขึ้นเพ่ือช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิง

อนุมาน     

 


