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๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
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ส
วนงานเลขานุการ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน@ 

รายงานฉบับน้ีเป�นการสรุปสาระสาคัญของการประชุมทางวิชาการโดยอ�างอิงเน้ือหาจากการประชุมทางวิชาการเท"าน้ัน
แสดงข�อมูลบางส"วนท่ีได�รับมาจากการประชุมทางวิชาการด�วย ดังน้ัน ผู�จัดทารายงานน้ีจึงไม"สามารถยืนยันความถกูต�องของเน้ือหาหรือข�อมูลได�

และขอสงวนความรับผิดท่ีอาจเกิดขึ้น ไม"ว"าทางตรงหรือทางอ�อม อันเกิดมาจากการนารายงานน้ีไปใช�ทุกกรณี
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รายงานฉบับน้ีเป�นการสรุปสาระสาคัญของการประชุมทางวิชาการโดยอ�างอิงเน้ือหาจากการประชุมทางวิชาการเท"าน้ัน ท้ังน้ี รายงานน้ีอาจมีการ
ผู�จัดทารายงานน้ีจึงไม"สามารถยืนยันความถกูต�องของเน้ือหาหรือข�อมูลได� 

อันเกิดมาจากการนารายงานน้ีไปใช�ทุกกรณี 
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__________________________________________ 

๑. การดําเนินงาน  

 ประธาน กสท. เข�าร"วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Matters related to Digital TV 
Broadcasting” ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
๒. วัตถุประสงค@ 

๒.๑ เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนข�อมูลในเรื่องแนวทางปฏิบัติการยุติการส"งสัญญาณโทรทัศนMใน
ระบบแอนะล็อกและการเปลี่ยนผ"านไปสู"การส"งสัญญาณโทรทัศนMในระบบดิจิตอล รวมถึงการเผยแพร"ความรู�
เก่ียวกับนโยบายกํากับดูแลของประเทศไทย 

๒.๒ เพ่ือเสริมสร�างกระบวนการมีส"วนร"วมและยกระดับความสัมพันธMในเครือข"ายความร"วมมือ
ขององคMกรกํากับดูแล อันจะก"อให�เกิดประสิทธิภาพต"อวงการด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนMใน
ระดับสากล 

๒.๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณMการดําเนินงานเก่ียวกับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงและการจัดการด�านคุณภาพของการออกอากาศในระบบดิจิตอล รวมท้ังการจัดสรรช"องโทรทัศนM
และการแก�ไขปRญหารบกวน ตลอดจนรับทราบความคืบหน�า อุปสรรค และแนวทางการแก�ไขปRญหาในการ
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนMขององคMกรกํากับดูแลท่ีเข�าร"วมงาน ซ่ึงข�อมูลท่ีได�จะเป�น
ประโยชนMต"อการวางกรอบนโยบายและยุทธศาสตรMในการดําเนินงานด�านกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศนMของประเทศไทยต"อไปในอนาคต 

 

๓. รายช่ือผู	เข	าร
วมการสัมมนา 

๓.๑ พันเอก ดร.นที ศุกลรัตนM ประธาน กสท และรองประธาน กสทช. 
๓.๒ นางสาวนงลักษณM วัชระเกียรติพงษM เลขานุการประจํา ประธาน กสท. 

 
๔. ผลการดําเนินการ 

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Matters related to Digital TV Broadcasting” นี้ เป�นการ
หารือและแลกเปลี่ยนข�อมูลในเรื่องการยุติการส"งสัญญาณโทรทัศนMในระบบแอนะล็อกและการเปลี่ยนผ"านสู"
การส"งสัญญาณโทรทัศนMในระบบดิจิตอล ท่ีช"วยเอ้ือประโยชนMในการพัฒนาการใช�คลื่นความถ่ีและการจัดการ
ด�านคุณภาพของการออกอากาศในโทรทัศนMระบบดิจิตอล ซ่ึงการประชุมในครั้งนี้ ได�เชิญผู�ร"วมอภิปรายและ



ผู�บรรยายจากหลากหลายองคMกรมาร"วมพูดคุย โดยแบ"งหัวข�ออภิปรายได�แก" การพัฒนามาตรฐานและ
เทคโนโลยีในอนาคตให�เอ้ือประโยชนMต"อระบบโทรทัศนMดิจิตอล แนวทางการจัดสรรช"องโทรทัศนM และแนวทาง
การแก�ไขปRญหารบกวนคลื่นความถ่ี เป�นต�น  

ภาพท่ี ๑ และ ๒ : ตัวแทนจากประเทศต"างๆ 
เข�าร"วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Matters related to Digital TV Broadcasting” 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู�แทนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (นาย Le Van 
Tuan และนาย Nguyen Hoang Cam) กล"าวถึง สภาพการเปลี่ยนผ"านจากระบบการส"งสัญญาณโทรทัศนMใน
ระบบแอนะล็อกและการเปลี่ยนผ"านสู"การส"งสัญญาณโทรทัศนMในระบบดิจิตอลในประเทศเวียดนาม โดยได�
นําเสนอเมืองดานังเป�นกรณีศึกษาในการเปลี่ยนผ"าน ผู�แทนจากประเทศญ่ีปุ̀น (นาย Norifumi Yamaguchi) 
กล"าวถึง ประสบการณMการเปลี่ยนผ"านเข�าสู"โทรทัศนMระบบดิจิตอลและการพัฒนาเทคโนโลยีหลังจากการ
เปลี่ยนเข�าสู"โทรทัศนMดิจิตอลจนถึงปRจจุบัน และผู�แทนจากประเทศไทย (ประธาน กสท. พันเอก ดร.นที               
ศุกลรัตนM) ได�กล"าวถึงการเปลี่ยนผ"านจากระบบการส"งสัญญาณโทรทัศนMในระบบแอนะล็อกไปสู"การส"งสัญญาณ
โทรทัศนMในระบบดิจิตอล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ กระบวนการเปล่ียนผ
านไปสู
โทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศเวียดนาม 
ประเทศเวียดนามมีประชากรจํานวน ๒๑.๓ ล�านครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศนMภาพจอสีในระบบ 

Free to Air แอนะล็อก และมีช"องรายการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท�องถ่ินรวมแล�ว ๑๐๙ ช"อง และ
ในปg พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเทศเวียดนามได�มีการพิจารณาให�เริ่มใช�โทรทัศนMภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลเป�นครั้งแรก
โดยใช�เทคโนโลยี DVB-T เป�นมาตรฐานในการรับส"ง และทางรัฐบาลเวียดนามก็ได�มีการกําหนดนโยบายการ
สัญญาณกระจายเสียงและโทรทัศนMในระบบดิจิตอล รวมท้ังการออกใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการโทรทัศนM 
นอกจากนี้ประเทศเวียดนามยังกําหนดให�มีแผนยุติการรับส"งสัญญาณวิทยุโทรทัศนMในระบบแอนะล็อกในปg 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (Analog Switch Off: ASO) โดยเริ่ม ASO จากเมืองหลัก ๕ เมือง หลังจากนั้น จะเริ่ม ASO ไป
ตามเมืองทางด�านตะวันตกและเมืองทางใต� และจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีของทีวีดิจิตอลให�เป�นมาตรฐาน 
DVB-T2 ในเวลาเดียวกัน ซ่ึงรัฐบาลเวียดนามต้ังเปnาไว�ให�ทุกครัวเรือนสามารถรับชมโทรทัศนMในระบบดิจิตอลได�
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ในการดําเนินการเปลี่ยนผ"านจากโทรทัศนMระบบแอนะล็อกไปสู"โทรทัศนMระบบดิจิตอลนั้น 
กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศเวียดนาม (Ministry of Information and 
Communications) ได�กําหนดกรอบเวลาในการดําเนินการ (Roadmap) ดังนี้  

พ.ศ. ๒๕๕๘ Analog Switch Off ท่ีเมืองดานังเป�นท่ีแรก 

พ.ศ. ๒๕๕๙ Analog Switch Off ในเมืองหลักของประเทศเวียดนาม และตามด�วย ๒๖ จังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่ม Analog Switch Off อีก ๑๘ จังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ทําการ Analog Switch Off พ้ืนท่ีท่ัวประเทศเวียดนาม  

ในปRจจุบันประเทศเวียดนามมีผู�ประกอบกิจการโทรทัศนMท่ีสามารถออกอากาศได�ท่ัวประเทศ
จํานวน ๔ ราย และผู�ประกอบกิจการโทรทัศนMท่ีสามารถออกอากาศในเขตภูมิภาคจํานวน ๖๓ ราย  นอกจากนี้ 
ประเทศเวียดนามมีผู�ประกอบกิจการโทรทัศนMผ"านเคเบิลจํานวน ๓๓ ราย และผู�ประกอบกิจการโทรทัศนM
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลจํานวน ๕ ราย โดยเวียดนามมีวัตถุประสงคMในการเปลี่ยนผ"านสู"โทรทัศนMระบบดิจิตอล
คือ ลดความหลากหลายของช"องรายการทีวี และเพ่ือเพ่ิมคุณภาพให�แก"ผู�รับชมรายการผ"านโทรทัศนM ได�รับชม
ภาพ เสียงท่ีมีคุณภาพ และเนื้อหาของรายการท่ีมีประโยชนMมากยิ่งข้ึน  

ผู�แทนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังได�นําเสนอเมืองดานังว"าเป�นกรณีศึกษาของการ
เปลี่ยนผ"านฯ ท่ีน"าสนใจ กล"าวคือ เมืองดานังเป�นเมืองท"าสําคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มี
ประชาชนอาศัยประมาณหนึ่งล�านคน และเป�น ๑ ใน ๕ เมืองหลักท่ีทางรัฐบาลเวียดนามเริ่มทําการเปลี่ยนผ"าน
ไปสู"โทรทัศนMภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซ่ึงเมืองดานังเป�นเมืองแรกท่ีประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนผ"าน
โทรทัศนMไปสู"ระบบดิจิตอล และมีการยุติการแพร"ภาพโทรทัศนMในระบบแอนะล็อกเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ โดยรัฐบาลได�จัดทําโครงการท่ีช"วยสร�างความม่ันใจให�แก"ผู�ให�บริการโครงข"ายและผู�ประกอบกิจการ
โทรทัศนMในแต"ละพ้ืนท่ีถึงความพร�อมของโครงสร�างในการเปลี่ยนผ"านสู"โทรทัศนMระบบดิจิตอล อีกท้ังยังมีการ
รณรงคMเพ่ือสนับสนุนในการเปลี่ยนผ"านไปสู"โทรทัศนMระบบดิจิตอลด�วยการลดภาษีให�แก"ผู�จําหน"ายหรือผู�ผลิต  
set top box และผู�ผลิตเครื่องส"งและรับสัญญาณด�วย 

นอกจากนี้ ยังได�มีการกล"าวถึงประสบการณMการแก�ไขปRญหาท่ีเกิดจากการเปลี่ยนผ"านไปสู"
โทรทัศนMภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซ่ึงได�แก" 

- ระยะเวลาในการออกนโยบายและข�อตกลงท่ีเก่ียวข�องกับทุกฝ`ายให�เหมาะสม และให�เวลา
ประชาชนและผู�ประกอบกิจการโทรทัศนMในการทําความเข�าใจข�อบังคับ  

- การประชาสัมพันธMข�อมูลข"าวสารท่ีเก่ียวข�องกับการก�าวเข�าสู"ทีวีดิจิตอลให�ท่ัวถึงไม"ว"าจะเป�น
ประชาชนหรือการให�ความรู�แก"พนักงานผู�ท่ีมีส"วนเก่ียวข�องกับการเปลี่ยนผ"านไปสู"ระบบดิจิตอลด�วย  

- การเปลี่ยนผ"านเข�าสู"โทรทัศนMในระบบดิจิตอลส"งผลให�ประชาชนบางกลุ"มตกงานจากการยุติการ
แพร"ภาพโทรทัศนMในระบบแอนะล็อก  

 



๔.๒ การเปล่ียนผ
านสู
โทรทัศน@ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศญ่ีปุQน 

ประเทศญ่ีปุ`นเป�นประเทศผู�นําในการเปลี่ยนผ"านไปสู"โทรทัศนMภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยใน
ปRจจุบันยังคงมีการมุ"งพัฒนาเทคโนโลยีอย"างต"อเนื่อง โดยในท่ีประชุมปฏิบัติการนั้น นาย Norifumi 
Yamaguchi ซ่ึงเป�นตัวแทนของประเทศญ่ีปุ̀นได�กล"าวถึงพัฒนาการในการเปลี่ยนผ"านไปสู"โทรทัศนMระบบ
ดิจิตอล ดังนี้ 

พ.ศ. ๒๕๓๖ เริ่มวิจัยการส"งสัญญาณแบบดิจิตอล 

พ.ศ. ๒๕๔๑ เริ่มยุติการส"งสัญญาณในระบบแอนะล็อก และเปลี่ยนไปสู"การส"งสัญญาณแบบ
ดิจิตอล โดยจะออกอากาศระบบดิจิตอลคู"ขนานไปกับระบบแอนะล็อก หลังจากนั้น จะมีการประชาสัมพันธMให�
ผู�ชมรับทราบเพ่ือแนะนําให�ผู�ชมเปลี่ยนเครื่องรับ สร�างความรู�ความเข�าใจให�กับประชาชน ซ่ึงมีการ
ประชาสัมพันธMบนปnายโฆษณา และตามสถานท่ีสําคัญต"างๆ นอกจากนี้ สถานีในระบบแอนะล็อกจะค"อยๆ ลด
ปริมาณข�อมูลข"าวสาร และค"อยๆ ลดกําลังส"งลง โดยเน�นการให�ข�อมูล รายการเนื้อหาสาระท่ีหลากหลายผ"าน
สัญญาณดิจิตอลแทน การดําเนินการเช"นนี้ก็เพ่ือเป�นการส"งสัญญาณไปยังผู�ชมว"าต�องมีการเปลี่ยนผ"านไปสู"
ระบบดิจิตอล ซ่ึงผู�ชมสามารถรับชมข�อมูลท่ีหลากหลายได�มากกว"า ท้ังนี้ คนญ่ีปุ̀นนิยมรับชมรายการโทรทัศนM
มาก โทรทัศนMจึงมีความสําคัญต"อกิจกรรมการดําเนินชีวิต ซ่ึงโดยเฉลี่ยแล�ว คนญ่ีปุ̀นจะใช�เวลาในการชม
รายการโทรทัศนM ประมาณ ๔ ชั่วโมงต"อวัน และมีเครื่องรับโทรทัศนMในญ่ีปุ̀นประมาณมากกว"า ๑๐๐ ล�าน
เครื่อง  

พ.ศ. ๒๕๔๔ มีการแก�ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนM และเป�นปg
ท่ีทางประเทศญ่ีปุ`นได�เริ่มต�นการยุติการส"งสัญญาณในระบบแอนะล็อก (ASO) โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงเครื่องส"งใน
การออกอากาศจากโทรทัศนMในระบบแอนะล็อกเข�าสู"โทรทัศนMระบบดิจิตอล 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู�ประกอบกิจการโทรทัศนMเริ่มกระจายสัญญาณโทรทัศนMในระบบ
ดิจิตอลสู"เมืองใหญ"ๆ ครอบคลุมครัวเรือนประมาณร�อยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของญ่ีปุ`น  

พ.ศ. ๒๕๕๑ เริ่มมีการประกาศให�ประชาชนรับทราบแผนการ ASO โดยการส"งข�อความวิ่งบน
หน�าจอโทรทัศนMในระหว"างมีโปรแกรมทางสถานีต"างๆ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศญ่ีปุ`นได�ทําการเปลี่ยนผ"านไปสู"โทรทัศนMในระบบดิจิตอลอย"างสมบูรณM และ
ได�มีการพัฒนาเทคโนโลยีการส"งสัญญาณโทรทัศนMอย"างต"อเนื่อง โดยในปRจจุบัน ประเทศญ่ีปุ̀นได�พัฒนาการส"ง
สัญญาณโทรทัศนMท่ีมีความคมชัดสูง (Ultra High Definition TV: UHDTV) โดยเทคโนโลยีดังกล"าวมี 
Resolution ในระดับ 4K และกําลังพัฒนาความคมชัดไปถึงระดับ 8K ซ่ึงมีแผนการท่ีจะส"งสัญญาณท่ีมี
คุณภาพระดับ 8K ภายในปg พ.ศ. ๒๕๖๓ และคาดหวังท่ีจะสามารถให�บริการโทรทัศนMในระบบ 8K ภายในปg 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

ประชาชนในประเทศญ่ีปุ̀นนิยมชมรายการโทรทัศนM โดยเลือกรับชมจากสถานีโทรทัศนM
ภาคพ้ืนดินเป�นหลัก โดยครอบคลุมประชากรประมาณร�อยละ ๙๙.๙ ในแง"นี้ ประชาชนจะได�รับประโยชนM
โดยตรงจากการเปลี่ยนผ"านโทรทัศนMไปสู"ระบบดิจิตอล ยกตัวอย"างเช"น ระบบเตือนภัยสําหรับการเกิดเหตุภัย



พิบัติ ข�อมูลด�านการจราจร และการศึกษาผ"านโทรทัศนMระบบดิจิตอล นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ"านสู"โทรทัศนM
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศญ่ีปุ`นยังสร�างธุรกิจใหม" และสร�างอาชีพให�แก"ประชาชนอีกด�วย  

๔.๓ ประสบการณ@การเปล่ียนผ
านจากโทรทัศน@ระบบแอนะล็อกไปสู
โทรทัศน@ระบบดิจิตอล
ของประเทศไทย 

การบรรยายในท่ีประชุมปฏิบัติการนั้น ประธาน กสท. เน�นกล"าวถึงกระบวนการเปลี่ยนระบบการ
รับส"งสัญญาณวิทยุโทรทัศนMจากระบบแอนะล็อกมาเป�นระบบดิจิตอล การพัฒนาและการสนับสนุนเทคโนโลยี
โทรทัศนMระบบดิจิตอลให�มีการใช�งานอย"างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนMท่ีรองรับการเปลี่ยนผ"านไปสู"ระบบดิจิตอลให�มีความสอดคล�องกัน โดย
ได�กําหนดหลักเกณฑMเพ่ือใช�เป�นกรอบในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการ รวมถึงการดําเนินการต"างๆ
ท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงในหลักเกณฑMดังกล"าวได�กําหนดลักษณะของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนM เป�น ๔ ลักษณะ ได�แก" การให�บริการโครงข"ายกระจายเสียงหรือโทรทัศนM  (Network) การให�บริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกด�านกระจายเสียงหรือโทรทัศนM (Facility) การให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนM 
(Service) และการให�บริการแบบประยุกตM (Application) (ภาพท่ี ๓) 

 
ภาพท่ี ๓: กรอบในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการ 

 

ท้ังนี้ การให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนM (Service) นั้น สามารถแบ"งออกได�เป�น ๒ รูปแบบ 
กล"าวคือ การให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนMท่ีต�องขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี และการให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศนMท่ีไม"ใช�คลื่นความถ่ี (Non-Frequency) โดยการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนM
ท่ีต�องขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี (Frequency) มีการแบ"งลักษณะการให�บริการออกเป�น ๓ ประเภท คือ 
ประเภทบริการสาธารณะ (Public Service) ประเภทบริการชุมชน (Community Service) และประเภท



บริการทางธุรกิจ (Business Service) ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ทําหน�าท่ีกํากับดูแลตามใบอนุญาต สิทธิการใช�งาน 
และลักษณะใช�งาน ดังนี้ 

๑. ใบอนุญาตโครงข"าย (Network License) มีสิทธิ์การให�บริการระบบการเชื่อมโยง 
(Operating Right) 

๒. ใบอนุญาตการให�บริการ (Service License) มีสิทธิ์ในความถ่ี (Spectrum Right) และสิทธิ์
การกระจายเสียง (Broadcasting Right) 

๓. ใบอนุญาตการใช�ประโยชนM (Application License) มีไว�สําหรับการให�บริการสื่อประสมหรือ
การให�บริการอ่ืนทํานองเดียวกัน (Convergence)  

๔. การให�บริการฟรี (Free Services) ซ่ึง กสทช. ได�จัดให�มีบริการฟรีแก"ประชาชนตาม
หลักเกณฑMการเผยแพร"กิจการโทรทัศนMท่ีให�บริการเป�นการท่ัวไป (Must Carry) และหลักเกณฑMรายการ
โทรทัศนMสําคัญท่ีให�เผยแพร"ได�เฉพาะในบริการโทรทัศนMท่ีเป�นการท่ัวไป (Must Have) 

นอกจากนี้ ในการดําเนินการเปลี่ยนผ"านไปสู"โทรทัศนMระบบดิจิตอล สํานักงาน กสทช. ได�กําหนด
กรอบเวลาในการดําเนินการเป�นระยะเวลา ๔ ปg โดยเริ่มต้ังแต" พ.ศ.๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

พ.ศ. ๒๕๕๕  

- จัดทํา Digital Roadmap 
- วางแผนการเปลี่ยนผ"านสู"ระบบโทรทัศนMดิจิตอลภาคพ้ืนดิน ซ่ึงมีการเป�ดใช�คลื่น

ดิจิตอล (DSO: Digital Switch On) เลือกใช�เทคโนโลยีมาตรฐาน DVB-T2 
- กําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง ในการเปลี่ยนผ"านไปสู"การรับส"งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศนMในระบบดิจิตอล 
- จัดเตรียมความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศนMภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
- การจัดทําหลักเกณฑMและวิธีการอนุญาตการประกอบกิจการท่ีเก่ียวข�อง 
- การกําหนดจํานวนและประเภทช"องรายการโทรทัศนMระบบดิจิตอล 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการให�บริการโครงข"าย  
- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวก  
- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนM 

สําหรับช"องรายการบริการทางธุรกิจ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนM 
สําหรับช"องรายการบริการสาธารณะ และช"องรายการบริการชุมชน 



- สํานักงาน กสทช. มีแนวทางการสนับสนุนในการเปลี่ยนผ"านไปสู"การรับชม
โทรทัศนMภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลอย"างท่ัวถึง โดยมีการแจกจ"ายคูปอง
ส"วนลดให�กับทุกครัวเรือนโดยเท"าเทียมกัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- เริ่มจัดทําแผนการยุติการรับส"งสัญญาณวิทยุโทรทัศนMในระบบแอนะล็อก 
(Analogue Switch-Off: ASO) 

ท้ังนี้ จํานวนและประเภทช"องรายการโทรทัศนMระบบดิจิตอลของประเทศไทยนั้น จะมีช"อง
รายการโทรทัศนMในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินท้ังหมด ๔๘ ช"อง โดยแบ"งเป�น ช"องรายการบริการสาธารณะ
จํานวน ๑๒ ช"อง ช"องรายการบริการชุมชนจํานวน ๑๒ ช"อง (ท้ัง ๒ ประเภทใช�วิธีคัดเลือกจาก Beauty 
contest) และช"องรายการบริการทางธุรกิจจํานวน ๒๔ ช"อง โดยใช�วิธีคัดเลือกจากการประมูลคลื่นความถ่ี ซ่ึง
ประเทศไทยเป�นเพียงประเทศเดียวท่ีมีการประมูลคลื่นความถ่ี นอกจากนี้ สําหรับช"องรายการบริการทางธุรกิจ
ได�มีการแบ"งออกเป�น ๔ ประเภท ได�แก" ช"องรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวจํานวน ๓ ช"อง ช"อง
รายการข"าวสารและสาระจํานวน ๗ ช"อง ช"องรายการท่ัวไปแบบความคมชัดปกติจํานวน ๗ ช"อง และช"อง
รายการท่ัวไปแบบความคมชัดสูงจํานวน ๗ ช"อง และในส"วนของการออกแบบการประมูลสําหรับการให�บริการ
โทรทัศนMในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจนั้น ได�กําหนดให�ราคาเริ่มต�นจะเท"ากับราคาข้ันตํ่า และการ
ประมูลจะมีท้ังหมด ๔ รอบตามแต"ละประเภทของช"องรายการ ซ่ึงผลการประมูลนั้นมีมูลค"าท้ังหมด ๑,๑๑๘ 
ล�านยูโร (เม่ือเปรียบเทียบกับราคาเริ่มต�นท่ี ๓๓๒ ล�านยูโร) 

 

ประเภทรายการ  ราคาเร่ิมต	นการประมูล (ล	านยูโร)  ราคาท่ีประมูลได	 (ล	านยูโร) 
วาไรต้ี ความละเอียดสูง (๗ ช
องรายการ)  ๒๓๒  ๕๒๑ 

วาไรต้ี ความละเอียดปกติ (๗ ช
องรายการ)  ๕๘  ๓๕๑ 

ข
าว (๗ ช
องรายการ)  ๓๔  ๒๐๓ 

เด็ก (๓ ช
องรายการ)  ๙  ๔๓ 

รวมท้ังสิ้น  ๓๓๔  ๑,๑๑๘ 

ตารางท่ี ๑: ผลการประมูลช
องดิจิตอลของประเทศไทย 
 
 

 
ประเภทช
องรายการ ชื่อและลําดับช
องรายการ 

๑๒ ช
องรายการประเภทบริการสาธารณะ 

 
๒๔ ช
องรายการประเภทบริการทางธุรกิจ 

 
ช
องรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว 



 
ช
องรายการข
าวและสาระ 

 
ช
องรายการทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 

๒๔ ช
องรายการประเภทธุรกิจ (ต
อ) 

 
ช"องรายการท่ัวไปแบบความคมชัดสูง 

๑๒ ช
องรายการประเภทบริการชุมชน 

 
ตารางท่ี ๒: ช
องรายการในโทรทัศน@ดิจิตอลของประเทศไทย 

 

สํานักงาน กสทช. ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการขยายโครงข"ายในกิจการโทรทัศนMระบบ
ดิจิตอล จึงได�ผลักดันให�มีการขยายโครงข"ายเพ่ือให�ครอบคลุมเพียงพอสําหรับการให�บริการ ซ่ึงได�มีการขยาย
พ้ืนท่ีครอบคลุมสัญญาณโทรทัศนMภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลไปแล�วในสถานีหลักจํานวน ๓๙ สถานี ซ่ึงครอบคลุม
พ้ืนท่ีมากกว"าร�อยละ ๘๕ ของครัวเรือนท้ังหมด และในอนาคตกําลังดําเนินการขยายโครงข"ายให�ครอบคลุมท่ัว
ประเทศภายใน ๔ ปg   

และเพ่ือให�การเปลี่ยนผ"านจากโทรทัศนMในระบบแอนะล็อกไปสู"ระบบดิจิตอลมีความราบรื่น 
สํานักงาน กสทช. มีการวางแผนให�ความช"วยเหลือแก"ประชาชนและบุคคลท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 

- สํานักงาน กสทช. นํารายได�ส"วนหนึ่งจากการประมูลคลื่นความถ่ีมาเป�นกองทุนในการพัฒนา
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศนM 

- สํานักงาน กสทช. มีข�อตกลงร"วมกับคณะกรรมการกองทุนวิจัยและการพัฒนา ในการอนุญาต
ให�รายได�ส"วนหนึ่งจากการประมูลคลื่นความถ่ี นํามาใช�เพ่ือประโยชนMสาธารณะ 

- สํานักงาน กสทช. ได�อนุมัติเงินกองทุนบางส"วนในการวางแผนสนับสนุนการเปลี่ยนผ"านไปสู"
โทรทัศนMดิจิตอลโดยการแจกคูปองแทนเงินสดมูลค"า ๖๙๐ บาทแก"ทุกครัวเรือน  

นอกจากนี้ พันเอก ดร.นทีฯ ยังกล"าวถึงแนวโน�มและทิศทางของโทรทัศนMในระบบดิจิตอลของ
ไทยว"ามีการเติบโตไปด�วยดี ซ่ึงจากการสํารวจความนิยมในการรับชมกิจการโทรทัศนMพบว"า การให�บริการ
โทรทัศนMในระบบดิจิตอลได�รับการยอมรับจากประชาชนมากข้ึน ซ่ึงจะส"งผลให�เริ่มมีส"วนแบ"งทางการตลาดเพ่ิม



มากข้ึน ในขณะท่ีการให�บริการโทรทัศนMในระบบแอนะล็อกมีส"วนแบ"งการตลาดลดลง โดยข�อมูลล"าสุดพบว"า 
ในปg ๒๕๕๙ ระบบดิจิตอลมีส"วนแบ"งผู�รับชมอยู"ท่ีร�อยละ ๔๑ และระบบแอนะล็อกมีส"วนแบ"งผู�รับชมอยู"ท่ีร�อย
ละ ๕๙ (ภาพท่ี ๔) แต"อย"างไรก็ตาม แนวโน�มการขยายตัวของส"วนแบ"งผู�ชมในระบบดิจิตอลจะมีมากข้ึน 
เนื่องจากปRจจัยจากการสนับสนุนการแจกคูปองสําหรับการซ้ือกล"องรับสัญญาณดิจิตอล และปRจจัยด�านเนื้อหา
รายการท่ีน"าสนใจ  

 
ภาพท่ี ๔: แนวโน	มส
วนแบ
งผู	ชมโทรทัศน@ของไทย (ระบบแอนะลอ็กและระบบดิจิตอล) 

 

 

ภาพท่ี ๕ และ ๖: บรรยากาศการบรรยายของประธาน กสท. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Matters related to 
Digital TV Broadcasting” ณ เมอืงดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน 
๕.๑ การเป�นผู�บรรยายในหัวข�อ “Matters related to Digital TV Broadcasting” ของ

ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตนM ถือได�ว"าเป�นโอกาสสําคัญท่ีจะทําให�หน"วยงานกํากับดูแลด�านกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศนMของประเทศเวียดนาม ได�รับรู�ถึงนโยบายและสถานการณMการเปลี่ยนผ"าน



จากโทรทัศนMในระบบแอนะล็อกไปสู"โทรทัศนMระบบดิจิตอลของประเทศไทย ซ่ึงผู�เข�าร"วมประชุมปฏิบัติการต"าง
ให�ความสนใจต"อนโยบายและกรณีศึกษาของประเทศไทยเป�นอย"างมาก 

๕.๒ การเข�าร"วมประชุมของฝ`ายบริหารและพนักงานของสํานักงาน กสทช. เป�นโอกาสสําคัญใน
เรียนรู�และแลกเปลี่ยนประสบการณMด�านนโยบายกับประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึง
สามารถนํามาประยุกตMใช�ในการนํามากําหนดนโยบายของประเทศไทยในอนาคตได� 

 
 

 

 

 
 


