
 

 

สท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

น ำเสนอ ส ำนักกิจกำรโทรทัศน์ในระบบดิจติอล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

วันท่ี 23 กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2561 
บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ำกัด เลขที่ 89 อำคำร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 10 ยูนิต 1006  

ถนน รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 085-419-2419, 02-003-9778 โทรสำร 02-003-9778 

 

รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง 
และรายงานประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA)   

 



 

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 2 

 กิตติกรรมประกาศ 

กำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และ

รำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง (RIA) เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ เนื่องจำกได้รับข้อมูลที่

จ ำเป็นต้องใช้ในกำรศึกษำ รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำรส ำนักงำน กสทช. ในส ำนักต่ำงๆ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรก ำกับกำรท ำงำนและตรวจรับงำน และส ำนักกิจกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ที่ได้ให้ข้อคิดเหน็ในกำรปรับปรุงพัฒนำรำยงำนภำยใต้โครงกำรฯ ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 

นอกจำกนี้ คณะที่ปรึกษำขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกำรกระจำยเสียง อันประกอบด้วยผู้

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิต เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง 

สมำคมและสมำพันธ์ ตัวแทนภำคประชำชน นักวิชำกำร และคณะอนุกรรมกำรฯ ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุมรับฟังควำมเห็นเฉพำะกลุ่ม ทั้ง 2 ครั้ง แก่คณะที่ปรึกษำในกำรน ำไป

ปรับปรุง (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง แผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกระจำยเสียงของ

ประเทศไทย รำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และรำยงำนประเมินผลกระทบใน

เชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำน

ฉบับสมบูรณ์ในเล่มนี้ 

คณะที่ปรึกษำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ในโครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือทบทวนร่ำง

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง (RIA) จะ

เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและ

สำธำรณะ หำกรำยงำนขั้นสุดท้ำยมีส่วนบกพร่องประกำรใด คณะที่ปรึกษำยินดีน้อมรับและขออภัยมำ ณ ที่นี่ 

        คณะที่ปรึกษำ 

         บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ำกัด 
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บทสรุปผู้บริหาร 

กำรด ำเนินโครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และรำยงำน

ประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง (RIA) ของส ำนักงำน กสทช. มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม

ข้อมูล ศึกษำรำยงำนที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง แผนงำน

(Roadmap) กำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงของประเทศไทย รำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง (RIA) และรำยงำนประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ร่ำงแผนและรำยงำนดังกล่ำวมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียงส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก  และแนวทำงกำรเริ่มรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่มีควำมเหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย 

เนื้อหำงำนที่ส ำคัญและมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในรำยงำนฉบับนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 

สถำนกำรณ์ปัจจุบันของกิจกำรกระจำยเสียงในประเทศไทย ส่วนที่ 2 กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกำรกระจำยเสียงและกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  ส่วนที่ 3 กำรพัฒนำ (ร่ำง) 

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และแผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย 

ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และกำรประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ

และสังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษำ

โดยผลกำรด ำเนินงำนของเนื้อหำงำนแต่ละส่วนสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 สถานการณ์ปัจจุบันของกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย 

 ที่ปรึกษำได้แบ่งผลกำรศึกษำออกเป็น 6 เรื่องได้แก่ 1. ควำมส ำคัญของวิทยุกระจำยเสียงต่อประชำชน

ไทย 2. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในปัจจุบัน 3. สภำพตลำดกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงของประเทศไทย 

4. สภำพตลำดกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงของประเทศไทยบนแพลตฟอร์มอ่ืน 5. กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ก ำกับดูแลและหน่วยงำนภำครัฐ และกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล และ 6. กำรวิเครำะห์ SWOT ของกิจกำรกระจำยเสียง ซ่ึงสำมำรถสรุปได ้ดังนี้ 
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1) ความส าคัญของวิทยุกระจายเสียงต่อประชาชนไทย 

 กิจกำรกระจำยเสียงหรือที่ประชำชนทั่วไปรู้จักกันในชื่อวิทยุกระจำยเสียงนั้น เป็นสื่อสำรมวลชน

ประเภทหนึ่งที่ถือเป็นบริกำรขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนไทย ซึ่งประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน

กำรใช้บริกำร (Free-to-Air Service) และเป็นบริกำรที่สำมำรถกระจำยข้อมูลข่ำวสำรและสื่อเนื้อหำโดย

ครอบคลุมพ้ืนที่ในวงกว้ำงและครอบคลุมประชำชนหลำกหลำยกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลทั่วไป ผู้อยู่อำศัยใน

พ้ืนที่ชนบทห่ำงไกล ผู้พิกำร ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ด้อยโอกำสในสังคม ท ำให้ประชำชนไทยได้รับโอกำสในกำร

เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่เท่ำเทียมกัน และได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ หลำกหลำย 

และรอบด้ำน กิจกำรกระจำยเสียงจึงได้รับควำมนิยมจำกประชำชน และมีอิทธิพลต่อควำมคิดและพฤติกรรม

ของประชำชน ทั้งในด้ำนวัฒนธรรมควำมเป็นอยู่ ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม และด้ำนกำรส่งเสริมควำมรู้ของ

ประชำชน ดังนั้น กิจกำรกระจำยเสียงจึงเป็นสื่อหนึ่งที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน

ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถิ่นอย่ำงมีนัยส ำคัญมำอย่ำงยำวนำน วิทยุกระจำยเสียงยังเป็นช่องทำง

หนึ่งที่ภำครัฐใช้ติดต่อสื่อสำรกับประชำชนในกำรแจ้งเหตุด่วนภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน และกำรเผยแพร่ข้อมูล

ข่ำวสำรเพ่ือรำยงำนสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นให้ประชำชนทรำบอย่ำงทันท่วงที รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือให้

กำรช่วยเหลือประชำชนในพ้ืนที่ประสบภัย เป็นต้น ดังนั้น วิทยุกระจำยเสียงจึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำร

ช่วยลดผลกระทบและควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน รวมถึงสร้ำงเสถียรภำพ

และควำมม่ันคงทำงสื่อให้กับประเทศ 

 2) การประกอบกิจการกระจายเสียงในปัจจุบัน 

 ในปัจจุบัน ประเทศไทยสำมำรถแบ่งรูปแบบกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงออกเป็น  

2 ประเภทหลัก คือ  

1. สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก หรือผู้ประกอบกิจการรายเก่า เป็นผู้ประกอบกิจกำรที่

ด ำเนินกำรก่อน พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

บังคับใช้ ซึ่งในปัจจุบันกิจกำรกระจำยเสียงในประเทศไทยเป็นบริกำรกระจำยเสียงในระบบ

แอนะล็อกท้ังหมด และสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 สถำนีหลัก คือ 

(1) สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. (FM) จ านวนทั้งสิ้น 313 สถานี  

มีหน่วยงำนหลักที่เป็นเจ้ำของสถำนี ดังต่อไปนี้ กองทัพไทยเป็นเจ้ำของสถำนี
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จ ำนวน 89 สถำนี กรมประชำสัมพันธ์เป็นเจ้ำของสถำนีจ ำนวน 88 สถำนี  

อสมท. เป็นเจ้ำของสถำนีจ ำนวน 60 สถำนี กรมต ำรวจเป็นเจ้ำของสถำนี

จ ำนวน 37 สถำนี และอีก 39 สถำนีที่อยู่ภำยใต้หน่วยงำนอื่นๆ  

(2) สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอ.เอ็ม. (AM) จ านวนทั้งสิ้น 193 สถานี  

มีหน่วยงำนหลักที่เป็นเจ้ำของสถำนี ดังต่อไปนี้ กองทัพไทยเป็นเจ้ำของสถำนี 

112 สถำนี กรมประชำสัมพันธ์เป็นเจ้ำของสถำนี 57 สถำนี และหน่วยงำนอ่ืน

อีก 24 สถำนี  

2. ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุชุมชนเดิม เป็นสถำนีวิทยุที่

ได้รับอนุญำตให้เป็นผู้ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงที่สำมำรถออกอำกำศได้ตำม

ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง  

พ.ศ. 2555 โดยปัจจุบัน มีจ ำนวนทั้งสิ้น 4,177 สถำนีทั่วประเทศไทย แบ่งผู้ประกอบกิจกำร

วิทยุออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภททำงธุรกิจ 3,240 สถำนี ประเภทบริกำรสำธำรณะ 741 

สถำนี และประเภทบริกำรชุมชน 196 สถำนี1  

นอกจำกนี้ กำรประกอบกิจกำรของสถำนีวิทยุทดลองฯประกอบกิจกำรกระจำยเสียงยังก่อให้เกิด

ปัญหำรบกวนวิทยุสื่อสำรในกำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศ ซึ่งย่ำนคลื่นควำมถี่ที่ถูกรบกวนเป็นย่ำนควำมถี่ที่ใช้

ส ำหรับเครื่องช่วยกำรเดินอำกำศในกำรบอกทิศทำงและแนวกึ่งกลำงทำงวิ่งเพื่อให้อำกำศยำนลงสู่สนำมบินโดย

ปลอดภัย ในปัจจุบันบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด (บวท.) ได้ร่วมกับส ำนักงำน กสทช. เพ่ือแก้ไข

ปัญหำดังกล่ำวและส่งผลให้แนวโน้มของกำรรบกวนวิทยุสื่อสำรในกำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศมีแนวโน้ม

ลดลง 

3) สภาพตลาดกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย 

วิทยุกระจำยเสียงเป็นหนึ่งในสื่อหลักที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำยและไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้

บริกำร จำกผลส ำรวจกำรเข้ำถึงกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงของประชำชนไทยในปัจจุบัน ประเทศไทยมี

จ ำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณวิทยุอยู่ทั้งสิ้น 11 ,087,024 ครัวเรือน ณ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งคิดเป็น 

ร้อยละ 52 ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย2 นอกจำกนี้ ในปัจจุบันมีประชำชนร้อยละ 46 รับฟัง

                                           
1 ที่มำ: https://broadcast.nbtc.go.th/radio/  ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2561 
2 ที่มำ: รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง, ส ำนักงำน กสทช., พ.ศ. 2560 
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วิทยุกระจำยเสียง โดยประชำชนผู้รับฟังวิทยุกระจำยเสียงฟังวิทยุมำกกว่ำ 3 วันต่อสัปดำห์ขึ้นไป3 ประชำชน

ส่วนใหญ่รับฟังวิทยุแบบตั้งโต๊ะและเครื่องรับฟังสัญญำณวิทยุในรถยนต์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยจะมีกำร

รับฟังวิทยุในวันธรรมดำ ในช่วงเวลำ 15.01 - 19.00 น. มำกที่สุด ผลกำรส ำรวจแสดงให้เห็นว่ำประชำชน

จ ำนวนมำกยังคงมีควำมต้องกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในชีวิตประจ ำวันอยู่ แต่ประสบปัญหำกำรรับฟัง

วิทยุกระจำยเสียงที่มีคลื่นสัญญำณรบกวนและมีคุณภำพเสียงไม่ชัดเจน 

 ในปัจจุบันมูลค่ำโฆษณำในตลำดวิทยุกระจำยเสียงมีแนวโน้มลดลง แต่ขณะเดียวกัน มูลค่ำโฆษณำผ่ำน

สื่อดิจิตอลกลับมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด เนื่องควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี รวมถึงกำรเติบโตของบริกำร

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงเทคโน โลยีผ่ำนอุปกรณ์ที่สำมำรถทดแทน

วิทยุกระจำยเสียงได้ดียิ่งขึ้น นั่นคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ที่สำมำรถรับฟังได้ สิ่งนี้

ถือเป็นควำมเสี่ยงปัจจัยหนึ่งที่ควรค ำนึงถึง เนื่องจำกผู้บริโภคอำจหันไปรับฟังสื่อดิจิตอลอ่ืนๆ ที่มีเนื้อหำ

หลำกหลำยและน่ำสนใจมำกกว่ำ และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นในอนำคต ดังนั้นมูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อ

วิทยุกระจำยเสียงจึงมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรเข้ำมำของสื่อดิจิตอล 

4) สภาพตลาดกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยบนแพลตฟอร์มอ่ืน 

กำรเกิดขึ้นของบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสู งส่งผลให้เกิดบริกำรรูปแบบใหม่ที่ผู้ให้บริกำรใช้

ประโยชน์จำกโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตในกำรส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บริกำรปลำยทำง นั่นคือ บริกำร Over-the-Top 

Service หรือ OTT ซึ่งสำมำรถให้บริกำรส่งผ่ำนข้อมูลทั้งในรูปแบบข้อควำม ภำพ และเสียงได้ด้วยเทคโนโลยี

สตรีมมิ่ง (Streaming Technology) โดยบริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่ส่งผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตเรียกว่ำ

บริกำรวิทยุออนไลน์ (Online Radio) หรือบริกำรอินเทอร์เน็ตเรดิโอ (Internet Radio) ซึ่งสำมำรถ

ออกอำกำศสื่อเนื้อหำในรูปแบบรำยกำรสดเหมือนกับกำรรับฟังผ่ำนช่องทำงวิทยุ ท ำให้ผู้ประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงมีทำงเลือกทำงด้ำนเทคโนโลยีในกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นนอกจำกกำรรับส่งสัญญำณผ่ำนระบบ

คลื่นควำมถี่  ในปัจจุบัน ผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำออกอำกำศรำยกำรวิทยุของตนผ่ำนทั้งช่องทำง

วิทยุกระจำยเสียง และวิทยุออนไลน์ เช่น 1) เอไทม์ มีเดีย4 2) สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย กรม

ประชำสัมพันธ์5 และ 3) บีอีซี เทโร เรดิโอ6 เป็นต้น นอกจำกนี้ เทคโนโลยีสตรีมมิ่งยังได้รับกำรน ำไปใช้ในกำร

ให้บริกำรมิวสิคสตรีมมิ่ง (Music Streaming) ซึ่งเป็นบริกำรส ำหรับกำรฟังเพลงโดยเฉพำะ เช่น 1) Spotify 2) 

                                           
3 ที่มำ: ผลส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง ในโครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง ส ำนักงำน กสทช. 
4 ที่มำ: www.atimemedia.com 
5 ที่มำ: http://nbt.prd.go.th/home.html 
6 ที่มำ: http://www.becteroradio.com/ 
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Apple Music และ 3) Joox บริกำรมิวสิคสตรีมมิ่งจึงนับเป็นบริกำรที่สำมำรถทดแทนบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงที่มีเนื้อหำรำยกำรประเภทเพลงได้  

 กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงด้วยเทคโนโลยีอ่ืนอย่ำงบริกำรอินเทอร์เน็ตเรดิโอ (Internet Radio) 

และบริกำรมิวสิคสตรีมมิ่ง (Music Streaming) ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นควำมท้ำทำยและควำมเสี่ยงของกำรเริ่ม

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเนื่องจำกบริกำรดังกล่ำว  เป็นบริกำรที่สำมำรถทดแทนบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงทั้งในระบบแอนะล็อกและในระบบดิจิตอลได้ นอกจำกนี้บริกำรอินเทอร์เน็ตเรดิโอ (Internet 

Radio) และบริกำรมิวสิคสตรีมมิ่ง (Music Streaming) เป็นบริกำรที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงท ำให้บริกำรดังกล่ำวมี

ฐำนผู้ฟังแล้วในระดับหนึ่งในขณะที่บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังไม่มีกำรเริ่มให้บริกำรจึงยังไม่มี

ฐำนผู้ฟังในปัจจุบัน 

5) การด าเนินงานของหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมเพื่อ

เริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ประเทศไทยได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในอดีตส ำนักงำน กสทช. มีกำรได้ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ITU 

WorldDAB อสมท. กองทัพบก และกรมประชำสัมพันธ์เพ่ือทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล ท ำกำรทดสอบทำงด้ำนเทคนิค และแพร่ภำพออกอำกำศเนื้อหำรำยกำรดิจิตอล โดย มี

วัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบด้ำนเทคนิคกำรออกอำกำศ อุปกรณ์ ขอบเขต และกำรให้บริกำรที่เหมำะสมส ำหรับ

กำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือน ำมำพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเริ่มรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในอนำคต ทั้งนี้ กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นประเด็นส ำคัญที่จะต้องมีกำรก ำหนดนโยบำยและแผนในกำรด ำเนินงำน

ที่ชัดเจนต่อไป 

 6) การวิเคราะห์ SWOT ของกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย 

จำกสถำนกำรณ์ของกิจกำรกระจำยเสียงระบบแอนะล็อกในปัจจุบันและสภำพปัญหำด้ำนกำรรับฟัง

วิทยุกระจำยเสียงที่เกิดขึ้น ประกอบกับกำรพิจำรณำแนวโน้มของเทคโนโลยีในกิจกำรกระจำยเสียง ที่ปรึกษำ

ได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวออกมำเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของ

กิจกำรกระจำยเสียงในประเทศไทยในปัจจุบัน  
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กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงของประเทศไทยมีจุดแข็ง คือ บริกำรวิทยุกระจำยเสียงเป็นบริกำรขั้นพ้ืนฐำน

ของประชำชนและไม่มีค่ำใช้จ่ำย รวมถึงเป็นสื่อหลักของภำครัฐในกำรติดต่อสื่อสำรกับประชำชน แต่ใน

ขณะเดียวกันวิทยุกระจำยเสียงของประเทศไทยยังคงเป็นกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกซึ่ง

ส่งผลให้มีจุดอ่อนในกำรให้บริกำร คือ มีคลื่นรบกวนและมีคุณภำพเสียงไม่ชัดเจน แต่ถึงกระนั้น กิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงยังคงมีโอกำสในกำรพัฒนำ จำกกำรที่ประเทศไทยสำมำรถเปลี่ยนระบบกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกให้เป็นระบบดิจิตอล (เทคโนโลยี DAB+) ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยสำมำรถ

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นสื่อที่สร้ำงเสถียรภำพและควำมมั่นคงให้กับประเทศ แต่

เนื่องจำกในปัจจุบัน ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มอ่ืนๆ ที่อำจทดแทนวิทยุกระจำยเสียงได้ สิ่งนี้จึงเป็นอุปสรรค

ของกิจกำรกระจำยเสียงที่ต้องมีกำรพิจำรณำ ซึ่งรำยละเอียดของผลกำรวิเครำะห์ SWOT ของกิจกำรกระจำย

เสียงในประเทศไทย มีดังนี ้

ตำรำงที่ บ - 1 :  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของกิจกำรกระจำยเสียงในประเทศไทย 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

• เป็นบริกำรขั้น พ้ืนฐำนของประชำกรไทย ซึ่ ง

สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้

บริกำร (Free-to-Air) 

• สำมำรถกระจำยข่ำวและสื่อเนื้อหำโดยครอบคลุม

พ้ื น ที่ ไ ด้ อ ย่ ำ ง ก ว้ ำ ง ข ว ำ ง  แ ล ะค ร อบ ค ลุ ม

หลำกหลำยกลุ่มเป้ำหมำย 

• วิทยุกระจำยเสียงเป็นสื่อหลักของภำครัฐในกำร

สื่อสำรกับภำคประชำชน 

• อุปกรณ์รับสัญญำณวิทยุมีระดับรำคำเริ่มต้นที่ไม่สูง

มำก ซึ่งผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงได้ นอกจำกนี้ยัง

เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัง้อยู่ในรถยนต์เป็นส่วนมำก 

• บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในปัจจุบันพบปัญหำ

เรื่องกำรมีคลื่นสัญญำณรบกวนขณะรับฟัง 

• บริกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบแอนะล็อกมี

คุณภำพเสียงที่ไม่ชัดเจน 

• ให้บริกำรได้แค่บริกำรประเภทเสียงเพียงอย่ำง

เดียว 
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ส่วนที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและการให้บริการวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอล 

ที่ปรึกษำได้ท ำรวบรวมข้อมูลและรำยงำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียงในประเทศไทย 

โดยรวมถึงกฎหมำย ประกำศ กสทช. ค ำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกับกิจกำรกระจำยเสียง อีกทั้งศึกษำรำยงำนและ

ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยสำมำรถจ ำแนกแหล่งข้อมูลที่ได้ศึกษำออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  

1. รำยงำนและข้อเสนอแนะของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ และองค์กรสำกลที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร

กระจำยเสียง 2. รำยงำนสรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นและรำยงำนต่ำงๆ ที่จัดท ำโดยส ำนักงำน กสทช. หรือ 

คณะอนุกรรมกำร หรือ คณะท ำงำน 3. รำยงำนจำกหน่วยงำนก ำกับดูแลและหน่วยงำนในต่ำงประเทศ  

4. บทเรียนจำกกำรด ำเนินงำนโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย  และ 5. กฎหมำย 

ประกำศ กสทช. ค ำสั่ง และแผนพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียง เพ่ือให้ได้มำซึ่งแนวทำงกำรพัฒนำ

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

• เทคโนโลยี DAB+ มีประโยชน์ในหลำกหลำยด้ำน 

เช่น คุณภำพเสียงมีควำมชัดเจนขึ้น มีควำมจุที่

สำมำรถรองรับจ ำนวนสถำนีวิทยุ ได้มำกขึ้น  

ท ำให้บริกำรวิทยุฯ เกิดมูลค่ำเพ่ิม และคลื่นควำมถี่

เกิดกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• คลื่นควำมถี่ที่เหมำะสมส ำหรับเทคโนโลยี DAB+  

(VHF Band III) ก ำลังจะว่ำงลงในอนำคตอันใกล้ 

ท ำให้ประเทศไทยสำมำรถใช้ประโยชน์จำกคลื่น

ควำมถี่นี้ในกำรพัฒนำกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงได้    

• เทคโนโลยี DAB+ สำมำรถให้บริกำรได้ทั้งบริกำร

ประเภทเสียงและประเภทข้อมูล ก่อให้เกิดบริกำร

ใหม่บนบริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

• ภำครัฐมีโอกำสในกำรสร้ำงเสถียรภำพและควำม

มั่นคงทำงสื่อให้กับประเทศเพ่ิมมำกข้ึน 

• ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงมีทำงเลือกทำงด้ำน

เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรให้บริกำรจำกกำรเข้ำมำของ

บริกำร Over-the-top (OTT) ซึ่งส่งข้อมูลใน

รูปแบบข้อควำม ภำพ หรือเสียงไปยังผู้ใช้บริกำร

ปลำยทำงผ่ ำนโครงข่ ำย อิน เทอ ร์ เน็ ตด้ วย

เทคโนโลยีสตรีมม่ิง (Streaming Technology) 

• ผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรใช้บริกำรที่คล้ำยคลึง

กับบริกำรวิทยุกระจำยเสียง เช่น บริกำรวิทยุ

อินเทอร์เน็ต (Internet Radio) บริกำรมิวสิค

สตรีมมิ่ง (Music Streaming) และบริกำรพ็อด

คำสท์ (Podcast) ซึ่งอำจเป็นบริกำรทดแทน 

(Substitute Services) ของบริกำรวิทยุ 

กระจำยเสียง  
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กิจกำรกระจำยเสียงที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์และจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียงให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น ซ่ึงประเด็นหลักที่มีควำมส ำคัญและจะต้องน ำมำประกอบกำรพิจำรณำใน

กำรจัดท ำแนวทำงและแผนกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศสำมำรถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านเทคโนโลยีการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล : เทคโนโลยีที่เหมำะสม

ส ำหรับกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทย คือ เทคโนโลยี DAB+ 

2. ด้านเทคโนโลยีเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล: กำรก ำหนดมำตรฐำนและ

กำรท ำงำน (Function) ขั้นต่ ำของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลเป็นสิ่งที่ควร

ท ำ เนื่องจำกกำรก ำหนดมำตรฐำนและกำรท ำงำนขั้นต่ ำจะเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้สำมำรถใช้

บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้อย่ำงมีคุณภำพ 

3. ด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับวิทยุกระจายเสียง: คลื่นย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF 

Band III) จะถูกน ำมำจัดสรรเพ่ือให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เนื่องจำกเป็นย่ำน

ควำมถี่ที่เหมำะสมส ำหรับกำรรับส่งสัญญำณผ่ำนเทคโนโลยี DAB+ นอกจำกนี้ กำรจัดสรรคลื่น

ควำมถี่เพ่ือให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกในอนำคตมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียงของไทยเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกจะเป็นกำรป้องกันกำรรบกวนซึ่งกันและกัน

ของคลื่นควำมถี่และกำรใช้งำนคลื่นควำมถ่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการ: แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรอนุญำต

ให้ใช้คลื่นควำมถี่และกำรประกอบกิจกำรแต่ละประเภทจะเป็นไปตำม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น

ควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยจะใช้วิธีกำรคัดเลือกในกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตประกอบ

กิจกำรบริกำรสำธำรณะและใบอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรชุมชน ในขณะเดียวกัน จะใช้

วิธีกำรประมูลในกำรคัดเลือกผู้ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ 

5. ด้านการอนุญาตให้บริการโครงข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวก: กำรอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำย

และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกจะเป็นกำรคัดเลือกโดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น 

แผนกำรให้บริกำร มำตรฐำนกำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรเช่ำใช้โครงข่ำย  ควำมพร้อมด้ำน

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน และควำมพร้อมด้ำนกำรให้บริกำรโครงข่ำย 
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6. ด้านการทดลองระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล : ในกำรคัดเลือก

ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองฯ จะพิจำรณำจำกควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ นอกจำกนี้ ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองฯ 

จะต้องสำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ได้  

7. ด้านการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ: เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลต้องกำรเงินลงทุนจ ำนวนมำก กำรได้รับกำรสนับสนุนภำครัฐนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัย

ส ำคัญของกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

กำรช่วยเหลือด้ำนเงินทุน กำรวำงแผนกำรเปลี่ยนผ่ำน และกำรขยำยโครงข่ำยที่เหมำะสมโดย

หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลจึงเป็นเรื่องจ ำเป็นในกำรจะท ำให้ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถประกอบธุรกิจ

ได้ในระยะยำว 

8. ด้านการประชาสัมพันธ์: กำรประชำสัมพันธ์ถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเพ่ิมควำมตระหนักรู้ของ

ประชำชนถึงประโยชน์ของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดควำมเข้ำใจและ

รับรู้ในกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และเป็นกำรจูงใจผู้บริโภคให้เปลี่ยนจำก

กำรฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล 

9. ด้านการยุติการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก : ในกำรพิจำรณำเพ่ือยุติกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะต้องมีกำรค ำนึงถึงควำมครอบคลุมของโครงข่ำย

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และจ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ทั้งนี้ เพ่ือ

เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะไม่มีปัญหำใดๆ

เกิดขึ้นตำมมำในภำยหลัง7 

นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำได้ท ำกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จจำกกำรศึกษำรำยงำนข้ำงต้น โดยสำมำรถ

สรุปเป็นปัจจัยควำมส ำเร็จและกำรน ำมำปรับใช้ส ำหรับประเทศไทยได้ ดังนี้ 

 

 

 

                                           
7 ที่มำ: รำยงำนผลกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง และคู่มือกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ
ดิจิตอล, ส ำนักงำน กสทช., 2560 
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ตำรำงที่ บ - 2 : ปัจจัยควำมส ำเรจ็และกำรน ำมำปรับใช้ส ำหรบัประเทศไทย 

ประเด็นส าคัญ รายละเอียด 
มำตรฐำนขั้นต่ ำของ

เครื่องรับสญัญำณใน

ระบบดิจติอล 

มำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับสัญญำณในระบบดิจติอลควรมีคณุสมบัติดังนี้ 

1.) สำมำรถรับย่ำนควำมถีสู่งมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ได้  

2.) สำมำรถถอดรหัสของเสียงท่ีถูกส่งมำด้วยเทคโนโลยี MPEG-4 HE AACv2 ได้ และ  

3.) สำมำรถถอดรหัสกำรส่งสัญญำณบนเทคโนโลยี DAB และ DAB+ ได้ และ  

4.) มีหน้ำจอแสดงข้อควำมที่แสดงตัวอักษรได้ครบแตล่ะตัวไดค้รบถ้วน เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้บรโิภค

ให้สำมำรถซื้อเครื่องรับสัญญำณวทิยุกระจำยเสียงในระบบดิจติอลทีม่ีคุณภำพและมีคณุสมบตัิในกำร

รับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอย่ำงครบถ้วน 

กำรออกอำกำศ

คู่ขนำน (Simulcast) 

หน่วยงำนก ำกับดูแลควรเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกิจกำรมีสิทธิเลือกในกำรออกอำกำศคู่ขนำน 

(Simulcast) ตำมควำมสมัครใจ เนื่องจำกกำรออกอำกำศคู่ขนำนเป็นกำรจ ำกัดประเภทของบริกำร

ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล อีกท้ังเป็นกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำร

โดยมิได้มีมูลค่ำเพิ่มให้แก่อุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรยุติกำรทดลอง

รับส่งสญัญำณวิทย ุ

กระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

หน่วยงำนก ำกับดูแลควรมีกำรจัดท ำหลักเกณฑ์ในกำรยุติกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลโดยพิจำรณำจำกควำมพร้อมของผู้ให้บริกำรและผู้บริโภค เช่น ควำมครอบคลุมของ

โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และจ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เป็น

ต้น เพื่อให้ทำงผู้ให้บริกำรและผู้บริโภคมคีวำมพร้อมต่อกำรเริ่มระบบรบัส่งสญัญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอล 

กำรคัดเลือกผู้ให้

บริกำรช่องรำยกำร

และผู้ให้บริกำร

โครงข่ำย 

ในช่วงกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรคัดเลือกผู้ให้บริกำรช่อง

รำยกำรและผู้ให้บริกำรโครงข่ำยควรคัดเลือกมำจำกผู้ประกอบกิจกำรที่มีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ 

เช่น ควำมพร้อมด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจ ควำมพร้อมด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน 

และควำมพร้อมด้ำนกำรให้บริกำร เป็นต้น นอกจำกนี้ผู้ประกอบกิจกำรต้องสำมำรถปฏิบัติตำม

หลักเกณฑ์ที่ทำงหน่วยงำนก ำกับดูแลก ำหนดได้ เพื่อให้ได้มำซึ่งผู้ประกอบกิจกำรที่มีควำมพร้อมใน

กำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนในช่วยกำร

ทดลองฯ 

ในกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ควรมีกำรติดตำมผลอย่ำง

ต่อเนื่องและท ำรำยงำนกำรประเมินผลอย่ำงน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ทรำบถึงประเด็นปัญหำอุปสรรคที่

ควรมีกำรแก้ไขหรือพัฒนำในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต่อไปในอนำคต 

กำรสร้ำงควำมร่วมมือ

กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงำนก ำกับดูแลควรมีกำรสนับสนุนและเป็นผู้ประสำนงำนในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือกันและช่วยให้ทุกฝ่ำยยอมรับในแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่มุ่งไปสู่
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ประเด็นส าคัญ รายละเอียด 
จุดหมำยเดียวกัน และยังช่วยให้ผู้ประกอบกิจกำรและภำครัฐเองมีข้อมูลในกำรด ำเนินงำน กำร

วำงแผน และกำรสื่อสำรระหว่ำงกันท่ีดียิ่งขึ้น 

กำรประชำสัมพันธ์

กำรเริม่ระบบรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำย 

เสียงในระบบดิจิตอล 

หน่วยงำนก ำกับดูแลควรมีกำรประชำสัมพันธ์ถึงกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้ทุกกลุ่ม โดยกำร

ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้ำใจถึงเทคโนโลยี ชนิดใหม่ส ำหรับกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ทั้งนี้กำรท ำกำรตลำดก็มีควำมส ำคัญเช่นเดียวกัน โดย

กำรท ำกำรตลำดนั้นมีจุดประสงค์เพื่อเพ่ิมจ ำนวนของกำรใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรยุติกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อก 

กำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสยีงในระบบแอนะล็อกเปน็สิ่งท่ีควรจะต้องพิจำรณำเพื่อให้ประเทศ

ไทยมีแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อมระยะยำวส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียง และเป็นกำรส่งเสริมให้

เกิดกำรเปลี่ยนผ่ำนกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล โดยเกณฑ์ก ำหนด

ควรค ำนึงถึงควำมพร้อมของทำงผู้ให้บริกำรและผู้บริโภค คือ ควำมครอบคลุมของโครงข่ำย

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และจ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ส่วนที่ 3 การพัฒนา (ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และแผนงาน (Roadmap) ส าหรับให้บริการ

กระจายเสียงของประเทศไทย 

ที่ปรึกษำได้แบ่งผลกำรศึกษำออกเป็น 2 เรื่องได้แก่ 1. กำรพัฒนำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำย

เสียง และ 2. แผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย ซึ่งมีผลกำรศึกษำโดยสรุป 

ดังนี้ 

1) การพัฒนา (ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง 

ที่ปรึกษำได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้มีกำรระบุรำยละเอียดไว้ในส่วนที่ 2 

ข้ำงต้น เพ่ือให้ได้มำซึ่งแนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์และ

จัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนในกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ที่ปรึกษำได้ท ำกำรแบ่งขั้นตอนกำรด ำเนินงำนออกเป็น 4 ขั้นตอน 

ดังนี้ 
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รูปที่ บ- 1: กระบวนกำรในกำรจดัท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. …) 

1. การสังเคราะห์ประเด็นส าคัญจากข้อมูลและรายงานต่างๆ: ที่ปรึกษำจะท ำกำรสังเครำะห์

ประเด็นส ำคัญจำกข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆ ตำมท่ีได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จจากข้อมูลและรายงานต่างๆ: ที่ปรึกษำจะท ำกำรวิเครำะห์

ปัจจัยควำมส ำเร็จจำกข้อมูลที่ทำงที่ปรึกษำได้ท ำกำรสังเครำะห์ เพ่ือน ำมำปรับใช้ให้

เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน  

3. การรับฟังความคิดเห็น: ที่ปรึกษำจะน ำแนวทำงและแผนกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของ

ประเทศไทยที่ได้จัดท ำขึ้น น ำไปรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียง และน ำข้อเสนอแนะที่ได้รับมำปรับปรุงแนวทำงและแผนกำรพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียงของประเทศให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 

4. การจัดท าร่างแผน : ที่ปรึกษำจะท ำกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ที่มีควำมครอบคลุมขึ้นโดยอิงจำก (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

เดิมของส ำนักงำน กสทช. 

กระบวนการในการจัดท า  ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับที่    พ ศ. …)

สภาพการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
ประเทศไทยและแนวโน้มในอนาคต

ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับการให้
บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และ

องค์กรสากลท่ีเก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสียง

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การประชุมเฉพาะกลุ่มท่ีมีต่อแนวทางและ
กลยุทธ์ในการพัฒนากิจการกระจายเสียง

จ านวน 7 ครั้ง

(ร่าง) แผนพัฒนากิจการ
กระจายเสียง ฉบับที่    พ ศ. …)

แนวทางป ิบัติสากลและกรณีศ กษา
แผนการพัฒนาระดับชาติ และ

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์

บทเรียนจากการด าเนินงานโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย
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ในกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง พ.ศ. ... ที่ปรึกษำได้น ำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียงเดิมของส ำนักงำน กสทช. มำเป็นตัวแบบตั้งต้น เนื่องจำกร่ำงแผนดังกล่ำวได้มีกำรพัฒนำและผ่ำน

กระบวนกำรในกำรตรวจทำนและแก้ไขโดยส ำนักงำน กสทช. มำแล้วหลำยครั้ง หลังจำกนั้นที่ปรึกษำได้ท ำกำร

ปรับแก้ไขเนื้อหำและเพ่ิมเติมประเด็นต่ำงๆ จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ประเด็นส ำคัญและปัจจัย

ควำมส ำเร็จที่ได้วิเครำะห์มำ ซึ่ง (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ฉบับใหม่ 8 ที่ที่

ปรึกษำได้จัดท ำมำประกอบด้วย 6 นโยบำยที่ส ำคัญ ได้แก่ 

1 นโยบายด้านที่ 1 ด้านเทคโนโลยี เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีในกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงภำคพ้ืนดินทั้งในระบบแอนะล็อกและในระบบดิจิตอล เพ่ือสร้ำงควำมชัดเจน

ให้กับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้อง ป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ 

และเพ่ือกำรให้มำตรฐำนทำงเทคนิคของประเทศมีควำมสอดคล้องกับข้อก ำหนดของสำกลมำกขึ้น

อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในภำพรวม 

2 นโยบายที่ 2 ด้านการบริหารคลื่นความถี่ เป็นกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดทรัพยำกร 

คลื่นควำมถี่ของชำติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรจัดท ำแผนควำมถี่วิทยุเพ่ือรองรับกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่น  

โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชน และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 

3 นโยบายที่ 3 ด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เป็นกำรก ำหนดแนวทำงกำรอนุญำตให้ใช้คลื่น

ควำมถี่ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทต่ำงๆ เพ่ือเป็นเพ่ิมโอกำสกำรประกอบกิจกำร

กระจำยเสียง ลดกำรผูกขำด และสร้ำงกลไกให้เกิดกำรแข่งขันในกิจกำรกระจำยเสียงโดยเสรีและ

เป็นธรรม 

4 นโยบายที่ 4 ด้านการอนุญาตประกอบกิจการ เป็นกำรก ำหนดให้มีแนวทำงในกำรอนุญำต

ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล 

5 นโยบายที่ 5 ด้านการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เป็น

กำรก ำหนดให้มีกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือทดลองอุปกรณ์โครงข่ำย และระบบกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และ/หรือ 

                                           
8 (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงฉบับที่ที่ปรึกษำได้จัดท ำ ได้ถูกระบุไว้ในบทที่ 4.2 
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ทดลองกำรประกอบกิจกำรในช่วงแรก รวมถึงมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรอนุญำต และกำร

พิจำรณำยุติกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

6 นโยบายที่ 6 ด้านการส่งเสริมกิจการกระจายเสียง เป็นกำรจัดให้มีกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำย

เสียง โดยครอบคลุมทั้งผู้ประกอบกิจกำรและผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดกำรส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้

ประกอบกิจกำร รวมทั้งมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร ให้ประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้

และเข้ำใจเกี่ยวกับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 
รูปที่ บ- 2: (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

2) แผนงาน (Roadmap) ส าหรับให้บริการกระจายเสียงของประเทศไทย 

จำกนโยบำยของ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ข้ำงต้น ที่ปรึกษำได้จัดท ำ

ภำพรวมแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ซึ่งประกอบไปด้วย 6 นโยบำย 27 

แผนงำน โดยมีกรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนในแต่ละแผนงำน ดังนี้ 

 

 ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง

1. 
ด้านเทคโนโลยี

2. 
ด้านการบริหาร
คล่ืนความถี่

3. 
ด้านการอนุญาตให้

ใช้คล่ืนความถี่
4. 

ด้านการอนุญาต
ประกอบกิจการ

5. 
ด้านการทดลองระบบ
การรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิตอล

6. 
ด้านการส่งเสริม

กิจการกระจายเสียง

6 นโยบาย

• กำรสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำร
• กำรส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันโดยเสรี

อย่ำงเป็นธรรม
• กำรสร้ำงควำมร่วมมือกันระหว่ำง

ผู้ประกอบกิจกำร เป็นต้น

• กำรก ำหนดให้มีกำรทดสอบระบบกำร
รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน
ระบบดิจิตอล และกำรทดลองประกอบ
กิจกำร

• กำรอนุญำตกำรทดลองหรือทดสอบกำร
รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน
ระบบดิจิตอล เป็นต้น

• รูปแบบของกำรอนุญำตประกอบกิจกำร 
• กำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำย

เสียงในระบบดิจิตอล
• กำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำย

เสียงในระบบแอนะล็อก เป็นต้น

• กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง
ในระบบดิจิตอลและแอนะล็อก

• อุปกรณ์รับสัญญำณ
วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

• คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรกระจำย
เสียง และ กำรจัดท ำแผนคลื่นควำมถี่
วิทยุกระจำยเสียง เป็นต้น

• กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำร
ให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภททำง
ธุรกิจ

• กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และกำร
ให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภท
บริกำรสำธำรณะ และบริกำรชุมชน
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รูปที่ บ- 3: ภำพรวมแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ป ที่  ป ที่  ป ที่  ป ที่  ป ที่  

นโยบายที่  
ด้านเทคโนโลยี

แผนงานที่ 1.1 ก าหนดมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุดิจิตอล

แผนงานที่ 1.2 ก าหนดมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุแอนะล็อก

แผนงานที่ 1.3 ก าหนดมาตรฐานเครื่องรับวิทยุดิจิตอล

แผนงานที่ 2. คืนคลื่นความถี่ย่าน VHF Band III และจัดสรรคลื่นความถี่

แผนงานที่ 2. เตรียมการจัดสรรคลื่นความถี่
ย่านความถี่สูงมากแบนด์สอง  VHF Band II)

นโยบายที่  
ด้านการบริหาร

คลื่นความถี่

แผนงานที่ 2. จัดท าแผน
ความถี่ส าหรับการ

ทดลองให้บริการวิทยุ
ในระบบดิจิตอล

แผนงานที่ 2. จัดท าแผนความถี่ส าหรับการให้บริการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

แผนงานที่ 2. ปรับปรุงแผน
ความถี่ AM และ ความถี่ FM 

ส าหรับให้บริการวิทยุแอนะล็อก

นโยบายที่  
ด้านการ

อนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่

แผนงานที่   1 จัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

แผนงานที่   2 จัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก

แผนงานที่   3 พิจารณา
ให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ

บริการวิทยุดิจิตอล

แผนงานที่   4 พิจารณา
ให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
บริการวิทยุแอนะล็อก

นโยบายที่  
ด้านการ
อนุญาต

ประกอบกิจการ

แผนงานที่     จัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

แผนงานที่     จัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก

แผนงานที่     พิจารณาให้
อนุญาตประกอบ

กิจการวิทยุดิจิตอล

แผนงานที่     พิจารณาให้
อนุญาตประกอบ

กิจการวิทยุแอนะล็อก

แผนงานที่     พิจารณาให้อนุญาตให้บริการโครงข่าย

นโยบายที่  
ด้านการทดลอง
ระบบการรับส่ง
สัญญาณวิทยุ

กระจาย
เสียงในระบบ

ดิจิตอล

แผนงานที่   2 จัดท าประกาศ หลักเกณ ์
ที่เกี่ยวข้องส าหรับการทดลองให้บริการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

แผนงานที่   3 ทดลองให้บริการวิทยุดิจิตอลระดับชาติ

แผนงานที่   4 พิจารณา
การทดลองให้บริการวิทยุ

ดิจิตอลระดับท้องถิ่น

แผนงานที่     ทดลองการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงด้านเทคนิค

และรูปแบบของบริการ

แผนงานที่   5 พิจารณา
ยุติการทดลองวิทยุดิจิตอล

นโยบายที่  
ด้านการ
ส่งเสริม

กิจการกระจาย
เสียง แผนงานที่   5 พิจารณาก าหนดเง่ือนไขใน

การท านโยบายยุติวิทยุแอนะล็อก

แผนงานที่     ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป นธรรม 

แผนงานที่   2 ก าหนดแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสื่อ

แผนงานที่   3 ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการเพ่ือพัฒนากลไกการเ  าระวังและการก ากับดูแลกันเอง 

แผนงานที่   4 การท าการประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการให้บริการวทิยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบดิจิตอล
กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบแอนะล็อก
กำรด ำเนินงำนฯ กำรส่งเสริมกิจกำร
กระจำยเสียงในประเทศไทย

ป ที่ 6  
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เพ่ือให้สำมำรถพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงได้อย่ำงรำบรื่น ที่ปรึกษำจึงได้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำร

พัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ซึ่งแนวทำงดังกล่ำวจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. แนวทำงกำรด ำเนินงำนใน

กิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 2. แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

และ 3. แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียง โดยมีรำยละเอียดของแต่ละแนวทำงโดย

สรุป ดังนี้ 

1. แนวทางการด าเนินงานในกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล: กำรทดลองรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเริ่มจำกกำรทดลองโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลในปีที่ 1- 2 และจึงเป็นกำรทดลองกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใน

ปีที่ 3-5 หลังจำกสิ้นสุดกำรทดลองฯ ในปีที่ 5 จะมีกำรประมูลคลื่นควำมถี่เพ่ือให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลขึ้น ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลำของกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง ส ำนักงำน กสทช. จะมีกำรจัดท ำประกำศที่เกี่ยวข้องด้ำนคลื่นควำมถี่ กำร

ทดลองฯ และกำรอนุญำต 

2. แนวทางการด าเนินงานในกิจการกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก: ส ำนักงำน กสทช. จะมี

กำรปรับปรุงแผนคลื่นควำมถี่ เอฟ. เอ็ม. (FM) และ เอ.เอ็ม. (AM) ในปีที่ 1-2 เพ่ือลดคลื่น

รบกวนและให้ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกได้อย่ำงมี

คุณภำพมำกขึ้น นอกจำกนี้ ตลอดระยะเวลำของกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง

ส ำนักงำน กสทช. จะมีกำรจัดท ำประกำศเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และอนุญำต

ประกอบกิจกำรกิจกำร โดยคัดเลือกจำกผู้ที่สำมำรถให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่มีคุณภำพ 

และเตรียมกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่หลังจำกมีกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

แอนะล็อกในปีที่ 4-5 

3. แนวทางการด าเนินงานในการส่งเสริมกิจการกระจายเสียง: ส ำนักงำน กสทช. จะมีกำร

ประเมินผลกำรด ำเนินกำรด้ำนอุปสงค์และอุปทำน ท ำกำรประชำสัมพันธ์ไปสู่ประชำชนและ

ผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมถึงส่งเสริม

และสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรในด้ำนต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำของกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง  
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ส่วนที่ 4 การประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และการประเมินผลกระทบในเชิง

เศรษฐกิจและสังคมต่อการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

 ที่ปรึกษำได้แบ่งผลกำรศึกษำออกเป็น 2 เรื่องได้แก่ 1. กำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง และ 2. กำรประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งมีผลกำรศึกษำโดยสรุป ดังนี้ 

1) การประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง 

โดยสรุปแล้ว กำรบังคับใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) นี้ ส่งผลกระทบ

ที่ส ำคัญต่อประเทศในภำพรวม อุตสำหกรรมกระจำยเสียง และผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรกระจำยเสียง ดังนี้ 

สรุปผลกระทบที่ส าคัญต่อประเทศในภาพรวม 

1. ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อย่างประสิทธิภาพ : กำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่ย่ำนสูงมำกแบนด์สำม 

(VHF Band III) ซึ่งเป็นคลื่นควำมถี่ย่ำนที่เคยใช้ในกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบ 

แอนะล็อกมำใช้งำน ซึ่งหลังจำกกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกถูกยุติลงทั้ง

หมดแล้ว คลื่นควำมถี่ย่ำนสูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) จะว่ำงลง ดังนั้นกำรเริ่มระบบกำร

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะท ำให้คลื่นควำมถี่ดังกล่ำวถูกน ำมำใช้งำน โดย

ก่อให้เกิดกำรใช้คลื่นควำมถี่อย่ำงมีประสิทธิภำพและรองรับควำมต้องกำรในกำรใช้คลื่นควำมถี่

เพ่ือให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณ ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย: กำรก ำหนดแนวทำงให้ผู้ประกอบ

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเข้ำสู่กระบวนกำรรับใบอนุญำต และกำรมีแนว

ทำงกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะก่อให้เกิดเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม 

(GDP) ของประเทศไทย โดยจะก่อให้เกิดกำรลงทุนในหลำกหลำยด้ำน เช่น 1. กำรลงทุนสร้ำง

โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 2. กำรลงทุนในกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรเพ่ือ

ออกอำกำศบนแพลตฟอร์มใหม่ และ 3. กำรลงทุนของผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมที่

เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น กำรลงทุนในกำรพัฒนำ

และตรวจสอบมำตรฐำนเทคโนโลยีที่เหมำะสมของกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์ กำรเปลี่ยน
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สำยกำรประกอบรถยนต์ใหม่ของผู้ประกอบกิจกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ ผู้บริโภคจะมีกำรซื้อสินค้ำและบริกำรเพ่ิมเติมและภำครัฐจะได้รับเงินค่ำประมูลคลื่น

ควำมถี่และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 

3. ส่งเสริมการสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงทางสื่อให้กับประเทศ : กำรมีแนวทำงให้ 

ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและในระบบดิจิตอลเข้ำสู่ระบบใบอนุญำต

จะส่งผลให้สื่อวิทยุในกิจกำรกระจำยเสียงโดยรวมมีเนื้อหำที่มีควำมเหมำะสม นอกจำกนี้ กำรเริ่ม

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนของวิทยุกระจำยเสียงให้ครอบคลุมทั่วประเทศซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 1 ของ

แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องกำรให้มีกำรมีโครงข่ำยแพร่สัญญำณภำพโทรทัศน์

และกระจำยเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของ

ประเทศให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ซึ่งกำรพัฒนำข้ำงต้นจะเป็นกำรเพ่ิมโอกำสให้ประชำชน

สำมำรถรับข้อมูลและข่ำวสำรที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงเสถียรภำพ

และควำมม่ันคงทำงสื่อของประเทศอีกด้วย  

4. การลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ : ในขอบเขตพ้ืนที่บริกำรที่เท่ำกัน กำรส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใช้พลังงำนน้อยกว่ำกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบแอนะล็อก ดังนั้นกำรเปลี่ยนโครงข่ำยรับส่งสัญญำณเป็นระบบดิจิตอลทั่วประเทศ จะ

เป็นกำรช่วยลดกำรใช้พลังงำนในภำพรวมของประเทศที่ส ำคัญในระยะยำว ลดต้นทุนของกำรใช้

พลังงำนต่อปีได้ประมำณ 32 เท่ำเม่ือเปรียบเทียบกับกำรใช้เทคโนโลยี FM 

สรุปผลกระทบที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมกระจายเสียง 

1. ผู้ประกอบกิจการรายเล็กมีโอกาสในการประกอบธุรกิจในกิจการกระจายเสียงมากข ้น :  

จำกกำรกำรแยกโครงสร้ำงของกิจกำรกระจำยเสียงออกเป็นส่วนๆ หรือที่เรียกว่ำ Structural 

Separation ตำมควำมเชี่ยวชำญของผู้ประกอบกิจกำรส่งผลให้ในระยะยำวผู้ประกอบกิจกำร 

รำยเล็กที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในแต่ละกระบวนกำร เช่น กำรผลิตรำยกำร กำรให้บริกำร

ช่องรำยกำรวิทยุ กำรให้บริกำรโครงข่ำย และกำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสำมำรถเข้ำสู่

ตลำดได้มำกขึ้นและสำมำรถประกอบกิจกำรตำมท่ีถนัด  
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2. การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและเป นธรรม: จำกแนวทำงกำรให้ผู้ประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงทั้งในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลเข้ำสู่ระบบใบอนุญำต หน่วยงำนก ำกับ

ดูแลสำมำรถก ำหนดจ ำนวนผู้ประกอบกิจกำรที่จะเข้ำมำประกอบธุรกิจในกิจกำรกระจำยเสียง

ผ่ำนจ ำนวนกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้ ในขณะเดียวกัน กำรให้กิจกำรกระจำยเสียงเข้ำสู่

ระบบใบอนุญำตยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดได้ ซึ่งจะ

ส่งผลให้กิจกำรกระจำยเสียงจะมีกำรให้บริกำรโดยผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำและรำยใหม่ และลด

กำรผูกขำดของผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำรวมถึงมีกำรแข่งขันในระดับที่เหมำะสมมำกยิ่งขึ้น 

3. ลดปัญหาคลื่นรบกวน: ในปัจจุบันประชำชนประสบปัญหำคลื่นรบกวนและคุณภำพเสียงไม่

ชัดเจนเป็นหลัก ดังนั้นกำรจัดท ำแผนคลื่นควำมถี่และกำรก ำกับดูแลด้ำนมำตรฐำนในกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจะส่งผลให้กิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก

มีจ ำนวนผู้ ให้บริ กำรวิทยุกระจำยเสี ยงที่ เหมำะสม ลดปัญหำเรื่ องกำรส่ งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงที่ทับซ้อนในช่วงคลื่นควำมถี่เดียวกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงตำมมำตรฐำนเทคโนโลยีที่เหมำะสม นอกจำกนี้ กำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่มีกำรใช้เทคโนโลยี  DAB+ ในกำรส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียง  จะสำมำรถลดปัญหำคลื่นรบกวน และก่อให้เกิดกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงที่คุณภำพเสียงที่ดีขึ้นอีกด้วย 

4. ส่งเสริมให้กิจการกระจายเสียงมีสื่อที่หลากหลาย: กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงด้วย

ระบบดิจิตอลมีลักษณะพิเศษที่สำมำรถส่งได้ทั้งข้อมูลภำพและข้อมูลเสียง ซึ่งท ำให้ประชำชน

สำมำรถรับฟังสื่อวิทยุที่มีควำมหลำกหลำยและรูปแบบแปลกใหม่ รวมถึงได้รับฟังรำยกำรที่

เหมำะสมกับควำมสนใจและควำมต้องกำรของตนมำกยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นกำรใช้ประโยชน์จำก

เทคโนโลยีกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในกำรให้บริกำรข้อมูลและบริกำรสื่อประสม 

สรุปผลกระทบที่ส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในกิจการกระจายเสียง 

1. ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายมีการลงทุนในการสร้างโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ประมาณ 3,908 ล้านบาท9: ในระยะเวลำ 15 ปี เพื่อเป็นกำรสร้ำงโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลให้มีควำมครอบคลุมประมำณร้อยละ 80 ของประชำกร โดยจ ำนวนเงินลงทุน

                                           
9 จำกรูปแบบกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติจ ำนวน 2 โครงข่ำยและระดับท้องถ่ินจ ำนวน 1 โครงข่ำย 
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ดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงินที่มีมูลค่ำสูง ท ำให้ผู้ประกอบกิจกำรโครงข่ำยมีควำมท้ำทำยในกำร

ประกอบกิจกำรเพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงข ้น : 

เนื่องจำกกำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนก ำกับดูแลท ำให้ จ ำนวนผู้ทดลองประกอบกำร

วิทยุกระจำยเสียงที่ไม่ได้มำตรฐำนลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหำคลื่นแทรกและคลื่นรบกวนลด

น้อยลงตำมไปด้วย ดังนั้นคุณภำพกำรบริกำรของทั้งผู้ทดลองประกอบกิจกำรรำยอ่ืนมีแนวโน้มที่

จะสูงขึ้น และผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงคลื่นหลักจะสำมำรถให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ทีม่ีคุณภำพสูงขึ้นด้วย 

3. ผู้ให้บริการช่องรายการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลมีโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ: 

เนื่องจำกกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นธุรกิจใหม่ซึ่งส่งผลให้ผู้ ให้บริกำรช่อง

รำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถหำรำยได้เพ่ิมขึ้นในระยะยำวหลังผ่ำน 

ระยะทดลองในช่วงแรกของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงฯ นอกจำกนี้ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังสำมำรถใช้ควำมสำมำรถของเทคโนโลยี DAB+ ในกำร

ให้บริกำรประเภทข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันกำรประกอบกิจกำรดังกล่ำวก็มี

ควำมท้ำท้ำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน 

4. ประชาชนได้รับบริการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพสูงข ้นและหลากหลายมากยิ่งข ้น: 

เนื่องจำกกำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่ช่วยลดปัญหำคลื่นรบกวนท ำให้ประชำชน

สำมำรถได้รับคุณภำพของบริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่มีคุณภำพสูงขึ้น นอกจำกนี้จำกกำรที่

ประเทศไทยมีกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลส่งผลให้ประชำชน

สำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำรำยกำรที่หลำกหลำยรวมถึงกำรบริกำรประเภทข้อมูลอีกด้วย 

จำกกำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)10 จะเห็นได้ว่ำ

แผนพัฒนำกิจกระจำยเสียงดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยผลกระทบที่

ส ำคัญสำมำรถสรุปได้เป็นผลกระทบในรูปที่เป็นจ ำนวนเงินและในรูปที่ไม่เป็นจ ำนวนเงิน ดังนี้ 

                                           
10 ในกำรประเมินผลกระทบในรปูที่เป็นจ ำนวนเงิน ที่ปรึกษำใช้อัตรำต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของเงินทุน (WACC) ที่ร้อยละ 12 และมีระยะเวลำกำรประเมินผลกระทบ 15 ปี 
ซึ่งรำยละเอียดของสมมติฐำนอื่นๆที่ส ำคัญ ถูกระบุอยู่ในบทที่ 7 กำรประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
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ตำรำงที่ บ - 3 : ตำรำงสรุปผลกระทบท่ีส ำคัญจำกกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 

ประเภทของผลกระทบ ผลกระทบในรูปท่ีเป นจ านวนเงิน ผลกระทบในรูปท่ีไม่เป นจ านวนเงิน 

ผลกระทบเชิงบวก  กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถเพิ่มมูลค่ำ

ปัจจุบันสุทธิของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทยได้

ประมำณ 24,676 ล้ำนบำท ในระยะเวลำ 15 ปี หรือคิดเป็น GDP ที่

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 จำกมูลค่ำ GDP ในปัจจุบัน  

 กำรใหบ้ริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลส่งผลให้ประเทศไทย

สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนได้ประมำณ 32 เท่ำต่อป ีในระยะยำว 

 ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนในกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลน้อยกว่ำกำรให้บริกำรวิทยุ 

แอนะล็อกประมำณ 11 เท่ำต่อช่องรำยกำร   

 ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรระดับชำติจะได้รับ

รำยได้ประมำณ 6,373 ล้ำนบำท และ 302 ล้ำนบำทต่อช่องรำยกำร

ในระยะเวลำ 15 ปี ตำมล ำดับ 

 ประเทศไทยมีกำรใช้คลื่นควำมถี่อย่ำงมีประสิทธิภำพและลด

ปัญหำกำรรบกวนกันของคลื่นควำมถี ่

 ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำสู่ตลำดได้ง่ำยขึ้น ส่งเสริมให้เกิด

กำรแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม 

 ประชำชนได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่มีคุณภำพเสียงท่ีดีขึ้น 

 ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถขยำยฐำนผู้ฟังจำกกำรที่ประกอบ

กิจกำรได้ในท้ังระดับชำติและระดับท้องถิ่น 

 ภำครัฐได้รับรำยได้จำกกำรประมูลคลื่นควำมถี่และกำรเก็บ

คำ่ธรรมเนียมต่ำงๆ 

 ส่งเสริมกำรสร้ำงเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงสื่อให้กับ

ประเทศ 

ผลกระทบเชิงลบ  ต้นทุนของกำรสร้ำงโครงข่ำยระดับชำติประมำณ 3,906 ล้ำนบำท 

เพื่อให้มีควำมครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชำชนไทย 

 

 หน่วยงำนก ำกับดูแลและภำครัฐมีค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำกับดูแล 

และกำรเตรียมกำรสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 ผู้ประกอบกิจกำรประเภททำงธุรกิจมีโอกำสและควำมท้ำทำย

ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
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2) การประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดจิิตอล 

นอกเหนือจำกผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง จะเห็นได้ว่ำกำรเริ่ม

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศไทยดังนี ้

1. ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในกิจการกระจายเสียง ตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำย

น้ ำ เช่น ผู้ผลิตรำยกำร ผู้ให้บริกำร ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์ ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวก ผู้ประกอบกำรอ่ืน ๆ ซึ่งมีควำมง่ำยในกำรเข้ำสู่ตลำดที่มำกกว่ำ และมีควำม

หลำกหลำยในกำรให้บริกำรมำกกว่ำระบบแอนะล็อกในปัจจุบัน 

2. ส่ง เสริมการ เข้ าถ งข้อ มูลข่าวสารที่ มีคุณภาพอย่างทั่ วถ ง  กำร เริ่ มรับส่ งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นท ำให้กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ซึ่งท ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและรับข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมีคุณภำพ และครอบคลุมได้ในมุม

กว้ำง ท ำให้ประชำชนทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้คนชำยขอบ หรือผู้พิกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำง

เท่ำเทียมซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของ กสทช. ที่มุ่งให้ประชำชนมีสิทธิเสรีภำพในกำรสื่อสำรและเข้ำถึง

ข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำย นอกจำกนี้กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ท ำให้ผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ระบบใบอนุญำตที่ กสทช. ก ำหนด น ำไปสู่กำรออกอำกำศของข้อมูล

ข่ำวสำรที่น ำเสนอข้อเท็จจริงมำกกว่ำควำมคิดเห็น รวมไปถึงเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่มีคุณภำพ และ

เชื่อถือได้ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในช่องทางการเตือนภัย กิจกำรกระจำยเสียงเป็นกิจกำรที่มีควำมส ำคัญต่อ

ประชำชนในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของประชำชน โดยกำรพัฒนำ

วิทยุกระจำยเสียงสู่ระบบดิจิตอลนั้น สำมำรถเป็นช่องทำงในกำรเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภำพ

มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกกำรประสำนข้อมูลผ่ำนสถำนีวิทยุในกำรกระจำยข่ำวเตือนภัยเป็นอีกหนึ่ง

ทำงเลือกในกำรเตือนภัยที่มีควำมรวดเร็ว นอกจำกนี้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงยังมีควำมสำมำรถ

ในกำรเตือนภัยประชำชนโดยกำรบังคับเครื่องวิทยุเพ่ือให้ส่งข้อมูลเตือนภัยประชำชนโดยอัตโนมัติ 

ซึ่งจะน ำไปสู่กำรเตรียมควำมพร้อมและรับมือต่อเหตุกำรณ์วิกฤติ และเหตุฉุกเฉินได้อย่ำง
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ทันท่วงที รวมไปถึงกำรเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ซึ่งจะเป็นกำร

ป้องกันกำรสูญเสียได้ทั้งในแง่ของชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ส่งเสริมการศ กษา กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถช่วยส่งเสริม

กำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งบริกำรวิทยุกระจำยเสียงเป็นส่ วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม

กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education) ที่ไม่ได้จ ำกัดแค่ในเฉพำะห้องเรียนหรือ

ในระบบกำรศึกษำ เช่นในเรื่องของทักษะวิชำชีพ และทักษะกำรใช้ชีวิต กำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในกำรลดช่องว่ำงทำงกำรศึกษำ รวมไปถึง

ทักษะรู้เท่ำทันสื่อ (Media Literacy) ของประชำชนนั้นมีควำมส ำคัญต่อควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

เพ่ือที่จะสำมำรถใช้สื่อได้อย่ำงชำญฉลำด และไม่หลงเชื่อไปตำมข้อมูลหรือข่ำวสำรเท็จ   

5. เพิ่มความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม เนื่องจำกในปัจจุบันสังคมไทยได้รับผลกระทบ

จำกโลกำภิวัตน์ทั้งในแง่ของสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมไปถึงกำรเข้ำมำของกลุ่มคนที่มี

ควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ ทั้งนักท่องเที่ยวและชำวต่ำงชำติเข้ำมำท ำงำนเป็นจ ำนวนมำก 

รวมถึงกำรรับเอำวัฒนธรรม ข้อมูลข่ำวสำร และแนวคิดจำกต่ำงประเทศ ภำษำ วัฒนธรรมเข้ำมำ 

กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้มีกำรเรียนรู้ 

และเข้ำใจวัฒนธรรมที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทั้งวัฒนธรรมต่ำงชำติ รวมถึงวัฒนธรรมย่อย 

เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมของชำติพันธุ์ รวมถึงวัฒนธรรมนอกกระแส ซึ่งสอดคล้องกับ

พันธกจิของ กสทช. ในด้ำนกำรส่งเสริมสิทธิเสรีภำพในกำรสื่อสำรของทุกกลุ่มคนในสังคม 

6. ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพอันเป นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เนื่องจำก

กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้คนจำกทุกภำค

ส่วนที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย เช่น กลุ่มชำติพันธ์ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงวัย เป็นต้น ได้มี

พ้ืนที่ในกำรรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร ตลอดจนแสดงควำมคิดเห็นตัวตนและอัตลักษณ์ 

อันจะน ำไปสู่สิทธิและเสรีภำพซึ่งเป็นพ้ืนฐำนของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย นอกจำกนี้ 

บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถช่วยเพ่ิมกำรเข้ำถึงข้อมูลที่มีควำมแตกต่ำง

หลำกหลำยและรอบด้ำนซึ่งจะก่อให้เกิด Informed Society หรือกำรที่คนในสังคมมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจอย่ำงเพียงพอในกำรตัดสินใจซึ่งเป็นพ้ืนฐำนของสังคมประชำธิปไตยท่ีมีคุณภำพ 

 



 

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 37 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของท่ีปร กษา 

 ในโครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และรำยงำนประเมินผล

กระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง (RIA) ที่ปรึกษำได้มีกำรศึกษำสภำพกิจกำรกระจำยเสียงของ

ประเทศไทย รวบรวมข้อมูลและรำยงำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียง จัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียง ร่ำงแผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยรวมถึง

ประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้ร่ำงแผนดังกล่ำว ตลอดจนประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและ

สังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล จำกกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น ที่ปรึกษำมองว่ำ

กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นเป็นสิ่งที่ กสทช. ควรด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป้ำหมำยที่ 4 ที่มีกำรระบุให้มี

ระบบวิทยุดิจิตอลให้บริกำรภำยใน 3 ปี และเหตุผลในด้ำนของควำมมั่นคงของประเทศเนื่องจำกในปัจจุบันสื่อ

จำกต่ำงประเทศมีกำรขยำยอิทธิพลเข้ำมำในประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของประชำชนใน

ประเทศไทยอย่ำงมำก ท ำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม

อย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งต้องเผชิญกับโลกำภิวัตน์ในรูปแบบที่เปลี่ยนไป ดังนั้นเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงสื่อ

ของประเทศจึงเป็นประเด็นที่ภำครัฐควรให้น้ ำหนักและควำมส ำคัญ  

นอกจำกนี้ ในปัจจุบันถึงแม้ว่ำภูมิทัศน์สื่อและพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อจะเปลี่ยนแปลงไป แต่บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงยังคงมีบทบำทส ำคัญต่อสังคมไทย ด้วยเหตุที่บริกำรวิทยุกระจำยเสียงมีควำมครอบคลุมต่อ

ประชำกรที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยมำกกว่ำ ตัวอย่ำงเช่น ประชำชนที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้ หรือ

ประชำชนที่มีข้อจ ำกัดในกำรรับสื่ออ่ืน เช่น ผู้พิกำรทำงสำยตำ หรือประชำชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ ำงไกล ซึ่ง

ควำมส ำคัญของกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ไม่ได้มีแค่ในเชิงธุรกิจที่สำมำรถส่งผล

ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม แต่วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังมีควำมส ำคัญในเชิง

สังคมอย่ำงมำกด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพ่ือให้มีกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย ที่ปรึกษำมี

ข้อเสนอแนะแก่ส ำนักงำน กสทช. 3 ประกำร ดังนี้ 

1. ส านักงาน กสทช. ควรมีการประกาศใช้ (ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับที่ 1  

(พ.ศ. ...) อย่างรวดเร็ว: เนื่องจำกร่ำงแผนดังกล่ำวมีจุดประสงค์ในกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงให้

มีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี มุ่งให้เกิดกำรใช้คลื่นควำมถี่อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ิมกำรเข้ำถึงของ

ประชำชนในกำรรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงผ่ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยุกระจำยเสียงที่มีควำม
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ครอบคลุมและมีคุณภำพสูงขึ้น อีกทั้งเพ่ิมโอกำสกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง ลดกำรผูกขำด 

และสร้ำงกลไกให้เกิดกำรแข่งขันในกิจกำรกระจำยเสียงโดยเสรีและเป็นธรรมซึ่งสอดคล้องกับนโยบำย

ของรัฐบำลไทยและสหประชำชำติ เช่น กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 17 ประกำรของสหประชำชำติ เป็นต้น ซึ่ง

ในปัจจุบันกิจกำรกระจำยเสียงเป็นกิจกำรที่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำง

เทคโนโลยีอย่ำงมำกเช่นเดียวกันกับกิจกำรโทรทัศน์ ซึ่งหำกกำรบังคับใช้ร่ำงแผนดังกล่ำวมีควำมล่ำช้ำ 

อำจจะส่งผลให้ส ำนักงำน กสทช. มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำกำรทบทวนร่ำงแผนดังกล่ำวอีกครั้งหนึ่ง 

2.  ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกิดการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล : กำรเริ่มให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลส่งผลดีทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ในบริบทด้ำนเศรษฐกิจ 

วิทยุกระจำยเสียงสำมำรถช่วยเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) ส่งเสริมกำรใช้คลื่น

ควำมถี่อย่ำงมีประสิทธิภำพ และช่วยเพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในกิจกำรกระจำยเสียง

ตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำ ในขณะเดียวกันบริกำรดังกล่ำวยังส่งผลดีต่อสังคมเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำก

เป็นกำรสร้ำงบริกำรขั้นพ้ืนฐำนที่มีประสิทธิภำพให้แก่ประชำชน และลดปัญหำเรื่องกำรรบกวนกัน

ของคลื่นควำมถี่โดยก่อให้เกิดเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงสื่อให้กับประเทศ และเป็นกำรส่งเสริม

ประชำธิปไตยโดยเปิดโอกำสให้คนจำกทุกภำคส่วนมีพ้ืนที่ในกำรรับรู้ข้อมูลที่มีคุณภำพ แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่ำวสำร และเรียนรู้ ในเรื่องต่ำงๆ ได้อย่ำงทั่วถึง ซึ่งกำรส่งเสริมให้เกิดกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเป็นกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับนโยบำยชำติที่ส่งเสริมให้ประเทศ

ไทยมีกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือเป็นกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงกำรสร้ำงเพ่ิมกำรเข้ำถึงของประชำชนในกำรรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ผ่ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยุกระจำยเสียงที่มีควำมครอบคลุมและมีคุณภำพสูงขึ้น 

3. ภาครัฐควรมีการสนับสนุนกิจการกระจายเสียงอย่างจริงจัง : เพ่ือให้กำรพัฒนำกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงของประเทศไทยนั้นสำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและอย่ำงรำบรื่นโดยให้

สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุม

ทั่วประเทศ ที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่มีเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ให้มี

ระบบบริกำรวิทยุกระจำยเสียงภำยใน 3 ปี รวมถึงก่อให้เกิดกลไกที่สำมำรถสร้ำงเสถียรภำพและควำม

มั่นคงทำงสื่อให้กับประเทศ นอกจำกนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินนโยบำยตำมแผนพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่  1 (พ.ศ. . . . )  ยังมีประเด็นควำมท้ำทำยในกำรประกอบกิจกำร
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วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ประเภททำงธุรกิจ ที่อำจจ ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรแก้ไขที่ ชัดเจน

และเป็นรูปธรรม ดังนั้น ที่ปรึกษำจึงได้จัดท ำข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมจำกภำครัฐและ

หน่วยงำนก ำกับดูแล โดยแบ่งเป็น 3 แนวทำง ดังนี้ 

(1) การสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล: จะเป็นกำรสนับสนุนค่ำ

เช่ำโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลให้แก่ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล ทั้งประเภทธุรกิจและประเภทสำธำรณะ ในระยะเริ่มต้น เช่น ระยะ 5 ปี เนื่องจำก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำใช้โครงข่ำยคิดเป็นสัดส่วนหลักของค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำร

ทั้งหมดของผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรสนับสนุนในรูปแบบดังกล่ำว

จึงสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงของทั้งผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและผู้

ให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้  เนื่องจำกผู้ ให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะมีต้นทุนในกำรให้บริกำรที่น้อยลงจึงมีควำมเสี่ยงใน

กำรประกอบกิจกำรที่ลดลง ในขณะเดียวกันผู้ให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลจะเสมือนได้รับกำรรับประกันรำยได้อีกด้วย  

(2) การสนับสนุนด้านการผลิตอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล : จะเป็นกำรสนับสนุนเงินลงทุนในกำรผลิตอุปกรณ์ เครื่ องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ได้รับกำร

สนับสนุนนี้จะต้องสำมำรถจ ำหน่ำยเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใน

รำคำทีต่่ ำกว่ำรำคำเริ่มต้นของเครื่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ 

เพ่ือเป็นกำรลดภำระในกำรเปลี่ยนเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงของประชำชนจำก

กำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

(3) การท าประชาสัมพันธ์โดยภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแล: ภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับ

ดูแลจะต้องมีกำรประชำสัมพันธ์ โดยให้ข้อมูลข่ำวสำรและสร้ำงควำมรู้ เกี่ยว กับ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแก่ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรำบถึงข้อมูลและ

ประโยชน์ของกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยเฉพำะผู้ประกอบกิจกำร

ที่จะสำมำรถลดต้นทุนในกำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ และยอมรับกำรเริ่มระบบรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังมีควำมมั่นใจในกำร

ประกอบกิจกำรมำกขึ้นจำกกำรที่ผู้บริโภครับทรำบถึงข้อมูลและประโยชน์และเริ่มเปลี่ยน



 

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 40 

มำใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ทั้งนี้เพ่ือให้กำรประชำสัมพันธ์นั้นเกิด

ประสิทธิผล ภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแลควรจัดท ำเนื้อหำและสื่อสำรโดยใช้รูปแบบ

กำรประชำสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย เช่น ในระยะแรกอำจท ำกำรประชำสัมพันธ์ไป

ยังกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจำกเป็นหนึ่งในกลุ่มหลักที่มีกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงอย่ำง

ต่อเนื่อง เป็นต้น  
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1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

กิจกำรกระจำยเสียงหรือที่ประชำชนทั่วไปรู้จักกันในชื่อวิทยุกระจำยเสียงนั้น ถือว่ำเป็นกิจกำร 

ที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งในระดับชำติ ภูมิภำคและท้องถิ่นมำอย่ำง

ยำวนำน เนื่องจำกกิจกำรกระจำยเสียงเป็นสื่อสำรมวลชนที่ประชำชนโดยทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ ำยและ

ในวงกว้ำง ท ำให้กิจกำรกระจำยเสียงมีอิทธิพลต่อควำมคิดและพฤติกรรมของประชำชนมำโดยตลอด ทั้งใน

ด้ำนวัฒนธรรมควำมเป็นอยู่ ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงกำรเป็นส่วนหนึ่งในกำรส่งเสริมควำมรู้ของ

ประชำชน ซึ่งเป็นรำกฐำนส ำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ดังนั้นกำรที่ประชำชนได้มีโอกำสรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำย รอบด้ำนจำกกิจกำรกระจำยเสียงนั้น ย่อมจะ

ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและกำรพัฒนำประเทศชำติอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

แผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นยุทธศำสตร์

หลักของประเทศในกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ไปสู่ ควำมทันสมัยและเปิดโอกำสให้

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรใช้ทรัพยำกรสื่อสำรของชำติเพ่ือประโยชน์สำธำรณะโดยมีสำระส ำคัญ ได้แก่ 

แนวทำงกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และอนุญำตให้ประกอบกิจกำร กำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำร

กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ กำรคุ้มครองผู้บริโภคในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ กำรพัฒนำ

คุณภำพกำรประกอบกิจกำร กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอล เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงตำมแผนแม่บทดังกล่ำว จึงต้องมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียงขึ้น ซึ่งแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงนั้นถือว่ำเป็นนโยบำยส ำคัญในกำรก ำหนดแนว

ทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศ เนื่องด้วย กิจกำรกระจำยเสียงหรือที่ประชำชนทั่วไปรู้จักกัน

ในชื่อวิทยุกระจำยเสียงเป็นกิจกำรที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งใน

ระดับชำติ ภูมิภำคและท้องถิ่นมำอย่ำงยำวนำน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดแนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงที่

ชัดเจน จึงจ ำเป็นต้องมีนโยบำยและเป้ำหมำยครอบคลุมทุกด้ำนและเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำดิจิตอล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิตอลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ ซึ่งมีเป้ำประสงค์ให้มีโครงข่ำยแพร่สัญญำณภำพโทรทัศน์และกระจำยเสียงวิทยุระบบดิจิตอล

ครอบคลุมทั่วประเทศโดยให้มีระบบวิทยุดิจิตอลให้บริกำรภำยใน 3 ปี 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรนี้มี 2 ประกำร ได้แก่ 

1. เพ่ือจัดจ้ำงที่ปรึกษำในกำรทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและร่ำงรำยงำนประเมิน  

ผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง (RIA) เพ่ือให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ที่ 5.6 กำรเปลี่ยน

ผ่ำนไปสู่กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ที่ก ำหนดไว้ใน 

แผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล

ประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบกำรวิเครำะห์ รวมทั้ง

รับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและร่ำงรำยงำนประเมินผลกระทบต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือปรับปรุงและจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและร่ำงรำยงำนประเมินผลกระทบต่อ

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง (RIA) แผนงำน (Roadmap) กำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงของ

ประเทศไทย รวมทั้งรำยงำนประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

1.3 ประเด็นส าคัญในการศ กษา 

ภำพรวมตำมวัตถุประสงค์หลักของส ำนักงำน กสทช . ในโครงกำรนี้คือ เ พ่ือก ำหนดโครงร่ำง 

(framework) ที่สมบูรณ์โดยมีแนวทำงครอบคลุมกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง โดยในเบื้องต้นผลกำรศึกษำ

จ ำเป็นจะต้องตอบค ำถำมที่ส ำคัญเหล่ำนี้ 

1. (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงฉบับใหม่จะประกอบไปด้วยนโยบำยด้ำนใดบ้ำง 

2. กำรด ำเนินนโยบำยตำม (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงที่จัดท ำขึ้นมำใหม่นั้นจะส่งผล

กระทบที่ส ำคัญต่อฝ่ำยใดบ้ำง และอย่ำงไร นอกจำกนี้ จะมีแนวทำงในกำรบรรเทำผลกระทบ

ที่ส ำคัญอย่ำงไร 

3. กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและ

สังคมที่ส ำคัญอย่ำงไร 

4. ในกำรขับเคลื่อนตำม (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ควรมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน

อย่ำงไร และมีควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยตำม (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงอย่ำงไร 
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1.4 ขอบเขตของโครงการ 

โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และรำยงำนประเมินผล

กระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง (RIA) นี้ เป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรทบทวน ศึกษำ และก ำหนด

แนวทำงในกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและแนว

ทำงกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลตำมยุทธศำสตร์ส ำคัญในกำรเปลี่ยนไปสู่ระบบกำร

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตำมแผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสียงและ

กิจกำรโทรทัศน์ รวมถึงประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินนโยบำยตำมแผนพัฒนำกิจกำรกระจำย

เสียง และจำกกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งขอบเขตของโครงกำรดังกล่ำวจะ

ครอบคลุมตั้งแต่กำรรวบรวมข้อมูลและศึกษำรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง  

กำรสัมภำษณ์เชิงลึกหน่วยงำนของส ำนักงำน กสทช. และผู้ประกอบกิจกำรที่เกี่ยวข้องในกิจกำรกระจำยเสียง 

กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง แผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกระจำยเสียงของ

ประเทศไทย รำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และรำยงำนประเมินผลกระทบใน

เชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรจัดประชุมเฉพำะกลุ่ม

เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นต่อร่ำงแผนและรำยงำนภำยใต้โครงกำรที่ได้จัดท ำมำ รวมถึงกำร

ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับพนักงำน กสทช. ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรนี้ และกำรจัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

1.5 โครงสร้างของรายงาน 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ประกอบไปด้วยส่วนของเนื้อหำที่ส ำคัญและมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน

ทั้งหมด 5 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 สถานการณ์ปัจจุบันของกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย เป็นกำรรวบรวมข้อมูล และ

รำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียง รวมถึงศึกษำกฎหมำย ประกำศ กสทช. และค ำสั่งที่

เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียงเพ่ือให้ทรำบถึงสภำพกำรด ำเนินกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงของ

ประเทศไทย รวมถึงวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของกิจกำรกระจำยเสียงในประเทศ

ไทยในปัจจุบัน 

 ส่วนที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและการให้บริการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เป็นกำรรวบรวมข้อมูล และศึกษำรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร
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กระจำยเสียงและกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงทั้งในระบบดิจิตอลเพ่ือน ำมำใช้ เป็นข้อมูลในกำร

วิเครำะห์และจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงให้ครอบคลุมทุกด้ำน 

 ส่วนที่ 3 การพัฒนา (ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และแผนงาน (Roadmap) ส าหรับ

ให้บริการกระจายเสียงของประเทศไทย เป็นกำรพัฒนำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงที่มี

แนวทำงในกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก

และแนวทำงกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  รวมถึงจัดท ำแผนงำน 

(Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถ

ด ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้องและบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงที่ระบุไว้ 

 ส่วนที่ 4 การประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และการประเมินผลกระทบใน

เชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เป็นกำร

ประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อภำคส่วนต่ำงๆ จำกกำรด ำเนินนโยบำยตำม (ร่ำง) แผนพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียง รวมถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจและสังคมจำกกำรเริ่มรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ทั้งนี้เพ่ือให้ทรำบถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น และน ำมำ

วิเครำะห์เป็นแนวทำงกำรบรรเทำผลกระทบได้ นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำได้เสนอนโยบำยทำงเลือกที่มี

โอกำสท ำให้มีกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงอย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย 

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของที่ปร กษา เป็นกำรระบุถึงข้อเสนอแนะของที่ปรึกษำต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียง แผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย รำยงำน

ประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และรำยงำนประเมินผลกระทบต่อกำรเริ่ม

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่ำวจะถูกระบุอยู่ในตอนท้ำย

ของทุกบทที่กล่ำวข้ำงต้น 



 

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 45 

2 สถานการณ์ปัจจุบันของกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย 

2.1 ความส าคัญของวิทยุกระจายเสียงต่อประชาชนไทย 

 กิจกำรกระจำยเสียงหรือที่ประชำชนทั่วไปรู้จักกันในชื่อวิทยุกระจำยเสียงนั้น เป็นสื่อสำรมวลชน

ประเภทหนึ่งที่ถือเป็นบริกำรขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนไทย ซึ่งประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน

กำรใช้บริกำร (Free-to-Air Service) และเป็นบริกำรที่สำมำรถกระจำยข้อมูลข่ำวสำรและสื่อเนื้อหำโดย

ครอบคลุมพ้ืนที่ในวงกว้ำงและครอบคลุมประชำชนหลำกหลำยกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลทั่วไป ผู้อยู่อำศัยใน

พ้ืนที่ชนบทห่ำงไกล ผู้พิกำร ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ด้อยโอกำสในสังคม ท ำให้ประชำชนไทยได้รับโอกำสในกำร

เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่เท่ำเทียมกัน และได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ หลำกหลำย 

และรอบด้ำน กิจกำรกระจำยเสียงจึงได้รับควำมนิยมจำกประชำชน และมีอิทธิพลต่อควำมคิดและพฤติกรรม

ของประชำชน ทั้งในด้ำนวัฒนธรรมควำมเป็นอยู่ ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม และด้ำนกำรส่งเสริมควำมรู้ของ

ประชำชน ดังนั้น กิจกำรกระจำยเสียงจึงเป็นสื่อหนึ่งที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน

ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถิ่นอย่ำงมีนัยส ำคัญมำอย่ำงยำวนำน 

 วิทยุกระจำยเสียงเป็นช่องทำงหนึ่งที่ภำครัฐใช้ติดต่อสื่อสำรกับประชำชน เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึง

ข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำนของรัฐตำมที่กฎหมำยบัญญัติ ซึ่งเป็นสิทธิและ

เสรีภำพของปวงชนชำวไทยที่บุคคลและชุมชนพึงได้รับตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 

มำตรำ 41 ที่กล่ำวว่ำบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) ได้รับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะใน

ครอบครองของหน่วยงำนของรัฐตำมที่กฎหมำยบัญญัติ (2) เสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ต่อหน่วยงำนของรัฐและ

ได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำโดยรวดเร็ว (3) ฟ้องหน่วยงำนของรัฐให้รับผิดเนื่องจำกกำรกระท ำหรือกำรละเว้น

กำรกระท ำของข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งประชำชนควรมีสิทธิดังกล่ำว

โดยเฉพำะในกรณีที่เกิดภำวะวิกฤติ เหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติขึ้นในประเทศไทย วิทยุกระจำยเสียงสำมำรถเป็น

ช่องทำงที่หน่วยงำนภำครัฐใช้ในกำรแจ้งเตือนภัย กำรแจ้งเหตุด่วนภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน และกำรเผยแพร่

ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือรำยงำนสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นให้ประชำชนทรำบอย่ำงทันท่วงที รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์

เพ่ือให้กำรช่วยเหลือประชำชนในพ้ืนที่ประสบภัย เป็นต้น ดังนั้นวิทยุกระจำยเสียงจึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญใน

กำรช่วยลดผลกระทบและควำมสูญเสียที่อำจเกิดข้ึนต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนได ้ 
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สื่อมีบทบำทและก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชำชนและควำมมั่นคงของประเทศ ทั้งด้ำนกำรเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในปัจจุบันสื่อจำกต่ำงประเทศมีกำรขยำยอิทธิพลเข้ำมำในประเทศไทยและ

ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของประชำชนในประเทศเป็นอย่ำงมำก ประเทศไทยต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลง

ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมอย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งต้องเผชิญกับโลกำภิวัตน์ในรูปแบบที่เปลี่ยนไป 

ผู้คนมีกำรสื่อสำรผ่ำนตัวกลำง เช่น อินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำงๆ ดังนั้นเสถียรภำพ

และควำมมั่นคงทำงสื่อของประเทศจึงเป็นประเด็นที่มีควำมส ำคัญและเป็นเรื่องที่ภำครัฐต้องมีกำรพัฒนำและ

ส่งเสริม ซึ่งสื่อวิทยุกระจำยเสียงถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ส ำคัญของภำครัฐในกำรสร้ำงเสถียรภำพและ 

ควำมมั่นคงทำงสื่อให้กับประเทศ 

2.2 การประกอบกิจการกระจายเสียงในปัจจุบัน 

 
รูปที่ 2-1: กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยสำมำรถแบ่งรูปแบบกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงออกเป็น 2 ประเภท

หลัก (รูปที่ 2-1) คือ  

1. สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก หรือผู้ประกอบกิจการรายเก่า เป็นผู้ประกอบกิจกำรที่

ด ำเนินกำรก่อน พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

การประกอบกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก (4,649 สถานี) การทดลอง DAB+
(4 สถานี)

1. จ านวนของผู้ประกอบการกอ่นที่จะมี พรบ ประกอบกิจการกระจายเสยีง  พ ศ 2551 (506 สถานี)

AM 1494

FM 97.5

FM 105

FM 107

313 สถานี ในคล่ืนวิทยุระบบ FM 193 สถานี ในคล่ืนวิทยุระบบ AM

ท่ีมำ: ส ำนักงำน กสทช 

• ในวันที่ 1-3 มี ค  56 มีกำรทดลอง
ระบบวิทยุดิจิตอลในประเทศไทย 
โดยควำมร่วมมือของส ำนักงำน 
กสทช ITU DMB และ อสมท 

89

88

60

37

39

กองทัพไทย

กรมประชำสัมพันธ์

อสมท 

กรมต ำรวจ

อื่นๆ

112

57

24

กองทัพไทย

กรมประชำสัมพันธ์

อื่นๆ

ท่ีมำ: ส ำนักงำน กสทช , 23 ม ค  2561

196
สถานีให้บริการ
ประเภทชุมชน

741
สถานีให้บริการ

ประเภท
สาธารณะ

3,240 สถานีให้บริการประเภทธุรกิจ

2. จ านวนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสยีง (4,177 สถานี)
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บังคับใช้ ซึ่งในปัจจุบันกิจกำรกระจำยเสียงในประเทศไทยเป็นบริกำรกระจำยเสียงในระบบ

แอนะล็อกท้ังหมด และสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงคลื่นหลักคือ  

(1) ช่วงคลื่นความถี่สูงมากแบนด์สอง (VHF Band II) ตั้งแต่ 87 เมกะเฮิรตซ์ 

(MHz) ถึง 108 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ด้วยควำมกว้ำงของช่องสัญญำณที่ 0.25 

เ ม ก ะ เ ฮิ ร ต ซ์  ( MHz)  ต่ อ ช่ อ ง สั ญ ญ ำ ณ ส ำ ห รั บ ก ำ ร รั บ ส่ ง สั ญ ญ ำ ณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) 

(2) ช่วงคลื่นความถี่ในย่านความถี่กลาง (Medium Frequency: MF) ตั้งแต่ 

526.5 กิโลเฮิรตซ์ (KHz) ถึง 1,606.5 กิโลเฮิรตซ์ (KHz) ด้วยควำมกว้ำงของ

ช่องสัญญำณที่ 9 กิโลเฮิรตซ์ (KHz) ต่อช่องสัญญำณ ส ำหรับกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบเอ.เอ็ม. (AM)  

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคลื่นหลักในประเทศไทยที่มีกำรใช้งำนในปัจจุบันมีจ ำนวนทั้งสิ้น  

506 สถำนี11 โดยแบ่งเป็น  

(1) สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. (FM) จ านวนทั้งสิ้น 313 สถานี  

มีหน่วยงำนหลักที่เป็นเจ้ำของสถำนี ดังต่อไปนี้ กองทัพไทยเป็นเจ้ำของสถำนี

จ ำนวน 89 สถำนี กรมประชำสัมพันธ์เป็นเจ้ำของสถำนีจ ำนวน 88 สถำนี  

อสมท. เป็นเจ้ำของสถำนีจ ำนวน 60 สถำนี กรมต ำรวจเป็นเจ้ำของสถำนี

จ ำนวน 37 สถำนี และอีก 39 สถำนีที่อยู่ภำยใต้หน่วยงำนอื่นๆ  

(2) สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอ.เอ็ม. (AM) จ านวนทั้งสิ้น 193 สถานี  

มีหน่วยงำนหลักที่เป็นเจ้ำของสถำนี ดังต่อไปนี้ กองทัพไทยเป็นเจ้ำของสถำนี 

112 สถำนี กรมประชำสัมพันธ์เป็นเจ้ำของสถำนี 57 สถำนี และหน่วยงำนอ่ืน

อีก 24 สถำนี  

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงหลักเหล่ำนี้ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนต ำแหน่งที่ตั้งของสถำนี

วิทยุกระจำยเสียง ก ำลังส่งออกอำกำศสูงสุดของสถำนีวิทยุกระจำยเสียง และเงื่อนไขอ่ืนๆ 

ตำมประกำศ กสทช. เรื่อง แผนควำมถี่วิทยุกิจกำรกระจำยเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) 

เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และป้องกันกำรรบกวน

                                           
11 ที่มำ: ข้อมูลจำกส ำนักงำน กสทช. 
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กำรใช้คลื่นควำมถี่ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ ด้วยข้อจ ำกัดด้ำนเทคโนโลยีและสภำพแวดล้อมของ

ประเทศไทย ท ำให้สถำนีวิทยุกระจำยเสียงหลักเหล่ำนี้กระจุกตัวอยู่ตำมเขตที่มีผู้อำศัยมำก 

เช่น เขตตัวเมืองหลักในแต่ละจังหวัดของประเทศ 

2. ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือสถำนีวิทยุทดลองฯ เป็นสถำนีวิทยุที่ได้รับ

อนุญำตให้เป็นผู้ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงที่สำมำรถออกอำกำศได้ตำมประกำศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง พ.ศ. 2555 โดย

ปัจจุบัน มีจ ำนวนทั้งสิ้น 4,177 สถำนีทั่วประเทศไทย แบ่งผู้ประกอบกิจกำรวิทยุออกเป็น 3 

ประเภท คือ ประเภททำงธุรกิจ 3,240 สถำนี ประเภทบริกำรสำธำรณะ 741 สถำนี และประเภท

บริกำรชุมชน 196 สถำนี12  

รูปด้ำนล่ำงแสดงถึงที่ตั้งของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงหลักและสถำนีทดลองประกอบกิจกำรกระจำยเสียง 

 
รูปที่ 2-2: ท่ีตั้งของสถำนีวิทยุกระจำยเสยีงระบบแอนะล็อกในประเทศไทย13 

 

                                           
12 ที่มำ: https://broadcast.nbtc.go.th/radio/  ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2561 
13 ที่มำ: รำยงำนโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน กสทช. และ สหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial Radio 
Services in Thailand) 

ที่ตั้งของสถานวิีทยกุระจายเสียงระบบแอนะล็อกในประเทศไทย

    สถำนี
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงหลักระบบ FM

    สถำนี
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงหลักระบบ AM

 ,   สถำนี
สถำนีวิทยุทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง

สถานีวิทยุกระจายเสียงหลักของประเทศไทย สถำนีวิทยุทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
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ปัญหาการรบกวนวิทยุสื่อสารในการควบคุมจราจรทางอากาศ 

 ในปัจจุบัน กำรรบกวนจำกสถำนีวิทยุทดลองฯประกอบกิจกำรกระจำยเสียงมีผลกระทบอย่ำงมำกต่อ

ย่ำนควำมถ่ี 118.000 – 136.975 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ซึ่งเป็นย่ำนควำมถ่ีที่ใช้ส ำหรับเครื่องช่วยกำรเดินอำกำศ

ในกำรบอกทิศทำงและแนวกึ่งกลำงทำงวิ่งเพ่ือให้อำกำศยำนลงสู่สนำมบินโดยปลอดภัย สำเหตุหลั กของกำร

เกิดปัญหำกำรรบกวนของสัญญำณวิทยุส่วนใหญ่เกิดจำกเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียง ตลอดจนกำรเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ สำยส่งก ำลัง สำยอำกำศของสถำนีวิทยุทดลองฯประกอบกิจกำรกระจำยเสียงที่ส่วนใหญ่ไม่ได้

มำตรฐำน และไม่มีกำรควบคุมให้ได้ตำมมำตรฐำน ท ำให้สถำนีส่งคลื่นควำมถี่แปลกปลอมออกมำรบกวนย่ำน

ควำมถี่ดังกล่ำว 

 
รูปที่ 2-3: จ ำนวนและแนวโนม้ของปัญหำกำรรบกวนวิทยุสื่อสำรในกำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 

 อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำรบกวนวิทยุสื่อสำรในกำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศที่เกิดขึ้น บริษัท วิทยุกำรบิน

แห่งประเทศไทย จ ำกัด (บวท.) ได้ร่วมกับส ำนักงำน กสทช. ในกำรทดสอบทำงเทคนิคของกำรวัดสัญญำณ

รบกวนด้ำนกำรบิน รวมถึงก ำหนดมำตรกำรเพ่ือผลักดันกำรแก้ไขปัญหำสถำนีวิทยุทดลองฯประกอบกิจกำร

จ านวนและแนวโนม้ของปญัหาการรบกวนวิทยสุื่อสารในการควบคมุจราจรทางอากาศ
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จ านวนปัญหาที่สถานวิีทยุทดลองประกอบกิจการกระจายเสยีงมีการส่งสัญญาณ
คลื่นรบกวนวิทยุสื่อสารในการควบคุมจราจรทางอากาศ

ที่มำ: บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด
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กระจำยเสียงส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงรบกวนวิทยุสื่อสำรในกำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศ  ส่งผลให้

แนวโน้มของกำรรบกวนวิทยุสื่อสำรในกำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศมีแนวโน้มลดลง14  

2.3 สภาพตลาดกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย 

การเข้าถ งบริการวิทยุกระจายเสียงและพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุกระจำยเสียงเป็นหนึ่งในสื่อหลักที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำยและไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้

บริกำร จำกผลส ำรวจกำรเข้ำถึงกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงของประชำชนไทยในปัจจุบัน ประเทศไทยมี

จ ำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณวิทยุอยู่ทั้งสิ้น 11 ,087,024 ครัวเรือน ณ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งคิดเป็น 

ร้อยละ 52 ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย15 

 
รูปที่ 2-4: กำรเข้ำถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงของประชำชนไทย16 

                                           
14 ที่มำ: ข้อมูลปัญหำและอุปสรรคจำกวิทยุชุมชนรบกวนกำรบิน บั้งไฟ โคมลอยและโคมควันต่อระบบกำรเดินอำกำศของประเทศ ปี 2559, บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย 
จ ำกัด 
15 ที่มำ: รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง, ส ำนักงำน กสทช., พ.ศ. 2560 
16 ที่มำ: รำยงำนโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน กสทช. และ สหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial Radio 
Services in Thailand) 

การเข้าถ งวิทยุกระจายเสียงของประชาชนไทย

สัดส่วนของประชาชนไทยที่รับฟังวิทยุกระจายเสียง
เปรียบเทียบกับประชาชนทีไ่ม่ฟังวิทยุ

ร้อยละ 46
ของจ านวนประชาชนท้ังหมด

ในประเทศไทยรับฟังวิทยุ จ านวนร้อยละของประเภทเครื่องรับสญัญาณวิทยุ
ที่ประชาชนไทยเลือกใช้ในการรับฟังวิทยุกระจายเสียง
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ความถี่ของประชาชนไทยท่ีรับฟังวิทยุกระจายเสียง (ร้อยละ)

ผู้ฟังส่วนมากรับฟังวิทยุกระจายเสียง 3 วัน/สัปดาห์ข ้นไป
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ที่มำ: ส ำนักงำน กสทช , 2560

รายการตัวช้ีวัดด้านการเข้าถ งบริการวิทยุ ผลการส ารวจ

1. จ ำนวนครัวเรือนที่มีเคร่ืองรับสัญญำณวิทยุ  ครัวเรือน) 11,087,024

2. จ ำนวนเคร่ืองรับสัญญำณวิทยุต่อครัวเรือน 
     เคร่ืองต่อครัวเรือน)

0.75

3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเคร่ืองรับสัญญำณวิทยุ  %) 52.0

หมำยเหตุ: จ ำนวนครัวเรือนรวมทั้งหมดเท่ำกับ 21,325,999 ครัวเรือน
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ในปัจจุบันมีประชำชนร้อยละ 46 รับฟังวิทยุกระจำยเสียง โดยในกลุ่มประชำชนที่ รับฟัง

วิทยุกระจำยเสียงร้อยละ 49.34 เป็นผู้รับฟังวิทยุที่เป็นประจ ำที่รับฟังวิทยุกระจำยเสียงตั้งแต่ 3-4 วันต่อ

สัปดำห์ขึ้นไป17 ประชำชนส่วนใหญ่รับฟังวิทยุแบบตั้งโต๊ะและเครื่องรับฟังสัญญำณวิทยุในรถยนต์ในสัดส่วนที่

ใกล้เคียงกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.28 และร้อยละ 48.41 ตำมล ำดับ กลุ่มประชำชนส่วนมำกที่ใช้ช่องทำง

ดังกล่ำวในกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงจะเป็นกลุ่มประชำชนที่มีอำยุในช่วง 40 – 49 ปี ในขณะเดียวกัน กลุ่ม

ประชำชนที่มีอำยุอยู่ในช่วงก ำลังศึกษำและท ำงำนจะรับฟังวิทยุกระจำยเสียงผ่ำนโทรศัพท์มือถือ (รับฟังผ่ำน

อินเทอร์เน็ต) เป็นหลัก จำกข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่ำกำรเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตนั้นก่อให้เกิดช่องทำงใหม่ที่ผู้ฟัง

สำมำรถรับฟังบริกำรวิทยุกระจำยเสียงได้สะดวกมำกขึ้น 

ประชำชนไทยรับฟังช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในที่อยู่อำศัยเป็นอันดับแรก และในรถยนต์ส่วน

บุคคล ที่ท ำงำน และรถสำธำรณะเป็นสัดส่วนที่รองลงมำ โดยจะมีกำรรับฟังวิทยุในวันธรรมดำ ในช่วงเวลำ 

15.01 - 19.00 น. มำกท่ีสุด เป็นสัดส่วนร้อยละ 52.4 และรับฟังในวันเสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ในช่วงเวลำ 15.01 - 19.00 น. โดยเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.3 เป็นอันดับที่รองลงมำ 

 
รูปที่ 2-5: พฤติกรรมของประชำชนไทยในกำรรับฟังบริกำรวิทยุกระจำยเสยีง 

                                           
17 ที่มำ: ผลส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง ในโครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง ส ำนักงำน กสทช. 

78.9

52.9

25.9

6.6

3.5

ที่อยู่อำศัย

รถยนต์ส่วนบุคคล

ที่ท ำงำน

รถสำธำรณะ

อื่นๆ

ร้อยละ

พฤติกรรมของประชาชนไทยในการรับฟังบริการวิทยุกระจายเสียง

สถานที่ท่ีผู้รับฟังวิทยุกระจายเสียงเลือกรับฟังรายการวิทยุ

สถำนที่ที่ผู้รับฟังวิทยุกระจำยเสียงส่วนใหญ่เลือกรับฟงัรำยกำรวิทย ุคือ 
1. ที่อยู่อำศัย 2. รถยนต์ส่วนบุคคล 3. ทีท ำงำน

ที่มำ: ส ำนักงำน กสทช., 2560
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เพื่อเป็นช่องทำงกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

เพื่อให้เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

เพื่อรับทรำบข่ำวสำรในชุมชน

เพื่อรับทรำบข่ำวสำรประจ ำวัน

เพื่อควำมเพลิดเพลิน

ร้อยละ

วัตถุประสงค์ของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงที่เลือกรับฟัง
บริการวิทยุกระจายเสียง
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ช่วงเวลาในการรับฟังวิทยุกระจายเสียง
วันธรรมดำ

วันหยุด

ผู้ฟังส่วนมำกรับฟังวิทยุกระจำยเสียงช่วงเวลำ 15.01-19.00 น. ในวันธรรมดำมำกที่สุด 
รองลงมำคือช่วงเวลำเดียวกนั ในวันช่วงวันเสำร์-อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วัตถุประสงค์ของผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงส่วนมำก คือ
1. เพื่อควำมเพลิดเพลินร้อยละ 97.2
2. เพื่อรับทรำบข่ำวสำรประจ ำวันและขอ้มลูที่เป็นประโยชน์ร้อยละ 86.4
3. เพื่อรับทรำบข่ำวสำรภำยในชุมชนร้อยละ 51.8
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ผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงเลือกรับฟังวิทยุกระจำยเสียงเพ่ือควำมเพลิดเพลิน และเพ่ือรับทรำบข่ำวสำร

ประจ ำวันและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มำกที่สุด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 97.2 และร้อยละ 86.4 ตำมล ำดับ โดย

ข้อมูลดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับประเภทของเนื้อหำรำยกำรที่ผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงเลือกรับฟัง ผู้ฟัง

วิทยุกระจำยเสียงส่วนใหญ่เลือกรับฟังรำยกำรเพลงมำกที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.2 รองลงมำคือกำรรับ

ฟังรำยกำรข่ำวสำรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.6 ซึ่งช่องรำยกำรเพลงและรำยกำรข่ำวสำรมีกลุ่มประชำชนที่มี

อำยุอยู่ในช่วงก ำลังศึกษำรับฟังมำกที่สุด ในขณะเดียวกันประชำชนที่มีอำยุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปเลือกรับฟัง

รำยกำรธรรมะมำกท่ีสุด  

ผลกำรส ำรวจแสดงให้เห็นว่ำประชำชนจ ำนวนมำกยังคงมีควำมต้องกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงใน

ชีวิตประจ ำวันอยู่ แต่ประสบปัญหำกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงที่มีคลื่นสัญญำณรบกวนและมีคุณภำพเสียงไม่

ชัดเจน นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ ประชำชนมีกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงผ่ำนอินเทอร์เน็ต แต่ประสบปัญหำด้ำน

อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือช้ำ ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตแพง และรำยกำรไม่น่ำสนใจเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.7  

ร้อยละ 30 และร้อยละ 11.8 ตำมล ำดับ ประเด็นดังกล่ำวอำจส่งผลให้ผู้ฟังเลือกที่จะรับฟังวิทยุกระจำยเสียง

ผ่ำนช่องทำงเดิมอยู่ 

 
รูปที่ 2-6: ปัญหำที่ประชำชนไทยพบในกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสยีง 

ปัญหาที่ประชาชนไทยพบในการรับฟังวิทยุกระจายเสียง

ที่มำ: ส ำนักงำน กสทช., 2560

54.10

45

10.80

คลื่นรบกวน

คุณภำพเสียงต่ ำ

รำยกำรไม่น่ำสนใจ

ร้อยละ

ปัญ
หำ

ปัญหาที่ประชาชนไทยพบในการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก (ร้อยละ)

ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีประชาชนพบในการรับฟังวิทยุกระจายเสียง
ในระบบแอนะล็อก คือ 
1. ปัญหาเร่ืองการมีคลื่นสัญญาณรบกวน
2. คุณภาพของเสียงต่ า   เสียงไม่ชัดเจน

ปัญหาที่ประชาชนไทยพบในการรับฟังวิทยุกระจายเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)

ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีประชาชนพบในการรับฟังวิทยุกระจายเสียง
ผ่านอินเตอร์เน็ต คือ 
1. อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรหรือช้า
2. ค่าบริการอินเตอร์เน็ตแพง
3. รายการไม่น่าสนใจ51.7
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อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรอืช้ำ

ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตแพง
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การโฆษณาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 

จำกข้อมูลด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงและพฤติกรรมกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล จะเห็นได้ว่ำกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงยังคงเป็นหนึ่งในกิจกำรสื่อสำรมวลชนที่ได้รับควำมนิยม  

อย่ำงไรก็ตำม หำกเปรียบเทียบมูลค่ำค่ำโฆษณำแยกตำมประเภทของสื่อ ในปี พ.ศ. 2559 สื่อโทรทัศน์

ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและสื่อโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกถือครองสัดส่วนมูลค่ำค่ำโฆษณำ

รวมกันถึงร้อยละ 65 ในขณะเดียวกัน สื่อวิทยุถือครองสัดส่วนมูลค่ำค่ำโฆษณำเพียงร้อยละ 5 ซึ่งถือว่ำเป็น

สัดส่วนที่ค่อนข้ำงต่ ำ ทั้งนี้ เนื่องจำกคุณลักษณะของสื่อวิทยุที่ด้อยกว่ำสื่อโทรทัศน์ที่สำมำรถออกอำกำศแพร่

ภำพและเสียงได้ จึงท ำให้มีมูลค่ำของกำรโฆษณำท่ีมำกกว่ำสื่อวิทยุอย่ำงมำก 

 
รูปที่ 2-7: สัดส่วนมูลค่ำโฆษณำแยกตำมประเภทของสื่อ 

บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในประเทศไทยมีรำยได้จำกกำรสนับสนุนโดยภำครัฐและรำยได้จำกกำร

โฆษณำ ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ18 คือ 

1. หน่วยงำนภำครัฐที่ถือครองใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง หำรำยได้จำกกำร

ขำยช่วงเวลำให้โฆษณำแก่บริษัทโฆษณำ และ/หรือ 

                                           
18 ที่มำ: คู่มือรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล, ส ำนักงำน กสทช. 

สัดส่วนมูลค่าโฆษณาแยกตามประเภทของสื่อ

ที่มำ: Nielsen
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สัดส่วนมูลค่าโฆษณาแยกตามประเภทของสื่อ ป  พ ศ  2559

สื่อวิทยุ

สื่อโทรทัศน์ดิจิตอล

สื่อโทรทัศน์แอนะล็อก

สื่อหนังสือพิมพ์

สื่อนิตยสำร

สื่อโรงภำพยนตร์

สื่อกลำงแจ้ง

สื่อเคลื่อนที่

สื่อในโมเดิร์นเทรด

สื่ออินเทอร์เน็ต

• สื่อที่มีมูลค่าโฆษณาสูงสดุ คือ สื่อโทรทัศน์ 
 รวมทั้งสื่อโทรทศัน์ดิจติอล และสื่อโทรทัศนแ์อนะลอ็ก)

• สื่อที่มีมูลค่าโฆษณาอันดับ 2 คือ สื่อหนังสือพิมพ์

• มูลค่าโฆษณาผ่านวิทยุกระจายเสียง ป  พ ศ  2559 
มีสัดส่วนร้อยละ 5 ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
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2. แบ่งให้หน่วยงำนภำยนอกเช่ำช่วงเวลำหรือร่วมผลิตรำยกำรในเชิงพำณิชย์ 

ซ่ึงมูลค่ำโฆษณำผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. (FM) คลื่นหลักในกรุงเทพและปริมณฑล

จ ำนวน 36 สถำนี19 รวมตลอดทั้งปีของ พ.ศ. 2558 มีมูลค่ำ 5,675 ล้ำนบำท และปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ำ 

5,262 ล้ำนบำท แสดงให้เห็นว่ำมูลค่ำโฆษณำในตลำดวิทยุกระจำยเสียงมีกำรลดลงจำกปีก่อนเล็กน้อยและมี

แนวโน้มลดลง 

ส่วนแบ่งกำรตลำดของรำยได้ค่ำโฆษณำที่ ได้จำกกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในเขต

กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2559 จะค่อนข้ำงกระจำยตัว กล่ำวคือผู้ประกอบกิจกำรที่มีส่วน

แบ่งตลำดตลำดสูงสุด คือ อสมท. มีส่วนแบ่งตลำดเพียงร้อยละ 13.03 และส่วนแบ่งตลำดของผู้ประกอบ

กิจกำรรำยหลัก ได้แก่ อสมท. เอไทม์ อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค บีอีซีเทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

และอำร์เอส คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.86 ของรำยได้ท้ังหมด 

 
รูปที่ 2-8: มูลค่ำโฆษณำและส่วนแบ่งกำรตลำดในตลำดกิจกำรกระจำยเสยีง 

ในขณะที่มูลค่ำโฆษณำในตลำดวิทยุกระจำยเสียงมีแนวโน้มลดลง มูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิตอลกลับมี

แนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้จำกกำรเติบโตของมูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิตอลใน ปี พ.ศ. 2559  

                                           
19 สถำนีคลื่นหลักช่อง 88.0 – 91.5, 93.0 – 103.5 และ 104.5 – 107.0 MHz 

มูลค่าโฆษณาและส่วนแบง่การตลาดในตลาดกิจการกระจายเสียง
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ที่มีมูลค่ำ 9,883 ล้ำนบำท โดยเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับกำรเติบโตของมูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิตอล

ใน ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีมูลค่ำ 8,084 ล้ำนบำท20 หำกแบ่งมูลค่ำโฆษณำผ่ำนช่องทำงสื่อดิจิตอลต่ำงๆ จะพบว่ำ 

Facebook เป็นช่องทำงกำรโฆษณำสื่อดิจิตอลที่ถือส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสูงสุด รองลงมำคือ YouTube และ 

กำรโฆษณำแบบ Display ที่ถือครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในสัดส่วนที่เท่ำๆ กัน เนื่องควำมก้ำวหน้ำของ

เทคโนโลยีรวมถึงกำรเติบโตของบริกำรอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยี

ผ่ำนอุปกรณ์ที่สำมำรถทดแทนวิทยุกระจำยเสียงได้ดียิ่งขึ้น นั่นคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรือ

อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่สำมำรถรับฟังได้ สิ่งนี้ถือเป็นควำมเสี่ยงปัจจัยหนึ่งที่ควรค ำนึงถึง เนื่องจำกผู้บริโภคอำจหันไป

รับฟังสื่อดิจิตอลอ่ืนๆ ที่มีเนื้อหำหลำกหลำยและน่ำสนใจมำกกว่ำ อีกทั้งจ ำนวนผู้ฟังสื่อดิจิตอลมีแนวโน้มจะ

เพ่ิมสูงขึ้นในอนำคต ดังนั้นมูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อวิทยุกระจำยเสียงจึงมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับผลกระทบจำกกำร

เข้ำมำของสื่อดิจิตอล 

 
รูปที่ 2-9: มูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อดจิิตอล 
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ทัศนคติต่อการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประชาชนไทย 

จำกผลกำรส ำรวจกำรประเมินทัศนคติของประชำชนต่อควำมสนใจในคุณลักษณะและบริกำรเสริม

ของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เมื่อปี พ.ศ. 2559 พบว่ำประชำชนส่วนใหญ่ให้คะแนนควำมสนใจมำก

ที่สุดในคุณลักษณะของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่สำมำรถรองรับระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินและมี

คุณลักษณะของคุณภำพเสียงชัดเจน รองลงมำคือให้ควำมสนใจกับบริกำรเสริมที่มีช่องรำยกำรและเนื้อหำที่

เพ่ิมขึ้น และบริกำรเสริมที่วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถแสดงภำพนิ่งหรือภำพสไลด์บนหน้ำจอ

ระหว่ำงกำรฟังวิทยุกระจำยเสียงได้21  

เมื่อพิจำรณำถึงรำคำสินค้ำอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่

ครัวเรือนยินดีจ่ำย พบว่ำรำคำที่ยินดีจ่ำยในแต่ละประเภทอุปกรณ์มีควำมสอดคล้องกับระดับของรำคำกลำง

ของอุปกรณ์ท่ีมีกำรจ ำหน่ำยกันในต่ำงประเทศ22 กล่ำวคือ  

1) วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแบบมีหน้ำจอแสดงตัวเลขและตัวอักษรทั่วไปมีรำคำ

กลำงอยู่ที่ 800-2,500 บำทต่อเครื่อง ซ่ึงประชำชนยินดีจ่ำยที่รำคำ 1,119 บำทต่อเครื่อง  

2) วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแบบที่มีหน้ำจอสีและแสดงรูปภำพได้ (หน้ำจอเล็ก) มี

รำคำกลำงอยู่ ที่ 2,000-4,000 บำทต่อเครื่อง ซ่ึงประชำชนยินดีจ่ำยที่รำคำ 2,580 บำทต่อ

เครื่อง  

3) วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแบบที่มีหน้ำจอสีและแสดงรูปภำพได้ (จอขนำดใหญ่ 

และรองรับบริกำรมัลติมีเดีย) มีรำคำกลำงอยู่ที่ 5,000 บำทต่อเครื่องขึ้นไป ซึ่งประชำชน

ยินดีจ่ำยที่รำคำ 5,577 บำทต่อเครื่อง  

4) เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลส ำหรับติดตั้งในรถยนต์ (Digital 

Radio Adaptor) มีรำคำกลำงอยู่ที่ 2,000 - 4,000 บำทต่อเครื่อง ซึ่งประชำชนยินดีจ่ำย

ที่รำคำ 2,692 บำทต่อเครื่อง  

                                           
21 ที่มำ: รำยงำนผลกำรศึกษำกำรท ำส ำรวจที่ 2 โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรท ำส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง, ส ำนักงำน กสทช., 2560 
22 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่, ส ำนักงำน กสทช., 2560 
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5) เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในรถยนต์ที่สำมำรถแสดงข้อควำมได้

มีรำคำกลำงอยู่ที่  4,000 บำทต่อเครื่องขึ้นไป ซึ่งประชำชนยินดีจ่ำยที่รำคำ 4,552 บำท

ต่อเครื่อง 

6) วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในรถยนต์ (จอขนำดใหญ่และรองรับบริกำรมัลติมีเดีย) 

มีรำคำกลำงอยู่ที่ 10,000 บำทต่อเครื่องขึ้นไป ซึ่งประชำชนยินดีจ่ำย ที่รำคำ 11,885 

บำทต่อเครื่อง 

ดังนั้น จำกข้อมูลดังกล่ำว ท ำให้สำมำรถสรุปได้ว่ำระดับรำคำของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ที่จะมีกำรจ ำหน่ำยในประเทศไทยควรจะถูกก ำหนดให้มีควำมเหมำะสมต่อก ำลังซื้อและควำมยินดีที่จะจ่ำยของ

ประชำชนได้ ปัจจัยด้ำนรำคำดังกล่ำวเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นอย่ำงมำก ทั้งนี้ ควรมีกำรสร้ำงกำรรับรู้ในเรื่องของคุณลักษณะและ

บริกำรเสริมของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่ประชำชนให้ควำมสนใจเป็นหลัก คือ กำรที่

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถรองรับระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินทันทีและมีคุณลักษณะของ

คุณภำพเสียงชัดเจน เ พ่ือให้ประชำชนตระหนักถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

2.4 สภาพตลาดกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยบนแพลตฟอร์มอ่ืน 

กำรเกิดขึ้นของบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงส่งผลให้เกิดบริกำรรูปแบบใหม่ที่ผู้ให้บริกำรใ ช้

ประโยชน์จำกโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตในกำรส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บริกำรปลำยทำง หรือ บริกำร Over-the-Top 

Service (OTT) ซึ่งสำมำรถให้บริกำรส่งผ่ำนข้อมูลทั้งในรูปแบบข้อควำม ภำพ และเสียงได้ด้วยเทคโนโลยี  

สตรีมม่ิง (Streaming Technology) กำรให้บริกำร OTT ในประเทศไทยนั้นยังอยู่ในช่วงกำรเริ่มต้น เนื่องจำก

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตประจ ำที่เข้ำถึงผู้บริโภคในพ้ืนที่ที่ค่อนข้ำงจ ำกัดและอัตรำค่ำบริกำรค่อนข้ำงสูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ประกอบกับบริกำรอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มเข้ำมำมี

บทบำทต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนของผู้บริโภคมำกขึ้น ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคและควำมก้ำวหน้ำทำง

เทคโนโลยีจึงท ำให้จ ำนวนผู้ให้บริกำร OTT ในประเทศไทยมีลักษณะที่ค่อนข้ำงหลำกหลำย โดยผู้ให้บริกำร

บำงส่วนเป็นผู้ให้บริกำรในกิจกำรโทรทัศน์ บำงส่วนเป็นผู้ให้บริกำรในกิจกำรที่เกี่ยวข้องและบำงส่วนเป็นผู้

ประกอบกิจกำรใหม ่
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บริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่ส่งผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตเรียกว่ำบริกำรวิทยุออนไลน์ (Online Radio) 

หรือบริกำรอินเทอร์เน็ตเรดิโอ (Internet Radio) สำมำรถออกอำกำศสื่อเนื้อหำในรูปแบบรำยกำรสด

เหมือนกับกำรรับฟังผ่ำนช่องทำงวิทยุกระจำยเสียง ท ำให้ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงมีทำงเลือก

ทำงด้ำนเทคโนโลยีในกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นนอกจำกกำรรับส่งสัญญำณผ่ำนระบบคลื่นควำมถี่ ในปัจจุบัน  

ผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำออกอำกำศรำยกำรวิทยุของตนผ่ำนทั้งช่องทำงวิทยุกระจำยเสียง และวิทยุออนไลน์  

โดยสมำร์ทโฟนเป็นช่องทำงกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงที่มีช่วงเวลำกำรรับฟังสูงตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเวลำ 

06.00 น. – 00.00 น. เมื่อเปรียบเทียบกับกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงจำกเครื่องรับสัญญำณภำยในรถยนต์ที่มี

กำรใช้งำนสูงเฉพำะเวลำช่วงเช้ำ (ช่วง 06.00 น. – 08.00 น.) และกำรรับฟังผ่ำนคอมพิวเตอร์ที่มีกำรใช้งำนสูง

ในช่วงเวลำ 10.00 น. – 12.00 น. และ 19.00 น. – 21.00 น. เท่ำนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำระยะเวลำของกำรรับ

ฟังวิทยุกระจำยเสียงแบบเดิมอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำและมีแนวโน้มกำรเติบโตที่น้อยกว่ำเมื่อเทียบกับกำรรับฟัง

ผ่ำนอินเทอร์เน็ต23 

ช่องทางการรับฟังเพลงของประชาชนไทย 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสตรีมม่ิงถูกน ำไปใช้ในกำรให้บริกำรมิวสิคสตรีมมิ่ง (Music Streaming) ซึ่งเป็น

บริกำรส ำหรับกำรฟังเพลงโดยเฉพำะ เช่น 1) แพลตฟอร์ม Spotify 2) แพลตฟอร์ม Apple Music และ  

3) แพลตฟอร์ม JOOX เป็นต้น บริกำรมิวสิคสตรีมมิ่งที่กล่ำวมำนี้มีควำมแปลกใหม่ และมีลักษณะเฉพำะตัวที่

สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้ผู้ฟังเพลงได้มำกกว่ำเดิมเนื่องจำกมีเพลงให้เลือกฟังอย่ำงหลำกหลำยและมี

จ ำนวนมำกจึงส่งผลให้ประชำชนผู้ที่ต้องกำรฟังเพลงนิยมฟังเพลงผ่ำนแอพลิเคชั่นที่เป็นช่องทำงให้บริกำรมิวสิค

สตรีมม่ิงมำกที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 88 ของประชำชนไทยที่รับฟังเพลงทั้งหมด 

 

                                           
23 ที่มำ: https://www.brandbuffet.in.th/2017/01/joox-the-way-to-success-in-music-industry/ 
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รูปที่ 2-10: ช่องทำงกำรรับฟังเพลงของประชำชนไทย 

 
รูปที่ 2-11: แพลตฟอร์ม Spotify 

ปัจจุบัน แพลตฟอร์มกำรฟังเพลงออนไลน์สัญชำติสวีเดน Spotify เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งำนมำก

ที่สุดในโลก ผู้ใช้งำนสำมำรถฟังเพลงได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งใน Smart TV 

ช่องทางการรับฟังเพลงของประชาชนไทย

ของประชาชนที่รับฟังเพลงทั้งหมด 

69%
ไฟล์เพลง

77%
สถานีวิทยุทั้งออฟไลน ์และออนไลน์

88%
แอพลิเคช่ัน

31%
 ีดี

57%
ไฟล์ MP3

66%
เครื่องวิทยุ

83%
วิทยุออนไลน์

61%
เว็บไ ต์

65%
โทรศัพท์เคลื่อนที่

• ช่องทางที่ประชาชนนิยม
ฟังเพลงมากที่สุดตลอด 
คือ แอพลิเคช่ัน

• อุปกรณ์ที่ประชาชนใช้ฟัง
เพลงผ่านแอพลิเคช่ัน คือ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ท่ีมำ: Nielsen, 2016

แพลตฟอร์ม Spotify
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แพลตฟอร์ม Spotify เป็นแพลตฟอร์มที่มีกำรใช้ A.I. (Artificial Intelligence) เพ่ือวิเครำะห์กำรฟังเพลงของ

ผู้ฟังและสร้ำง Playlist ที่เป็นแบบเฉพำะบุคคล หรือหมำยถึงเป็นอัลบั้มเพลงของเรำคนเดียวเท่ำนั้นจำกกว่ำ 

30 ล้ำนเพลงในระบบ นอกจำกนี้ แพลตฟอร์ม Spotify ใช้กลยุทธ์กำรตั้งรำคำแบบฟรีเมียม (Freemium) ที่

ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำรได้โดยไม่เสียค่ำบริกำร แต่หำกต้องกำรจะได้สิ่งที่นอกเหนือกว่ำบริกำรพ้ืนฐำน

จะต้องเสียค่ำบริกำรเพ่ิม เช่น ไม่ต้องกำรฟังโฆษณำคั่นระหว่ำงเพลง ต้องกำรฟังเพลงแบบไม่ต้องใช้

อินเทอร์เน็ต หรือต้องกำรคุณภำพเสียงที่ดีที่สุด24  

แพลตฟอร์ม Apple Music เป็นแพลตฟอร์มที่มีจ ำนวนเพลงสำกลเป็นจ ำนวนมำก โดยมีกำรอัพเดท

เพลงใหม่ๆ อย่ำงรวดเร็ว รวมถึงมีเพลงที่หลำกหลำยโดยไม่ได้จ ำกัดแค่วงดนตรีที่มีชื่อเสียงเท่ำนั้น นอกจำกนี้ 

แพลตฟอร์ม Apple Music ยังมีคุณสมบัติที่คล้ำยคลึงกับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่แพลตฟอร์ม Apple 

Music มีสถำนีวิทยุออนไลน์ที่จัดรำยกำรโดยนักจัดรำยกำรชื่อดัง ตลอด 24 ชั่วโมง25 ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถฟัง

บริกำรวิทยุออนไลน์ดังกล่ำวได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย แต่หำกผู้ใช้บริกำรต้องกำรจะฟังเพลงซึ่งเป็นบริกำร

เพ่ิมเติมนอกเหนือจำกบริกำรวิทยุออนไลน์ ผู้ใช้บริกำรจะเสียค่ำบริกำรรำยเดือนเพ่ิมเติม26 

 
รูปที่ 2-12: แพลตฟอร์ม Apple Music 

                                           
24 ที่มำ: http://longtunman.com/1726 
25 ที่มำ: https://www.mangozero.com/apple-music-and-joox-music-streaming-service-compare/ 
26 ที่มำ: Forbes 

แพลตฟอร์ม Apple Music
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แพลตฟอร์ม JOOX เป็นผู้ให้บริกำรมิวสิคสตรีมมิ่งรำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จำกข้อมูลกำรส ำรวจ

ของนีลเส็นพบว่ำ ประชำชนไทยรู้จักกำรฟังเพลงผ่ำนมิวสิคแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์สูงถึงร้อยละ 88 และ 

JOOX เป็นผู้ให้บริกำรที่ประชำชนนึกถึงร้อยละ 40 ของผู้ที่ท ำกำรส ำรวจ ทั้งนี้ผู้ให้บริกำรมิวสิคสตรีมมิ่ง 

JOOX ก ำลังเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 แพลตฟอร์ม JOOX ให้ควำมส ำคัญ

ในกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรรับฟังในรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ฟังเพลงในประเทศไทยซึ่งเห็นได้ชัดจำกจ ำนวน 

ดำวน์โหลด 25 ล้ำน และจ ำนวนบัญชีผู้ใช้งำนประจ ำมำกถึง 7-8 ล้ำน โดยมีรูปแบบกำรให้บริกำรหลัก คือ 

กำรเลือกฟังเพลงตำมควำมต้องกำร (on-demand) กำรฟังเพลงจำกเพลย์ลิสต์ (playlists) กำรฟังวิทยุ

ออนไลน์ของ JOOX (JOOX Radio) รวมถึงกำรดำวน์โหลดเพลงที่ชอบมำฟังแบบออฟไลน์ได้ JOOX ได้มีกำร

พัฒนำกำ ร ให้ บ ริ ก ำ รของตน เอง โดยมี ก ำ ร เ พ่ิ มคุณลั กษณะใหม่ ๆ  เ ช่ น  กำ รปรั บ แต่ ง เ สี ย ง27  

ซึ่งบริกำรมิวสิคสตรีมมิ่งอำจเป็นตัวเลือกที่ดีและเป็นบริกำรทดแทนส ำหรับผู้ที่รับฟังวิทยุกระจำยเสียงเพ่ือรับ

ฟังช่องรำยกำรประเภทเพลงเป็นหลัก นอกจำกนี้มิวสิคสตรีมมิ่งยังได้รับกำรสนับสนุนจำกศิลปินผู้ฟังและผู้ผลิต

เพลงในอุตสำหกรรม เนื่องจำกเป็นแพลตฟอร์มที่สำมำรถเผยแพร่งำนและได้รับค่ำลิขสิทธิ์เพลงง่ำยกว่ำ28 

 
รูปที่ 2-13: แพลตฟอร์ม JOOX 

                                           
27 ที่มำ: https://www.matichon.co.th/news/7869 
28 ที่มำ: https://brandinside.asia/music-streaming-more-important-than-radio/ 

แพลตฟอร์ม JOOX
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ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำผู้รับฟังสำมำรถใช้บริกำรขั้นพ้ืนฐำนของทั้ง 3 แพลตฟอร์มโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย แต่

จะผู้รับฟังจะต้องสำมำรถยอมรับข้อก ำหนดของแพลตฟอร์มนั้นๆ ได้ เช่น ไม่สำมำรถเลือกฟังเพลงตำมที่

ต้องกำรได้ ไม่สำมำรถกดยกเลิกกำรรับฟังโฆษณำได้ หรือไม่สำมำรถรับฟังเพลงในคุณภำพเสียงที่สูงได้ เป็นต้น 

หำกผู้ใช้บริกำรต้องกำรจะใช้บริกำรที่ดีกว่ำบริกำรขั้นพ้ืนฐำน ผู้ใช้บริกำรจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม ตัวอย่ำง

แพลตฟอร์มหลักในประเทศไทยที่มีผู้ใช้งำนเป็นจ ำนวนมำกทีผู่้ใช้บริกำรสำมำรถรับฟังบริกำรขั้นพ้ืนฐำนได้โดย

ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยและมีค่ำบริกำรรำยเดือนส ำหรับบริกำรพิเศษ คือ แพลตฟอร์ม Spotify แพลตฟอร์ม Apple 

Music และแพลตฟอร์ม JOOX ซึ่งทั้ง 3 แพลตฟอร์มมีกำรก ำหนดค่ำบริกำรในกำรใช้บริกำรแบบพิเศษอยู่ที่ 

129 บำท/เดือน/คน โดยรำยละเอียดของบริกำรพิเศษที่ผู้รับฟังจะได้รับจำกกำรจ่ำยค่ำบริกำรรำยเดือนของทั้ง 

3 แพลตฟอร์มมีดังนี ้

1. แพลตฟอร์ม Spotify29 30:  

 สำมำรถฟังเพลงได้ได้ทุกเพลงในแพลตฟอร์ม Spotify โดยไม่มีโฆษณำคั่น และ

สำมำรถเปลี่ยนไปฟังเพลงอื่นได้โดยไม่ต้องรอให้จบเพลงนั้นๆ 

 สำมำรถฟังเพลงแบบไม่ใช่อินเทอร์เน็ตได้ โดยกำรดำวน์โหลดเพลงที่ต้องกำรฟังไว้ใน

โทรศัพท์มือถือ  

 สำมำรถฟังเพลงในคุณภำพเสียงสูงสุดที่บิทเรต 320 kbps 

2. แพลตฟอร์ม Apple Music31 32: 

 สำมำรถติดตำมศิลปิน รวมถึงเล่นและบันทึกบทควำมใน Connect33 ได ้

 สำมำรถฟังสถำนีวิทยุ Beats 134 และสถำนีวิทยุ Apple Music ได้  

 สำมำรถกด “ถูกใจ” บทควำมใน Connect หรือเพลงที่ออกอำกำศบนวิทยุได้ 

 สำมำรถฟังได้ทุกเพลงบนแพลตฟอร์ม Apple Music และรับค ำแนะน ำเพลงจำก

ผู้เชี่ยวชำญได้ 

                                           
29 ที่มำ: www.gqthailand.com/toys/article/which-best-music-streaming 
30 ที่มำ: www.gqthailand.com/toys/article/which-best-music-streaming 
31 ที่มำ: https://www.macthai.com/2015/06/30/apple-music-faq/ 
32 ที่มำ: /www.gqthailand.com/toys/article/which-best-music-streaming 
33 Connect คือช่องทำงหนึ่งในแพลตฟอร์ม Apple Music ส ำหรับกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของศิลปินต่ำงๆ โดยผู้ใช้บริกำรสำสมำรถเข้ำไปดูวิดีโอที่ทำงศิลปินเป็นคนอัพ
โหลดได้ 
34 สถำนีวิทยุ Beats 1 คือสถำนีวิทยุที่ออกอำกำศสดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
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 สำมำรถเพ่ิมบทควำมหรือบันทึกเพลงจำกแพลตฟอร์ม Apple Music ลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้ 

 สำมำรถรับฟังเพลงในคุณภำพเสียงสูงสุดที่บิทเรต 256 kbps 

3. แพลตฟอร์ม JOOX35 36: 

 สำมำรถฟังเพลงได้ทุกเพลงในแพลตฟอร์ม JOOX 

 สำมำรถฟังเพลงได้โดยไม่มีโฆษณำค่ัน  

 สำมำรถเปลี่ยนไปฟังเพลงอื่นได้โดยไม่ต้องรอให้จบเพลงนั้นๆ 

 สำมำรถฟังเพลงแบบไม่ใช่อินเทอร์เน็ตได้ โดยกำรดำวน์โหลดเพลงที่ต้องกำรฟังไว้ใน

โทรศัพท์มือถือ  

 สำมำรถรับฟังเพลงในคุณภำพเสียงสูงสุดที่บิทเรต 900-1,411 kbps 

 
รูปที่ 2-14: กำรเปรียบเทียบกำรให้บริกำรสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์ในประเทศไทย 

 

                                           
35 ที่มำ: www.gqthailand.com/toys/article/which-best-music-streaming 
36 ที่มำ: www.joox.co.th/th/faq 

การเปรียบเทียบการใหบ้ริการสตรีมมิง่เพลงออนไลนใ์นประเทศไทย

บริษัทแม่ Apple 
สหรัฐอเมริกำ

Tencent 
จีน

Deezer 
ฝรั่งเศส

Aspiro AB 
นอร์เวย์

Spotify 
สวีเดน

ระบบฟังฟรี มี แต่ได้เฉพำะวิทยุ
มี แต่จ ำกัดจ ำนวน

เพลงที่ฟังได้
มี แต่เลือกเพลงไม่ได้ ไม่มี มี แต่มีโฆษณำคั่น

ค่าบริการรายเดอืน 129 บำท 129 บำท 155 บำท

179 บำท 
ส ำหรับพรีเมียม

358 บำท 
ส ำหรับ Hi-fi

129 บำท

จ านวนเพลง 30 ล้ำน+ N/A 43 ล้ำน 46 ล้ำน 30 ล้ำน+

จุดเด่น
มีเพลงสำกล

จ ำนวนมำก และ
ใช้ง่ำยบน iOS

มีเพลงไทย และเพลง
เอเชียจ ำนวนมำก

มีเพลงสำกล
จ ำนวนมำก

คุณภำพเสียงดี
มี Playlists แนะน ำ
เฉพำะแต่ละผู้ฟัง

ท่ีมำ: Forbes
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นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังมีแพลตฟอร์ม Deezer และแพลตฟอร์ม Tidal ที่มีกำรให้บริกำรสตรีมมิ่ง

ออนไลน์ แต่แพลตฟอร์มดังกล่ำวยังคงไม่เป็นที่นิยมมำกนัก สืบเนื่องจำกแพลตฟอร์ม Deezer มีกำรให้บริกำร

เพลงทีค่่อนข้ำงแตกต่ำงไปจำกแพลตฟอร์มอ่ืนๆ และอำจเป็นที่นิยมของคนรับฟังเพลงได้ยำก เช่น เพลงร็อคที่

นิยมในอดีต เพลงละติน เพลงแอฟริกัน เพลงบรำซิลเลียน รวมถึงเพลงประกอบกำร์ตูน เกม และภำพยนต์ 

เป็นต้น ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์ม Tidal ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องมีกำรเสียค่ำบริกำรรำยเดือนเพ่ือใช้

บริกำรอย่ำงเดียวเท่ำนั้น จึงส่งผลให้ผู้ฟังหันไปรับฟังเพลงในแพลตฟอร์มที่สำมำรถใช้บริกำรได้อย่ำงไม่เสีย

ค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำ 

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงด้วยเทคโนโลยีอ่ืนอย่ำงบริกำรอินเทอร์เน็ตเรดิโอ (Internet Radio) 

และบริกำรมิวสิคสตรีมมิ่งที่มีอยู่ ในปัจจุบันเป็นควำมท้ำทำยและควำมเสี่ยงของกำรเริ่มให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเนื่องจำกบริกำรดังกล่ำวเป็นบริกำรที่สำมำรถทดแทนบริกำ ร

วิทยุกระจำยเสียงทั้งในระบบแอนะล็อกและในระบบดิจิตอลได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมประชำชนจะต้องเสีย

ค่ำบริกำรในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือเข้ำรับบริกำรซึ่งอำจจะเป็นภำระของประชำชนและท ำให้ประชำชน

บำงกลุ่มที่มีรำยได้น้อยและอำศัยในอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลอำจจะไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรเหล่ำนี้ได้ 

นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในปัจจุบันได้พัฒนำเพ่ิมช่องทำงเลือกให้กับผู้ฟังผ่ำน

ทำงอินเทอร์เน็ต เช่น Coolism Bec-Tero และ A-time เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ฟังจะได้รับฟังเพลงตำมที่สถำนีจัดไว้

ให้ โดยจะไม่สำมำรถเลือกฟังเพลงที่ต้องกำรได้ 
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2.5 การด าเนินงานของหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่ม
รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

หน้าที่ของหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานภาครัฐ 

คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) มี

อ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรกระจำยเสียง ตำม มำตรำ 27 ใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และ

ก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 ซึ่งหน้ำที่ใน

กำรก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียงมีดังต่อไปนี้  

1. จัดท ำแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ ตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ แผนแม่บทกิจกำร

กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจกำรโทรคมนำคม แผนควำมถี่วิทยุและแผนเลขหมำย

โทรคมนำคม 

2. ก ำหนดกำรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีระหว่ำงคลื่นควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์ กิจกำร

วิทยุคมนำคม และกิจกำรโทรคมนำคม 

3. ก ำหนดลักษณะและประเภทของกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

4. พิจำรณำอนุญำตและก ำกับดูแลกำรใช้คลื่นควำมถี่และเครื่องวิทยุคมนำคมในกำรประกอบกิจกำร

กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม หรือในกิจกำรวิทยุคมนำคมและก ำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรอนุญำต เงื่อนไข หรือค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตดังกล่ำว 

5. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้คลื่นควำมถี่ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปรำศจำกกำรรบกวนซึ่งกัน

และกัน ทั้งในกิจกำรประเภทเดียวกันและระหว่ำงกิจกำรแต่ละประเภท 

6. พิจำรณำอนุญำตและก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคม เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

และก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำต เงื่อนไข หรือค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำต

ดังกล่ำว 

7. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรใช้หรือเชื่อมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรก ำหนดอัตรำค่ำ

ใช้หรือค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคม ทั้งในกิจกำรประเภทเดียวกันและระหว่ำงกิจกำรแต่ละประเภท ให้เป็นธรรมต่อ

ผู้ใช้บริกำร ผู้ให้บริกำรและผู้ลงทุน หรือระหว่ำงผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมโดยค ำนึงถึงประโยชน์

สำธำรณะเป็นส ำคัญ 
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8. ก ำหนดโครงสร้ำงอัตรำค่ำธรรมเนียมและโครงสร้ำงอัตรำค่ำบริกำรในกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำร

โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริกำรและผู้ให้บริกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์

สำธำรณะเป็นส ำคัญ 

9. ก ำหนดมำตรฐำนและลักษณะพึงประสงค์ทำงด้ำนเทคนิคในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำร

โทรทัศน์ กิจกำรโทรคมนำคม และในกิจกำรวิทยุคมนำคม 

10. ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือป้องกันมิให้มีกำรกระท ำอันเป็นกำรผูกขำดหรือก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมใน

กำรแข่งขันในกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

11. คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนมิให้ถูกเอำเปรียบจำกผู้ประกอบกิจกำรและคุ้มครองสิทธิใน

ควำมเป็นส่วนตัวและเสรีภำพของบุคคลในกำรสื่อสำรถึงกันโดยทำงโทรคมนำคมและส่งเสริมสิทธิ

เสรีภำพและควำมเสมอภำคของประชำชนในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำร

กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

12. ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรคลื่นควำมถ่ีทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

13. วินิจฉัยและแก้ไขปัญหำกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่มีกำรรบกวนซึ่งกันและกัน 

14. ติดตำมตรวจสอบและให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และ

กิจกำรโทรคมนำคม 

15. ก ำหนดลักษณะกำรควบรวม กำรครองสิทธิข้ำมสื่อ หรือกำรครอบง ำกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร

โทรทัศน์ที่ใช้คลื่นควำมถี่ ระหว่ำงสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซึ่งจะมีผลเป็นกำร

ขัดขวำงเสรีภำพในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรหรือปิดกั้นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำยของ

ประชำชน 

16. ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญำต ผู้ผลิตรำยกำร และผู้ประกอบวิชำชีพสื่อสำรมวลชนที่

เกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือท ำหน้ำที่จัดท ำ

มำตรฐำนทำงจริยธรรมของกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพและกำรควบคุมกำรประกอบอำชีพหรือ

วิชำชีพกันเองภำยใต้มำตรฐำนทำงจริยธรรม 

17. ให้ข้อมูลและร่วมด ำเนินกำรในกำรเจรจำหรือท ำควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยกับ

รัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ กิจกำร

กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรโทรคมนำคม หรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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18. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมำยหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร

จัดสรรคลื่นควำมถี่และกำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นควำมถี่ กิจกำรกระจำยเสียงกิจกำร

โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

ในส่วนของหน่วยงำนภำครัฐแม้ไม่ได้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรกระจำยเสียงโดยตรง แต่

หน่วยงำนภำครัฐได้มีก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงผ่ำนแผนพัฒนำ และกรอบยุทธศำสตร์

ชำติต่ำงๆ เช่น กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น 

การเตรียมความพร้อมส าหรับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ประเทศไทยได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

โดยในวันที่ 1-3 มีนำคม พ.ศ. 2556 ส ำนักงำน กสทช. ได้ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ITU WorldDAB  

อสมท. กองทัพบก และกรมประชำสัมพันธ์เพ่ือทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ท ำกำรทดสอบทำงด้ำนเทคนิค และแพร่ภำพออกอำกำศเนื้อหำรำยกำรดิจิตอล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบ

ด้ำนเทคนิคกำรออกอำกำศ อุปกรณ์ ขอบเขต และกำรให้บริกำรที่เหมำะสมส ำหรับ กำรส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือน ำมำพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในอนำคต ซึ่งสถำนีที่ได้รับควำมนิยม 4 สถำนีที่เคยท ำกำรทดลอง

ออกอำกำศได้แก่ AM 1494 kHz FM 97.5 MHz FM 105 MHz และ FM 107 MHz  

นอกเหนือจำกกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ส ำนักงำน กสทช. 

ยังมีแผนกำรด ำเนินงำนและผลงำนส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งผลงำนหลักในแต่ละปี มีดังต่อไปนี้ 

 ในป  พ.ศ. 2556 ส ำนักงำน กสทช. ได้จัดให้มีโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง ITU และ

ส ำนักงำน กสทช. เพ่ือพัฒนำ Digital Radio Roadmap & Rollout in Thailand โดยมี

กำรหำรือกับผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงสถำนีหลัก รวมถึงจัด NBTC/ITU Regional 

Seminar Digital Radio ในกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 ในป  พ.ศ. 2557 ส ำนักงำน กสทช. ได้มีกำรลงพ้ืนที่เพ่ือดูสภำพกำรด ำเนินกิจกำรและ

ประชุมหำรือกับผู้ประกอบกิจกำร จัดท ำแผนกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง
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ในระบบดิจิตอล นอกจำกนี้ ยังน ำแผนกำรที่จัดท ำแล้วปรับเป็นแผนพัฒนำกิจกำรกระจำย

เสียงเพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุมอนุกรรมกำรวิทยุทั้ง 3 คณะ น ำเสนอรำยงำนมำตรฐำนและ

กำรเริ่มให้บริกำร เสนอร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงต่อที่ประชุม กสท. และจัด 

Workshop Digital Radio เพ่ือเผยแพร่รำยงำนกำรศึกษำแผนกำรเริ่มรับส่งและให้ควำมรู้ที่

เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงและกำรออกแบบโครงข่ำย 

 ในป  พ.ศ. 2558 - 2559 ส ำนักงำน กสทช. ได้มีกำรจัดท ำรำยงำน DAB+ Network 

Architecture & Cost Model รำยงำนกรณีศึกษำของประเทศผู้น ำตลำด และแผนกลยุทธ์ 

“Deployment Strategies for Digital Radio Services in Thailand” รวมถึงน ำเสนอ

ร่ำงแผนและร่ำงรำยงำนผลกระทบต่อที่ประชุม กสท. จัดกำรประชุมกลุ่มย่อยต่อร่ำง

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงทั้งหมด 7 ครั้ง น ำเสนอผลกำรประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำวต่อที่

ประชุม กสท./กสทช. และปรับปรุงร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงเพ่ือน ำไปรับฟัง

ควำมเห็นสำธำรณะ และ ประกำศ กสทช. เรื่องแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง อีกทั้งได้จัด

ให้มีโครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง

เพ่ือจัดท ำตัวชี้วัดกำรเข้ำถึงและพฤติกรรมของประชำชนในกำรใช้บริกำรกระจำยเสียง และ

ท ำกำรส ำรวจ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลกำรเข้ำถึงและพฤติกรรมของประชำชนในกำรใช้

บริกำรกระจำยเสียง รวมทั้งท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบกรณีศึกษำต่ำงประเทศโดยกำร

วิเครำะห์เชิงลึกในรำยละเอียดของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรยุติกำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ตลอดจนท ำกำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกำร

เริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ทั้งนี้เพ่ือน ำข้อมูลจำกกำรศึกษำ

ในด้ำนต่ำงๆ ดังกล่ำวมำสนับสนุนกำรจัดท ำนโยบำยกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย 

 ในป  พ.ศ. 2560 ส ำนักงำน กสทช. ได้จัดให้มีโครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือทบทวนร่ำง

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรเสียง

เพ่ือเป็นกำรจัดท ำแนวทำงในกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงส ำหรับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและแนวทำงกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงประเมินผลกระทบต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นจำกกำร

พัฒนำดังกล่ำว นอกจำกนี้ ส ำนักงำน กสทช. ได้มีกำรจัดกำรประชุมเชิงวิชำกำรและประชุม
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เชิงปฏิบัติกำร ITU/NBTC Workshop on Digital Radio Trial เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ผล

กำรศึกษำจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนจัดท ำกรอบ

นโยบำยกำรก ำกับดูแล และควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนผ่ำน

ไปสู่กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ให้แก่

บุคลำกรด้ำนกิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์เคลื่อนที่ และกิจกำร

โทรทัศน์ประเภทบริกำรชุมชน 

 ตั้งแต่ป  พ.ศ. 2561 เป นต้นไป ส ำนักงำน กสทช. ได้วำงแผนไว้ว่ำจะมีกำรทบทวนแผน

ควำมถี่ เพ่ือให้สำมำรถเริ่มกำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ได้ตรงตำมกรอบระยะเวลำที่ได้มีกำรวำงแผนไว้ 

ทั้งนี้ กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เป็นประเด็น

ส ำคัญที่จะต้องมีกำรก ำหนดนโยบำยและแผนในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนต่อไป 

2.6 การวิเคราะห์ SWOT ของกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย 

จำกสถำนกำรณ์ของกิจกำรกระจำยเสียงระบบแอนะล็อกในปัจจุบันและสภำพปัญหำด้ำนกำรรับฟัง

วิทยุกระจำยเสียงที่เกิดขึ้น ประกอบกับกำรพิจำรณำแนวโน้มของเทคโนโลยีในกิจกำรกระจำยเสียง ที่ปรึกษำ

ได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวออกมำเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของ

กิจกำรกระจำยเสียงในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 1: จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของกิจกำรกระจำยเสียงในประเทศไทยในปัจจุบัน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

• เป็นบริกำรขั้นพื้นฐำนของประชำกรไทย ซึ่งสำมำรถเข้ำถึง

ได้ง่ำย โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำร (Free-to-Air) 

• สำมำรถกระจำยข่ำวและสื่อเนื้อหำโดยครอบคลุมพื้นที่ได้

อย่ำงกว้ำงขวำง และครอบคลุมหลำกหลำยกลุ่มเป้ำหมำย 

• วิทยุกระจำยเสียงเป็นสื่อหลักของภำครัฐในกำรสื่อสำรกับ

ภำคประชำชน 

• อุปกรณ์รับสัญญำณวิทยุมีระดับรำคำเริ่มต้นที่ไม่สูงมำก 

ซึ่งผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงได้ นอกจำกนี้ยังเป็นอุปกรณ์ที่

ติดตั้งอยู่ในรถยนต์เป็นส่วนมำก 

• บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในปัจจุบันพบปัญหำเรื่องกำรมี

คลื่นสัญญำณรบกวนขณะรับฟัง 

• บริกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบแอนะล็อกมีคุณภำพ

เสียงท่ีไม่ชัดเจน 

• ให้บริกำรได้แค่บริกำรประเภทเสียงเพียงอย่ำงเดียว 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

• เทคโนโลยี DAB+ มีประโยชน์ในหลำกหลำยด้ำน เช่น 

คุณภำพเสียงมีควำมชัดเจนขึ้น มีควำมจุที่สำมำรถรองรับ

จ ำนวนสถำนีวิทยุได้มำกขึ้น ท ำให้บริกำรวิทยุฯ เกิด

มูลค่ำ เพิ่ ม  และคลื่นควำมถี่ เกิดกำรใช้งำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

• คลื่ นควำมถี่ที่ เ หมำะสมส ำหรับ เทคโนโลยี  DAB+  

(VHF Band III) ก ำลังจะว่ำงลงในอนำคตอันใกล้ ท ำให้

ประเทศไทยสำมำรถใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่นี้ในกำร

พัฒนำกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงได้    

• เทคโนโลยี DAB+ สำมำรถให้บริกำรได้ทั้งบริกำรประเภท

เสียงและประเภทข้อมูล ก่อให้เกิดบริกำรใหม่บนบริกำร

วิทยุกระจำยเสียง 

• ภำครัฐมีโอกำสในกำรสร้ำงเสถียรภำพและควำมมั่นคง

ทำงสื่อให้กับประเทศเพิ่มมำกขึ้น 

• ผู้ ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงมีทำงเลือกทำงด้ำน

เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรให้บริกำรจำกกำรเข้ำมำของบริกำร 

Over-the-top (OTT) ซึ่งส่งข้อมูลในรูปแบบข้อควำม 

ภำพ หรือเสียงไปยังผู้ใช้บริกำรปลำยทำงผ่ำนโครงข่ำย

อินเทอร์ เน็ตด้วยเทคโนโลยีสตรีมมิ่ ง  (Streaming 

Technology) 

• ผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรใช้บริกำรที่คล้ำยคลึงกับ

บริกำรวิทยุกระจำยเสียง เช่น บริกำรวิทยุอินเทอร์เน็ต 

(Internet Radio) บริกำรมิวสิคสตรีมมิ่ง (Music 

Streaming) และบริกำรพ็อดคำสท์ (Podcast) ซึ่งอำจ

เป็นบริกำรทดแทน (Substitute Services) ของบริกำร

วิทยุกระจำยเสียง  
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3 การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและการให้บริการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

จำกพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ

โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 

และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  (กสทช.) ให้มีแผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ แผน

ดังกล่ำวมียุทธศำสตร์ส ำคัญในกำรเปลี่ยนไปสู่ระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง และวิทยุโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอล โดยก ำหนดให้มีกำรเริ่มต้นกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลภำยใน 4 ปี และมีจ ำนวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สำมำรถรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ภำยใน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่แผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสียงและ

กิจกำรโทรทัศน์บังคับ รวมถึงแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้มีระบบวิทยุดิจิทัลให้บริกำรภำยใน 3 ปี ดังนั้น

จึงก่อให้เกิดกำรจัดท ำร่ำงแผนและรำยงำนภำยใต้โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง และรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง (RIA) เพ่ือให้สองคล้องกับ

แผนแม่บทและแผนพัฒนำต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดใช้งำนคลื่นควำมถี่ให้มีประสิทธิภำพสูงสุดจำกควำมก้ำวหน้ำของ

เทคโนโลยี ตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้งำนของประชำชน ซึ่งถือเป็นกำรจัดระเบียบกิจกำรกระจำยเสียง

ครั้งส ำคัญ 

ในกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ที่ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูลและรำยงำนกำรศึกษำที่

เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียงในประเทศไทย โดยรวมถึงกฎหมำย ประกำศ กสทช. ค ำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกับ

กิจกำรกระจำยเสียง เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และสรุปออกมำเป็นสภำพกำรด ำเนินกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงของ

ประเทศไทย นอกจำกนี้ในกำรให้ได้มำซึ่งแนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในส่วนของกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์และจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียงให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น ที่ปรึกษำได้ท ำกำรศึกษำรำยงำนและข้อเสนอแนะของสหภำพ

โทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ และองค์กรสำกลที่เก่ียวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียง รำยงำนสรุปกำรรับฟังควำม

คิดเห็นและรำยงำนต่ำงๆ ที่จัดท ำโดยส ำนักงำน กสทช. หรือ คณะอนุกรรมกำร หรือ คณะท ำงำน และรำยงำน

จำกหน่วยงำนก ำกับดูแลและหน่วยงำนในต่ำงประเทศ ซึ่งข้อมูลและรำยงำนกำรศึกษำต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ
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กิจกำรกระจำยเสียงและแนวทำงกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่ที่ปรึกษำได้ท ำกำรศึกษำ มี

ดังนี้ 

 (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

 รำยงำนกำรประเมินผลกระทบของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 

 โมเดลพัฒนำเศรษฐกิจของรัฐบำลไทย Thailand 4.0 

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 17 ประกำรของสหประชำชำติ 

 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงวิทยุ

โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 

 พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

 แผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถ่ี ฉบับที่ 1 

 แผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถ่ี ฉบับที่ 2 

 (ร่ำง) แผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถ่ี ฉบับที่ 3 

 (ร่ำง) แผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 

 (ร่ำง) แผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง พ.ศ. 

2555 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง ก ำหนดลักษณะและประเภทของกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง ก ำหนดลักษณะและประเภทของกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 



 

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 73 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 

2555 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

(ฉบับที่ 3) 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

พ.ศ. 2555 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน

กระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 

พ.ศ. 2556 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูกำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง (ฉบับ

ที่ 2) 

 ประกำศ กสทช.  เรื่องหลักเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องรับส่ ง

วิทยุกระจำยเสียงส ำหรับกำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 

 ประกำศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร

โทรทัศน์ เพ่ือกำรทดลองหรือทดสอบเป็นกำรชั่วครำว 

 ประกำศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดท ำผังรำยกำรส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือ

โทรทัศน์ พ.ศ. 2556 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรวัดกำรแพร่แปลกปลอมของสถำนีทดลองประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียง 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรวัดกำรแพร่แปลกปลอมของสถำนีทดลองประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียง (ฉบับที่ 2) 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง แผนควำมถ่ีวิทยุกิจกำรกระจำยเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 
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 ประกำศ กสทช. เรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำส่งเงินรำยปีเข้ำกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ของผู้รับ

ใบอนุญำต ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุกำรบินของ

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถ่ี 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียงหรือ

กิจกำรโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. 2556 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง หรือกิจกำรโทรทัศน์

ฉบับที่ 1 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง หรือกิจกำรโทรทัศน์ 

ฉบับที่ 2 

 ค ำสั่ง คสช. ที่ 76/2559 เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 

 โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง 

o รำยงำนผลกำรศึกษำกำรท ำกำรเปรียบเทียบระหว่ำงประเทศและกำรศึกษำกรณีศึกษำ

ประเทศต่ำงๆ บริกำรกระจำยเสียง  

o รำยงำนวิ เครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกำร เริ่ มระบบรับส่ งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่  

o รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และ

บริกำรกระจำยเสียง 

o รำยงำนกำรออกแบบตัวชี้วัดพฤติกรรมของประชำชนในกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และ

บริกำรกระจำยเสียง (KPI Design) และกำรออกแบบกำรส ำรวจ (Survey Design)  

o รำยงำนผลกำรศึกษำกำรท ำส ำรวจครั้งที่ 2 โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจ กำร

เข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง 
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 รำยงำนโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน กสทช. และสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำง

ประเทศ ประกอบด้วย  

o Deployment Strategies for Digital Radio Services in Thailand 

o Practice Guidelines for a Digital Radio Trial in Thailand 

o International Benchmarks for DAB+ Digital Radio Deployment 

o Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in 

Thailand 

 Digital Radio Tool Kit จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 

 Market Insights for Digital Radio 2017 จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 

 WorldDAB Digital Radio Receiver Profiles จัดท ำโดย WorldDAB 

 Domestic and in-Vehicle Digital Radio Receivers; Minimum Requirements and Test 

Specifications for Technologies and Products และ DAB+ Audio Coding จัดท ำโดย 

European Telecommunications Standards Institute (ETSI)  

 DAB Global Developments จัดท ำขึ้นโดย International Telecommunication Union 

(ITU) 

 Small Scale DAB trial จัดท ำโดย Ofcom 

 Planning Principles for the Expansion of Digital Radio to Regional Australia จัดท ำ

โดย ACMA 

 Action Plan for the Transformation of Radio Broadcasting in the Digital Age จัดท ำ

โดย Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (BMWi) of Germany 

 บทเรียนจำกกำรด ำเนินงำนโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย 

 รำยงำนผลกำรประชุมกลุ่มกลุ่มย่อย ต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  เมื่อ  

เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 และ เดือนมีนำคม พ.ศ. 2559 โดยส ำนักงำน กสทช. 

 รำยงำนผลกำรประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

และกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอล  เมื่อ วันที่ 27 พฤษภำคม 

พ.ศ. 2559 โดยส ำนักงำน กสทช. 
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 รำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย

เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกำร

ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เมื่อเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2558 

 รำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง แผนควำมถี่วิทยุ

กิจกำรกระจำยเสียงระบบดิจิตอลเพื่อกำรทดลองหรือทดสอบ  

 รำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ หลักเกณฑ์ป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่น

ควำมถี่ในกิจกำรวิทยุ กำรบินของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่ พ.ศ. ...  

เมื่อเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2558 

 กำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ เรื่อง แผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่  ฉบับที่  2  

(พ.ศ. 2558) ในส่วนของกำรแก้ไขตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ และรำยละเอียดเกี่ยวกับ

คลื่นควำมถี่ที่ก ำหนดให้ใช้ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรโทรคมนำคม และ

กิจกำรอื่น 

 กำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้งำนคลื่น

ควำมถี่ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

และภัยพิบัติ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) และ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรปรับปรุงกำร

ใช้คลื่นควำมถี่กิจกำรเคลื่อนที่ทำงบกและกิจกำรประจ ำที่ ย่ำนควำมถี่ 137 -174 เมกะเฮิรตซ์ 

(MHz) (ฉบับที ่2) 

 กำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ ร่ำงประกำศ กสทช. เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของ

ผู้รับใบอนุญำต ผู้ผลิตรำยกำร และผู้ประกอบวิชำชีพสื่อสำรมวลชนที่เกี่ยวกับกิจกำรกระจำย

เสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ... 

 คู่มือกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยส ำนักกิจกำรโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอล ส ำนักงำน กสทช. 

จำกกำรที่ปรึกษำได้ศึกษำข้อมูลโดยละเอียดตำมที่ได้ระบุข้ำงต้น ที่ปรึกษำได้พิจำรณำจัดท ำ  

ทิศทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงจำกกำรทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงฉบับเดิม  

ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 6 ข้อ คือ 

1) เพื่อพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  
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2) เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 -

2559) ยุทธศำสตร์ที่ 6  

3) เพ่ือให้ใช้คลื่นควำมถี่วิทยุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดปัญหำกำรรบกวนซึ่งกันและกันของกำร ใช้

คลื่นควำมถี่ สำมำรถใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยร่วมกัน ลดกำรลงทุนซ้ ำซ้อน  

4) เพ่ือใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ิมคุณภำพกำรให้บริกำร 

ส่งเสริมให้มีกำรให้บริกำรในรูปแบบใหม่ 

5) เพื่อเพ่ิมโอกำสให้ประชำชนสำมำรถรับบริกำรกระจำยเสียงได้อย่ำงทั่วถึง  

6) เพื่อเพ่ิมโอกำสกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง ลดกำรผูกขำดและสร้ำงกลไกให้เกิดกำรแข่งขันใน

กิจกำรกระจำยเสียงโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม 

 
รูปที่ 3-1: วัตถุประสงค์ของร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงเดมิ 

อีกทั้งร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงฉบับเดิมนั้นจะครอบคลุมนโยบำยทั้งสิ้น 6 ด้ำน คือ  

ด้ำนเทคโนโลยีด้ำนกำรบริกำรคลื่นควำมถี่ ด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ ด้ำนกำรทดลองกำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ด้ำนกำรออกอำกำศคู่ขนำน และด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำร 

วัตถุประสงค์ของ  ร่าง) แผนพัฒนากจิการกระจายเสียงเดมิ

เพ่ือพัฒนากิจการกระจายเสียง  ให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 1

เพ่ือให้เป นไปตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี 1 
 พ ศ  2555-2559) ยุทธศาสตร์ท่ี 62

เพ่ือให้ใช้คล่ืนความถี่วิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการรบกวน  ่งกันและกัน
ของการใช้คล่ืนความถี่ สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายร่วมกัน
ลดการลงทุน ้ า ้อน

3

เพ่ือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ิมคุณภาพของการ
ให้บริการ ส่งเสริมให้มีการให้บริการในรูปแบบใหม่ 4

เพ่ือเพ่ิมโอกาสการประกอบกิจการกระจายเสียง ลดการผูกขาดและสร้างกลไกให้เกิด
การแข่งขันในกิจการกระจายเสียงอย่างเสรีและเป นธรรม5

เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนสามารถรับบริการกระจายเสียงได้อย่างท่ัวถ ง6
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โดยร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงนี้จะต้องถูกน ำมำวิเครำะห์และทบทวนเพ่ือให้เหมำะสมกับบริบทใหม่

และแนวโน้มกำรพัฒนำในอนำคตต่อไป  

 
รูปที่ 3-2: นโยบำยของ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงเดมิ 

กำรจัดท ำทิศทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยเพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงฉบับใหม่จะเป็นกำรน ำเอำข้อมูลส ำคัญท่ีได้จำกกำรศึกษำ โดยสำมำรถแบ่งเป็น

หมวดหมู่ได้ดังนี้  

1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของสหภำพโทรคมนำคม

ระหว่ำงประเทศ และองค์กรสำกลที่เก่ียวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียง  

2. สภำพกำรด ำเนินกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงของประเทศไทยและแนวโน้มในอนำคต 

3. ประเด็นข้อคิดเห็นจำกกำรจัดกำรประชุมเฉพำะกลุ่มในอดีต  

4. แผนกำรพัฒนำระดับชำติ แผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  

5. บทเรียนจำกกำรด ำเนินงำนโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย  

นโยบายของ  ร่าง) แผนพัฒนากจิการกระจายเสียงเดมิ

นโยบายด้านเทคโนโลยี
• วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล – DAB+
• วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก – AM และ FM

นโยบายด้านการบริหารคล่ืนความถี่
• คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียง
• แนวทำงกำรจัดท ำแผนควำมถี่ฯ/ หลักเกณฑ์กำรใช้งำน

ควำมถี่ฯ

นโยบายด้านการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
• ประเภทธุรกิจ
• ประเภทบริกำรสำธำรณะ
• ประเภทบริกำรชุมชน

นโยบายการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
• ให้มีกำรทดลองระบบฯ วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล
• จะอนุญำตกำรทดลอง/ทดสอบฯ ให้แก่ผู้ประกอบกำร

ตำมล ำดับที่ได้มีกำรก ำหนดไว้
• กำรยุติกำรทดลอง

นโยบายด้านการออกอากาศคู่ขนาน
• อำจก ำหนดให้ผู้ได้รับอนุญำตทดลองฯ ออกอำกำศคู่ขนำน 

ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด
• อำจให้มีมำตรกำรจูงใจให้มกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ เพ่ือ

ใช้ในกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้เร็วขึ้น

1

2

3

4

5

นโยบายด้านการอนุญาตประกอบกิจการ
• ประเภทของกำรอนุญำตประกอบกิจกำรและสิทธิที่ได้รับ

6
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6. แนวทำงปฏิบัติสำกลและกรณีศึกษำในต่ำงประเทศ  

ทั้งนีเ้พ่ือให้ได้มำซึ่งทิศทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยที่มีควำมครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น โดยที่

ปรึกษำได้ท ำกำรแบ่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลไว้ตำมหมวดหมู่ที่

ได้ระบุไว้ข้ำงต้นและท ำกำรสรุปประเด็นส ำคัญของแต่ละเอกสำรรำยงำน โดยรำยละเอียดของข้อสรุปประเด็น

ส ำคัญของแต่ละเอกสำรรำยงำนจะอยู่ในส่วนถัดไป  

 
รูปที่ 3-3: กระบวนกำรในกำรจัดท ำทิศทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

  

กระบวนการในการจัดท าทศิทางการพฒันากิจการกระจายเสียงของประเทศไทย

สภาพการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
ประเทศไทยและแนวโน้มในอนาคต

ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับการให้
บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และ

องค์กรสากลท่ีเก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสียง

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การประชุมเฉพาะกลุ่มท่ีมีต่อแนวทางและ
กลยุทธ์ในการพัฒนากิจการกระจายเสียง

จ านวน 7 ครั้ง

ทิศทางการพัฒนา
กิจการกระจายเสียงของ

ประเทศไทย

แนวทางป ิบัติสากลและกรณีศ กษา
แผนการพัฒนาระดับชาติ และ

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์

บทเรียนจากการด าเนินงานโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย
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3.1 รายงานและข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และองค์กรสากลที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการกระจายเสียง 

3.1.1 Market Insights Digital Radio 2017 จัดท าโดย European Broadcasting Union (EBU) 

กำรศึกษำ Market Insight Digital Radio 2017 จัดท ำโดย องค์กระจำยเสียงสหภำพยุโรป 

(European Broadcasting Union, EBU) คือ เก็บข้อมูลและติดตำมกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลของประเทศในสหภำพยุโรปที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรเปลี่ยนผ่ำน และวิเครำะห์ถึงปัจจัยส ำคัญที่ท ำ

ให้ประเทศนั้นๆ ประสบควำมส ำเร็จในช่วงปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งศึกษำแนวโน้มและอุปสรรคของกำรให้บริกำร 

เพ่ือสนับสนุนข้อมูลแก่ประเทศสมำชิกในสหภำพยุโรปให้มีกำรวำงแผนและกลยุทธ์กำรกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอย่ำงเหมำะสม และจำกกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนของประเทศตัวอย่ำงมี

ประเด็นส ำคัญดังนี ้

1) ประเด็นส าคัญ เรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันในกิจการกระจายเสียงในยุโรป 

พฤติกรรมกำรบริโภคของประชำชนในทวีปยุโรป คือ ผู้บริโภคใช้เวลำกำรฟังวิทยุดิจิตอลผ่ำนระบบ 

DAB และ DAB+ สูงกว่ำกำรฟังวิทยุบนอินเทอร์เน็ตอย่ำงเห็นได้ชัด โดยเฉพำะในสหรำชอำณำจักรที่มีกำรฟัง

ผ่ำน DAB และ DAB+ สูงกว่ำกำรฟังวิทยุบนอินเทอร์เน็ตถึง 4 เท่ำ ซึ่งรองลงมำเป็นประเทศเดนมำร์กและ

ประเทศนอร์เวย์ ที่มีกำรฟังผ่ำน DAB และ DAB+ สูงกว่ำกำรฟังวิทยุบนอินเทอร์เน็ตประมำณ 2 เท่ำ

เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลควร

ให้บริกำรด้วยเทคโนโลยี DAB+ ที่เป็นที่นิยมและยอมรับในวงกว้ำงในปัจจุบัน นอกจำกนั้นสถำนีส่งสัญญำณที่

มีส่วนแบ่งตลำดมำกท่ีสุดในยุโรปยังเป็นสถำนีส่งสัญญำณวิทยุดิจิตอลด้วยเทคโนโลยี DAB และ DAB+ เช่นกัน 
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รูปที่ 3-4: สถำนกำรณ์ปัจจุบันในกิจกำรกระจำยเสียงในยุโรป 

2) ประเด็นส าคัญ เรื่อง การเริ่มให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลแบบค่อยเป นค่อยไป 

กำรให้บริกำรและกำรขยำยโครงข่ำยส่งสัญญำณและควำมครอบคลุมของวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป โดยกำรขยำยโครงข่ำยของประเทศในทวีปยุโรปนั้นเป็นกำรขยำยโครงข่ำยตำม

อุปสงค์หรือควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนที่เพ่ิมข้ึน ดังเช่น ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

นอกจำกนั้นในประเทศเยอรมนีที่อยู่ในช่วงเปิดรับหรือเริ่มมีกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลอย่ำงแพร่หลำยเองก็ได้มีกำรขยำยโครงข่ำยเพ่ิมเติมเนื่องมำจำกกำรที่มีผู้ใช้งำนมำกขึ้น คือ ประเทศ

เยอรมนีมีแผนกำรขยำยโครงข่ำยรอบที่สองในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2560 เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

ให้สำมำรถรองรับผู้ใช้งำนที่เพ่ิมขึ้นจำกปี พ.ศ. 2558  ถึง 1.8 ล้ำนครัวเรือน ท ำให้มีผู้ใช้บริกำรที่ 8.2 ล้ำน

ครัวเรือนในกลำงปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งกำรใช้งำนที่เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งร้อยละ 21 ของรถยนต์ที่มีกำร

เริ่มใช้งำนในปี พ.ศ. 2560 มีวิทยุที่รองรับกำรให้บริกำรในระบบดิจิตอล 

3) ประเด็นส าคัญ เรื่อง การมีช่องรายการที่หลากหลายของวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

หนึ่งในปัจจัยที่ท ำให้กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในทวีปยุโรปประสบควำมส ำเร็จ 

คือ กำรอนุญำตให้ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถออกอำกำศคู่ขนำนได้และกำรมีช่องรำยกำรในระบบ
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วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่หลำกหลำยมำกกว่ำระบบแอนะล็อก เช่น ในประเทศนอร์เวย์ที่มีช่อง

รำยกำรในระบบดิจิตอลมำกกว่ำแอนะล็อกถึง 2 เท่ำ ท ำให้จูงใจผู้บริโภคได้และก่อให้เกิดกำรขยำยตัวของ

ตลำดกำรให้บริกำรจำก 5 สถำนีส่งสัญญำณในระบบแอนะล็อกในปี พ.ศ. 2546 เป็น 25 สถำนีส่งสัญญำณใน

ระบบดิจิตอล ในปี พ.ศ. 2560 อย่ำงไรก็ตำมปัจจัยควำมส ำเร็จดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกพฤติกรรมกำรบริโภคของ

ประชำชนส่วนมำกในนอร์เวย์ที่มีกำรฟังวิทยุอยู่เป็นประจ ำด้วยเช่นกัน 

4) ประเด็นส าคัญ เรื่อง การสนับสนุนจากภาครัฐ 

กำรได้รับกำรสนับสนุนภำครัฐนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยส ำคัญของกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเนื่องจำกผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถลดต้นทุนได้จ ำนวนมำก โดยเฉพำะในช่วง

แรกที่มีกำรออกอำกำศแบบคู่ขนำน (Simulcast) ที่ผู้ประกอบกิจกำรต้องแบกรับต้นทุนทั้งจำกกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล ตัวอย่ำงเช่น ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ผู้ประกอบ

กิจกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแลที่ให้เงินสนับสนุนผ่ำนกำรด ำเนินนโยบำย

สนับสนุนกำรเข้ำถึงข้อมูล (Information Campaign) ท ำให้สำมำรถประหยัดต้นทุนในกำรออกอำกำศแบบ

คู่ขนำน (Simulcast) ได้ถึงร้อยละ 80 

นอกจำกนี้กำรสนับสนุนกำรลงทุนและกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่น ำร่องโดย

ภำครัฐยังเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภำคส่วน เช่น ผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียง

ภำคเอกชน และประชำชน อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรของตลำดที่จะเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 

5) ประเด็นส าคัญ เรื่อง แนวโน้มในอนาคต 

ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ประเทศในสหภำพยุโรปบำงประเทศได้มีกำรด ำเนินกำรยุติกำรให้บริกำรระบบ

แอนะล็อก (Switch-off)  ได้แก่  ประเทศนอร์ เวย์  และ อิตำลี  โดยเริ่มต้นในพ้ืนที่ที่กำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นที่นิยมและมีกำรใช้บริกำรอย่ำงแพร่หลำยก่อน ในขณะที่ประเทศสมำชิก

อ่ืนๆ เอง มีกำรพิจำรณำประเด็นดังกล่ำวเช่นกัน   

เทคโนโลยีกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกลในปัจจุบัน คือ 

DAB+ ซึ่งประเทศในสหภำพยุโรปได้มีกำรเปลี่ยนจำกกำรให้บริกำรบนเทคโนโลยี DAB เป็น DAB+ อย่ำง

ต่อเนื่อง โดยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เปลี่ยนไปให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลด้วยเทคโนโลยี 
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DAB+ อย่ำงสมบูรณ์แล้ว ในขณะที่ประเทศ เดนมำร์ก และ เบลเยียม มีแผนกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนผ่ำนอย่ำง

สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ตำมล ำดับ  

6) ประเด็นส าคัญ เรื่อง ความท้าทายของการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

จำกกำรศึกษำและกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศในทวีปยุโรปนั้น  

ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญคือกำรสร้ำงควำมตระหนักและกำรรับรู้  ดังนั้นกำรประชำสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องจึงมี

ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงกำรรับรู้ซึ่งจ ำน ำไปสู่กำรเพ่ิมจ ำนวนผู้ใช้ เช่น ในประเทศเยอรมนี ที่ทำงรัฐบำลและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ได้รวมกันประชำสัมพันธ์และท ำกำรประชำสัมพันธ์บ่อยครั้งมำกขึ้นในช่วงปีที่ผ่ำน

มำ รวมถึงกำรจัดงำนประชำสัมพันธ์ระดับประเทศครั้งใหญ่ หรือ DAB+ Day ของรัฐบำลเยอรมนี ส่งผลให้มี

จ ำนวนผู้ใช้งำนเพ่ิมขึ้นจ ำนวนมำกที่ 1.8 ล้ำนครัวเรือน จำกปีก่อนหน้ำ (พ.ศ. 2558) และกำรประชำสัมพันธ์

ผ่ำนกำรจัดงำน Media Affair ของรัฐบำลประเทศเบลเยียม 

ควำมเสี่ยงอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรไม่สร้ำงแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมำใช้อุปกรณ์และฟัง

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นจะท ำให้ผู้บริโภคไม่สนใจเปลี่ยนอุปกรณ์ และจะเกิดควำมเสี่ยงในกำร

ด ำเนินธุรกิจหรือกำรสร้ำงก ำไรของผู้ประกอบกิจกำร ซึ่งจะท ำให้กำรขยำยโครงข่ำยและให้บริกำรล่ำช้ำ ซึ่ง

ประเด็นดังกล่ำวถือเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนส ำหรับผู้ประกอกิจบกำร เพรำะเป้ำหมำยกำรประกอบธุรกิจ

ของภำคเอกชนคือกำรแสวงหำก ำไร ดังนั้นหน่วยงำนภำครัฐหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงมีควำมจ ำเป็นต้อง

พิจำรณำในประเด็นกำรจูงใจผู้บริโภคให้เปลี่ยนมำฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

นอกจำกควำมท้ำทำยในเรื่องกำรสร้ำงกำรรับรู้ของผู้บริโภคและกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยน

มำใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแล้ว ควำมท้ำทำยด้ำนกำรขำดกำรเก็บข้อมูลของตลำดกระจำย

เสียงเป็นอีกหนึ่งควำมเสี่ยงของผู้ประกอบกำรในยุโรป เนื่องจำกข้อมูลที่มีอย่ำงจ ำกัดอำจท ำให้ผู้ประกอบกำร

ไม่สำมำรถวำงกลยุทธ์ธุรกิจในระยะสั้นและระยะยำวได้อย่ำงเหมำะสม  

ปัจจัยความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ส าหรับประเทศไทย (Key Success and Key Implementation 

for Thailand) 

 กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกระบบวิทยุกระจำยเสียงแบบแอนะล็อกเป็นดิจิตอลนั้น ถือเป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนทำง

เทคโนโลยีที่ส ำคัญและเป็นเรื่องใหม่ในกำรปฏิบัติในทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย จำกกำรศึกษำประเทศใน

ทวีปยุโรปที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่ไปจนถึงกำร
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สำมำรถยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก (Analog Switch-off) ได้นั้นปัจจัยส ำคัญหลักที่

ประเทศไทยควรน ำมำปรับใช้ในกำรด ำเนินงำน คือ กำรท ำให้กำรเปลี่ยนผ่ำนหรือกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ดังกล่ำว

เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบกิจกำร ผู้บริโภค หน่วยงำนก ำกับดูแล และภำครัฐ ซึ่งกำร

ด ำเนินงำนส ำคัญท่ีประเทศไทยควรน ำมำปรับใช้ สำมำรถสรุปได้ใน 4 ด้ำน ได้แก่ 

 กำรด ำเนินกำรแบบค่อยเป็นค่อยไป: คือ กำรทดสอบระบบและอนุญำตให้ผู้ประกอบกิจกำรขยำย

โครงข่ำยตำมควำมต้องกำรที่เกิดขึ้นจริงในตลำด ซึ่งกำรด ำเนินงำนแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นกำรลด

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนผ่ำนให้กับทุกฝ่ำย  

o ผู้ประกอบกิจกำรลดควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยกำรลงทุนขยำยโครงข่ำยก็ต่อเมื่อ

มีควำมต้องกำร ไม่ต้องลงทุนจ ำนวนมำกในครั้งเดียว 

o ผู้โภคสำมำรถปรับตัว เรียนรู้ และเลือกที่จะเปิดรับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ที่

เกิดข้ึนได ้

o หน่วยงำนก ำกับดูแลมีเวลำในกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง กำรตอบรับของตลำด 

(Market Acceptance) รวมทั้งเก็บข้อมูลประเมินผลต่ำงๆ เพ่ือน ำมำปรับหลักเกณฑ์

กำรก ำกับดูแลให้เหมำะสม 

 กำรประชำสัมพันธ์: กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้หรือกำรรับรู้เป็นขั้นตอนแรกของกำรสร้ำงกำรยอมรับ 

ทั้งกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบกิจกำร ถึงแผนกำรด ำเนินกำร ประโยชน์ที่จะ

ได้รับ ควำมจ ำเป็นและเหตุผล  

 กำรจูงใจอย่ำงครบวงจร: กำรจูงใจผู้ประกอบกิจกำรและผู้บริโภค คือ กำรท ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือ 

ผู้ประกอบกิจกำรและผู้บริโภคได้ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ เนื่องจำกไม่

มีผู้ประกอบกิจกำรใดยอมรับกำรมีต้นทุนกำรให้บริกำรที่เพ่ิมขึ้ น (จำกกำรขยำยโครงข่ำยและ

ให้บริกำรบนระบบดิจิตอล) ในขณะที่มีควำมเสี่ยงจำกกำรสร้ำงก ำไรจำกกำรลงทุน เช่นเดียวกัน ไม่มี

ผู้บริโภครำยใดต้องกำรลงทุน (เปลี่ยนเครื่องรับ) โดยไม่มั่นใจในสิ่งที่จะได้ตอบแทนกลับมำ ดังนั้นกำร

จูงใจที่จะประสบควำมส ำเร็จคือกำรจูงใจทั้งสองฝ่ำย คือ ลดต้นทุนให้ผู้ประกอบกิจกำรและผู้บริโภค 

เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจกำรและผู้บริโภคไม่เสียประโยชน์จำกกำรลงทุน ในขณะเดียวกันก็สำมำรถเห็น

โอกำสกำรสร้ำงก ำไรจำกกำรมีฐำนผู้ใช้งำน และกำรสำมำรถใช้บริกำรเดิมหรือฟังรำยกำรวิทยุเดิมได้ 

ซึ่งก็คือกำรสร้ำง Win-Win Situation 
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3.1.2 Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment of Digital Radio จัดท าโดย 

European Broadcasting Union (EBU) 

กำรศึกษำ Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment of Digital Radio จัดท ำโดย 

องค์กรกระจำยเสียงสหภำพยุโรป (European Broadcasting Union, EBU) ในปี พ.ศ. 2557 เป็นกำรศึกษำ

กำรด ำเนินงำนของประเทศตัวอย่ำงที่เป็นผู้น ำในกำรด ำเนินกำรจัดให้มีบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล และปัจจัยที่เก่ียวข้องต่ำงๆ ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ สหรำชอำณำจักร เพ่ือเป็นกำรให้

ข้อมูลประเทศอ่ืนๆ ได้ ใช้ เป็นแนวทำงเบื้องต้นหรือกรณีศึกษำในกำรด ำเนินงำนจัดให้มีบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และจำกกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนของประเทศตัวอย่ำงมีประเด็นส ำคัญดังนี้ 

1) ประเด็นส าคัญ เรื่อง ปัจจัยความส าเร็จส าคัญของการด าเนินการให้บริการวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอล 

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กำรด ำเนินกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลประสบควำมส ำเร็จ

ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่  

1. ควำมครอบคลุม: ควำมครอบคลุมของกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใน

ระยะยำว ต้องมีควำมครอบคลุมอย่ำงน้อยเท่ำกับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อก โดยเฉพำะในถนนสำยหลัก เนื่องจำกผู้ประกอบกิจกำรจ ำเป็นต้องรักษำระดับ

ควำมพึงพอใจของผู้บริโภคให้อยู่ในระดับเท่ำกับหรือมำกกว่ำกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อก นอกจำกนี้ผู้บริโภคย่อมไม่ยอมรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ที่ควำมครอบคลุมน้อยกว่ำ 

2. เนื้อหำรำยกำร: เนื้อหำรำยกำรในระบบวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นควรมีช่อง

รำยกำรและเนื้อหำรำยกำรที่น่ำสนใจ หลำกหลำย และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ผู้บริโภคได้อย่ำง

ชัดเจน เพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมำฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมทั้งดึงดูด

ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ที่ยังไม่เข้ำถึงกำรฟังวิทยุในระบบแอนะล็อก 

3. ต้นทุน: ต้นทุนกำรให้บริกำรของผู้ประกอบกิจกำรจะเพ่ิมมำกขึ้นจำกกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลควบคู่กับระบบแอนะล็อกในช่วงที่ระบบแอนะล็อกยังไม่ยุติ 

ดังนั้น กำรช่วยเหลือด้ำนเงินทุน กำรวำงแผนกำรเปลี่ยนผ่ำน และกำรขยำยโครงข่ำยที่

เหมำะสมจึงเป็นเรื่องจ ำเป็นในกำรจะท ำให้ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถสร้ำงก ำไรในระยะยำว 
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4. ควำมร่วมมือ: หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องท ำงำนร่วมกันอย่ำงสอดคล้องและมีทิศทำงกำร

ท ำงำนที่ชัดเจน เพ่ือป้องกันควำมสับสนของผู้ประกอบกิจกำรและผู้บริโภค โดยเฉพำะ

หน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีและด้ำนกำรสื่อสำร 

5. กำรประชำสัมพันธ์: กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงบริกำรบนระบบใหม่ของ

ประชำชนและภำคอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่งกำรประชำสัมพันธ์ต้อง

ท ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งข้อควำมที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ต้องมีควำมสอดคล้องกันเพ่ือ

ป้องกันผู้ใช้งำนสับสน 

เพ่ือสร้ำงให้เกิดส ำเร็จทั้ง 5 ด้ำน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยต้องมีกำรท ำงำนร่วมกัน โดยสำมำรถสรุปหลักใน

กำรด ำเนินงำนที่จะน ำไปสู่กำรสร้ำงให้เกิดปัจจัยควำมส ำเร็จทั้ง 5 ปัจจัยดังกล่ำวได้ 6 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำน

หลักกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 2) ด้ำนนโยบำยและกำรก ำกับดูแล 3) ด้ำนเนื้อหำและกำร

น ำเสนอ 4) ด้ำนเทคโนโลยี 5) ด้ำนกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนผ่ำน และ 6) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ซึ่งทั้งหลักกำร

ในกำรน ำไปสู่ปัจจัยควำมส ำเร็จทั้ง 6 ด้ำน จะถูกกล่ำวถึงรำยละเอียดต่อไปในประเด็นส ำคัญอ่ืนๆ 

2) ประเด็นส าคัญ เรื่อง หลักการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กำรเปลี่ยนผ่ำนหรือกำรด ำเนินกำรสร้ำงให้เกิดให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเกี่ยวข้อง

กับหลำยฝ่ำยและส่งผลกระทบต่อทั้งอุตสำหกรรม ดังนั้น กำรแทรกแซงของภำครัฐจึงจ ำเป็น โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่ำย หรือสร้ำง Win-Win Situation เพ่ือให้ทุกฝ่ำยมีแรงจูงใจในกำร

ด ำเนินกำร ซึ่งท ำได้โดย 1) ระบุประโยชน์ที่แต่ละฝ่ำยจะได้รับ 2) คำดกำรณ์ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและ

ประเมินผลกระทบของทุกฝ่ำย และ 3) สร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำต่อยอดให้กับทุกฝ่ำย 

ดังเช่นในสหรำชอำณำจักรและประเทศนอร์เวย์ที่ไม่จ ำกัดกำรเพ่ิมช่องรำยกำรหรือกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของผู้ประกอบกิจกำรที่มีอ ำนำจเหนือตลำด ซึ่งเป็นกำรให้ประโยชน์ผู้

ประกอบกิจกำรดังกล่ำวในกำรสำมำรถสร้ำงตัวเลือกให้ผู้บริโภคได้มำกขึ้น หรือกำรสร้ำงหน่วยงำนกลำง คือ  

Digital Radio UK ที่รวมตัวแทนจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน เพ่ือท ำงำนร่วมกันและ

สร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำยและเป็นหนึ่งเดียว    

โดยท้ำยที่สุดของกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ ระบบวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิ ตอล ผู้ ให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่เป็นภำครัฐควรจะได้รับประโยชน์จำกกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพดีขึ้น  

ผู้ประกอบกิจกำรภำคเอกชนสำมำรถสร้ำงรำยได้ได้มำกขึ้น หน่วยงำนก ำกับดูแลและภำครัฐสำมำรถสร้ำงให้
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เกิดควำมสอดคล้องของกำรด ำเนินงำนในระบบใหม่หรือระบบดิจิตอล และสุดท้ำยผู้ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์

สำมำรถมีรำยได้เพ่ิมข้ึนและมีโอกำสในกำรขำยสินค้ำและเทคโนโลยีใหม่ๆ  

3) ประเด็นส าคัญ เรื่อง นโยบายและการก ากับดูแล 

นโยบำยและกำรก ำกับดูแลถือเป็น เครื่ องมือส ำคัญในกำรผลักดันให้ เกิดกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรก ำกับดูแลสำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบ

กิจกำรได้ เช่น หลักเกณฑ์กำรออกใบอนุญำต อำยุของใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต กำรต่อใบอนุญำต

ในระบบแอนะล็อก และมำตรฐำนและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรส่งสัญญำณเครื่องรับ นอกจำกนี้นโยบำยให้เงิน

ช่วยเหลือจำกภำครัฐถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือจูงใจที่ส ำคัญ 

ดังเช่นในสหรำชอำณำจักร สำเหตุหนึ่งที่ผู้ประกอบกิจกำรไม่ต้องกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล เนื่องจำกผู้ประกอบกิจกำรต้องกำรปกป้องส่วนแบ่งตลำดเดิมของตนเองในระบบแอนะล็อก 

ดังนั้นหน่วยงำนก ำกับดูแลจึงจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรจูงใจให้กับผู้ประกอบกิจกำร เช่น กำรผ่อนปรนกำรก ำกับ

ดูแลที่เกี่ยวกับเนื้อหำกำรออกอำกำศท้องถิ่น รวมทั้งกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่ผู้

ประกอบกิจกำรที่ขยำยโครงข่ำย DAB+  

4) ประเด็นส าคัญ เรื่อง เนื้อหาและการน าเสนอรายการ 

หนึ่งในปัจจัยส ำคัญของกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล คือ กำรน ำเสนอเนื้อหำและ

รำยกำรที่น่ำสนใจ และท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถรับรู้ได้ถึงมูลค่ำเพ่ิมที่ได้จำกกำรฟังวิทยุในระบบดิจิตอล ซึ่งกำร

ออกอำกำศแบบคู่ขนำน (Simulcast) เป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แต่ออกอำกำศแบบคู่ขนำนเพียงอย่ำงเดียวนั้นไม่เพียงพอ เพรำะในระยะยำวผู้บริโภคต้องรับรู้ได้ว่ำบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลคือตัวเลือกที่ดีกว่ำในกำรเลือกใช้ 

ดังเช่นในประเทศนอร์เวย์ ที่ช่องรำยกำรของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีมำกกว่ำใน ระบบ 

แอนะล็อก รวมทั้งระยะเวลำกำรออกอำกำศของแต่ละช่องรำยกำรที่นำนกว่ำ และในสหรำชอำณำจักร ที่มีช่อง

กำรออกอำกำศของ BBC ในระบบดิจิตอลโดยเฉพำะ คือ Digital-Only BBC รวมถึงกำรมีช่องรำยกำรในระบบ

ดิจิตอลที่หลำกหลำยกว่ำเช่นกัน  
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5) ประเด็นส าคัญ เรื่อง เทคโนโลยี 

ปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล คือ กำรมีโครงข่ำยที่ครอบคลุมและ

เทคโนโลยีกำรส่งสัญญำณที่เหมำะสม ซึ่งประเทศตัวอย่ำงที่ท ำกำรศึกษำได้ให้บริกำรด้วยเทคโนโลยี DAB+ 

เนื่องจำกเป็นทำงเลือกที่มีควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำ จำกต้นทุนกำรส่งสัญญำณ ต้นทุนกำรบ ำรุงรักษำและต้นทุนใน

กำรติดตั้งระบบซอฟแวร์ที่ต่ ำกว่ำ ท ำให้สำมำรถคืนทุนได้เร็วขึ้น 

6) ประเด็นส าคัญ เรื่อง การด าเนินการเปลี่ยนผ่าน 

ปัจจุบันประเทศในยุโรปส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยในกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบ 

แอนะล็อก สิ่งส ำคัญที่ต้องค ำนึงถึงเมื่อต้องกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก คือ กำร

ยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบแอนะล็อกนั้นท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบ

กิจกำร ดังนั้นกำรด ำเนินกำรที่ เหมำะสม คือ กำรลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดจำกกำรยุติกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกได้มำกท่ีสุด ซึ่งสำมำรถท ำได้โดย  

1. กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร: กำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก หรือ

กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลำนำนและยุ่งยำก ดังนั้นจึง

จ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนที่ดี เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันจึงจ ำเป็น เช่น ในสหรำชอำณำจักร 

ภำครัฐและภำคเอกชนร่วมกันจัดท ำแผน Digital Radio Action Plan เพ่ือจัดท ำแผนระดับ

ปฏิบัติกำร และเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในทุกฝ่ำย  

2. กำรก ำหนดระยะเวลำที่ชัดเจน: ภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแลควรมีกำรก ำหนดวัน เวลำ 

พ้ืนที่ในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

จัดท ำแผนรับมือและปรับตัว อย่ำงไรก็ตำมกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ นั้น

ต้องอยู่บนควำมเป็นไปได้ในกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้จริง  

3. กำรก ำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ในกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

แอนะล็อก: ต้องก ำหนดเงื่อนไขที่เป็นไปได้ในควำมเป็นจริง เช่น เป้ำหมำยควำมครอบคลุม 

เป้ำหมำยจ ำนวนผู้ใช้ เป้ำหมำยอัตรำกำรเข้ำถึงของประชำกร เป็นต้น เช่น ในประเทศ

นอร์เวย์ ได้ก ำหนดในกำรชัดเจนว่ำ จะด ำเนินกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบ 

แอนะล็อกเมื่อมีควำมครอบคลุมของกำรให้บริกำรที่มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 90 ของ



 

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 89 

ประชำกร รวมทั้งควำมไปได้ในกรณีที่จะด ำเนินกำรยุติก ำหนด เช่น เมื่อมีอัตรำกำรฟังวิทยุ

บนระบบดิจิตอลของประชำชนมำกกว่ำร้อยละ 50 ต่อวัน เป็นต้น 

7) ประเด็นส าคัญ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ 

โดยทั่วไปผู้ฟังวิทยุส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้ำถึงช่องรำยกำรที่ตนเองต้องกำรฟัง ดังนั้นกำร

กำรประชำสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับผู้ให้บริกำรกระจำยเสียงและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ด้วยเหตุผล 2 

ประกำร คือ 1) เพ่ือเพ่ิมควำมตระหนักเรื่องข้อได้เปรียบและลักษณะข้อดีของวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 2) เพ่ือชักชวนผู้ฟังให้เปลี่ยนจำกกำรฟังวิทยุในระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล กำรประชำสัมพันธ์

จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง จนผู้บริโภคเกิดควำมคุ้นชิน กลยุทธ์ในกำรประชำสัมพันธ์สำมำรถ

เปลี่ยนแปลงได้เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม เช่น กำรท ำกำรประชำสัมพันธ์ที่มีช่องทำงหลำยหลำก (Cross-

promotion) ทั้งวิทยุ FM หรือ โทรทัศน์ เป็นต้น 

ผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงจึงต้องรู้วิธีในกำรสร้ำงเนื้อหน้ำในกำรเผยแพร่ ไม่ใช่แค่เรื่องกำร

ประชำสัมพันธ์ แต่ต้องค ำนึงถึงบริกำรด ำเนินธุรกิจในพ้ืนที่นั้นๆ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละ

รูปแบบ โดยสิ่งที่ส ำคัญที่สุดที่จะท ำให้ผู้ฟังเปลี่ยนไปฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล คือ กำรแสดงให้เห็น

ว่ำวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับระบบแอนะล็อกอย่ำงไร เช่น มีเนื้อหำที่ดี และ

แสดงให้เห็นว่ำมีโอกำสทำงธุรกิจ 

ปัจจัยควำมส ำเร็จที่ส ำคัญของกำรประชำสัมพันธ์ในทั้ง 3 ประเทศตัวอย่ำง คือ กำรสื่อสำรแบบชัดเจน 

ข้อควำมถูกต้อง ตรงไปตรงมำ เข้ำใจง่ำย สำมำรถเข้ำถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น โดยทั่วไปสิ่งที่ผู้ ฟังต้องกำรรับรู้

และให้ควำมส ำคัญ คือ เนื้อหำรำยกำร จึงควรสื่อสำรโดยใช้ประเด็นเนื้อหำรำยกำรมำดึงดูดควำมสนใจ

มำกกว่ำกำรประชำสัมพันธ์ถึงคุณภำพท่ีดีกว่ำเมื่อเทียบกับกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

นอกจำกนั้นกำรวำงแผนส่งเสริมกำรตลำด เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีควำมส ำคัญ ซึ่งต้องอำศัยควำม

ร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้องในวงกว้ำง เช่น ในสหรำชอำณำจักร มีกำรจัดแคมเปญที่ประสบควำมส ำเร็จ คือ Digital 

Radio UK ที่จัดขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูร้อนและช่วงก่อนคริสต์มำส โดยจะมีกำรแจก

ของขวัญ  ซึ่งแคมเปญนี้ถูกประชำสัมพันธ์ในหลำยช่องทำง ทั้ง กำรโฆษณำวิทยุ BBC ในระบบดิจิตอลและ

โทรทัศน์ ซึ่งจำกแคมเปญดังกล่ำวส่งผลให้ยอดขำยอุปกรณ์เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลเพ่ิมข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญ  
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ปัจจัยความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ส าหรับประเทศไทย (Key Success and Key Implementation 

for Thailand) 

 จำกกำรศึกษำกำรด ำเนินกำรของประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์ 

สวิสเซอร์แลนด์ และ สหรำชอำณำจักร กำรด ำเนินกำรส ำคัญที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จของประเทศดังกล่ำวที่

ประเทศไทยควรน ำมำปรับใช้ตำมล ำดับ ได้แก่  

 กำรสร้ำงท ำงำนร่วมกันของทุกฝ่ำย: กำรสร้ำงกำรด ำเนินงำนร่วมกันควรเริ่มตั้งแต่กำรจัดท ำแผน

นโยบำย เพ่ือให้ทุกฝ่ำยยอมรับในแนวทำงกำรด ำเนินงำน และมุ่งไปสู่จุดหมำยเดียวกัน รวมทั้งเป็น

กำรท ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยรู้บทบำทและหน้ำที่ของตนเอง  

 กำรจัดท ำแผนที่ชัดเจน: เมื่อทุกฝ่ำยมีแนวทำงที่ยอมรับร่วมกัน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่มีควำม

ชัดเจน ทั้งบทบำทหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำน ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนในรำยละเอียด กำร

ตั้งเป้ำหมำยที่เป็นไปได้ และกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเหมำะสม เป็นปัจจัยส ำคัญที่จะน ำไปสู่

ควำมส ำเร็จ เพรำะกำรมีแผนระดับปฏิบัติกำรที่ชัดเจนหมำยถึงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนตรวจสอบได้ 

 กำรประชำสัมพันธ์: ประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่ำง

ทั่วถึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะกำรรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ในระยะเวลำที่เหมำะสม จะท ำให้

ทุกฝ่ำยคำดกำรณ์และปรับตัวเตรียมกำรรับรับมือที่เหมำะสม ซึ่งเป็นกำรสร้ำงให้เกิดควำมพร้อมใน

กำรเปลี่ยนผ่ำนของประเทศโดยรวม  

 กำรจูงใจผู้ประกอบกิจกำรและผู้ใช้งำน: กำรสร้ำงให้เกิดกำรใช้งำนในระยะแรกของกำรให้บริกำรด้วย

เทคโนโลยีใหม่ หรือ วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล คือกำรสร้ำง Win-Win Situation คือ กำร

สร้ำงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบกิจกำรและผู้ใช้งำนได้รับประโยชน์ทุกฝ่ำย ซึ่งแนวทำงปฏิบัติใน

ต่ำงประเทศ คือ กำรชดเชยต้นทุนที่จะเกิดจำกกำรเปลี่ยนผ่ำนให้กับทุกฝ่ำย เพ่ือให้ทุกฝ่ำยตระหนัก

ถึงประโยชน์ที่ชัดเจนโดยไม่เสียประโยชน์หรือมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่เทคโนโลยีใหม่ 
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3.1.3 WorldDAB Digital Radio Receiver Profiles จัดท าโดย WorldDAB 

กำรศึกษำ Digital Radio Receiver Profiles จัดท ำโดยองค์กรกระจำยเสียงระบบดิจิตอลโลก 

(WorldDAB) ในปี พ.ศ. 2558 คือ กำรก ำหนดมำตรฐำนและกำรท ำงำน (Function) ของเครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล (Receiver) ขั้นต่ ำส ำหรับเครื่องรับสัญญำณฯ แต่ละรูปแบบบนเทคโนโลยี 

DAB และ DAB+  

1) ประเด็นส าคัญ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและและการท างาน (Function) ของเครื่องรับ

สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรก ำหนดมำตรฐำนและกำรท ำงำน (Function) ของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบ

ดิจิตอล (Receiver) ขั้นต่ ำส ำหรับเครื่องรับสัญญำณฯ แต่ละรูปแบบบนเทคโนโลยี DAB และ DAB+ ได้แบ่ง

ออกเป็น 1) รูปแบบกำรท ำงำนที่จ ำเป็นต้องมี (Mandatory Features) และ 2) รูปแบบกำรท ำงำนที่ควรมี 

(Recommended Features) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. สร้ำงควำมม่ันใจให้ผู้ประกอบกิจกำรว่ำกำรกำรส่งสัญญำณวิทยุนั้นผู้บริโภคจะสำมำรถฟังได้ 

2. สร้ำงควำมม่ันใจให้ผู้ผลิตเครื่องรับสัญญำณฯ ว่ำเครื่องรับสัญญำณท่ีตนผลิตนั้นสำมำรถใช้รับ

สัญญำณจำกผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลได้ 

3. สร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้บริโภคผ่ำนกำรให้ข้อมูลรูปแบบกำรท ำงำน (Function) ที่จ ำเป็นของ

เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือให้ได้รับสัญญำณและเข้ำถึงบริกำรที่มี

คุณภำพ 

4. ใช้เป็นแนวทำงให้หน่วยงำนก ำกับดูแลใช้ประกอบในกำรจัดท ำแผนนโยบำยและกลยุทธ์

ส ำหรับกำรจัดให้มีบริกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล 

จำกกำรศึกษำมำตรฐำนและกำรท ำงำน (Function) ของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบ

ดิจิตอล (Receiver) สำมำรถแบ่งรูปแบบของเครื่องรับฯ ตำมมำตรฐำน WorldDAB ได้ 3 ประเภทดังนี้  

 เครื่องแบบที่ 1 - เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลแบบ Standard Radio 

Receiver: ต้องสำมำรถรับย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ได้ สำมำรถถอดรหัสของ

เสียงที่ถูกส่งมำด้วยเทคโนโลยี MPEG-4 HE AACv2 ได้ มีหน้ำจอแสดงชื่อสถำนีวิทยุได้ (Station 
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Name) รวมทั้งหน้ำจอต้องสำมำรถแสดงภำพเคลื่อนไหวของตัวอักษรได้ และต้องรองรับกำรส่ง

สัญญำณวิทยุบนเทคโนโลยี DAB และ DAB+ ได้ ในขณะที่ควำมสำมำรถในกำรรองรับ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกได้นั้นเป็นสิ่งที่ควรมีแต่ไม่ใช่สิ่งที่จ ำเป็นต้องมี 

 เครื่องแบบที่ 2 – เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลแบบ Rich Media Radio 

Receiver: มีกำรท ำงำนทุกอย่ำงที่เครื่องรับสัญญำณแบบที่ 1 สำมำรถท ำได้ รวมทั้งมีมำตรฐำนสูงกว่ำ

ในเรื่องจอสีแสดงผลที่ต้องมีควำมละเอียดขั้นต่ ำเท่ำกับ 320 x 240 pixels สำมำรถแสดงผลแบบ 

Slide Show ได้ แสดงชื่อรำยกำรวิทยุได้ และแสดงข้อควำมได้ที่ขนำด 128 bytes 

 เครื่องแบบที่ 3 – เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลแบบ Multimedia Receiver: มี

กำรท ำงำนทุกอย่ำงที่เครื่องรับสัญญำณแบบที่ 1 และ 2 สำมำรถท ำได้ รวมทั้งสำมำรถรองรับและ

แสดงผลกำรส่งสัญญำณในรูปแบบวิดีโอได้ 

ปัจจัยความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ส าหรับประเทศไทย (Key Success and Key Implementation 

for Thailand) 

 จำกกำรศึกษำมำตรฐำนของเครื่องรับของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล 

(Receiver) และรูปแบบกำรท ำงำน (Function) ขั้นต่ ำที่ที่ เครื่องรับสัญญำณฯ ของ WorldDAB นั้น 

หน่วยงำนก ำกับดูแลควรมีกำรก ำหนดมำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับสัญญำณฯ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจ ลดควำม

เสี่ยง ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบกิจกำร ผู้ผลิตเครื่องรับฯ ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นกำรก ำหนดคุณภำพ

ขั้นต่ ำของกำรให้บริกำรโดยรวม ซึ่งมำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับสัญญำณที่จ ำเป็น ได้แก่ 1.) สำมำรถรับย่ำน

ควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ได ้2.) สำมำรถถอดรหัสของเสียงที่ถูกส่งมำด้วยเทคโนโลยี MPEG-4 

HE AACv2 ได้ และ 3.) มีหน้ำจอแสดงผลที่สำมำรถแสดงข้อควำมได้ 

3.1.4 Domestic and in-Vehicle Digital Radio Receivers; Minimum Requirements and 

Test Specifications for Technologies and Products และ DAB+ Audio Coding จัดท าโดย 

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 

มำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล (Receiver) ในกลุ่มประเทศ

ยุโรปและในยำนพำหนะ ของ European Telecommunications Standards Institute (ETSI) จัดท ำขึ้นใน

ปี พ.ศ. 2560 คือ กำรจัดท ำมำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล (Receiver) 
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และรูปแบบกำรท ำงำน (Function) ของเครื่องรับสัญญำณฯ ที่จ ำเป็นของเครื่องรับสัญญำณฯ ที่ใช้ในประเทศ

และในยำนพำหนะ และกำรทดสอบเครื่องเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำสัญลักษณ์มำตรฐำน (Certification 

Mark) ที่จะแสดงหรือติดบนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องรับสัญญำณฯ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับรู้และอ ำนวยควำมสะดวก

ในกำรเลือกเครื่องรับที่เหมำะสม รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนที่ดีให้กับอุตสำหกรรมในภำพรวม  จำก

กำรศึกษำมำตรฐำนและกำรท ำงำน (Function) ของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล 

(Receiver) ของ ETSI สำมำรถสรุปประเด็นส ำคัญได้ดังนี้ 

1) ประเด็นส าคัญ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ าของเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

(Receiver) ในประเทศที่จ าเป นต้องมี  

มำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล (Receiver) ในประเทศที่จ ำเป็นต้อง

มี ได้แก่ 1. ควำมสำมำรถในกำรรับย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) (174 MHz – 240 MHz)  

2. สำมำรถถอดรหัสของเสียงที่ถูกส่งมำด้วยเทคโนโลยี MPEG-4 HE AACv2 ได้ 3.สำมำรถถอดรหัสกำรส่ง

สัญญำณบนเทคโนโลยี DAB และ DAB+ ได้ และ 4. มีหน้ำจอแสดงข้อควำมที่แสดงตัวอักษรได้ครบแต่ละตัว

ได้ครบถ้วน 

2) ประเด็นส าคัญ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ าของเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

(Receiver) ที่ติดตั้งในยานพาหนะ  

มำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล (Receiver) ที่ติดตั้งใน

ยำนพำหนะ ได้แก่ 1. ควำมสำมำรถในกำรรับย่ำนควำมถ่ีสูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) (174 MHz – 240 

MHz) 2. สำมำรถถอดรหัสของเสียงที่ถูกส่งมำด้วยเทคโนโลยี MPEG-4 HE AACv2 ได้ 3. สำมำรถถอดรหัส

กำรส่งสัญญำณบนเทคโนโลยี DAB และ DAB+ ได้ 4. ภำครับสัญญำณมีแรงต้ำนทำนไฟฟ้ำได้ที่ 50 โอห์ม ขึ้น

ไป 5. มีหน้ำจอแสดงข้อควำมที่แสดงตัวอักษรได้ครบแต่ละตัวได้ครบถ้วน และ 6. จอภำพสำมำรถแสดง

สัญลักษณ์สัญญำณจรำจรและกำรประกำศท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจรำจรได้ 

โดยกำรทดสอบเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล (Receiver) นั้นเพ่ือทดสอบและ

ปรับปรุงให้เครื่องรับสัญญำณมีควำมเสถียรและไม่ให้เกิดกำรรบกวนกันของสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลและแอนะล็อก 
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ปัจจัยความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ส าหรับประเทศไทย (Key Success and Key Implementation 

for Thailand) 

 จำกกำรศึกษำมำตรฐำนของเครื่องรับของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล 

(Receiver) และรูปแบบกำรท ำงำน (Function) ขั้นต่ ำที่ที่เครื่องรับสัญญำณฯ ของ ETSI นั้น หน่วยงำนก ำกับ

ดูแลควรมีกำรก ำหนดมำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับสัญญำณฯ เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่อง  

รับสัญญำณฯ ทั้งที่ใช้ในประเทศทั่วไปและที่ใช้ในยำนพำหนะ โดยมำตรฐำนขั้นต่ ำที่จ ำเป็นต้องมี ได้แก่  

1.) สำมำรถรับย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ได้ 2.) สำมำรถถอดรหัสของเสียงที่ถูกส่งมำด้วย

เทคโนโลยี MPEG-4 HE AACv2 ได้ 3.) มีหน้ำจอแสดงผลที่สำมำรถแสดงข้อควำมได้ นอกจำกนั้นหำกเป็น

เครื่องรับสัญญำณฯ ในยำนพำหนะอำจพิจำรณำกำรเพ่ิมมำตรฐำนควำมสำมำรถสนับสนุนกำรแจ้งเตือนหรือ

กำรแสดงสัญลักษณ์ทำงกำรจรำจรได้เพ่ือสร้ำงควำมมีประสิทธิภำพด้ำนกำรใช้รถและถนนโดยเฉพำะในเมือง

ใหญ่ในอนำคต 

3.1.5 DAB Global Developments จัดท าข ้นโดย International Telecommunication Union 

(ITU) 

กำรศึกษำ DAB Global Developments จัดท ำขึ้นโดยสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (ITU) 

เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2557 คือ กำรน ำเสนอข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบ DAB+ และจำกกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนของประเทศตัวอย่ำงมีประเด็นส ำคัญดังนี้ 

1) ประเด็นส าคัญ เรื่อง ข้อดีของระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง DAB+ 

เทคโนโลยีวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB+ เป็นหนึ่ ง ในมำตรฐำนระบบรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่ ITU รับรอง ซึ่งเทคโนโลยี DAB+ มีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรจ ำนวน

ช่องรำยกำรต่อหนึ่งโครงข่ำยได้มำกถึง 18 ช่องรำยกำร ซึ่งมำกกว่ำเทคโนโลยีระบบแอนะล็อกที่สำมำรถ

ให้บริกำรได้เพียง 1 ช่องรำยกำรต่อ 1 โครงข่ำย และในระบบดิจิตอลอ่ืน เช่น ระบบ DRM ที่สำมำรถรองรับ

กำรให้บริกำรได้ประมำณ 3-4 ช่องรำยกำรต่อโครงข่ำย และในระบบ DAB ที่สำมำรถให้บริกำรได้ประมำณ 7-

8 ช่องรำยกำรต่อโครงข่ำย นอกจำกนี้เทคโนโลยี DAB+ ยังมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรประเภทข้อมูล เช่น 

ข้อควำม หรือภำพนิ่งได้อีกด้วย 
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2) ประเด็นส าคัญ เรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างเทคโนโลยี FM และ DAB+ 

เทคโนโลยี DAB+ มีควำมโดดเด่นในด้ำนค่ำใช้จ่ำยลงทุน (CAPEX) และ ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำร (OPEX) 

ที่ต่ ำกว่ำเทคโนโลยี FM เป็นอย่ำงมำก เมื่อเทียบกันด้วยจ ำนวนช่องรำยกำรที่ 18 ช่องรำยกำร โดย

รำยละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 2: ตำรำงเปรียบเทียบต้นทุนระหว่ำงเทคโนโลยี FM และ DAB+ 

ส่วนประกอบ FM DAB+ 

จ ำนวนโครงข่ำย 18 โครงข่ำย 1 โครงข่ำย 

รำคำต้นทุนโครงข่ำย (CAPEX) 900,000 USD 80,000 USD 

จ ำนวนช่องรำยกำร 18 ช่องรำยกำร 18 ช่องรำยกำร 

ค่ำไฟฟ้ำ 163,000 USD 8,000 USD 

ค่ำไฟฟ้ำ ส ำหรับปรับอำกำศ 45,000 USD 5,000 USD 

ค่ำเช่ำพื้นที่ 45,000 – 675,000 USD 5,000 – 75,000 USD 

ค่ำบ ำรุงรักษำ 45,000 USD 50,000 USD 

รวมค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรทั้งหมด 

(Total OPEX) 
192,500 – 823,000 USD 68,000 – 128,000 USD 

ปัจจัยความแห่งความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมส าหรับประเทศไทย (Key Success and 

Implementation) 

 เทคโนโลยี DAB+ มีจุดเด่นในด้ำนค่ำใช้จ่ำยลงทุน (CAPEX) และ ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำร (OPEX) ที่ต่ ำ

กว่ำเทคโนโลยีส ำหรับกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลอ่ืนเป็นอย่ำง

มำก 
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3.2 รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นและรายงานต่างๆ ที่จัดท าโดยส านักงาน กสทช. หรือ 
คณะอนุกรรมการ หรือ คณะท างาน 

3.2.1 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นจากรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นที่จัดท าโดยส านักงาน กสทช. หรือ 

คณะอนุกรรมการ หรือ คณะท างาน 

ที่ปรึกษำได้ท ำกำรรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นจำกผลกำรประชุมกลุ่มย่อย และ public hearing ใน

ประเด็นต่ำงๆเหล่ำนี้ 1) ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

และ ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำร

เริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอล 2) สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) 

ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  และ 3) สรุปผล

กำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง แผนควำมถี่วิทยุกิจกำรกระจำยเสียงระบบ

ดิจิตอลเพ่ือกำรทดลองหรือทดสอบ โดยสำมำรถสรุปประเด็นควำมคิดเห็นในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของกำร

ประชุมกลุ่มย่อยได้ดังนี้ 

3.2.1.1 สรุปประเด็นความคิดเห็นจากผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนา

กิจการกระจายเสียง และ ผลการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางการพัฒนากิจการกระจายเสียง

ในระบบดิจิตอลและกลยุทธ์ในการเริ่มระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอล 

ที่ปรึกษำได้ท ำกำรรวบรวมข้อคิดเห็นของกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในอดีตรวมทั้งสิ้น  7 

ครั้ง ซึ่งทำงที่ปรึกษำได้ท ำกำรสรุปประเด็นควำมคิดเห็นจำกรำยงำนผลกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

ที่ทำงส ำนักงำน กสทช. ได้มีกำรจัดท ำขึ้นรวมทั้งสิ้น 3 เล่ม โดยแบ่งเป็น รำยงำนผลกำรประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus Group) ต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงจ ำนวน 2 เล่ม และ รำยงำนผลกำรประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus Group) ต่อ แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำร

รับส่งสัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอล จ ำนวน 1 เล่ม โดยที่ปรึกษำสำมำรถสรุปประเด็นควำมคิดเห็นที่ส ำคัญและ

เกี่ยวข้องกับกำรน ำไปพัฒนำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ได้ดังนี ้
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(1) มาตรฐานเทคโนโลยี 

 หน่วยงำนภำครัฐเห็นด้วยในเรื่องกำรเปลี่ยนผ่ำนเป็นวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล อีก

ทั้งยังมีควำมพร้อมในกำรร่วมด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กสทช.  

 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมีควำมพร้อมในกำรเปลี่ยนระบบวิทยุในรถยนต์ ส ำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ 

ภำยใน 2 ปีหลังจำกมีควำมชัดเจนด้ำนนโยบำย และ 4 ปี ส ำหรับรถยนต์ทุกรุ่นหำกมีกำรยุติ

กำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

 กำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล สำมำรถควบคุมและก ำกับดูแลได้ง่ำยกว่ำระบบ 

แอนะล็อก  

 บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีคุณภำพท่ีดีกว่ำและมีต้นทุนที่ต่ ำกว่ำ อีกทั้งยังเป็น

กำรใช้ทรัพยำกรคลื่นควำมถี่ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน กำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลท ำให้ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรที่มีประโยชน์

และเข้ำถึงบริกำรได้ง่ำยโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย 

 ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในประเทศไทยมีควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่เป็นจ ำนวน

มำก และประชำชนยังมีควำมต้องกำรในกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงอยู่ ส ำนักงำน กสทช. จึง

ควรพิจำรณำแพลตฟอร์มใหม่ที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของทั้งผู้ประกอบกิจกำรและ

ประชำชนได ้

 กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถแก้ไขปัญหำคลื่นทับซ้อนและปัญหำ

คลื่นวิทยุรบกวนวิทยุกำรบินได้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยทำงอำกำศจึงควรมีกำรเปลี่ยน

ผ่ำนไปสู่กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 ผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงเล็งเห็นว่ำพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยหันไปใช้

เทคโนโลยีอ่ืนๆแทน เช่น ใช้บริกำรต่ำงๆบนอินเทอร์เน็ตมำกข้ึน ท ำให้ในมุมมองของผู้บริโภค

จึงเห็นว่ำยังไม่จ ำเป็นต้องเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 เนื่องจำกบทเรียนของโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลพบว่ำควำมครอบคลุมของกำร

ให้บริกำรยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ดังนั้น ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรพิจำรณำก ำลังส่งและ

สถำนทีต่ั้งสถำนีส่งให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่  
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 ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรระบุแผนกำรยกเลิกกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อกที่ชัดเจน รวมถึงกำรเริ่มกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น  

กำรทดลองออกอำกำศ พ้ืนที่ให้บริกำร และรูปแบบกำรบริกำร เพ่ือที่ ว่ำผู้ประกอบกิจกำร 

(ทั้งผู้ประกอบกิจกำรภำคส่ง และภำครับในอุตสำหกรรมรถยนต์) จะสำมำรถวำงแผนและ

ปรับตัวได้ทันต่อสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนไป 

 แผนทำงเทคนิคและแผนพัฒนำกิจกำรควรจะต้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ประกอบ

กิจกำรสำมำรถประเมินสถำนกำรณ์โดยรวมได้ 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรสนับสนุนกำรตรวจมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่ง ณ จุดที่ตั้งสถำนีเพ่ือ

ตรวจสอบมำตรฐำนระบบส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงทั้งระบบ 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรมีแนวทำงในกำรรักษำควำมปลอดภัยให้แก่สถำนีส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยค ำนึงถึงด้ำนคุณภำพและควำมประหยัด 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรศึกษำกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงด้วยระบบอ่ืนเพ่ือให้

สำมำรถใช้เป็นระบบส ำรองของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลส ำหรับกำรบรรเทำ 

สำธำรณภัยที่เกิดขึ้น หำกไม่สำมำรถใช้วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล (DAB+) ได้ในกรณี

เกิดภัยพิบัติต่ำงๆ 

(2) การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการ 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรท ำกำรศึกษำข้อมูลให้รอบคอบและควรน ำปัญหำที่เกิดขึ้นจำก

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกมำพิจำรณำและก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือแก้ไข 

 ส ำนักงำน กสทช. ต้องพิจำรณำกำรอนุญำตให้สถำนีที่ตั้งใหม่ ไม่ให้มีกำรตั้งสถำนีในชุมชน

เดิม เพ่ือแก้ปัญหำคลื่นรบกวนที่เกิดจำกสถำนีติดกันมำกเกินไป และไม่อนุญำตให้สถำนี

ออกอำกำศ 2 คลื่นในห้องส่งเดียว 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรศึกษำด้ำนควำมเพียงพอของจ ำนวนของโครงข่ำย รวมถึงข้อมูล

ทำงด้ำนสถำนี และพ้ืนที่ในกำรออกอำกำศ 
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 ส ำนักงำน กสทช. ควรจ ำกัดจ ำนวนของผู้ประกอบกิจกำรให้ชัดเจน เนื่องจำกกำรมีช่อง

รำยกำรจ ำนวนมำกขึ้นจะมีผลกระทบกับทั้งผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่ รำยเก่ำและผู้ประกอบ

กิจกำรประเภทอ่ืนๆ เนื่องจำกมีผู้ให้บริกำรจ ำนวนมำกเกินไป 

 กลุ่มผู้เข้ำร่วมกำรประชุมมีควำมเห็นขัดแย้งกันในประเด็นเรื่อง ล ำดับกำรอนุญำตให้ใช้คลื่น

ควำมถี่และกำรประกอบกิจกำร ฝ่ำยหนึ่งเห็นด้วยกับกำรให้ผู้ประกอบกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบแอนะล็อกรำยเก่ำควรได้สิทธิประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลก่อน

ผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่ อีกฝ่ำยหนึ่งเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลควรจะค ำนึงถึงควำมเท่ำเทียบกันของผู้ประกอบกิจกำรทุก

รำย โดยรวมทั้งรำยเล็กและรำยใหญ่ ซึ่งรูปแบบกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และกำร

ประกอบกิจกำรตำมที่ส ำนักงำน กสทช. ได้เสนอมำว่ำจะให้สิทธิผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำ

ก่อนนั้น ถือว่ำเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มทุนรำยใหญ่ และเป็นสิ่งที่ไม่เหมำะสม  

 ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรก ำหนดเงื่อนไข ข้อก ำหนด และแนวทำงในกำรท ำกำรคัดเลือก

โดยวิธี Beauty Contest ที่ชัดเจน 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรอนุญำตให้เอกชนเข้ำร่วมเป็นผู้ประกอบกิจกำรในกำรให้บริกำร

โครงข่ำยส ำหรับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 หำกมีกำรประมูลคลื่นควำมถ่ีในรำคำที่สูง ผู้ผลิตรำยกำรจะได้รับผลกระทบจำกค่ำเช่ำเวลำที่

สูงขึ้นตำมไปด้วย ดังนั้นส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรควบคุมรำคำของกำรประมูลโครงข่ำย 

 ร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงควรจะเป็นรูปธรรมมำกกว่ำนี้ และควรจะมีกำรกล่ำวถึง

เรื่องกำรลดกำรผูกขำด กำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม และนโยบำยด้ำนกำรถอดถอน

หรือกำรยกเลิกใบอนุญำตฯ ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญำตฯท ำผิดประกำศ ระเบียบ หรือ

หลักเกณฑ์ของส ำนักงำน กสทช. ซึ่งควรมีกำรควบคุมก ำกับดูแลอย่ำงจริงจัง 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรระบุถึงขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนเมื่อเกิดกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือ

ส่งผลกระทบต่อควำมม่ันคงของชำติ 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกระบวนกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ที่สร้ำงควำมเป็นธรรม โดยแบ่ง

สัดส่วนระหว่ำงกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยประเภทธุรกิจและประเภทสำธำรณะให้ชัดเจน 
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 เนื่องจำกกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงประเภทสำธำรณะไม่สำมำรถหำรำยได้จำกโฆษณำ

ได้ ทำงส ำนักงำน กสทช. ควรจะมีกำรสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง ประเภท

สำธำรณะ 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรระบุแนวทำงกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับบริกำรชุมชนที่

ชัดเจนตำมที่ก ำหนดในกฎหมำย ซึ่งรวมถึงควำมชัดเจนของสัดส่วนของกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียง ประเภทบริกำรชุมชน ที่ระบุว่ำควรมีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของ

คลื่นควำมถี่ กรอบระยะเวลำที่แน่ชัด เช่น เวลำที่คำดว่ำจะมีกำรเริ่มให้ใบอนุญำตฯ และใช้

ระยะเวลำเท่ำไหร่ เป็นต้น 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรระบุรำยละเอียดของระบบกำรรับ-ส่งสัญญำณ และระบบโครงข่ำย

ของผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง ประเภทบริกำรชุมชน 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรก ำหนดหลักเกณฑ์ทำงเทคนิคให้แตกต่ำงกันตำมวัตถุประสงค์ของ

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรแต่ละประเภท เช่น บริกำรชุมชน บริกำรสำธำรณะ และบริกำร

ธุรกิจ 

(3) การทดลองรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

 ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงต้องกำรให้ผู้ที่ได้เข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้รับสิทธิประกอบกิจกำรด้วย 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรก ำหนดให้มีกำรท ำกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลก่อนที่จะเริ่มให้บริกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้รอบด้ำน 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรท ำวิจัยหรือส ำรวจควำมพึงพอใจกำรทดลองฯ ของผู้ประกอบ

กิจกำรและผู้ฟังอย่ำงจริงจัง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณภำพของกำรบริกำร ควำมพร้อมด้ำน

จ ำนวนผู้ฟัง และควำมพร้อมด้ำนอุปกรณร์ับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรมีแนวทำงในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและใน

ระบบดิจิตอลอย่ำงชัดเจน เนื่องจำกกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต้องรอ

กำรคืนคลื่นควำมถี่ของโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกก่อน อีกทั้ง เพ่ือให้ประชำชน

ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรหำเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
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 กลุ่มผู้เข้ำร่วมกำรประชุมมีควำมเห็นขัดแย้งกันในเรื่องกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบแอนะล็อก โดยฝ่ำยหนึ่งต้องกำรให้คงกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อกต่อไปก่อนเนื่องจำกหน่วยงำนควำมมั่นคงยังคงต้องมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ระบบ AM 

ในขณะเดียวกัน อีกฝ่ำยหนึ่งต้องกำรให้มีกำรยุติกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อกเมื่อมีจ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลถึงร้อยละ 90 ซึ่งหำกไม่มีแนว

ทำงกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก หรือกำรก ำหนดวันยุติที่

ชัดเจน อำจจะต้องทดลองตลอดไป เนื่องจำกผู้ประกอบกิจกำรจะไม่มีแรงจูงใจในกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 กลุ่มผู้เข้ำร่วมกำรประชุมมีควำมเห็นขัดแย้งกันในนโยบำยออกอำกำศคู่ขนำน ฝ่ำยหนึ่ง

สนับสนุนให้มีกำรบังคับกำรออกอำกำคู่ขนำนเพ่ือลดผลกระทบต่อผู้บริโภค อีกฝ่ำยหนึ่ง

ต้องกำรให้ผู้ประกอบกิจกำรออกอำกำศคู่ขนำนด้วยควำมสมัครใจ เนื่องจำกกำรออกอำกำศ

คู่ขนำนจะเป็นกำรเพ่ิมภำระค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรระบุระยะเวลำและบริเวณที่จะเริ่มท ำกำรทดลองฯ อย่ำงชัดเจน 

โดยค ำนึงถึงกำรทับซ้อนกับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกที่ยังไม่ยุติกำร

ให้บริกำร เนื่องจำกต้องมีกำรเตรียมกำรด้ำนงบประมำณของผู้ประกอบกิจกำรหรือผู้ผลิต

รำยกำร ดังนั้น ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรระบุห้วงเวลำในกำรเปลี่ยนผ่ำนให้ชัดเจนในแต่

ละข้ันตอน 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรเลื่อนกำรปรับเปลี่ยนควำมถี่วิทยุไปสถำนีละ 200 kHz หลังจำกที่ได้

เริ่มมีกำรออกอำกำศคู่ขนำนแล้ว เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรจดจ ำ 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรเร่งรัดให้เกิดกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล เพ่ือแก้ไขปัญหำสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก FM ที่มีกำรรบกวน

กับวิทยุกำรบิน 

 ส ำนักงำน กสทช. ไม่ควรมีกำรจัดล ำดับกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมกำรทดลองหรือทดสอบระบบ

รับส่งวิทยุกระจำยเสียง ส ำนักงำน กสทช. ควรเลือกผู้ทดลองฯ จำกคนที่มีควำมพร้อมในกำร

ประกอบกิจกำร เพ่ือเป็นกำรไม่ผูกขำด หำกในท้องถิ่นใดมีควำมพร้อมในกำรทดลองทดสอบ

ควรเปิดโอกำสให้สำมำรถท ำได้ เพ่ือจูงใจในกำรเปลี่ยนผ่ำน 
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 ส ำนักงำน กสทช. ควรสนับสนุนกำรลงทุนในช่วงทดลองฯก่อน เพ่ือให้เห็นภำพกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่ชัดขึ้น โดยส ำนักงำน กสทช. ควรตระหนักด้ำนกำรให้

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรด้ำนควำมปลอดภัยของประชำชน 

โดยเฉพำะในเวลำเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน 

(4) การบริหารคลื่นความถี่ 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและแผนกำรขอคืนคลื่นควำมถี่

ให้ชัดเจน รวมถึงระยะเวลำในกำรยุติกำรรับส่งสัญญำณโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบ 

แอนะล็อกทั้งหมด และควรมีแนวทำงกำรในกำรแก้ไขหำกเกิดกำรทับซ้อนกำรใช้งำนของ

คลื่นควำมถี่ ระหว่ำงสัญญำณโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกกับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

 ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง (ผู้ได้รับอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรฯที่สำมำรถ

ออกอำกำศได้) ประเภทบริกำรชุมชนเล็งเห็นว่ำส ำนักงำน กสทช. ควรจะก ำหนดคลื่นควำมถี่

ให้ชัดเจน เนื่องจำกบริกำรวิทยุกระจำยเสียงประเภทบริกำรชุมชนได้รับกำรรบกวนจำก

บริกำรวิทยุกระจำยเสียงประเภทธุรกิจและบริกำรสำธำรณะ โดยให้มีกำรพิจำรณำเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนช่วงคลื่นควำมถี่เพ่ือลดกำรรบกวนและกำรทับซ้อนของคลื่นควำมถี่ที่เกิดจำกกำร

เลือกคลื่นควำมถี่ของผู้ประกอบกิจกำรเอง 

 ผู้ประกอบกิจกำรต้องกำรทรำบนโยบำยและแผนกำรด ำเนินกำรส ำหรับกำรจัดกำรคลื่น

ควำมถี่ เดิมที่ ใช้ในวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และคลื่นควำมถี่ใหม่ที่ใช้ใน

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 หน่วยงำนภำครัฐมีควำมกังวลว่ำกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงอำจจะเกิดกำรรบกวน

สัญญำณกันกับสัญญำณของย่ำนควำมถี่ส ำหรับควำมมั่นคง เนื่องจำกย่ำนควำมถี่ที่ใช้ใน

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงมีควำมคำบเกี่ยวกับย่ำนควำมถ่ีที่ใช้งำนส ำหรับควำมมั่นคง 

 ผู้ประกอบกิจกำรมีควำมกังวลในกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรรบกวนของคลื่นควำมถี่จำกวิทยุของ

ผู้ทดลองประกอบกิจกำร 



 

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 103 

 จ ำนวนคนฟัง จะมี เ พ่ิ มขึ้ น หรื อน้ อยลงขึ้ นอยู่ กั บคว ำมครอบคลุ มของสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียง 

 ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรก ำหนดควำมแรงของกำรส่งสัญญำณกำรวิทยุระบบดิจิตอล

เพ่ือให้สำมำรถแบ่งกำรออกอำกำศได้เป็นระดับชำติ และระดับท้องถิ่น 

 ในช่วงทดลองออกอำกำศ ส ำนักงำน กสทช. ควรเปิดพ้ืนที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร ประเภท

บริกำรสำธำรณะที่ยังไม่มีคลื่นในปัจจุบันได้ทดลองฯ 

(5) การสนับสนุนจากภาครัฐ 

 เนื่องจำกกำรเริ่มให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลค่อนข้ำงใช้เงินลงทุน

จ ำนวนมำก ผู้ประกอบกิจกำรเสนอว่ำภำครัฐควรมีกำรแจ้งข้อมูลรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำย

ต่ำงๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดตั้งสถำนีวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต่อหนึ่งสถำนี 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งโครงข่ำยทั่วประเทศ เสำอำกำศและเครื่องส่ง อีกทั้งควรแสดงให้ เห็น

ผลตอบแทนของกำรเข้ำมำเป็นผู้ให้บริกำรโครงข่ำยอย่ำงชัดเจน เช่น อัตรำค่ำเช่ำหรือค่ำใช้

โครงข่ำยที่ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงจะต้องจ่ำยให้แก่ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ ดังนั้นภำครัฐ

ควรมีกำรสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรเพ่ือเป็นกำรลดต้นทุนของผู้ให้บริกำรโครงข่ำย

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง ประเภทบริกำรชุมชนไม่สำมำรถหำรำยได้ ท ำให้ผู้

ประกอบกิจกำรเหล่ำนี้อำจไม่สำมำรถเป็นผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้ 

นอกจำกนี้  ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนให้ผู้ ให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียง ประเภทบริกำรชุมชนที่มีควำมพร้อมและส่งเสริมในเรื่องกำรเตรียมควำม

พร้อมเพ่ือให้สำมำรถเป็นผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้ 

 ภำครัฐควรมีกำรวำงแผนเรื่องกำรพัฒนำเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

เพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เช่น ควรประยุกต์เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลให้สำมำรถใช้กับกล่อง Set-top-box หรือผ่ำน applications โทรศัพท์ได้ เพ่ือให้

ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและประหยัดค่ำใช้จ่ำย แต่อย่ำงไรก็ตำมควรค ำนึงถึงควำม
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คุ้มค่ำในกำรลงทุน และกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่ประชำชนในกำรปรับตัวตำมเทคโนโลยีที่

พัฒนำขึ้น 

 ภำครัฐควรมีกำรสนับสนุนผู้บริโภคในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์

เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรคุ้มครองผู้บริโภค และกำร

ประชำสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดควำมเข้ำใจและรับรู้ในกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล 

 ภำครัฐควรเป็นผู้ก ำหนดให้มีแนวทำงให้เกิดกำรก ำกับดูแลเพ่ือพัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและ

กำรก ำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆ โดยควรมีก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงจริงจัง รวมถึง

ควำมมั่นคงของประเทศและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของชำติ นอกจำกนี้ควรมีมำตรกำรที่

เปิดโอกำสให้ผู้บริโภคเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบด้วย เช่น กำรตรวจสอบเนื้อหำของ

สื่อ 

 กำรประชำสัมพันธ์ถือว่ำเป็นส่วนส ำคัญในกำรก่อให้เกิดกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล ดังนั้นส ำนักงำน กสทช. ควรมีแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ควร

ประชำสัม พันธ์ ให้ เกิดกำรรับรู้  ควำมเข้ ำ ใจและควำมส ำคัญของกำรให้บริ กำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสมและเข้ำถึงง่ำยส ำหรับผู้

ประกอบกิจกำรและผู้บริโภค นอกจำกนี้ภำครัฐควรจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรที่สะดวกและ

รวดเร็วส ำหรับผู้ประกอบกิจกำรในกำรติดต่อเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรติดตำมผลกำรพิจำรณำ

อนุญำตฯ กำรตรวจสอบสถำนะ กำรต่ออำยุใบอนุญำตฯ และกำรตรวจสอบเรื่อง เอกสำรที่ผู้

ประกอบกิจกำรต้องน ำส่งเพิ่มเติมโดยผ่ำนกำรเข้ำระบบโดยใช้รหัสสถำนี เป็นต้น 

 ภำครัฐควรมีกำรก ำหนดให้มีกำรส่งเสริมในกำรใช้โครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร่วมกัน 

 ภำครัฐควรเป็นผู้ท ำกำรศึกษำเพ่ิมเติมในเรื่องของข้อมูลที่ส ำคัญต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และเผยแพร่ผลกำรศึกษำโดยทั่วไป เช่น รำคำเครื่องรับ

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล พฤติกรรมผู้บริโภคและก ำลังซื้อ ต้นทุนและ

ผลประโยชน์ในกำรลงทุนเชิงลึก และวิธีกำรรับสื่อของผู้บริโภคแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น 

 ภำครัฐควรมีกำรก ำกับดูแลเรื่องสื่ออย่ำงจริงจัง โดยให้ผู้ที่มีใบประกอบวิชำชีพเท่ำนั้นที่จะ

สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินรำยกำรวิทยุได ้
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 ภำครัฐควรสนับสนุนและเป็นผู้ประสำนงำนในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกิจกำรใน

อุตสำหกรรมต่ำงๆ เพ่ือก่อให้เกิดกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น 

กำรร่วมมือกับค่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ และอุตสำหกรรมยำนยนต์เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเครื่องรับ

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในรถยนต์ 

3.2.1.2 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์ป องกันการ

รบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่น

ความถี่ พ.ศ. …. 

ที่ปรึกษำได้ท ำกำรรวบรวมข้อคิดเห็นของกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ (Public Hearing) 

จำกรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันกำร

รบกวนกำรใช้คลื่นควำมถ่ีในกิจกำรวิทยุ กำรบินของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่ พ.ศ. …

ที่ทำงส ำนักงำน กสทช. ได้มีกำรจัดท ำขึ้นเมื่อเดือน ธันวำคม พ.ศ. 255837 โดยที่ปรึกษำสำมำรถสรุปประเด็น

ควำมคิดเห็นที่ส ำคัญและเก่ียวข้องกับกำรน ำไปพัฒนำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ได้ดังนี้ 

 ผู้ประกอบกิจกำรต้องกำรให้ส ำนักงำน กสทช. มีกำรบังคับใช้กฎหมำย กฎระเบียบประกำศอย่ำง

เข้มงวด และต้องกำรให้มีแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำบุคลำกรไม่เพียงพอ เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำกำร

รบกวนกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงมีประสิทธิภำพ 

 ผู้ประกอบกิจกำรเห็นควรให้มีกำรเพ่ิมเติมแนวทำงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนอกเหนือไปจำกกำรก ำหนด

หลักเกณฑ์กำรแพร่แปลกปลอม เพ่ือให้มีกำรแพร่แปลกปลอมเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในร่ำง

ประกำศ กสทช. 

3.2.1.3 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณ ์การ

ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. …. 

ที่ปรึกษำได้ท ำกำรรวบรวมข้อคิดเห็นของกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ (Public Hearing) 

จำกรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแล
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กำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 38  ที่ทำงส ำนักงำน กสทช. ได้มีกำรจัดท ำขึ้น

เมื่อเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2558 โดยที่ปรึกษำสำมำรถสรุปประเด็นควำมคิดเห็นที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกับกำร

น ำไปพัฒนำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ได้ดังนี ้

 ผู้ประกอบกิจกำรเสนอแนะให้ส ำนักงำน กสทช. ก ำหนดระยะเวลำเริ่มต้นในกำรยื่นค ำขอต่ออำยุกำร

ทดลองประกอบกิจกำรโดยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 

 ในกำรประชุมมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ที่ก ำหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจกำรจะต้องตรวจ

เครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงที่ใช้ส ำหรับกำรทดลองประกอบกิจกำรในทุกปี ในฝั่งที่ไม่เห็นด้วยมีกำร

เสนอแนะในหลำยรูปแบบทั้ง เปลี่ยนควำมถี่ในกำรตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงเป็นทุกสำมปี มี

กำรตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงเพียงครั้งเดียวเว้นแต่กรณีเกิดปัญหำกำรรบกวนคลื่นควำมถี่หรือ

ปัญหำกำรแพร่ รวมทั้งเสนอให้มีกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียง 

 ผู้ประกอบกิจกำร ตั้งข้อสังเกตว่ำกำรก ำหนด หลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดเกินไป อำจท ำให้ผู้ทดลอง

ประกอบกิจกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้จริง และอำจเกิดปัญหำกำรโอนสิทธิหรือขำยสิทธิกำร

ประกอบกิจกำร 

 ผู้ประกอบกิจกำรหลำยท่ำน เสนอแนะให้ ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำเลื่อนกำรประมูลคลื่นควำมถี่ 

ส ำหรับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ ออกไปอีก 10 – 15 ปี 

เนื่องจำกผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงใน ปัจจุบันไม่มีควำมพร้อมทำงด้ำนงบประมำณ 

3.2.1.4 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ

กิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ 

จำกกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง แผนควำมถี่วิทยุ

กิจกำรกระจำยเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือกำรทดลองหรือทดสอบ ที่ทำงส ำนักงำน กสทช. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ถึง 

31 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 โดยที่ปรึกษำสำมำรถสรุปประเด็นควำมคิดเห็นที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกับกำรน ำไป

พัฒนำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ได้ดังนี ้
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1) ขอบข่าย  

 ผู้ร่วมประชุมมีควำมเห็นว่ำควรแก้ไขข้อควำมเป็น “แผนควำมถ่ีวิทยุ ฉบับนี้ครอบคลุมกำรก ำหนด

ช่องควำมถี่วิทยุ และเงื่อนไข กำรใช้งำนควำมถี่วิทยุสำหรับกิจกำรกระจำยเสียงระบบ ดิจิตอล

เพ่ือกำรทดลองหรือทดสอบ ในย่ำนควำมถี่วิทยุ 174 - 230 MHz โดยค ำนึงถึงกำรป้องกันกำรใช้

งำน ควำมถี่วิทยุไม่ให้รบกวนกิจกำรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบ แอนะล็อก กิจกำรกระจำยเสียง

ระบบดิจิตอลเพื่อกำร ทดลองหรือทดสอบด้วยกันเอง และกิจกำรวิทยุคมนำคมอ่ืน”  

2) การส่งสัญญาณ   

 ในด้ำนกำรมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) ผู้ประกอบกำรมีควำมเห็นว่ำ ปัจจุบันเทคโนโลยีกำร

มัลติเพล็กซ์ (Multiplex) ของทำงบริษัทที่ผลิตนั้นเป็นแบบ Code Orthogonal Frequency 

Division Multiplex (COFDM) ซึ่งอำจท ำให้ไม่ตรง ตำมแผนดังกล่ำว  

 ในด้ำนกำรมอดูเลต (Modulation) ผู้ร่วมประชุมมีควำมเห็นว่ำ  กำรทดลองออกอำกำศ

วิทยุกระจำยเสียง ระบบดิจิตอล ควรค ำนึงถึงปัญหำกำรรบกวน Intermediate Frequency ที่

ควำมถี่วิทยุ 10.7 MHz และ Half Intermediate Frequency ที่ควำมถี่วิทยุ 5.35 MHz ของ

เครื่องรับสัญญำณวิทยุคมนำคมย่ำนควำมถ่ีวิทยุ 245 MHz  

 ในด้ำนโหมด (Mode) ตัวแทนส ำนักงำน กสทช. มีควำมเห็นดังต่อไปนี้  

o ETSI EN 302 401 v1.4.1 ก ำหนดค่ำ76 เป็น “Number of OFDM 

Symbols/Transmission Frame” ในกรณีไม่รวม Null Symbol Duration ในเมื่อได้มีกำร

ก ำหนดรำยละเอียดของ Null Symbol คือค่ำ “Null Symbol Duration” เข้ำไว้ในตำรำง

แล้ว เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนมำกขึ้นจึงเสนอให้เพ่ิมเติมข้อควำม “(Null Symbol 

excluded)” หลังข้อควำม “Number of OFDM Symbols/Transmission Frame” 

อย่ำงไรก็ตำมเป็นควำมคิดเห็นที่อ้ำงอิงตำม ETSI EN 302 401 v1.4.1 ซึ่งอำจแตกต่ำงจำก 

ETSI EN 302 401 v2.1.1 (2017-01) ที่อ้ำงอิงใน (ร่ำง) ประกำศฯ  

o ควรเพิ่มเติมตำรำงแสดงขอบเขตกำรแพร่นอกแถบโดยแบ่งเป็นกรณี ดังนี้  

 เครื่องส่งมีก ำลังส่งอยู่ระหว่ำง 25 W – 1,000 W (critical case, uncritical case) 

 กรณีก ำลังส่งน้อยกว่ำ 25 W หรือมำกกว่ำ 1,000 W (critical case, uncritical case)  
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 ในด้ำนโพลำไรเซซันของกำรแพร่กระจำยคลื่น (Transmitted Polarization) ผู้เข้ำร่วมกำร

ประชุมมีควำมเห็นแตกต่ำงกันโดยแบ่งเป็นฝ่ำยที่สนับสนุนกำรก ำหนดโพลำไรเซชันแนวตั้ง 

(Vertical Polarization) ตำมร่ำง ในขณะที่อีกฝ่ำยมีควำมเห็นว่ำควรมีกำรก ำหนดโพลำไรเซชัน

แนวนอน (Horizontal Polarization) หรืออย่ำงน้อยควรเป็นโพลำไรเซชันผสม (Mixed 

Polarization) 

3) การรับสัญญาณ  

 ผู้ประกอบกำรมีควำมเห็นว่ำ ควำมแรงของสัญญำณขั้นต่ ำมีค่ำ 50.4 dBuV/m เป็นกำรก ำหนด

เงื่อนไขเพ่ือกำรทดลองหรือก ำหนด เพ่ือจุดประสงค์ใด  

4) เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่  

 ส ำนักงำน กสทช. มีควำมเห็นว่ำ ควรแก้ไขข้อควำมเดิมให้เป็น “เครื่องวิทยุคมนำคมและอุปกรณ์

ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนำคมที่ ถือว่ ำ เป็น เครื่องวิทยุคมนำคมตลอดจนกำรตั้ งสถำนี

วิทยุกระจำยเสียงต้องได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม”  

5) ตารางแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ  

 ส ำนักงำน กสทช. มีควำมเห็นให้มีปรับปรุงพิกัดที่ตั้งและพำรำมิเตอร์ใช้งำน ให้มีควำมสอดคล้อง

กับสถำนีโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงก ำหนดกำรยุติกำรออกอำกำศ

และได้รับควำมเห็นชอบจำก กสทช. แล้ว  

6) ประเด็นอ่ืนๆ  

 ผู้ประกอบกำรมีควำมเห็นว่ำปัจจุบันส ำนักงำน กสทช. มีประกำศแผนมำตรฐำนเครื่องรับ วิทยุ

กิจกำรกระจำยเสียงระบบดิจิตอลหรือไม่ เนื่องจำกในด้ำน ภำคผู้ผลิตจะต้องรับภำระต้นทุนใน

ด้ำนต่ำงๆ ที่จะเกิดข้ึนใน อนำคต อำทิ เช่น Software Hardware และ Application  

 ผู้ประกอบกำรมีข้อเสนอแนะเรื่องกำรน ำเข้ำชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องรับแบบแยกเป็นรำยกำร เช่น 

1 Module ควรสำมำรถน ำไปใช้ได้ ในอุปกรณ์หลำยๆ รุ่น เพ่ือเป็นกำรลดภำระต้นทุนในกำร 

น ำเข้ำของผู้ผลิต  

 ผู้ประกอบกำรมีข้อเสนอแนะเรื่องพำรำมิเตอร์ (Parameter) ควรรองรับเครื่องรับแบบเคลื่อนที่

ด้วย  
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 ผู้ประกอบกำรอยำกให้กำรทดลองหรือทดสอบ ครอบคลุมทุกภำคส่วน อำทิเช่น ผู้ผลิตเครื่องส่ง 

ผู้ผลิต เครื่องรับ กำรรับฟังข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ของภำค ประชำชน เป็นต้น  

 ผู้ประกอบกำรอยำกทรำบกรอบระยะเวลำสำหรับกำรเริ่มแผนดังกล่ำว   

 ผู้ประกอบกำรมีควำมเห็นว่ำควรยกเลิกกระบวนกำรในกำรขออนุญำตน ำเข้ำเครื่องวิทยุคมนำคม

เพ่ือให้กำรทดลองหรือทดสอบ ในกิจกำรกระจำยเสียงระบบดิจิตอลเกิดขึ้นได้อย่ำงเต็มที่  

 ผู้ประกอบกำรขอสอบถำมค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่มีควำมสนใจในกำร

ทดลองหรือทดสอบออกอำกำศวิทยุ กิจกำรกระจำยเสียงระบบดิจิตอล  

 ผู้ประกอบกำรขอสอบถำมเกี่ยวกับบทบำทของผู้ให้บริกำร เช่น กรมประชำสัมพันธ์ มีรำยกำร

วิทยุจะต้องเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนรำยกำร (Service Provider) หรือไม่ และสอบถำมว่ำควรมีกำร

สนับสนุนเรื่องกำรแจกเครื่องรับเพื่อให้ภำค ประชำชนได้ทดลองฟังวิทยุระบบดิจิตอล  

 ตัวแทนส ำนักงำน กสทช. มีข้อเสนอแนะในขั้นตอนกำรน ำแผนควำมถี่ไปทดลองเห็นควรให้ 

ทดลองกับเครื่องรับหลำยประเภททั้ง mobile receiver, portable receiver, fixed receiver 

ในหลำยๆยี่ห้อให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ ทั้งในสภำพ indoor reception และ outdoor 

reception เพ่ือก ำหนดค่ำ minimum field strength ที่เหมำะสมสำหรับสภำพแวดล้อมกำร

กระจำยเสียงของประเทศไทยในแต่ละกรณี ที่จะถูกน ำมำเป็นหนึ่งใน planning parameters 

ของโครงข่ำย DAB+ ในขั้นตอนกำรท ำแผนเพ่ือออกใบอนุญำตจริงต่อไป 

ส ำนักงำน กสทช. ได้ท ำกำรปรับปรุง (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง แผนควำมถี่วิทยุกิจกำร 

กระจำยเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือกำรทดลองหรือทดสอบ และได้รับกำรเห็นชอบจำกที่ประชุม กสทช. แล้วเมื่อ

เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประกำศดังกล่ำวก ำลังอยู่ในกระบวนกำรรอลงรำชกิจจำนุเบกษำ 

3.2.1.5 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นควา มถี่  ฉบับที่  2  

(พ.ศ. 2558) ในส่วนของการแก้ไขตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่น

ความถี่ท่ีก าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น 

ส ำนักงำน กสทช. ได้มีกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น สำธำรณะเรื่อง แผนแม่บทกำรบริหำรคลื่น

ควำมถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558) ในส่วนของกำรแก้ไขตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ และรำยละเอียด

เกี่ยวกับคลื่นควำมถี่ที่ก ำหนดให้ใช้ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรโทรคมนำคม และกิจกำร
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อ่ืน ที่มีกำรจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2560 โดยรำยละเอียดของคลื่นควำมถี่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงมีดังต่อไปนี้ 

1) คลื่นความถี่ส าหรับกิจการกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

ไม่มีกำรปรับปรุงตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติและเชิงอรรถระหว่ำงประเทศ ตำม RR2016 โดย

ย่ำนควำมถี่ 526.5-1606.5 kHz และ 87-108 MHz ไดรับกำรก ำหนดให้ใช้งำนส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียง 

ตำมแผนจัดสรรควำมถี่วิทยุกระจำยเสียงระบบ เอ.เอ็ม. แหงชำติ และแผนควำมถี่วิทยุกระจำยเสียงระบบ 

เอฟ.เอ็ม. ของประเทศ 

2) คลื่นความถี่ส าหรับกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ไม่มีกำรปรับปรุงตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ ในย่ำนควำมถี่ 174-230 MHz เนื่องจำกยังมี

ควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำนร่วมกันระหว่ำงกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรประจ ำที่ และกิจกำร

เคลื่อนที ่

3.2.1.6 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์การใช้งานคลื่น

ความถี่ เพื่อสนับสนุนภารกิจการป องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัย

พิบัติ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์การปรับปรุงการใช้คลื่น

ความถี่กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 137 -174 เมกะเฮิรต ์ (MHz)  

(ฉบับท่ี 2) 

ส ำนักงำน กสทช. ได้มีกำรเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชำชนทั่วไปร่วมแสดงควำมคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่อ(ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจกำร

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) และ (ร่ำง) 

ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรปรับปรุงกำรใช้คลื่นควำมถี่กิจกำรเคลื่อนที่ทำงบกและกิจกำรประจ ำที่ 

ย่ำนควำมถ่ี 137-174 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) (ฉบับที่ 2)39 โดยรำยละเอียดของประกำศทั้ง 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง คือ กำรก ำหนดให้สถำนีวิทยุกระจำยเสียงที่ได้รับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ ทั้งในระบบ

เอฟ.เอ็ม. และระบบ เอ.เอ็ม. มีภำรกิจสนับสนุนรวมทั้งกำรแจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำร

ปฏิบัติงำนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ให้เป็นไปตำมประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร

                                           
39 ที่มำ: https://nbtc.go.th/News/ข่ำวรับฟังควำมคิดเห็น/กำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ-(ร่ำง)-ประกำศ-(51).aspx 
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ปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน หรือ

เงื่อนไขแนบทำ้ยใบอนุญำต แลวแตก่รณ ี

3.2.1.7 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของ

ผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ พ.ศ. ... 

จำกกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น สำธำรณะร่ำงประกำศ กสทช. เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมกำร

รวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญำต ผู้ผลิตรำยกำร และผู้ประกอบวิชำชีพสื่อสำรมวลชนที่เกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียง

และโทรทศัน์ พ.ศ. ... ที่ทำงส ำนักงำน กสทช. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2560 นั้น มีควำมเกี่ยวข้องกับ

กำรก ำกับดูแลเรื่องจริยธรรมสื่อซึ่งถือว่ำเป็นหนึ่งในนโยบำยของทิศทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง40 โดยมี

รำยละเอียดที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

ร่ำงประกำศ กสทช. เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญำต ผู้ผลิตรำยกำร และ 

ผู้ประกอบวิชำชีพสื่อสำรมวลชนที่เกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.  ... มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญำต ผู้ผลิตรำยกำร และผู้ประกอบวิชำชีพสื่อสำรมวลชนที่เกี่ยวกับกิจกำร

กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือท ำหน้ำที่จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมของ

กำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพและควบคุมกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพกันเองภำยใต้มำตรฐำนทำงจริยธรรม 

โดยกำรจัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมขององค์กรนั้นจะต้องมีกำรค ำนึงถึงกำรคุ้มครองกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร

สำธำรณะของประชำชน และกำรคุ้มครองผู้บริโภคจำกกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์ 

ทั้งนี้กำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของผู้ประกอบอำชีพและวิชำชีพขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับแนวทำง

หรือมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงน้อย 7 หลักกำร ดังนี้ 

(1) ตระหนักถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง เที่ยงตรง สมดุล และเป็นธรรม 

(2) ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคลสิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว 

(3) ตระหนักถึงควำมอิสระทำงวิชำชีพควำมรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค 

(4) เคำรพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำ 

(5) ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชำติเพ่ือสร้ำงสรรค์ สังคม 

ตลอดจนค่ำนิยมอันดีงำมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
                                           
40 ที่มำ: nbtc.go.th/News/ข่ำวรับฟังควำมคิดเห็น/กำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ-ร่ำงประกำศ-กสทช-เร.aspx 
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(6) คุ้มครองสิทธิเด็กและเยำวชนจำกเนื้อหำที่มีควำมเสี่ยง และภำพท่ีปรำกฏในสื่อ 

(7) ระมัดระวังกำรสื่อสำรที่สร้ำงควำมเกลียดชัง 

3.2.2 รายงานที่จัดท าโดยส านักงาน กสทช. หรือ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะท างาน 

ที่ปรึกษำได้ท ำกำรศึกษำจำกรำยงำนโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน กสทช. และสหภำพ

โทรคมนำคมระหว่ำงประเทศทั้งสิ้น 4 รำยงำนด้วยกันคือ 1) Deployment Strategies for Digital Radio 

Services in Thailand 2) Practice Guidelines for a Digital Radio Trial in Thailand 3) International 

Benchmarks for DAB+ Digital Radio Deployment 4) Roadmap for the Introduction of Digital 

Terrestrial Radio Services in Thailand โดยรำยละเอียดที่ส ำคัญมีดังต่อไปนี้ 

3.2.2.1 รายงาน Deployment Strategies for Digital Radio Services in Thailand 

รำยงำนฉบับนี้ถูกจัดท ำขึ้นระหว่ำง เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2559 โดย

มีจุดประสงค์เพ่ือเสนอทำงเลือกด้ำนกลยุทธ์ในกำรพัฒนำกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือให้ 

กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำถึงทำงเลือกต่ำงๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้เมื่อมีกำรก ำหนดกำรอนุญำต

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รำยงำนฉบับนี้จะครอบคลุมทั้งกลยุทธ์ในระยะสั้น (ในช่วง

ทดลอง) และระยะยำว (ช่วงให้บริกำรระดับชำติและระดับท้องถิ่น ) ซึ่งสำมำรถสรุปเป็นประเด็นส ำคัญได้

ดังต่อไปนี้ 

1) ประเด็นส าคัญเรื่อง การก าหนดเทคโนโลยีและคลื่นความถี่ส าหรับวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

ทำง ITU ได้มีกำรเสนอแนะให้ประเทศไทยก ำหนดใช้เทคโนโลยี DAB+ ส ำหรับกำรบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลโดยค ำนึงจำกคลื่นควำมถี่เป็นหลัก โดยคลื่นควำมถี่ที่วิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบ DAB+ ใช้ และคลื่นควำมถี่ที่สำมำรถน ำมำใช้ส ำหรับให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใน

ประเทศไทยได้ มีควำมสอดคล้องและตรงกัน คือ ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ตั้งแต่ 174 

เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 230 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เนื่องจำกคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวจะว่ำงลงหลังจำกยุติ 

กำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก นอกจำกนี้คลื่นควำมถี่ดังกล่ำวยังไม่มีแผนที่จะน ำไป

จัดสรรใหม่ให้กับกิจกำรโทรคมนำคม (Digital Dividend)  
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2) ประเด็นส าคัญเรื่อง การทดลองหรือทดสอบระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

ในช่วงทดลองหรือทดสอบระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ทำง ITU ได้มีกำร

ท ำข้อเสนอแนะส ำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นที่เหมำะสมส ำหรับประเทศไทยไว้หลำกหลำยประเด็นเพ่ือให้ครอบคลุม

ในทุกด้ำนที่ส ำคัญต่อกำรด ำเนินกำรทดลองหรือทดสอบระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

ทำง ITU ได้ก ำหนดให้จ ำนวนพ้ืนที่ส ำหรับกำรทดลองควรจะอยู่ระหว่ำง 5 ถึง 8 พ้ืนที่ เนื่องจำกกำร

เพ่ิมควำมครอบคลุมของโครงข่ำยและกำรเข้ำถึงของประชำกรให้เร็วที่สุดนั้นเป็นสิ่งส ำคัญ ซึ่งจำกข้อเสนอแนะ

ดังกล่ำว ก ำหนดให้จ ำนวนพ้ืนที่ส ำหรับกำรทดลองฯ ระหว่ำง 5 ถึง 8 พ้ืนที่จะท ำให้ประเทศไทยจะมี 

ควำมครอบคลุมของโครงข่ำยประมำณร้อยละ 15 ถึง ร้อยละ 16 ของประชำกรทั้งหมด ซึ่งแต่ละพ้ืนที่จะมี

โครงข่ำยอยู่ที่ 2 โครงข่ำย ทั้งนี้เพ่ือให้มีควำมเพียงพอต่อกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของรำยกำรบนช่อง

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้ และเม่ือวิเครำะห์ในมุมมองทำงเศรษฐศำสตร์ จ ำนวนโครงข่ำยระดับชำติ

สำมำรถมีได้มำกสุดเพียงแค่ 2 โครงข่ำยเท่ำนั้น เนื่องจำกหำกมีโครงข่ำยมำกกว่ำนี้  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 

หรือ NPV จะติดลบ นอกจำกนี้กำรใช้โครงข่ำยระดับชำติจ ำนวน 2 โครงข่ำยยังมีควำมสอดคล้องกับ

กรณีศึกษำต่ำงประเทศที่มีกำรใช้โครงข่ำยระดับชำติไม่เกิน 2 โครงข่ำย เช่น จ ำนวนโครงข่ำยระดับชำติใน 

สหรำชอำณำจักร ประเทศนอร์เวย์ ประเทศออสเตรเลีย และ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยในแต่ละโครงข่ำย

จะสำมำรถให้บริกำรช่องรำยกำรได้มำกถึง 18 ช่องรำยกำรด้วย bitrate ที่ช่องละ 64 kbps ซึ่งจะสำมำรถ

ให้บริกำรได้ท้ังบริกำรประเภทเสียงและประเภทข้อมูล แต่มีข้อแนะน ำว่ำควรมีกำรให้บริกำรประเภทข้อมูลไม่

เกินร้อยละ 25 ใน 1 ช่องรำยกำร 

ในด้ำนของระยะเวลำในกำรทดลองฯ กำรให้บริกำรช่องรำยกำรและกำรให้บริกำรโครงข่ำยจะขึ้นกับ

ระยะเวลำของกำรยุติกำรรับส่งสัญญำณโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินระบบแอนะล็อก โดยในรำยงำนฉบับนี้ได้มีกำร

ระบุข้อมูลว่ำกำรยุติทั้งหมดจะเกิดขึ้นภำยในปี พ.ศ. 2563 ท ำให้ระยะเวลำของกำรทดลองฯ นั้นจะมี

ระยะเวลำเท่ำกับ 3 ปีก่อนที่จะเริ่มกำรให้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและเริ่ม

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
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3) ประเด็นส าคัญเรื่อง การให้บริการวิทยุกระจายเสียงระดับชาติและระดับท้องถิ่น และการออก

ใบอนุญาต 

ในช่วงให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ทำง ITU ได้จัดท ำข้อเสนอแนะส ำหรับกลยุทธ์

ระยะยำวที่เหมำะสมส ำหรับประเทศไทยหลำยเรื่องเพ่ือให้ครอบคลุมในทุกด้ำนที่ส ำคัญต่อกำรด ำเนินกำรให้

ใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง และกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใน

ประเทศไทย 

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจ ำเป็นที่จะต้องเริ่มต่อเมื่อกำรทดลองหรือทดสอบ

ระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเสร็จสิ้น และหลังจำกกำรยุติของกำรบริกำรโทรทัศน์

ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกหรือภำยหลังจำกปี พ.ศ. 2560 อำยุของใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรส ำหรับผู้

ให้บริกำรโครงข่ำยควรมีระยะเวลำ 15 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับอำยุกำรใช้งำนของโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบ DAB+ ในขณะที่อำยุของใบอนุญำตให้ประกอบกำรส ำหรับผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลนั้นจะควรมีระยะเวลำเพียง 7 ปีเท่ำนั้นเนื่องจำกกฎหมำยในประเทศไทยได้ระบุไว้ แต่อำยุของ

ใบอนุญำตให้ประกอบกำรส ำหรับผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงที่มีระยะเวลำ 7 ปีนั้น มีระยะเวลำ

สั้นเกินกว่ำที่จะสำมำรถท ำให้กำรลงทุนนั้นคุ้มทุนได้ นอกจำกนี้กรณีศึกษำในต่ำงประเทศแสดงให้เห็นว่ำ 

ระยะเวลำของใบอนุญำตประกอบกิจกำรในประเทศต่ำงๆ มีระยะเวลำที่ยำวกว่ำ 7 ปี เช่น ใบอนุญำตประกอบ

กิจกำรของประเทศออสเตรเลียและสหรำชอำณำจักร คือ 15 ปี และ 12 ปี ตำมล ำดับ 

ในด้ำนรูปแบบของโครงข่ำยส ำหรับให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล ทำง ITU ได้เสนอแนะ

ให้ในช่วงเริ่มต้นมีควำมครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชำกร หรือประมำณ 90 สถำนีส่งสัญญำณ นอกจำกนี้

ประเทศไทยยังไม่มีแผนในกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก โดยกำรน ำบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมำทดแทนบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก เช่นเดียวกับประเทศ

นอร์เวย์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ สหรำชอำณำจักร ดังนั้นจึงไม่จ ำเป็นที่จะต้องมีควำมครอบคลุมมำกถึง

ร้อยละ 95 ของประชำกรทั้งหมด นอกจำกนี้จ ำนวนโครงข่ำยต่อพ้ืนที่ที่เหมำะสมส ำหรับประเทศไทยนั้นควร

จะอิงจำกผลกำรด ำเนินกำรในช่วงทดลองฯ แต่อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนโครงข่ำยระดับชำติจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ

จ ำนวนโครงข่ำยระดับชำติที่ใช้ในช่วงทดลอง ดังนั้นจ ำนวนโครงข่ำยระดับชำติควรมีไม่ต่ ำกว่ำ 2 โครงข่ำย โดย

ในจ ำนวนช่องรำยกำรจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับรูปแบบที่ใช้ในช่วงทดลอง คือให้ bitrate ที่ช่องละ 64 
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kbps ซึ่งจะสำมำรถให้บริกำรได้ทั้งบริกำรประเภทเสียงและประเภทข้อมูล แต่มีข้อก ำหนดในกำรให้บริกำร

ประเภทข้อมูลที่ไมส่ำมำรถให้บริกำรได้มำกกว่ำร้อยละ 25 ของบริกำรทั้งหมดใน 1 ช่องได้ 

3.2.2.2 รายงาน Practice Guidelines for a Digital Radio Trial in Thailand 

รำยงำนฉบับนี้ถูกจัดท ำขึ้นเมื่อเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2558 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติใน

กำรพิจำรณำกำรเตรียมควำมพร้อม กำรด ำเนินกำร กำรติดตำมผล และกำรประเมินผล กำรทดลองระบบ

รับส่งวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติ โดยสำมำรถสรุปเป็นประเด็นส ำคัญได้ ดังต่อไปนี้ 

1) ประเด็นส าคัญเรื่อง รูปแบบการการทดลองระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ทำง ITU ได้ก ำหนดให้จ ำนวนพ้ืนที่ที่เหมำะสมส ำหรับกำรทดลอง คือ 5 พ้ืนที่ (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 

ขอนแก่น นครศรีธรรมรำช และ สงขลำ) ซึ่งจะสำมำรถครอบคลุมได้ประมำณร้อยละ 15 ของประชำกร

ทั้งหมด โดยในแต่ละพ้ืนที่จะใช้โครงข่ำยจ ำนวน 2 โครงข่ำยเพ่ือให้เกิดให้มีควำมหลำกหลำยของเนื้อหำ

รำยกำรซึ่งจะช่วยสร้ำงฐำนผู้ฟังให้เพียงพออย่ำงรวดเร็ว โดยคลื่นควำมถี่ที่ใช้ในช่วงทดลองฯ นี้ จะอยู่ในย่ำน

ควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ตั้งแต่ 174 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 230 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) แต่คลื่น

ควำมถี่ท่ีใช้ในแต่ละพ้ืนที่จะแตกต่ำงออกไปโดยอิงจำกคลื่นควำมถี่ที่ถูกใช้งำนในกิจกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินใน

ระบบแอนะล็อกในพื้นที่นั้นๆ  

2) ประเด็นส าคัญเรื่อง การติดตามผลและการประเมินผลการทดลองระบบรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ในช่องกำรทดลองควรจะมีกำรติดตำมผลและกำรประเมินผลกำรทดลองฯ อย่ำงละเอียดเพ่ือน ำข้อมูล

ดังกล่ำวมำปรับปรุงกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยตัวชี้วัดที่

จะน ำมำประเมินผลมีดังต่อไปนี้ 

 พฤติกรรมกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียง 

o สัดส่วนกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียง แบ่งตำมแพลตฟอร์ม (DAB+ FM AM และ 

วิทยุอินเทอร์เน็ต) 

o จ ำนวนชั่วโมงในกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียง (เช่น ฟังวิทยุกี่ชั่วโมงต่ออำทิตย์ เป็น

ต้น) 
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o ควำมยำวในกำรรับฟังวิทยุต่อครั้ง (ก่ีนำทีต่อครั้ง) 

 ยอดขำยจ ำนวนเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

o จ ำนวนเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงที่ขำยได้ 

o จ ำนวนรุ่นของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงที่มีอยู่ในตลำด 

o จ ำนวนยอดขำยเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลโดยแบ่งตำม

ประเภท (ประเภทตั้งโต๊ะ ประเภทบนรถยนต์ และ ประเภทอ่ืนๆ) 

 มูลค่ำตลำดและมูลค่ำโฆษณำ 

o มูลค่ำตลำดของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และมูลค่ำตลำดของ

วิทยุกระจำยเสียงโดยรวม 

o จ ำนวนผู้ซ้ือโฆษณำบนสื่อวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

o กำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำร (มีควำมล่ำช้ำในกำรจ่ำย

ค่ำธรรมเนียมก่ีครั้ง) 

 นวัตกรรมและควำมพึงพอใจ 

o จ ำนวนและประเภทของช่องรำยกำรใหม่ท่ีมีเฉพำะบนโครงข่ำย DAB+ 

o จ ำนวนและประเภทของบริกำรแบบผสมบนโครงข่ำย DAB+ 

o จ ำนวนและประเภทของกำรบริกำรประเภทใหม่บนโครงข่ำย DAB+ 

o จ ำนวนและประเภทของกำรร้องทุกข์ของผู้บริโภค 

 กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 

o กำรรำยงำนต่อส ำนักงำน กสทช. ด้วยคุณภำพและตรงเวลำ 

o จ ำนวนและประเภทของกำรร้องทุกข์ของผู้บริโภคต่อส ำนักงำน กสทช. ด้ำนกำร

ให้บริกำร หรือ ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

o จ ำนวนและประเภทของกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของผู้ประกอบกิจกำร 

3.2.2.3 รายงาน International Benchmarks for DAB+ Digital Radio Deployment 

รำยงำนฉบับนี้ถูกจัดท ำขึ้นระหว่ำง เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2558 โดยมี

จุดประสงค์เพ่ือศึกษำประเด็นส ำคัญต่ำงๆ จำกในมุมมองทั่วไป เพ่ืออธิบำยถึงตัวเลือกในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
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กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมถึงแนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลจำกกรณีศึกษำต่ำงประเทศ โดยสำมำรถสรุปเป็นประเด็นส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1) ประเด็นส าคัญเรื่อง จ านวนโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศต่างๆ 

กำรก ำหนดจ ำนวนโครงข่ำย (MUX) ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้น

แตกต่ำงกันออกไปในแต่ละประเทศตำมควำมต้องกำรของภำคอุปสงค์และอุปทำนในประเทศนั้น แต่ทว่ำจำก

กรณีศึกษำในต่ำงประเทศ เช่น สหรำชอำณำจักร ประเทศนอร์เวย์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ โครงข่ำยระดับชำตินั้นจะมีมำกสุด 2 โครงข่ำย  

2) ประเด็นส าคัญเรื่อง การประชาสัมพันธ์การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของ

ประเทศต่างๆ 

กำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์นั้น เป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงให้ประชำชนรับรู้ถึงบริกำรใหม่ๆ กำร

ประชำสัมพันธ์สำมำรถท ำได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ทำงโฆษณำผ่ำนสื่อวิทยุกระจำยเสียง กำร

ประชำสัมพันธ์บนรถสำธำรณะ กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนป้ำยโฆษณำ และ  

กำรประชำสัมพันธ์ภำยในโรงภำพยนตร์  ซึ่ งตั วอย่ำงกรณีศึกษำเรื่ องกำรประชำสัมพันธ์บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในต่ำงประเทศ มีดังต่อไปนี้ 

กรณีศ กษาของสหราชอาณาจักร 

ในปี พ.ศ. 2558 หน่วยงำน BBC ได้มีกำรท ำกำรตลำดโดยกำรร่วมมือกับ Digital UK เพ่ือกำรใช้งำน

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล41 โดยกำรเพ่ิมจ ำนวนรถยนต์ที่มีเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลในตัว หรือเพ่ิมกำรเปลี่ยนเครื่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลบนรถยนต์ภำยหลัง โดย

รำยละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

                                           
41 ที่มำ:  http://www.getdigitalradio.com/ 
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รูปที่ 3-5: ตัวอย่ำงวิธีกำรประชำสมัพันธ์ของสหรำชอำณำจักร 

1) มีส่วนลดกำรซื้อเครื่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลบนรถยนต์มำกถึงร้อยละ 20 ของรำคำ

เต็ม 

2) BBC ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลทั้งในระดับชำติ และระดับท้องถิ่น และมีกำร

เน้นประเภทของช่องรำยกำรที่ประชำชนให้ควำมสนใจ เช่น ช่องรำยกำรประเภทดนตรี และกีฬำ 

3) ใช้พิธีกรชื่อดังอย่ำงคุณ Suzi Perry ในกำรประชำสัมพันธ์ 

กรณีศ กษาของประเทศนอร์เวย์ 

Digitalradio Norway เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ประสำนงำนและด ำเนินกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่

ประชำชน โดย Digitalradio Norway เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรบริหำรของ NRK ผู้ให้บริกำรกระจำยเสียงของ

รัฐ ได้มีกำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ผ่ำนเว็บไซต์ www.radio.no โดย

เว็บไซต์ดังกล่ำวได้มีกำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต่ำงๆ ประเภท

ของเครื่องรับสัญญำณวิทยุ กระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต่ำงๆ วิธีกำรติดตั้ ง เครื่ องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB บนรถยนต์ ประกำศของรัฐบำล และข่ำวสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงของประเทศนอร์เวย์ได้มีกำร

สหรำชอำณำจักร ได้มีกำรจัดท ำ กำรตลำดผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ เช่น ส่วนลดเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ
ดิจิตอลภำยในรถยนต์ และใช้พิธีกรชื่อดังอย่ำงคุณ Suzi Perry ในกำรประชำสัมพันธ์

ตัวอย่างวิธีการประชาสัมพันธ์ของ สหราชอาณาจักร

ที่มำ: https://www.worlddab.org/country-information/united-kingdom/history/marketing
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ร่วมกันท ำงำนกับผู้ผลิตเครื่องรับและผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือท ำกำรตลำด

โดยหวังว่ำจะท ำให้ประชำชนในประเทศนอร์เวย์จะหันมำใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพิ่มขึ้น 

 
รูปที่ 3-6: ตัวอย่ำงวิธีกำรประชำสมัพันธ์ของประเทศนอร์เวย ์

กรณีศ กษาของประเทศออสเตรเลีย 

Commercial Radio Australia (CRA) ซึ่งเป็นหน่วยงำนตัวแทนของวิทยุกระจำยเสียงในออสเตรเลีย 

ได้ลงทุนงบกำรตลำดกว่ำ 10 ล้ำนดอลลำร์ออสเตรเลีย เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และให้ข้อมูลประโยชน์ของวิทยุ

ดิจิตอลแก่ประชำชน นอกจำกนี้ CRA ได้มีกำรร่วมมือกับผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในประเทศออสเตรเลีย 

ท ำแผนกำรตลำดเพ่ือให้กำรรับรู้เป็นไปอย่ำงรำบรื่นและครอบคลุมผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมด เช่น ผู้จัดจ ำหน่ำย 

ผู้ผลิตเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ และผู้ฟังและผู้บริโภค 

ตัวอย่ำงรูปแบบกำรท ำกำรประชำสัมพันธ์ มีดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างวิธีการประชาสัมพันธ์ของ ประเทศนอร์เวย์

ที่มำ: https://www.worlddab.org/country-information/norway#marketing
ที่มำ: www.radio.no

ประเทศนอร์เวย์ได้มีกำรจัดท ำ กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ และ โฆษณำผ่ำนสื่อโทรทัศน์ เป็นต้น 
โดยหวังว่ำจะท ำให้คนประเทศนอร์เวย์จะหันมำใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพิ่มข้ึน
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รูปที่ 3-7: ตัวอย่ำงวิธีกำรประชำสมัพันธ์ของออสเตรเลีย 

1) ท ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ที่สนำมบินในเมือง Sydney Melbourne Brisbane Adelaide และ Perth 

เพ่ือฉลอง 5 ปีในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB+ เมื่อเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2557 โดย

มีวัตถุประสงคห์ลักเพ่ือประชำสัมพันธ์ โลโก้ คุณสมบัติ และข้อดีของ DAB+ 

2) ท ำป้ำยโฆษณำติดบนรถเมล์ในเมือง Sydney Melbourne Brisbane Adelaide และ Perth 

3) เพ่ิมสปอตโฆษณำ ซึ่งมี 3 แคมเปญ ต่อปี คือ วันแม่ วันพ่อ และ วันคริสต์มำส โดยมีข้อควำมดังนี้ 

 “Buy one get one free” หรือ กำรท ำโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี 

 แถมของขวัญฟรี เมื่อซื้อเครื่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB+ เช่นคูปองใช้บริกำรสปำฟรี

ในวันแม ่ 

นอกเหนือจำกนี้ยังมีช่องทำงในกำรโฆษณำอ่ืนดังนี้  

1) กำรโฆษณำบนเว็บไซต์ต่ำงๆ และบนเว็บไซตข์อง Digital Radio Plus  

2) กำรโฆษณำผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆ เช่น Facebook Twitter 

3) โปรโมชั่นตำมศูนย์กำรค้ำและคูปองส่วนลดต่ำงๆ 

 

ประเทศนอร์เวย์ได้มีกำรจัดท ำ กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ เช่น ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ท่ีสนำมบินหลักของ
ประเทศ ป้ำยโฆษณำติดบนรถเมล์ ป้ำยโฆษณำติดบนรถแท็กซ่ี และสื่อออนไลน์ต่ำงๆ

ตัวอย่างวิธีการประชาสัมพันธ์ของ ประเทศออสเตรเลีย

ที่มำ: http://www.commercialradio.com.au/content/mediareleases/2014/2014-08-28-cars-drive-digital-radio-figures-to-fiv#.WcOTtMgjE2w
ที่มำ: http://www.campaignbrief.com/2014/08/cars-drive-digital-radio-figur.html
ที่มำ: https://www.worlddab.org/country-information/australia
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กรณีศ กษาของประเทศสวิตเ อร์แลนด์ 

กำรตลำดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 แต่ไม่ประสบผลส ำเร็จ

จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2556 Swiss Radio ได้ร่วมมือกับหน่วยงำนก ำกับดูแล (Federal Office of 

Communications: OFCOM) เพ่ือจัดตั้งคณะท ำงำน Digital Migration (DigiMig) และเริ่มลงข่ำวเกี่ยวกับ

กำรเปลี่ยนระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ FM ไปเป็นวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB+  

DigiMig ได้เสนอแนวทำงกำรเปลี่ยนผ่ำนระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงจำก FM ไปสู่ DAB+ 

ในมุมมองของ DigiMig สถำนีวิทยุกระจำยเสียงทั่วทั้งประเทศจะต้องออกอำกำศในระบบ DAB+ ภำยในปี 

พ.ศ. 2567 เป็นอย่ำงช้ำ และลดกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ FM ซึ่งทำงคณะท ำงำนได้เสนอแนะ

แนวทำงกำรเปลี่ยนผ่ำนโดยสำมำรถแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1: ตั้งแต่ปัจจุบัน จนถึง ปี พ.ศ. 2562 จะเน้นกำรตลำด และกำรส่งเสริมกำรใช้

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่นกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลภำยใน

บ้ำน และภำยในรถยนต์  

 ระยะที ่2: จะเริ่มต้นขึ้นในช่วง ปี พ.ศ. 2563 จนถึง ปี พ.ศ. 2567 เพ่ือเริ่มด ำเนินกำรยุติกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก โดยมีกำรด ำเนินงำนตำมภูมิภำค ซึ่งผู้

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงมีควำมประสงค์ที่จะรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนในส่วนนี้

กันเอง  

ปัจจัยความแห่งความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมส าหรับประเทศไทย (Key Success and 

Implementation) 

 กำรก ำหนดจ ำนวนโครงข่ำยควรมีกำรพิจำรณำถึงควำมต้องกำรของทั้งภำคอุปสงค์และอุปทำนเพ่ือให้

ทรำบถึงจ ำนวนโครงข่ำยที่มีควำมเหมำะสมจริง นอกจำกนี้กำรประชำสัมพันธ์และกำรท ำกำรตลำดถือว่ำเป็น

สิ่งที่ส ำคัญมำกในกำรก่อให้เกิดกำรเพ่ิมจ ำนวนของกำรใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำร

ประชำสัมพันธ์ควรท ำผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงเพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้มำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้มี

ส่วนได้เสียในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น หน่วยงำนก ำกับดูแล ผู้ให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ผู้ผลิตเครื่องรับและผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

จะต้องมีกำรร่วมมือกันเพ่ือท ำกำรประชำสัมพันธ์ให้ครบรอบด้ำน 
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3.2.2.4 รายงาน Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in 

Thailand 

รำยงำนฉบับนี้ด ำเนินกำรเสร็จแล้วเมื่อ กุมภำพันธ์ ปี พ.ศ. 2557 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือประกอบกำร

จัดท ำแผนกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ให้แก่ ส ำนักงำน กสทช. เช่น 

1. จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือเป็นพ้ืนฐำนที่ชัดเจนในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรตัดสินในกำรออก

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

2. จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือเป็นตัวเลือกและข้อพิจำรณำเชิง ยุทธศำสตร์ เทคนิค และเศรษฐศำสตร์ ใน

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

3. จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบำยและแนวทำงกำรออก

ใบอนุญำตฯ 

4. จัดเตรียมข้อมูลเ พ่ือเป็นกรอบยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินกำรตมนโยบำยกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและกำรออกใบอนุญำตฯ 

5. จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือเป็นวิธีกำรและแผนกำรด ำเนินงำนโดยละเอียดเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์  และ

ตัวชี้วัด (KPI) 

3.2.2.5 รายงานผลการศ กษาภายใต้โครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถ งบริการโทรทัศน์และ

บริการกระจายเสียง และคู่มือการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

รำยงำนต่ำงๆ ที่จัดท ำโดยส ำนักงำน กสทช. หรือ คณะอนุกรรมกำร หรือ คณะท ำงำนทั้งสิ้น 6 

รำยงำน คือ 1) รำยงำนผลกำรศึกษำกำรท ำกำรเปรียบเทียบระหว่ำงประเทศและกำรศึกษำกรณีศึกษำประเทศ

ต่ำงๆ บริกำรกระจำยเสียง 2) รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ 3) รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัย

ตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง  4) รำยงำนกำรออกแบบตัวชี้วัด

พฤติกรรมของประชำชนในกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง (KPI Design) และกำร

ออกแบบกำรส ำรวจ (Survey Design) 5) รำยงำนผลกำรศึกษำกำรท ำส ำรวจครั้งที่ 2 โครงกำรวิจัยตัวชี้วัด

และกำรส ำรวจ กำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง ซึ่งรำยงำนผลกำรศึกษำ 5 เล่มแรกนี้อยู่

ภำยใตโ้ครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง และ 6) คู่มือกำร

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ในรำยงำนทั้งสิ้น 6 เล่มนี้มีประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ต่อไปนี้ 
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1) ประเด็นส าคัญ เรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย 

ผลกำรศึกษำของโครงกำรนี้เป็นกำรระบุถึงพฤติกรรมกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในประเทศไทย  

ทั้งกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในประเทศ กำรเข้ำถึงวิทยุกระจำยเสียง กำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงและ

ปัญหำที่พบเจอในปัจจุบัน รวมถึงมูลค่ำโฆษณำผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงระบบ FM ซึ่งรำยละเอียดต่ำงๆ

เหล่ำนี้ ทำงที่ปรึกษำได้ท ำกำรวิเครำะห์และสรุปอยู่ในบทที่ 3 สภำพกำรด ำเนินกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงของ

ประเทศไทย 

2) ประเด็นที่ส าคัญ เรื่อง การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการในการเลือกใช้จ านวน

โครงข่าย ความครอบคลุมของโครงข่ายและสัดส่วนของการให้บริการแต่ละประเภท รวมถ งการเพิ่มข ้น

ของอัตราการครอบคลุมโครงข่ายและอัตราการเข้าถ งวิทยุกระจายเสียง 

กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็น

กำรศึกษำเฉพำะต้นทุนและผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม โดยเปรียบเทียบระหว่ำงกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบแอนะล็อกกับกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยมีสมมติฐำนส ำคัญ ได้แก่ 

1) กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่ได้รับกำรรับรองตำม

ข้อเสนอแนะของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ ITU-R BS.1114 ระบบ A (DAB+) 2) กำรออก

ใบอนุญำตแก่ผู้ให้บริกำรในกิจกำรกระจำยเสียง คือ ใบอนุญำตผู้ให้บริกำรโครงข่ำย ใบอนุญำตผู้ให้บริกำรสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวก และใบอนุญำตผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร ซึ่งเงื่อนไขและข้อก ำหนดต่ำงๆ จะอ้ำง อิงตำม

ประกำศ กสทช. และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง 3) อำยุโครงกำร 15 ปี 4) กำรก ำหนดกรณีศึกษำส ำหรับจ ำนวนกำร

ให้ใบอนุญำต โดยจะแบ่งกรณีศึกษำออกเป็น 5 กรณีศึกษำ คือ  

 กรณีศึกษำที่ 1: 2N+1L ควำมครอบคลุมของโครงข่ำยร้อยละ 80 ของจ ำนวนประชำกร โดยมีสัดส่วน

ของช่องรำยกำรระดับชำติ สำธำรณะร้อยละ 50 และธุรกิจร้อยละ 50 ของจ ำนวนประชำกร และ

สัดส่วนช่องรำยกำรระดับท้องถิ่น สำธำรณะร้อยละ 30 ธุรกิจร้อยละ 50 ชุมชนร้อยละ 20 ของ

จ ำนวนประชำกร 

 กรณีศึกษำที่ 2: 2N+1L ควำมครอบคลุมของโครงข่ำยร้อยละ 95 ของจ ำนวนประชำกร โดยมีสัดส่วน

ของช่องรำยกำรระดับชำติ สำธำรณะร้อยละ 50 และธุรกิจร้อยละ 50 ของจ ำนวนประชำกร และ



 

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 124 

สัดส่วนช่องรำยกำรระดับท้องถิ่น สำธำรณะร้อยละ 30 ธุรกิจร้อยละ 50 และชุมชนร้อยละ 20 ของ

จ ำนวนประชำกร 

 กรณีศึกษำที่ 3: 2N+0L ควำมครอบคลุมของโครงข่ำยร้อยละ 80 ของจ ำนวนประชำกร โดยมีสัดส่วน

ของช่องรำยกำรระดับชำติ สำธำรณะร้อยละ 50 และธุรกิจร้อยละ 50 ของจ ำนวนประชำกร 

 กรณีศึกษำที่ 4: 2N+2L ควำมครอบคลุมโครงข่ำยร้อยละ 80 ของจ ำนวนประชำกร โดยมีสัดส่วนของ

ช่องรำยกำรระดับชำติ สำธำรณะร้อยละ 25 และธุรกิจร้อยละ 75 ของจ ำนวนประชำกร และสัดส่วน

ช่องรำยกำรระดับท้องถิ่น สำธำรณะร้อยละ 25 ธุรกิจร้อยละ 25 และชุมชนร้อยละ 50 ของจ ำนวน

ประชำกร 

 กรณีศึกษำที่ 5: 2N+2L ควำมครอบคลุมโครงข่ำยร้อยละ 80 ของจ ำนวนประชำกร โดยมีสัดส่วนของ

ช่องรำยกำรระดับชำติ สำธำรณะร้อยละ 50 และธุรกิจร้อยละ 50 ของจ ำนวนประชำกร และสัดส่วน

ช่องรำยกำรระดับท้องถิ่น สำธำรณะร้อยละ 25 ธุรกิจร้อยละ 50 และชุมชนร้อยละ 25 ของจ ำนวน

ประชำกร 

โดยในทุกกรณีศึกษำ กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเริ่มจำกระดับชำติ ใน

ระยะแรก และจะมีกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่นในล ำดับถัดไป 

จำกกรณีศึกษำท้ังหมด กรณีศึกษำที่ 1 จะเป็นกรณีศึกษำที่มีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของโครงกำรมำกที่สุด 

ดังนั้นกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในระยะแรก จึงควรใช้โครงข่ำยระดับชำติจ ำนวน 2 

โครงข่ำย และโครงข่ำยระดับท้องถิ่นจ ำนวน 1 โครงข่ำย โดยมีสัดส่วนของช่องรำยกำรระดับชำติ สำธำรณะ

ร้อยละ 50 และธุรกิจร้อยละ 50 ของจ ำนวนประชำกร และสัดส่วนช่องรำยกำรระดับท้องถิ่น สำธำรณะ  

ร้อยละ 30 ธุรกิจร้อยละ 50 ชุมชนร้อยละ 20 ของจ ำนวนประชำกร จำกกรณีศึกษำนี้จะท ำให้มีอัตรำควำม

ครอบคลุมของโครงข่ำยร้อยละ 15 ของจ ำนวนประชำกร ในช่วงทดลองให้บริกำร 3 ปีแรก หลังจำกนั้นอัตรำ

ครอบคลุมประชำกรจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 80 ของจ ำนวนประชำกร ตั้งแต่ปีที่ 4-15 ทั้งนี้อัตรำกำรเข้ำถึงของ

ประชำกรจะเริ่มจำกร้อยละ 0.12 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมดในปีแรก และเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 26 ของ

จ ำนวนประชำกรในปีที่ 15 นอกจำกนี้สัดส่วนกำรรับฟังวิทยุผ่ำนช่องทำง DAB+ จะเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 0.1 

ของจ ำนวนประชำกร เป็นร้อยละ 8 ของประชำกรในปีที่ 3 ร้อยละ 11 ของประชำกรในปีที่ 4 ร้อยละ 13 ของ

ประชำกรในปีที่ 5 ร้อยละ 15 ของประชำกรในปีที่ 6 จนถึงร้อยละ 26 ของจ ำนวนประชำกรในปีที่ 15 ร้อยละ 

29 ของจ ำนวนประชำกรในปีที่ 15 
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จำกผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำรูปแบบโครงข่ำยส ำหรับให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

2N+1L ณ ควำมครอบคลุมของโครงข่ำยร้อยละ 80 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมดมีควำมเหมำะสมที่สุดส ำหรับ

ประเทศไทยในระยะแรก โดยรูปแบบดังกล่ำวจะมีสัดส่วนของช่องรำยกำรระดับชำติ สำธำรณะร้อยละ 50 

และธุรกิจร้อยละ 50 ของจ ำนวนประชำกร และสัดส่วนช่องรำยกำรระดับท้องถิ่น สำธำรณะร้อยละ 30 ธุรกิจ

ร้อยละ 50 ชุมชนร้อยละ 20 ของจ ำนวนประชำกร 

3) ประเด็นที่ส าคัญ เรื่อง การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน 

 จำกรำยงำนผลกำรศึกษำโครงกำรนี้  มีกำรระบุถึงกรณีศึกษำของกำรประชำสัมพันธ์ทั้ งใน

สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง และมำเลเซีย ทุกประเทศเหล่ำนี้ต่ำงให้

ควำมส ำคัญในส่วนของกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้แก่ประชำชนผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ และ

หลำยช่องทำง เช่น กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงวิทยุ โดยให้นักจัดรำยกำ รวิทยุประกำศเป็นระยะ 

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงร้ำนค้ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยกำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย โฆษณำบนเว็บไซต์ 

ตลอดจนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter โดยกำรใช้กลยุทธ์กำรโพสต์ข้อควำมหรือเนื้อหำ

ที่เกี่ยวกับประโยชน์ของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิ ตอล อีกทั้งยังมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือ

ประชำสัมพันธ์ เช่น หน่วยงำน Digital Radio UK หน่วยงำน Digital Radio Norway และหน่วยงำน 

Commercial Radio Australia (CRA) เป็นต้น โดยหน่วยงำนพิเศษเหล่ำนี้จะมีหน้ำที่ทั้งให้กำรสนับสนุนและ

ประชำสัมพันธ์กำรเปลี่ยนมำใช้วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำจะสำมำรถยุติกำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ รวมถึงเป็นสร้ำงกำรรับรู้และให้ข้อมูล

ประโยชน์ของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแก่ประชำชน นอกจำกนี้ในประเทศนอร์เวย์ ท ำให้เห็นได้ชัดว่ำ

กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเกิดกำรรับรู้นั้นส่งผลท ำให้ยอดขำยของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลเพิ่มข้ึนอย่ำงชัดเจน 

ปัจจัยความแห่งความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมส าหรับประเทศไทย (Key Success and 

Implementation) 

กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้แก่ประชำชนผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์นั้นควรท ำให้มีควำมหลำกหลำยและ

ผ่ำนช่องทำงที่แตกต่ำงกันไป ทั้งนี้เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่ส ำคัญของและเข้ำใจถึงประโยชน์ของ

บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้ 
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 4) ประเด็นส าคัญ เรื่อง การก าหนดเกณ ์ในการประกอบการพิจารณาเพื่อยุติการรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

 ประเทศต่ำงๆ  นิ ยมก ำหนดเกณฑ์ ในกำรประกอบกำรพิจำรณำเ พ่ือยุติ กำรส่ งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก เพ่ือเป็นกำรเร่งสนับสนุนกำรเปลี่ยนผ่ำนกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงไปสู่ระบบดิจิตอล โดยเกณฑ์ที่ก ำหนดนั้น คือ กำรพร้อมด้ำนควำมครอบคลุมของโครงข่ำย 

และจ ำนวนผู้ฟัง  

กรณีศึกษำในประเทศนอร์เวย์ 

 ในประเทศนอร์เวย์มีกำรก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำเพ่ือยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

แอนะล็อกไว้ ดังนี้ 1) สถำนีวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ประเภทสำธำรณะ ต้องมีโครงข่ำยครอบคลุม

ประชำกรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 99.5 ของประชำกรทั้งหมด 2) สถำนีวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ประเภท

ธุรกิจ ระดับชำติ ต้องมีโครงข่ำยครอบคลุมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของประชำกรทั้งหมด 3) มีอัตรำผู้ฟังอย่ำง

น้อยร้อยละ 50 ที่ฟังวิทยุผ่ำนสื่อดิจิตอล โดยสื่อดิจิตอลนั้นรวมถึงกำรฟังวิทยุผ่ำนอินเทอร์เน็ต และเครื่องรับ

โทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลในรถยนต์นั้นจะต้องเหมำะสม และมีคุณภำพที่น่ำพอใจ ซึ่งอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศนอร์เวย์

จ ำเป็นต้องมีบริกำรหลังกำรขำยส ำหรับกำรติดตั้งเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล หรือ

อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในทุกเขตปกครอง และอย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของเขตเทศบำล และ 5) วิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลต้องมีกำรเพ่ิมคุณค่ำให้กับผู้ฟัง 

กรณีศึกษำในสหรำชอำณำจักร 

ในสหรำชอำณำจักรมีกำรก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำเพ่ือยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อกไว้ ดังนี้ 1) มีจ ำนวนผู้ฟังที่สำมำรถเข้ำถึงช่องทำงกำรฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้

มำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนผู้ฟังทั้งหมด โดยรวมทุกช่องทำงที่เป็นกำรฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

เช่น กำรฟังผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต และ 2) กำรครอบคลุมของสัญญำณวิทยุระบบ DAB ต้องครอบคลุมเท่ำกับ

กำรครอบคลุมของสัญญำณวิทยุระบบ FM 
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กรณีศึกษำในประเทศออสเตรเลีย 

ในประเทศออสเตรเลียได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำกำรยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อกไว้ คือ มีอัตรำกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 50 ของ

ประชำชนทั้งหมดในประเทศ 

ปัจจัยความแห่งความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมส าหรับประเทศไทย (Key Success and 

Implementation) 

 กำรก ำหนดให้มีกำรจัดท ำเกณฑ์ในกำรประกอบกำรพิจำรณำเ พ่ือยุติกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ท ำให้กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกถูกยุติใน

เวลำที่เหมำะสม เนื่องจำกถูกยุติกำรให้บริกำรเมื่อสภำพกิจกำรกระจำยเสียงมีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ที่

ก ำหนดไว้แล้ว ซึ่งส่วนมำกจะเป็นควำมพร้อมด้ำนควำมครอบคลุมของโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล และจ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ดังนั้นกำรจัดท ำเกณฑ์ในกำรยุติกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะท ำให้กิจกำรกระจำยเสียงมีควำมมั่นใจได้ว่ำกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอย่ำงเต็มรูปแบบจะไม่มีปัญหำใดๆเกิดข้ึนตำมมำในภำยหลัง 

 5) ประเด็นส าคัญ เรื่อง เกณ ์การพิจารณาในการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตในการให้บริการ

โครงข่าย 

 ในสหรำชอำณำจักรใช้วิธีกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตในกำรให้บริกำรโครงข่ำย โดยมีกำร

พิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ดังนี้ ประเภทของบริกำรที่จะน ำใบอนุญำตไปด ำเนินกำร ควำมครอบคลุมของพ้ืนที่

และประชำกรในกำรให้บริกำร ระยะเวลำที่ใช้ในกำรขยำยโครงข่ำย คุณภำพและมำตรฐำนของเทคโนโลยีที่จะ

ใช้ในกำรให้บริกำร ควำมสำมำรถหรือควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิค ควำมสำมำรถหรือควำมเป็นไปได้ทำงธุ รกิจ 

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ศักยภำพด้ำนกำรตลำด และควำมสนใจของประชำชน เพ่ือให้ได้ผู้ให้บริกำร

โครงข่ำยที่มีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ที่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนดได้ กำรก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำผู้ที่จะ

ได้รับใบอนุญำตในกำรให้บริกำรโครงข่ำยถือว่ำเป็นสิ่งที่ส ำคัญ 
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ปัจจัยความแห่งความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมส าหรับประเทศไทย (Key Success and 

Implementation) 

 กำรอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยจะต้องก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพ่ือคัดเลือกผู้ให้บริกำรโครงข่ำย

ที่มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 

3.3 รายงานจากหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานในต่างประเทศ 

3.3.1 รายงานจากหน่วยงานก ากับดูแลของสหราชอาณาจักร หรือ Ofcom เรื่อง Small Scale DAB 

trial 

รำยงำนกำรศึกษำฉบับนี้จัดท ำโดยหน่วยงำนก ำกับดูแลของสหรำชอำณำจักร (Ofcom) ซึ่งรำยงำนนี้

เกี่ยวข้องกับกำรทดลองกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในสหรำชอำณำจักร โดยจะรวมถึง

วิธีกำรและหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

1) ประเด็นส าคัญ เรื่อง ข้อก าหนดและเกณ ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการทดลองรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

วัตถุประสงค์หลักในกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในสหรำชอำณำจักร 

คือ กำรทดลองและทดสอบกำรให้บริกำรประเภทต่ำงๆบนโครงข่ำย โดยให้ได้ข้อสรุปของจ ำนวนของช่องที่

เหมำะสมที่สำมำรถให้บริกำรได้บน 1 โครงข่ำยได้ ซึ่งวิธีกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้น จะเป็นกำรใช้วิธีกำรคัดเลือก (Beauty Contest) โดยให้ผู้ที่สนใจส่ง

เอกสำรเข้ำมำร่วมกำรคัดเลือก 

เนื่องจำกในกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของสหรำชอำณำจักรจะเป็น

กำรทดลองและทดสอบกำรให้บริกำรประเภทต่ำงๆ ดังนั้นเกณฑ์ที่ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมกำรคัดเลือกระบุถึง

ประเภทของกำรให้บริกำรถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญ เนื่องจำกจะท ำให้ทรำบได้ว่ำในโครงข่ำยหนึ่งควรจะมีจ ำนวนช่อง

เท่ำไหร่ถึงจะมีควำมเหมำะสม ทั้งนี้ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณในระบบดิจิตอลจะต้องสำมำรถ

ให้บริกำรช่องรำยกำรอย่ำงน้อย 9 ชั่วโมง/วัน ในช่วงที่มีผู้รับฟังวิทยุกระจำยเสียงเป็นจ ำนวนมำก หรือ 

ช่วงเวลำ 9.00 – 18.00 น. เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้หน่วยก ำกับดูแลสำมำรถเก็บข้อมูลกำรรับฟัง

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของประชำชนได้อย่ำงชัดเจน 
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นอกจำกนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะต้องติดตั้ง

อุปกรณ์กำรให้บริกำร และเริ่มกำรทดลองกำรให้บริกำรภำยใน 12 สัปดำห์ตั้งแต่ได้รับใบอนุญำตให้เข้ำร่วม

กำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่รับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรทดลอง

ด้วยตนเอง 

ปัจจัยความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ส าหรับประเทศไทย (Key Success and Key Implementation 

for Thailand) 

ผู้ที่จะได้รับกำรอนุญำตให้ทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลควรเป็นผู้

ที่ถูกคัดเลือกจำกหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ โดยเป็นกำรยื่นเอกสำรเข้ำมำร่วมกำรคัดเลือก นอกจำกนี้ผู้ที่สนใจเข้ำ

เป็นผู้ทดลองฯ ต้องสำมำรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนดต่ำงๆ ได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ผู้ข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่มีควำมพร้อมจริงและสนใจที่จะเข้ำร่วมกำรทดลองฯ 

3.3.2 รายงานจากหน่วยงานก ากับดูแลของประเทศออสเตรเลีย หรือ  ACMA เรื่อง Planning 

Principles for the Expansion of Digital Radio to Regional Australia 

 รำยงำน Planning Principles for the Expansion of Digital Radio to Regional Australia ถูก

จัดท ำขึ้นโดยหน่วยงำนก ำกับดูแล Australian Communications and Media Authority (ACMA) ของ

ประเทศออสเตรเลียในเดือนธันวำคม ปี พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นเอกสำรรวบรวมหลักกำร (Principles) ส ำหรับ

กำรวำงแผนกำรขยำยโครงข่ำยและบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลไปยังพ้ืนที่ต่ำงๆ ในประเทศ

ออสเตรเลีย โดยประเด็นที่ส ำคัญในรำยงำนดังกล่ำว ได้แก่ 

1) ประเด็นส าคัญ เรื่อง การเลือกสถานีส่งสัญญาณ (Transmission Site Selection) 

 ข้อปฏิบัติในกำรเลือกสถำนีส ำหรับเครื่องส่งสัญญำณ (Transmitter) และเครื่องทวนสัญญำณ 

(Repeater) มีดังต่อไปนี้: 

1. เครื่องส่งสัญญำณและเครื่องทวนสัญญำณหลักควรจะใช้สถำนีร่วมกันกับสถำนีโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอล VHF ในท้องถิน่ 

2. ในพ้ืนที่ที่มีกำรส่งสัญญำณ DAB+ มำกกว่ำหนึ่งสัญญำณในพ้ืนที่เดียวกัน เครื่องส่งสัญญำณหลักควร

ใช้สถำนีร่วมกัน 
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3. ในกรณีที่มีผู้ให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียง DAB+ อยู่แล้ว 1 รำยในพ้ืนที่ ผู้ให้บริกำรอ่ืนๆ ที่

ต้องกำรให้บริกำรในพ้ืนที่เดียวกันในเวลำต่อมำ ต้องควบคุมไม่ให้เกิดกำรรบกวนของสัญญำณ  

(ผู้ให้บริกำรที่มีกำรให้บริกำรตั้งแต่ระยะแรกจะได้รับกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญมำกกว่ำ) 

4. ในกรณีที่เครื่องทวนสัญญำณ (Repeater) ไม่ได้ใช้สถำนีร่วมกันกับสถำนีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

VHF ผู้รับชมโทรทัศน์เดิมบนคลื่นย่ำน VHF ต้องสำมำรถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ หรือต้องมี

แหล่งคลื่นควำมถี่โทรทัศน์อ่ืนๆ อยู่ในพื้นท่ี (เช่น ย่ำน UHF)  

ปัจจัยความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ส าหรับประเทศไทย (Key Success and Key Implementation 

for Thailand) 

 กำรวำงแผนกำรขยำยโครงข่ำยและบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลไปยังพ้ืนที่ต่ำงๆ ใน

ประเทศควรมีกำรพิจำรณำถึงกำรใช้โครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร่วมกันเป็นหลัก 

3.3.3 รายงานจากกระทรวง Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure 

(BMWi) ของประเทศเยอรมนี เรื่อง Action Plan for the Transformation of Radio 

Broadcasting in the Digital Age 

 รำยงำน Action Plan for the Transformation of Radio Broadcasting in the Digital Age 

เป็นรำยงำนที่จัดท ำโดยกระทรวง Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (BMWi) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็น Roadmap ในกำรสร้ำงกรอบกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยุกระจำยเสียงแบบดิจิตอล

ในประเทศเยอรมนีอย่ำงยั่งยืน โดยในรำยงำนฉบับนี้มีประเด็นที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1) ประเด็นส าคัญ เรื่อง ประเทศเยอรมนีมีมาตรการ “Smart Radio” ที่มีใจความส าคัญหลักคือ

การก าหนดมาตรฐานของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ (Receiver) ให้ต้องสามารถรองรับเทคโนโลยีดิจิตอลได้ 

 ในมำตรกำรที่ 1 ของรำยงำน ระบุว่ำ เพ่ือที่จะสนับสนุนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของ

ประเทศเยอรมนี กระทรวง Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (BMWi) ได้เสนอ

ให้พิจำรณำปรับใช้บทบัญญัติในพระรำชบัญญัติกำรสื่อสำรโทรคมนำคม (Telecommunications Act) ที่

ก ำหนดใหเ้ครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงส่วนใหญ่จะต้องมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ดิจิตอลอย่ำงน้อยหนึ่งอย่ำง 
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โดยจะต้องสำมำรถรับสัญญำณและเล่นซ้ ำในเนื้อหำที่มีกำรเข้ำรหัสแบบดิจิตอลได้ (บนเงื่อนไขที่ไม่ขัดต่อ

กฎหมำยยุโรป)  

 กำรก ำหนดมำตรกำรดังกล่ำวจะเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนเดียวกันให้กับเครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงและในขณะเดียวกันก็เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ในกำรผลิตอุปกรณ์ที่

รองรับเทคโนโลยีดิจิตอล ทั้งนี้ภำครัฐจ ำเป็นต้องมีกำรพิจำรณำวำงแผนก ำหนดระยะเวลำกำรเปลี่ยนผ่ ำนที่

เหมำะสมให้แก่อุตสำหกรรม กล่ำวคือ ให้ระยะเวลำแก่ทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์ (Manufacturers) ในกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีของอุปกรณ์ใหม่ และแก่ผู้จ ำหน่ำยอุปกรณ ์(Retailers) ในกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์บนเทคโนโลยีเดิมให้

หมดเสียก่อน ทั้งนี้มำตรกำรนี้มิใช่กำรสนับสนุนให้มีกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

หำกแต่เป็นกำรสนับสนุนให้เกิดกำรใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงบนระบบดิจิตอลควบคู่กัน 

ปัจจัยความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ส าหรับประเทศไทย (Key Success and Key Implementation 

for Thailand) 

 มำตรฐำนของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล (Receiver) เป็นสิ่งที่จ ำเป็นต้อง

ก ำหนด เนื่องจำกกำรสร้ำงมำตรฐำนให้กับเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือให้ผู้ผลิต

อุปกรณ์ทรำบถึงมำตรฐำนที่เหมำะสม และเกิดควำมมั่นใจในกำรผลิตเครื่องรับสัญญำณวิทยุมำกข้ึน 

2) ประเด็นส าคัญ เรื่อง ประเทศเยอรมนีมีแนวทางในการจูงใจผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบแอนะล็อกให้เปลี่ยนมาให้บริการบนระบบดิจิตอล โดยออกข้อก าหนดให้ไม่สามารถมีการน าคลื่น

ความถี่บนย่านแอนะล็อกเดิมที่ว่างลงไปจัดสรรให้กับผู้ให้บริการรายใดในระบบแอนะล็อกได้อีก 

 ผู้ ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสีย ง ในระบบแอนะล็อกมีข้ อกั งวลในกำร เปลี่ ยนมำให้บริ กำร

วิทยุกระจำยเสียง ในระบบดิจิตอลในประเด็นเรื่องกำรน ำคลื่นคลื่นควำมถี่ที่ ใช้ ในกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกกลับมำจัดสรรใหม่ เนื่องจำกกำรจัดสรรใหม่ดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดควำม

ไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เปลี่ยนมำให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่จะต้องมีกำรลงทุนโครงข่ำยใหม่ ซึ่ง

ถือว่ำต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้ำงสูงและรับควำมเสี่ยงมำกกว่ำ ในขณะที่ ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงรำยใหม่ที่

จะเข้ำมำรับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่แอนะล็อกที่ว่ำงลงไม่ต้องมีกำรลงทุนและรับควำมเสี่ยงที่สูงเมื่อเปรียบเทียบ

กับผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ดังนั้นในมำตรกำรที่ 2 ของรำยงำน จึงมีแนวทำงปฏิบัติใน

ประเด็นดังกล่ำวโดยระบุว่ำ “หำกผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกตัดสินใจที่จะยุติกำร
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ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก (FM) โดยสมบูรณ์หรือบำงส่วนนั้น คลื่นควำมถี่ที่ว่ำงจำกกำร

ยุติดังกล่ำวจะไม่สำมำรถน ำไปจัดสรรเพื่อให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก (FM) ได้อีก” 

ปัจจัยความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ส าหรับประเทศไทย (Key Success and Key Implementation 

for Thailand) 

 กำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่ยังกังวลในกำรพิจำรณำเพ่ือเริ่มให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลถือว่ำเป็นสิ่งที่ควรพิจำรณำ นอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ให้

บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในกำรด ำเนินธุรกิจแล้ว ยังเป็นแรงจูงใจที่ส ำคัญที่สำมำรถผลักดันให้ผู้ให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกหันมำเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอีกด้วย 

3.4 บทเรียนในการด าเนินงานโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย 

ปัจจุบันประเทศไทยก ำลังอยู่ในช่วงระหว่ำงกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินระบบแอนะล็อก 

(Analog Terrestrial Television) เป็นโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) 

โดยมีคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เป็น

หน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง โดยตำมแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ พ.ศ. 2555 

ก ำหนดให้เริ่มต้นรับส่งสัญญำณ วิทยุโทรทัศน์ภำคพ้ืนดิน ด้วยระบบดิจิตอลภำยในเวลำ 4 ปี นับแต่วันที่ 4 

เมษำยน พ.ศ. 2555 และสืบเนื่องจำกแผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 ก ำหนดให้

มีจ ำนวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ ที่สำมำรถรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง และวิทยุโทรทัศน์ภำคพ้ืนดิน ในระบบ

ดิจิตอลได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ภำยใน 5 ปี โดยต่อมำส ำนักงำน กสทช. ได้จัดท ำแผนและเป้ำหมำยตำม

ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตเพิ่มเติมในส่วนกำรให้บริกำรโครงข่ำยโทรทัศน์ ประเภทที่

ใช้คลื่นควำมถี่ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2556 ที่วำงไว้ส ำหรับกำรขยำยโครงข่ำยโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอลเอำไว้อยู่ที่ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 และร้อยละ 95 ในปีที่ 1 – 4 ตำมล ำดับนับจำก

เดือนมิถุนำยน ปี พ.ศ. 2557 

อย่ำงไรก็ตำมในช่วงที่ผ่ำนมำกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกเป็นโทรทัศน์

ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยต้องเผชิญกับอุปสรรคหลำยประกำร จำกกำรวิเครำะห์สภำพ

ปัญหำของกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเป็นโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทยพบว่ำ

มีประเด็นปัญหำที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 
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1) ประเด็นส าคัญเรื่อง จ านวนช่องรายการที่ไม่เหมาะสมท าให้รายได้ผู้ประกอบกิจการไม่เพียงพอ 

ในปี พ.ศ. 2555 ส ำนักงำน กสทช. ได้มีกำรก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในกำรจัดกำร

บริหำรช่องและคลื่นควำมถี่โทรทัศน์ดิจิตอล โดยท้ำยสุดได้ข้อสรุปอนุมัติให้มีช่องรำยกำรโทรทัศนในระบบ

ดิจิตอลทั้งหมด 48 ช่อง แบ่งเป็นช่องบริกำรสำธำรณะและชุมชน 24 ช่อง และช่องบริกำรธุรกิจ 24 ช่อง โดย

ส ำหรับช่องบริกำรธุรกิจใช้วิธีกำรประมูลใบอนุญำตใช้คลื่นควำมถี่ซึ่งเปิดให้มีกำรประมูลในประเภทรำยกำร 4 

ประเภท ได้แก่ ประเภทรำยกำรเด็ก เยำวชน และครอบครัว จ ำนวน 3 ช่อง ประเภทรำยกำรข่ำวสำร และ

สำระ จ ำนวน 7 ช่อง ประเภทรำยกำรทั่วไป ภำพคมชัดปกติ (Standard Definition : SD) จ ำนวน 7 ช่อง 

และประเภทรำยกำรทั่วไป ภำพคมชัดสูง (High Definition : HD) จ ำนวน 7 ช่อง สร้ำงรำยได้เข้ำประเทศจำก

กำรประมูลไปท้ังสิ้นรวมกว่ำ 50,862 ล้ำนบำท ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2556 

 
รูปที่ 3-8: เรตติ้งช่องรำยกำรโทรทัศน์ในระบบดิจติอล 

อย่ำงไรก็ตำมมีข้อสังเกตว่ำจ ำนวนช่องบริกำรธุรกิจ 24 ช่องที่จัดสรรให้มีกำรประมูลนั้นมีจ ำนวนมำก

เกินไปเมื่อเทียบกับจ ำนวนช่องรำยกำรบนระบบแอนะล็อกเดิมในอดีตซึ่งมีเพียง 6 ช่องรำยกำรเท่ำนั้น ซึ่งท ำให้

มูลค่ำรำยได้จำกโฆษณำโทรทัศน์เดิมถูกแบ่งไปที่แต่ละช่องด้วยสัดส่วนที่น้อยลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ อีกทั้ง

พฤติกรรมผู้บริโภคเองยังคงไม่ได้เปิดรับกำรรับชมช่องรำยกำรใหม่ๆ มำกนัก ซึ่งสังเกตได้จำกเรตติ้งของช่ อง

เรทติง้ช่องรายการทวีีดจิติอล
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รำยกำรทีวีดิจิตอลที่ยังคงกระจุกตัวอยู่ที่ช่องรำยกำรโทรทัศน์ดั้งเดิมที่ผู้รับชมคุ้นเคย เช่น ช่อง 3 และช่อง 7 

เป็นหลัก ส่งผลให้ช่องรำยกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลช่องใหม่ๆ ยังคงได้รับรำยได้โฆษณำไม่เพียงพอกับ

ต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรและค่ำประมูลใบอนุญำตที่เสียไป 

 ทั้งนี้นอกจำกกำรแข่งขันกันเองระหว่ำงช่องรำยกำรทีวีดิจิตอลที่ค่อนข้ำงสูงแล้ว ผู้ประกอบกิจกำรช่อง

รำยกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลยังคงต้องเผชิญกับกำรแข่งขันกับผู้ให้บริกำรบนแพลตฟอร์มอ่ืนๆ เช่น  

ผู้ประกอบกิจกำรเคเบิล ดำวเทียม รวมไปถึงผู้ให้บริกำรบนแพลตฟอร์ม OTT ที่ค่อนข้ำงสูงเช่นกัน ส่งผลให้

รำยได้ของผู้ประกอบกิจกำรช่องรำยกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลน้อยลงตำมไปด้วย จึงเป็นข้อสังเกตว่ำ

จ ำนวนช่องรำยกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่มำกถึง 24 ช่องอำจเป็นจ ำนวนที่มำกเกินไป 

2) ประเด็นส าคัญเรื่อง การขยายโครงข่ายยังไม่ครอบคลุมดีพอก่อนการให้บริการจริง 

หลังจำกที่มีกำรจัดกำรประมูลใบอนุญำตช่องรำยกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเมื่อวันที่ 26 ธันวำคม  

พ.ศ. 2556 ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะต้องมีกำรเริ่มให้บริกำรจริงในวันที่ 1 เมษำยน 

พ.ศ. 2557 แต่สืบเนื่องจำกผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลยังไม่มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

จริง ส ำนักงำน กสทช. จึงมีกำรขยำยเวลำก่อนมีกำรให้บริกำรจริงประมำณ 1 เดือน ซึ่งหำกเปรียบเทียบเวลำที่

ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะต้องเริ่มให้บริกำรกับก ำหนดกำรขยำยโครงข่ำยส ำหรับ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทยที่ระบุไว้ว่ำในวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2557 จะมีสถำนีที่ติดตั้งเสร็จ

จ ำนวน 4 สถำนีหลัก คือ กรุงเทพมหำนคร นครรำชสีมำ เชียงใหม่ และสงขลำ และภำยในวันที่ 1 มิถุนำยน 

พ.ศ. 2557 โครงข่ำยโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะมีสถำนีที่ติดตั้งเสร็จจ ำนวน 11 สถำนีหลักและ 1 สถำนีเสริม

ซึ่งจะสำมำรถครอบคลุมได้ร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั่วประเทศ42 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำ ณ วันที่เริ่มให้บริกำร

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ควำมครอบคลุมของโครงข่ำยนั้นต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั่วประเทศ ควำม

ครอบคลุมของโครงข่ำยข้ำงต้นยังไม่สำมำรถก่อให้เกิดกำรเข้ำถึงของประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงซึ่งส่งผลให้

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีระดับกำรรับชมของประชำชนอยู่ในระดับที่ไม่สูงมำกนักในระยะเริ่มแรก ซึ่งอำจเป็น

เหตุผลหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจกำรประสบปัญหำขำดทุนในระยะเวลำต่อมำ 

 

                                           
42 ที่มำ: https://www.nbtc.go.th/Services/academe/ด้ำนเทคโนโลยี/ก ำหนดกำรขยำยโครงข่ำยโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอ.aspx 
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3) ประเด็นส าคัญเรื่อง การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ 

กำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจให้แก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ทีวีดิจิตอลยังคงท ำได้อย่ำง

ไม่เต็มประสิทธิภำพเนื่องจำกยังมีประชำกรจ ำนวนมำกที่ ไม่ได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับชมโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอลหรือยังไม่เข้ำใจวิธีและขั้นตอนในกำรรับชม เช่น กำรติดตั้งกล่องรับสัญญำณ รวมไปถึงเรื่อง

แผนกำรยุติกำรส่งสัญญำณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกที่ที่ยังขำดกำรประชำสัมพันธ์ท ำควำมเข้ำใจกับประชำชน

อย่ำงทั่วถึง ซึ่งท ำให้ประชำชนจ ำนวนมำกอำจยังไม่เห็นควำมจ ำเป็นในกำรเปลี่ยนจำกระบบแอนะล็อกไปเป็น

ระบบดิจิตอล เป็นต้น 

4) ประเด็นส าคัญเรื่อง การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้วยการแจกคูปองโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 จำกกำรที่ส ำนักงำน กสทช. มีนโยบำยกำรแจกคูปองเงินสดส่วนลดส ำหรับแลกซื้ออุปกรณ์รับชม

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล มูลค่ำ 690 บำท ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันนั้น พบว่ำในกำร

ด ำเนินนโยบำยดังกล่ำว ประชำชนผู้ต้องกำรใช้งำนบริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประสบปัญหำเรื่องควำมไม่

เข้ำใจในประโยชน์ของกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมถึงประสบปัญหำควำมยุ่งยำกของ

ขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรแลกซื้ออุปกรณ์รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจึงส่งผลให้ประชำชนบำงกลุ่มไม่

สำมำรถเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ ซึ่งเห็นได้จำกผลกำรแจกคูปองในระยะที่ 1 ของทั้งประเทศที่

ผ่ำนมำ โดย ณ เดือน มกรำคม พ.ศ. 2560 ส ำนักงำน กสทช. ได้แจกคูปองไปแล้วทั้งสิ้นจ ำนวน 13,571,296 

ใบ ซึ่งมีประชำชนน ำคูปองมำแลกใช้สิทธิ์ 8 ,779,790 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.69 จำกจ ำนวนผู้มีสิทธิ์

ทั้งหมด43 จำกผลส ำรวจปัญหำของกำรแลกซื้ออุปกรณ์รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล44 พบว่ำผู้ที่ได้รับคูปอง

แต่ไม่ได้น ำคูปองดังกล่ำวไปแลกซื้ออุปกรณรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เนื่องจำกไม่ได้มีควำมสนใจในกำร

ใช้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ไม่สะดวกน ำไปแลกซื้ออุปกรณ์รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมถึงไม่

ทรำบรำยละเอียดกำรใช้คูปอง 

ดังนั้นจำกบทเรียนของกำรด ำเนินงำนโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทยในประเด็นปัญหำดังที่

กล่ำวมำข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศที่มีเป้ำประสงค์

ให้มีโครงข่ำยแพร่สัญญำณกระจำยเสียงวิทยุระบบดิจิตอลครอบคลุมทั่วประเทศนั้น จึงควรพิจำรณำใน

                                           
43 ที่มำ: https://www.nbtc.go.th/News/Press-Center/กสทช-แจกคูปองดิจิตอลทีวีล็อตใหม่จ ำนวน-3-98-ล้ำนใบ.aspx 
44 ที่มำ: รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรศึกษำผลกำรรับชมโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล, ส ำนักงำน กสทช., 2559 
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ประเด็นด้ำนควำมเหมำะสมของช่องรำยกำร ควำมพร้อมของโครงข่ำย กำรประชำสัมพันธ์อย่ำงละเอียดถี่ถ้วน 

และกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนให้ครอบคลุม โดยภำครัฐควรมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงถี่ถ้วน ตั้งแต่

แผนกำรทดลองฯ แผนกำรให้บริกำร จนถึงแผนกำรสนับสนุน นอกจำกนี้ ภำครัฐควรให้ควำมส ำคัญกับ

แผนกำรประชำสัมพันธ์เป็นอย่ำงมำกเนื่องจำกกำรประชำสัมพันธ์ซึ่งถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญที่ท ำให้ประชำชน

รับทรำบข้อมูลและข่ำวสำร และเริ่มมำใช้บริกำรใหม่ๆ ดังนั้นภำครัฐควรจัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์อย่ำง

จริงจังและเชิงรุกมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ควรใช้สื่อกำรประชำสัมพันธ์ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำใจถึงประโยชน์และ

วิธีกำรใช้งำนของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และควรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นเครือข่ำยในกำร

สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรยอมรับในกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือก่อให้เกิดกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพต่อไป 

3.5 กฎหมาย ประกาศ กสทช. ค าสั่ง และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง 

ที่ปรึกษำได้ท ำกำรศึกษำกฎหมำยและแผนพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียงเพ่ือน ำมำจัดท ำ

ทิศทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงภำยใต้โครงกำรทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำน

ประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง (RIA) ซึ่งทำงที่ปรึกษำเห็นว่ำมีกฎหมำยและประกำศ 

กสทช. ที่เกี่ยวข้องจ ำนวนทั้งสิ้น 36 ฉบับ ดังต่อไปนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (มาตรา 60) 

มำตรำ 60 รัฐต้องรักษำไว้ซึ่งคลื่นควำมถี่และสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมอันเป็นสมบัติ

ของชำติ เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชน  

กำรจัดให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่ตำมวรรคหนึ่ง ไม่ว่ำจะใช้เพ่ือส่งวิทยุกระจำยเสียงวิทยุ

โทรทัศน์ และโทรคมนำคมหรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชำชน 

ควำมมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สำธำรณะ รวมตลอดทั้งกำรให้ประชำชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จำก

คลื่นควำมถี่ด้วย ทั้งนี้ ตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ  

รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือรับผิดชอบและก ำกับ

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับคลื่นควำมถี่ให้เป็นไปตำมวรรคสอง ในกำรนี้ องค์กรดังกล่ำวต้องจัดให้มี

มำตรกำร ป้องกันมิให้มีกำรแสวงหำประโยชน์จำกผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้ำงภำระแก่ผู้บริโภค

เกินควำมจ ำเป็น ป้องกันมิให้คลื่นควำมถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันกำรกระท ำที่มีผลเป็นกำร
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ขัดขวำงเสรีภำพในกำรรับรู้ หรือปิดกั้นกำรรับรู้ข้อมูลหรือข่ำวสำรที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงของ

ประชำชน และป้องกันมิให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่โดยไม่ค ำนึงถึงสิทธิ

ของประชำชนทั่วไป รวมตลอดทั้งกำรก ำหนดสัดส่วนขั้นต่ ำที่ผู้ใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่จะต้อง

ด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์สำธำรณะ ทั้งนี้ ตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ 

2. โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย Thailand 4.0 กระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำประเทศภำยใต้ 

“ประเทศไทย 4.0”  ในกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว โดยจะเป็นกำรขับเคลื่อนไปสู่

กำรเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตำมวิสัยทัศน์รัฐบำล ในรูปแบบที่มีกำรผลักดันกำรปฏิรูป

โครงสร้ำงเศรษฐกิจ กำรปฏิรูปกำรวิจัยและกำรพัฒนำ และกำรปฏิรูปกำรศึกษำไปพร้อมๆ กัน และ

ผนึกก ำลังของทุกภำคส่วนภำยใต้แนวคิด “ประชำรัฐ” ที่ผนึกก ำลังกับเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจ 

กำรวิจัยพัฒนำ และบุคลำกรทั้งในและระดับโลก 

3. เป าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (เป าหมายที่ 9) เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ มั่นคงปลอดภัย ยั่งยืน และพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ของภูมิภำคและที่ข้ำงเขตแดน เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ และควำมเป็นอยู่ของประชำชน 

โดยมุ่งเน้นที่โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเป็นธรรม และในรำคำที่เหมำะสม 

4. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป  พ.ศ. 2560 – 2579 (ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน) เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว โดยกำรเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร รวมทั้งกำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ทั้งนี้

ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ทุกด้ำน อันได้แก่โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ

ระบบโลจิสติกส์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำทุนมนุษย์ และกำรบริหำรจัดกำร

ทั้งในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 8) โดยกำรพัฒนำเน้นในเรื่อง

กำรเพ่ิมควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำร

ประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคกำร

ผลิตและบริกำร และคุณภำพชีวิตของประชำชน 

6. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (มาตรา 41-44 และมาตรา 49-52) เพ่ือเป็นกำร
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ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

และกิจกำรโทรคมนำคม 

มำตรำ 41 ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ต้อง

ได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กำรยื่นค ำขออนุญำต และกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ 

กสทช. ประกำศก ำหนด เว้นแต่กำรประกอบกิจกำรทำงธุรกิจให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในวรรคหก 

ให้ถือว่ำกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ตำมวรรคหนึ่ง เป็นกำรยื่นค ำขออนุญำต

ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำย

เสียงและกิจกำรโทรทัศน์ด้วย และเมื่อ กสทช. อนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่แล้วให้ถือว่ำอนุญำตให้

ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำย

เสียงและกิจกำรโทรทัศน์ และให้ถือว่ำได้รับอนุญำตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนำคมและตั้งสถำนีวิทยุ

คมนำคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิทยุคมนำคมด้วย ทั้งนี้เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนำคมที่

ระบุไว้ในค ำขออนุญำต 

กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ต้องค ำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถิ่น ในด้ำนกำรศึกษำ

วัฒนธรรม ควำมมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สำธำรณะอ่ืน รวมทั้งกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม

และต้องด ำเนินกำรในลักษณะที่มีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจกำรด้ำนต่ำง ๆให้

เหมำะสมแก่กำรเป็นทรัพยำกรสื่อสำรของชำติเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 

เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมรำยกำรวิทยุและรำยกำรโทรทัศน์ที่มีเนื้อหำสร้ำงสรรค์สังคมหรือ

รำยกำรส ำหรับเด็กและเยำวชน ให้ กสทช. ก ำหนดเงื่อนไขในกำรอนุญำตให้ผู้รับใบอนุญำตต้องจัด

เวลำให้รำยกำรดังกล่ำวได้ออกอำกำศในช่วงเวลำที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย 

ในกรณีที่เป็นกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ซึ่ง

เป็นกำรประกอบกิจกำรทำงธุรกิจตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง

และกิจกำรโทรทัศน์ ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีกำรประมูลคลื่นควำมถี่ ทั้งในระดับชำติ ระดับภูมิภำค

และระดับท้องถิ่น โดยให้แยกกันประมูลในแต่ละระดับ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระยะเวลำและ

เงื่อนไขที่ กสทช. ประกำศก ำหนด 
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กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ำร่วมประมูลคลื่นควำมถี่ตำมวรรคหก ให้ค ำนึงถึง

ประโยชน์ในกำรจัดสรรทรัพยำกรคลื่นควำมถี่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำ กำรป้องกัน

กำรผูกขำดกำรส่งเสริมกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม กำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำระ

ของผู้บริโภคและกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจระดับภูมิภำคและ

ระดับท้องถิ่น 

มำตรำ 42 ให้ กสทช. มีอ ำนำจก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตำมมำตรำ 41 โดยแยก

เป็นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรซึ่งต้อง

ช ำระเมื่อได้รับใบอนุญำตและต้องช ำระเป็นรำยปีในอัตรำที่เหมำะสมกับประเภทของใบอนุญำตตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต

ให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ให้ถือว่ำเงินที่ได้จำกกำรประมูลตำมมำตรำ 41 วรรค

หก เป็นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ซึ่งต้องช ำระเมื่อได้รับใบอนุญำตและให้น ำส่งเข้ำ

กองทุนตำมมำตรำ 52 

มำตรำ 43 ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์เป็นสิทธิ

เฉพำะตัวของผู้ได้รับใบอนุญำต จะโอนแก่กันมิได้ 

ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ต้องประกอบ

กิจกำรด้วยตนเอง จะมอบกำรบริหำรจัดกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้มี

อ ำนำจประกอบกิจกำรแทนมิได้ แต่กำรให้บุคคลอื่นเช่ำเวลำด ำเนินรำยกำรบำงช่วงเวลำอำจกระท ำได้

ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ กสทช. ก ำหนด 

มำตรำ 44 ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์

ผู้ใดมิได้ประกอบกิจกำรที่ใช้คลื่นควำมถี่นั้นภำยในระยะเวลำที่ กสทช. ก ำหนดหรือน ำคลื่นควำมถี่ไป

ใช้ในกิจกำรนอกวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรประกอบกิจกำรที่ ใช้คลื่นควำมถี่ หรือ

กระท ำกำรอันมีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 27 (11) และ (17) หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 

43 ให้ กสทช. ด ำเนินกำรเพ่ือให้มีกำรแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่

นั้นทั้งหมดหรือบำงส่วน 

มำตรำ 49 ในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำร ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทกิจกำร

กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร

ด ำเนินกำรระยะห้ำปี โดยในแผนดังกล่ำวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่และ
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อย่ำงน้อยต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำและกำรส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรมระหว่ำงผู้ประกอบ

กิจกำรแนวทำงกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำร โดยในส่วนกิจกำร

กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องจัดให้ภำคประชำชนได้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 

และไม่แสวงหำก ำไรในทำงธุรกิจในกำรประกอบกิจกำรบริกำรชุมชนไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของคลื่น

ควำมถี่ในแต่ละพ้ืนที่ของกำรอนุญำตประกอบกิจกำร 

มำตรำ 50 เพื่อประโยชน์ในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือ

สังคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ให้ กสทช. ก ำหนดแผนกำรจัดให้มีบริกำร

โทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม โดยในแผนอย่ำงน้อยจะต้องก ำหนดพ้ืนที่และ

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร พร้อมทั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นจำกกำร

ด ำเนินกำรดังกล่ำว 

มำตรำ 51 เพ่ือส่งเสริมให้ภำคประชำชนได้ใช้คลื่นควำมถี่ตำมสัดส่วนที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 

49 วรรคหนึ่ง ให้ กสทช. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรส่งเสริมชุมชนที่มีควำมพร้อมให้เป็นผู้มี

คุณสมบัติในกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ประเภทบริกำร

ชุมชน กำรหำรำยได้ และกำรสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรบริกำรชุมชนที่มีคุณภำพ ทั้งนี้ โดยให้รับฟัง

ควำมคิดเห็นจำกประชำชน และหน่วยงำนของรัฐที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

รำยได้ของผู้ประกอบกิจกำรบริกำรชุมชนต้องเป็นรำยได้จำกกำรบริจำค กำรอุดหนุนสถำนี

หรือรำยได้ทำงอ่ืนซึ่งมิใช่กำรโฆษณำหรือกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ 

มำตรำ 52 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในส ำนักงำน กสทช. เรียกว่ำ “กองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ” โดยมีวัตถุประสงค์ 

ดังต่อไปนี้ 

(1) ด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำร

โทรคมนำคม อย่ำงทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรบริกำรชุมชน ตำม

มำตรำ 51 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกรสื่อสำร กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกิจกำร

กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรรู้เท่ำทันสื่อ

เทคโนโลยีด้ำนกำรใช้คลื่นควำมถี่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้

พิกำร ผู้สูงอำยุ หรือผู้ด้อยโอกำส ตลอดจนอุตสำหกรรมโทรคมนำคม และอุตสำหกรรมต่อเนื่อง 
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(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์

กิจกำรโทรคมนำคม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรขององค์กรซึ่งท ำหน้ำที่จัดท ำ

มำตรฐำนทำงจริยธรรมของกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำร

กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 

(4) สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และ

กิจกำรโทรคมนำคม 

(5) สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์

โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 

7. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (มาตรา 24-31) เพ่ือให้สอดคล้องกับ

กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มำตรำ 24 ให้ยกเลิกควำมในวรรคสี่ของมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมพ.ศ. 

2553 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ต้องค ำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำคและระดับท้องถิ่น ในด้ำนกำรศึกษำ 

วัฒนธรรม ควำมมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สำธำรณะอ่ืน รวมทั้งกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม

และต้องด ำเนินกำรในลักษณะที่มีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจกำรด้ำนต่ำง ๆ 

โดยเฉพำะด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน เพ่ือให้คลื่นควำมถี่เหมำะสมแก่กำรเป็นสมบัติของ

ชำติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชน” 

มำตรำ 25 ให้ยกเลิกควำมในวรรคหกของมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 

2553 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่เป็นกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ ให้

ใช้วิธีคัดเลือกท้ังในระดับชำติ ระดับภูมิภำคและระดับท้องถิ่น โดยให้แยกกันในแต่ละระดับ ทั้งนี้ ตำม

หลักเกณฑ์วิธีกำร ระยะเวลำและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกำศก ำหนด แต่ในกรณีที่เป็นกำรประกอบ

กิจกำรทำงธุรกิจตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
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โทรทัศน์ กำรคัดเลือกให้ท ำโดยวิธีกำรประมูล โดย กสทช. ต้องก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระยะเวลำ

และเงื่อนไขก่อนกำรประมูลซึ่งต้องค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ และประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ

ด้วย” 

มำตรำ 26 ให้ยกเลิกควำมในวรรคแปดของมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

พ.ศ. 2553 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ที่ก่อให้เกิดหรือ

อำจเกิดกำรรบกวนหรือทับซ้อนกับคลื่นควำมถี่ที่ได้รับอนุญำตอยู่ก่อนแล้วจะกระท ำมิได้ ในกรณีที่

ปรำกฏว่ำเกิดกำรรบกวนหรือทับซ้อนของคลื่นควำมถี่ใด ๆ อันเป็นผลจำกกำรละเมิดกฎหมำย กสทช. 

ต้องด ำเนินกำรระงับกำรรบกวนหรือทับซ้อนนั้นโดยเร็ว” 

มำตรำ 27 ให้ เ พ่ิมควำมต่อไปนี้ เป็นวรรคเก้ำและวรรคสิบของมำตรำ 41 แห่ ง 

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ

โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 

“คลื่นควำมถี่ที่ กสทช. อนุญำตให้ผู้รับใบอนุญำตใช้ตำมวรรคหนึ่ง กสทช. อำจก ำหนดเป็น

เงื่อนไขไว้ล่วงหน้ำในใบอนุญำตว่ำ กสทช. อำจอนุญำตให้บุคคลอ่ืนร่วมใช้ประโยชน์ในย่ำนควำมถี่

หรือช่องควำมถ่ีจำกคลื่นควำมถี่ที่ได้อนุญำตไว้แล้วนั้นได้ แต่กำรอนุญำตนั้นจะต้องไม่เป็นกำรรบกวน

กำรใช้ประโยชน์หรือเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของผู้ได้รับใบอนุญำต ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ประกำศให้

ทรำบทั่วกันไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในกำรคัดเลือกหรือในกำรอนุญำต 

เมื่อ กสทช. อนุญำตให้ผู้ใดใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือกิจกำรกระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์แล้ว

ให้แจ้งไปยังคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำ

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทรำบ” 

มำตรำ 28 ให้ยกเลิกควำมในวรรคหนึ่งของมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 80/2557 เรื่อง กำร

แก้ ไขเ พ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม ลงวันที่ 9 กรกฎำคม พุทธศักรำช 2557 

และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
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“มำตรำ 42 ให้ กสทช. มีอ ำนำจก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตำมมำตรำ 41 โดย

แยกเป็นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรซึ่ง

ต้องช ำระเมื่อได้รับใบอนุญำตและต้องช ำระเป็นรำยปีในอัตรำที่เหมำะสมกับประเภทของใบอนุญำต

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ เว้นแต่ค่ำธรรมเนียม

ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ให้ถือว่ำเงินที่ได้จำกกำรประมูลตำมมำตรำ 

41 วรรคหกเป็นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ซึ่งต้องช ำระเมื่อได้รับใบอนุญำต และภำยใต้

บังคับมำตรำ 53 (8/1)เงินที่ได้จำกกำรประมูลดังกล่ำวเมื่อหักค่ำใช้จ่ำยในกำรประมูล และเงินที่ต้อง

น ำส่งเข้ำกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกจิและสังคมแล้วเหลือเท่ำใดให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน” 

มำตรำ 29 ให้ยกเลิกควำมในวรรคหนึ่งของมำตรำ 45 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

พ.ศ. 2553 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มำตรำ 45 ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือกิจกำรโทรคมนำคมต้องได้รับใบอนุญำตตำม

พระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องด ำเนินกำรโดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีกำรประมูลคลื่นควำมถี่ เว้นแต่ในกรณีเป็น

คลื่นควำมถี่ที่มีเพียงพอต่อกำรใช้งำนหรือน ำไปใช้ในกิจกำรบำงประเภทที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

แสวงหำก ำไร ตำมลักษณะและประเภทที่ กสทช. ประกำศก ำหนดไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ จะใช้วิธีกำร

คัดเลือกโดยวิธีอ่ืนก็ได้ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระยะเวลำและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกำศก ำหนด 

โดยให้น ำควำมในมำตรำ 41 วรรคสี่ วรรคเจ็ด วรรคเก้ำ และวรรคสิบมำใช้บังคับโดยอนุโลม และ

ภำยใต้บังคับมำตรำ 53 (8/1) เงินที่ได้จำกกำรคัดเลือกเมื่อหักค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือก และเงินที่ต้อง

น ำส่งเข้ำกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่ำใดให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน” 

มำตรำ 30 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นวรรคห้ำของมำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กร

จัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคม พ.ศ. 2553 

“ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือ

สังคมตำมวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. มีอ ำนำจมอบหมำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติด ำเนินกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนแทนได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ กสทช. โอนเงินที่เรียก
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เก็บได้ตำมวรรคสำมและที่ก ำหนดไว้ตำมวรรคสี่ให้แก่กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือ

ด ำเนินกำรต่อไป” 

มำตรำ 31 ให้ยกเลิกควำมใน (6) ของมำตรำ 52 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 

2553 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 80/2557 เรื่องกำรแก้ไข

เพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง

วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ลงวันที่ 9 กรกฎำคม พุทธศักรำช 2557 และให้ใช้ควำม

ต่อไปนี้แทน 

“(6) สนับสนุนกำรใช้คลื่นควำมถี่ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนกำรเรียกคืน

คลื่นควำมถี่ที่มีผู้ได้รับอนุญำตไป เพ่ือน ำมำจัดสรรใหม่และสนับสนุนกำรทดแทน ชดใช้ หรือจ่ำย

ค่ำตอบแทนกำรถูกเรียกคืนคลื่นควำมถี่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรใช้คลื่นควำมถี่” 

8. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ข้อก ำหนดกำร

ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร

โทรทัศน์ รำยกำรของกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ กำรส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่ง

วิชำชีพและกำรคุ้มครองผู้เสียหำย กำรสร้ำงโครงข่ำยพ้ืนฐำน กำรใช้และเชื่อมต่อโครงข่ำยในกำร

ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและ

กิจกำรโทรทัศน์ กำรก ำกับดูแลและบทก ำหนดโทษของผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง

และกิจกำรโทรทัศน์ 

9. แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) (ยุทธศาสตร์ที่ 6) กำรจัดให้ภำคประชำชนได้ใช้

คลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ส่งเสริมให้ภำคประชำชนได้ใช้คลื่นควำมถี่ที่

ก ำหนดให้ใช้ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโรทัศน์ โดยมีแนวทำง คือ ให้มีประกำศหลักเกณฑ์กำร

อนุญำตให้ภำคประชำชนใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ภำยใน 4 ปี

นับตั้งแต่วันที่แผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถ่ีใช้บังคับ 

10. แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558) เพ่ือให้กำรบริหำรคลื่นควำมถี่มีประสิทธิภำพ

และสอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับ

วิทยุระหว่ำงประเทศ ค.ศ. 2012 (Radio Regulations Edition of 2012) และสอดรับกับนโยบำย

กำรใช้คลื่นควำมถ่ีในปัจจุบันและอนำคตของประเทศ 
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11. แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) เพ่ือให้กำรบริหำรคลื่นควำมถี่มีประสิทธิภำพ

และสอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับ

วิทยุระหว่ำงประเทศ ค.ศ. 2016 (Radio Regulations Edition of 2016) และสอดรับกับนโยบำย

กำรใช้คลื่นควำมถ่ีในปัจจุบันและอนำคตของประเทศ 

12. แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) ยุทธศำสตร์ที่ 

6 กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้

ก ำหนดตัวชี้วัดด้ำนกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงที่ส ำคัญ คือ ให้มีนโยบำยและแผนกำรเปลี่ยนระบบกำร

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงเป็นระบบดิจิตอล 

13. (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx) 

(ยุทธศาสตร์ที่ 1) เพ่ือจัดสรรคลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ให้บรรลุผล

สัมฤทธิ์  ด ำเนินกำรอนุญำตกำรใช้คลื่นควำมถี่และอนุญำตประกอบกิจกำรให้เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ กำรส่งเสริมกิจกำรวิทยุโทรทัศน์สำธำรณะ ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของประเทศชำติและ

ประชำชนทุกภำคส่วนตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย รวมถึงกำรปรับตัวเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง

ทำงเทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม 

14. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 

2555 เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ระบบกำรออกใบอนุญำตตำมประเภทที่

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ก ำหนดและรักษำ

ระดับคุณภำพของกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงของประชำชนทั้งในแง่ของคุณภำพทำงเทคนิค คุณภำพ

ของเนื้อหำรำยกำร โอกำสกำรเข้ำถึงสื่อของประชำชน ให้มีควำมเป็นธรรมและยังประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของสังคม โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชน ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ วัฒนธรรม ควำม

มั่นคงและประโยชน์สำธำรณะอ่ืนรวมทั้งกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรสื่อมวลชนของภำครัฐ ภำค

ธุรกิจ และภำคประชำชน 

15. ประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

เพ่ือก ำหนดลักษณะและประเภทกำรให้บริกำรแบบประยุกต์อย่ำงสอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง

ของกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 
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16. ประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 เพ่ือก ำหนดลักษณะและประเภทกำรให้บริกำรแบบประยุกต์ ให้สอดคล้องกับ

สภำพควำมเป็นจริงของกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 

17. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 

2555 เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง หรือกิจกำรโทรทัศน์

ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรกิจกำร

กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง ก ำหนดลักษณะและประเภท

ของกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ และเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิ จกำรได้ทรำบ

ล่วงหน้ำเกี่ยวกับคุณสมบัติ ของผู้ขอรับใบอนุญำต วิธีกำรขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ในกำรออก

ใบอนุญำต เอกสำรหลักฐำนหรือข้อมูลที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรอนุญำต วิธีกำรพิจำรณำในกำรออก

ใบอนุญำต ระยะเวลำกำรพิจำรณำอนุญำตและขอบเขตกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรดังกล่ำว 

รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรประกอบกิจกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

18. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพ่ือประโยชน์ในกำรอนุญำตและก ำกับดูแลกำรใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือประกอบ

กิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์บริกำรสำธำรณะประเภทที่สอง เพ่ือควำมมั่นคงของรัฐหรือ

ควำมปลอดภัยสำธำรณะ 

19. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

(ฉบับท่ี 3) เพ่ือให้กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรจัดให้มีกำรบันทึกรำยกำรที่ได้ให้บริกำรหรือแพร่ภำพ

กระจำยเสียงไปแล้ว ส ำหรับรำยกำรกิจกำรโทรทัศน์และรำยกำรกิจกำรกระจำยเสียงมีควำมเหมำะสม

และเพ่ือให้กำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

20. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

พ.ศ. 2555 เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง หรือกิจกำร

โทรทัศน์ส ำหรับกำรให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ และเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะประกอบ

กิจกำรได้ทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต วิธีกำรขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์

ในกำรออกใบอนุญำต เอกสำรหลักฐำนหรือข้อมูลที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรอนุญำต วิธีกำรพิจำรณำใน

กำรออกใบอนุญำต ระยะเวลำ กำรพิจำรณำอนุญำตและขอบเขตกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำร
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ดังกล่ำว รวมทั้งเงื่อนไชอ่ืนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรประกอบกิจกำรให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสี ยงหรือ

โทรทัศน์ 

21. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำย

เสียง หรือกิจกำรโทรทัศน์ส ำหรับกำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

และเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจกำรได้ทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต 

วิธีกำรขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ในกำรออกใบอนุญำต เอกสำรหลักฐำนหรือข้อมูลที่จ ำเป็นต้องใช้

ในกำรอนุญำตให้ วิธีกำรพิจำรณำในกำรออกใบอนุญำต ระยะเวลำกำรพิจำรณำอนุญำตและขอบเขต

กำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรดังกล่ำว รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรประกอบกิจกำร

ให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

22. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

พ.ศ. 2556 เพ่ือก ำกับดูแลกำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

ผู้ทดลองประกอบกิจกำรจะต้องประกอบกิจกำรด้วยตนเอง และถือเป็นสิทธิเฉพำะตัวจะโอนแก่กัน

มิได้ โดยกำรแบ่งเวลำให้ผู้อ่ืนด ำเนินรำยกำรให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร

ก ำหนด 

23. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับ

ที่ 2)  เพ่ือให้กำรต่ออำยุกำรทดลองประกอบกิจกำรเกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในกำร

ด ำเนินกำรของผู้ทดลองประกอบกิจกำร และสอดคล้องกับขั้นตอนกำรปฏิบัติ 0ำน ตำม

พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 อีกทั้ง 

เพ่ือให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรของชำติอย่ำงเป็นธรรมและเกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมมำก

ยิ่งขึ้น รวมถึงให้กำรใช้คลื่นควำมถี่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรำศจำกกำรรบกวนกำรใช้คลื่น

ควำมถี่ ในกิจกำรวิทยุกรบิน และเกิดควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินของประชำชน 

ตลอดจน เกิดควำมม่ันคงของรัฐและควำมปลอดภัยสำธำรณะ 

24. ประกาศ กสทช. เรื่ องหลักเกณ ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่ องรับส่ ง

วิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพ่ือให้กำรใช้คลื่นควำมถี่

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรำศจำกกำรรบกวนซึ่งกันและกัน และเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียง
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ดังกล่ำว มีมำตรฐำนทำงเทคนิคตำมท่ีคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคมแห่งชำติก ำหนด 

25. ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณ ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป นการชั่วคราว เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรคลื่นควำมถี่และกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 

26. ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณ ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจกำรได้ทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับลักษณะรำยกำร

สัดส่วนรำยกำร และกระบวนกำรพิจำรณำผังรำยกำร รวมถึงเอกสำรหลักฐำนหรือข้อมูลที่จ ำเป็นต้อง

ใช้ในกำรพิจำรณำผังรำยกำร ระยะเวลำกำรพิจำรณำผังรำยกำร เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียง

หรือโทรทัศน์ 

27. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง เพ่ือให้กำรใช้คลื่นควำมถ่ีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรำศจำกกำรรบกวน กำรใช้

คลื่นควำมถี่กับกิจกำรวิทยุน ำทำงทำงกำรบินและกิจกำรเคลื่อนที่ทำงกำรบินในเส้นทำงในเส้นทำงบิน

พำณิชย์ ตำมตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ ตลอดจนเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย 

และทรัพย์สิน ของประชำชน ตลอดจนเกิดควำมม่ันคงของรัฐและควำมปลอดภัยสำธำรณะ 

28. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) เพ่ือให้สถำนะทำงกฎหมำยของผู้ทดสอบกำรแพร่แปลกปลอมของ

สถำนีเป็นไป ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และให้กระบวนกำรก ำกับดูแลกำรวัดกำรแพร่แปลกปลอม

ของสถำนี เกิดควำมชัดเจนและมีล ำดับขั้นตอนที่เหมำะสมยิ่งขึ้น 

29. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.  เพ่ือให้มีควำม

เหมำะสมกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่

ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในภำพรวม 

30. ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.  เพ่ือให้มี

ควำมเพ่ือให้มีควำมเหมำะสมต่อสภำพกำรณ์ทำงเทคโนโลยี ป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่

อำจจะเกิดขึ้นได้ และเพ่ือให้มำตรฐำนทำงเทคนิคของประเทศมีควำมสอดคล้องกับข้อก ำหนดของ

สำกลมำกข้ึนอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในภำพรวม 



 

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 149 

31. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์และวิธีการน าส่งเงินรายป เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับ

ใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  เพ่ือเป็นข้อก ำหนดส ำหรับผู้รับ

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ประเภทบริกำรทำงธุรกิจ ต้องน ำส่งเงิน

รำยปีเข้ำกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือ

ประโยชน์สำธำรณะ ตำมอัตรำ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร

โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติก ำหนด 

32. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์ป องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่  เพ่ือให้กำรใช้คลื่นควำมถี่เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินของประชำชน

ตลอดจนควำมมั่นคงของรัฐและควำมปลอดภัยสำธำรณะ 

33. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณ ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. 2556  เพ่ือประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ให้

สอดคล้องตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคมแห่งชำติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกำรให้บริกำร

กระจำยเสียงหรอโทรทัศน์ และเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือให้บริกำร

กระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทบริกำรทำงธุรกิจได้ทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับคลื่นควำมถี่ที่จะอนุญำต

ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกให้ใช้คลื่นควำมถี่ตลอดจนเงื่อนไขอ่ืนที่จ ำเป็น 

34. ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์

ฉบับที่ 1 เพ่ือให้กำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

35. ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์  

ฉบับที่ 2 เพ่ือให้อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง หรือกิจกำรโทรทัศน์มี

ควำมเหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร

โทรทัศน์ในปัจจุบันและมิให้เป็นภำระแก่ผู้ประกอบกิจกำรหรือผู้ใช้บริกำรโดยไม่สมเหตุผล 

36. ค าสั่ง คสช. ที่ 76 2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ (ข้อ 7) เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม
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อุตสำหกรรมกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ให้เกิดประสิทธิภำพและ

สร้ำงควำมม่ันคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ข้อ 7 ให้ กสทช. หรือส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่

หรือปรับปรุงกำรใช้คลื่นควำมถี่ตำมแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ (พ.ศ. 2555) เมื่อพ้นก ำหนด

ระยะเวลำห้ำปี นับแต่วันครบก ำหนดแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ดังกล่ำว ทั้งนี้ ให้ส่วนรำชกำร 

รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐที่ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบ

กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และได้รับควำมเห็นชอบให้ถือครองคลื่นควำมถี่

ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงวิทยุ

โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 ยังคงมีสิทธิในกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง

และกำรถือครองคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวได้ตำมขอบเขตและสิทธิเดิม 
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4 การพัฒนา (ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. …) 

4.1 กรอบแนวคิดและข้ันตอนในการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 

ในกำรจัดท ำร่ำงทิศทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ที่ปรึกษำได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลและรำยงำน

กำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียงในประเทศไทย รวมถึงกฎหมำย ประกำศ กสทช. ค ำสั่ง ที่

เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียง เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และสรุปสภำพกำรด ำเนินกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงของ

ประเทศไทย นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำได้ท ำกำรศึกษำข้อมูลและรำยงำนกำรศึกษำต่ำงๆ จำกทั้งรำยงำนและ

ข้อเสนอแนะของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ และองค์กรสำกลที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียง 

รำยงำนสรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นและรำยงำนต่ำงๆ ที่จัดท ำโดยส ำนักงำน กสทช. หรือ คณะอนุกรรมกำร 

หรือ คณะท ำงำน และรำยงำนจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้มำซึ่งแนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงใน

ส่วนของกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์

และจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงให้ครอบคลุมมำกยิ่งข้ึน 

 
รูปที่ 4-1: กระบวนกำรในกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย 

ในขั้นตอนกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ที่ปรึกษำได้ท ำกำรแบ่ง

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

กระบวนการในการจัดท า  ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียงของประเทศไทย

สภาพการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
ประเทศไทยและแนวโน้มในอนาคต

ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับการให้
บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และ

องค์กรสากลท่ีเก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสียง

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การประชุมเฉพาะกลุ่มท่ีมีต่อแนวทางและ
กลยุทธ์ในการพัฒนากิจการกระจายเสียง

จ านวน 7 ครั้ง

 ร่าง) แผนพัฒนา
กิจการกระจายเสียงของ

ประเทศไทย

แนวทางป ิบัติสากลและกรณีศ กษา
แผนการพัฒนาระดับชาติ และ

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์

บทเรียนจากการด าเนินงานโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย
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1. กำรสังเครำะห์ประเด็นส ำคัญจำกข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆ โดยที่ปรึกษำจะท ำกำรสังเครำะห์

ประเด็นส ำคัญจำกข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆ ตำมท่ีได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น 

2. กำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จจำกข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆ โดยที่จะท ำกำรวิเครำะห์ปัจจัย

ควำมส ำเร็จจำกข้อมูลที่ทำงที่ปรึกษำได้ท ำกำรสังเครำะห์ เพ่ือน ำมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับ

บริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน  

3. กำรรับฟังควำมคิดเห็น โดยทำงที่ปรึกษำจะน ำแนวทำงและแผนกำรพัฒนำกิจกำรกระจำย

เสียงของประเทศไทยที่ได้จัดท ำขึ้น น ำไปรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง และน ำข้อเสนอแนะที่ได้รับมำปรับปรุงแนวทำงและแผนกำรพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียงของประเทศให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 

4. กำรจัดท ำร่ำงแผน โดยทำงที่ปรึกษำจะท ำกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ฉบับที่ (1 พ.ศ. ...) ที่มีควำมครอบคลุมขึ้นโดยอิงจำก (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

อันเดิมของส ำนักงำน กสทช. 

 
รูปที่ 4-2: ขั้นตอนกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 

 รำยละเอียดของกำรด ำเนินงำนในแต่ละข้ันตอนและผลลัพธ์ที่ได้ในกำรด ำเนินงำน มีดังนี้ 

ขั้นตอนการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)

ที่ปรึกษำจะจัดท ำ (ร่ำง)
แผนพัฒนำกิจกำรกระจำย
เสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) โดย
อิงจำกร่ำงเดิมของส ำนักงำน 
กสทช. และผลลัพธ์ที่ได้จำก
ขั้นตอนก่อนหน้ำ 

ที่ปรึกษำจะจัดประชุมเฉพำะ
กลุ่ม (Focus Group) เพ่ือ
รับฟังควำมต่อแนวทำงและ
แผนกำรพัฒนำกิจกำร
กระจำยเสียงของประเทศ
ไทย และน ำข้อคิดเห็นน ำมำ
ปรับปรุงแนวทำงและ
แผนกำรพัฒนำกิจกำร
กระจำยเสียงของประเทศ
ไทยต่อไป

เมื่อที่ปรึกษำท ำกำรสังเครำะห์
ประเด็นส ำคัญเสร็จแล้ว ที่ปรึกษำ
จะท ำกำรวิเครำะห์ปัจจัย
ควำมส ำเร็จ เพ่ือน ำมำปรับใช้ให้
เหมำะสมกับบริบทของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน และจัดท ำแนวทำง
และแผนกำรพัฒนำกิจกำร
กระจำยเสียงของประเทศไทย
ต่อไป

ที่ปรึกษำจะท ำกำรสังเครำะห์ประเด็นส ำคัญ
จำกข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆ ดังนี้

• แผนพัฒนำระดับชำติ กฎหมำย และ
ประกำศ กสทช.

• ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับกำรให้บริกำร
วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอของ
สหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ 
และ องค์กรสำกลที่เก่ียวข้องกับกิจกำร
กระจำยเสียง

• แนวทำงปฏิบัติสำกลและกรณีศึกษำ

• บทเรียนจำกกำรด ำเนินงำนโทรทัศน์
ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศ
ไทย

ขั้นตอนที่ 3: 
รับฟังความคิดเห็น

ขั้นตอนที่ 4: 
จัดท าร่าง

ขั้นตอนที่ 2: 
วิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ

ขั้นตอนที่ 1: 
สังเคราะห์ประเด็นส าคัญจากข้อมูลและ

รายงานต่างๆ
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4.1.1 ประเด็นส าคัญท่ีได้จากการศ กษารายงานผลการศ กษาที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและแนว

ทางการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ในขั้นตอนนี้ที่ปรึกษำจะท ำกำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรและรำยงำนต่ำงๆ โดยที่ปรึกษำสำมำรถ

สรุปประเด็นหลักที่มีควำมส ำคัญและจะต้องน ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกำรจัดท ำแนวทำงและแผนกำร

พัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย ดังมีรำยละเอียดของแต่ละประเด็นหลักแบ่งเป็นแต่ละด้ำน

ดังต่อไปนี้ 

4.1.1.1 ด้านเทคโนโลยีการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

เทคโนโลยีวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB+ เป็นหนึ่ ง ในมำตรฐำนระบบรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่ทำง ITU รองรับ ซึ่งเทคโนโลยี DAB+ สำมำรถในกำรให้บริกำรจ ำนวนช่อง

รำยกำรต่อหนึ่งโครงข่ำยได้มำกถึง 18 ช่องรำยกำร ซึ่งมำกกว่ำเทคโนโลยีระบบแอนะล็อกที่สำมำรถให้บริกำร

ได้เพียง 1 ช่องรำยกำรต่อ 1 ช่องควำมถี่ และในระบบดิจิตอลอ่ืน เช่น ระบบ Digital Audio Broadcast 

(DAB) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีรุ่นแรกของ DAB+ ที่สำมำรถให้บริกำรได้ประมำณ 7-8 ช่องรำยกำรต่อโครงข่ำย และ

ระบบ Digital Radio Mondiale (DRM) ที่สำมำรถให้ได้ประมำณ 3-4 ช่องรำยกำรต่อโครงข่ำย นอกจำกนี้ 

เทคโนโลยี DAB+ ยังมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรประเภทข้อมูลเช่น ข้อควำม หรือภำพนิ่งได้อีกด้วย45 

เทคโนโลยี DAB+ มีควำมโดดเด่นกว่ำเทคโนโลยีอ่ืนทั้งในด้ำนต้นทุนลงทุน (CAPEX) และ ค่ำใช้จ่ำย

ด ำเนินกำร (OPEX)46 เนื่องจำกต้นทุนลงทุน (CAPEX) และ ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำร (OPEX) ในกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB+ จะน้อยว่ำในระบบอ่ืนๆ อีกทั้งจ ำนวนยอดขำยและจ ำนวนรุ่นของอุปกรณ์รับ

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB/DAB+ ที่มีมำกกว่ำเครื่องรับสัญญำณในระบบอ่ืนๆ ซึ่งมีส่วนท ำให้

รำคำค่ำอุปกรณ์ถูกกว่ำอุปกรณ์รับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบอ่ืน47 

นอกจำกนี้ มีกำรแสดงควำมเห็นด้ำนมำตรฐำนเทคโนโลยีของระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลในกำรประชุมกลุ่มย่อย ต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และ ผลกำรประชุมกลุ่ม

ย่อย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรรับส่ง

                                           
45 ที่มำ: DAB Global Developments จัดท ำข้ึนโดย International Telecommunication Union (ITU) 
46 ที่มำ: Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment of Digital Radio จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 
47 ที่มำ: Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial Radio Service in Thailand, ITU, 2014 
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สัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอลที่จัดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 255948  ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุมส่วนมำกเห็นด้วยกับ

กำรใช้เทคโนโลยี DAB+ ในประเทศไทยเพ่ือให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เนื่องจำกเทคโนโลยี 

DAB+ สำมำรถแก้ปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก เช่น ปัญหำ

คลื่นสัญญำณรบกวนกันระหว่ำงสถำนีวิทยุ และปัญหำคลื่นสัญญำณวิทยุรบกวนกับวิทยุกำรบิน เป็นต้น อีกทั้ง

ยังเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงด้วยคุณภำพเสียงที่ดีขึ้น รวมทั้งควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรประเภทข้อมูล ทั้งนี้บำงส่วนของผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อยมีควำมกังวลถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนไป โดยหันไปใช้เทคโนโลยีอ่ืนๆแทน เช่น ใช้บริกำรต่ำงๆบนอินเทอร์เน็ตมำกข้ึน 

4.1.1.2 ด้านเทคโนโลยีเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรก ำหนดมำตรฐำนและกำรท ำงำน (Function) ขั้นต่ ำของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ระบบดิจิตอล (เครื่องรับฯ) ส ำหรับเครื่องรับฯ แต่ละประเภทบนเทคโนโลยี DAB และ DAB+ ได้แบ่งออกเป็น 

รูปแบบกำรท ำงำนที่จ ำ เป็นต้องมี (Mandatory Features) และ รูปแบบกำรท ำงำนที่ควรมี 

(Recommended Features) ตำมมำตรฐำน WorldDAB49 อย่ำงเช่นในสหรำชอณำจักร ที่ทำงกระทรวง

วัฒนธรรม สื่อ และกีฬำ (DCMS : Department for Culture, Media and Sport) ได้มีกำรก ำหนด

มำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับฯไว้อย่ำงชัดเจนในหลำยด้ำน50 เช่น ด้ำนควำมถี่วิทยุของภำครับสัญญำณ ด้ำน

ควำมไวในกำรรับสัญญำณ ด้ำนกำรถอดรหัสสัญญำณเสียง ด้ำนจอแสดงผล เป็นต้น โดยเหตุผลหลักของกำร

ก ำหนดมำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับฯ นั้นเพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

4.1.1.3 ด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับวิทยุกระจายเสียง 

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทยจะใช้คลื่นย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม 

(VHF Band III) ในช่วงคลื่นควำมถี่ย่ำน 174 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 230 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ซึ่งจะว่ำงลง

หลังจำกมีกำรยุติกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกตำมแผนกำรยุติกำรให้บริกำรโทรทัศน์

ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก ซึ่งเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับคลื่นย่ำนดังกล่ำวคือเทคโนโลยี DAB+ โดยในกว่ำ 

                                           
48 ครั้งที่ 1: 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2: 20 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3: 25 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4: วันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5: วันที่ 7 กันยำยน 
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6: วันที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7: 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2559  
49 ที่มำ: WorldDAB Digital Radio Receiver Profiles จัดท ำโดย WorldDAB 
50 ที่มำ: Minimum Specifications for DAB and DAB+ Personal and Domestic Digital Radio Receivers จัดท ำโดย DCMS 
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22 ประเทศท่ัวโลกได้มีกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในย่ำนดังกล่ำวเพ่ือให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล51 

เช่น ประเทศนอร์เวย์ สหรำชอำณำจักร เป็นต้น  

 เนื่องจำกประเทศไทยยังไม่มีแผนในกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ได้แก่

ระบบ เอ.เอ็ม (AM) ระบบ เอฟ.เอ็ม (FM) และวิทยุคลื่นสั้น (Short wave) ประกอบกับค ำสั่ง คสช. ที่ 

76/2559 เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ (ข้อ 7) ที่อนุญำตให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐที่ประกอบกิจกำร

กระจำยเสียงตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้รับ

ควำมเห็นชอบให้ถือครองคลื่นควำมถี่ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบ

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังคงมีสิทธิในกำรประกอบ

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงและกำรถือครองคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวได้ตำมขอบเขตและสิทธิเดิมเป็นเวลำอีก 5 ปีนับ

แต่วันครบก ำหนดของแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่หรือกำร

ปรับปรุงกำรใช้คลื่นควำมถี่ตำมแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวจะสำมำรถท ำได้หลังจำกค ำ สั่ง

ดังกล่ำวสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2565 ดังนั้นกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่เพ่ือให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อกในอนำคตจึงมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของไทย  

นอกจำกนี้แนวทำงกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่วิทยุกระจำยเสียงยังคงเป็นส่วนที่ส ำคัญเช่นกัน โดย

ก ำหนดให้มีกำรป้องกันกำรรบกวนซึ่งกันและกันของคลื่นควำมถี่และกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และให้บริกำรทั้งระดับชำติ และระดับท้องถิ่น โดยอิงเขตบริกำรจำกพ้ืนที่เชิงเทคนิค ตำม 

พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และ

กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  

4.1.1.4 ด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการ 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน โดยใชคลื่นควำมถี่ แบ่งออกเป็น 3 

ประเภท52 คือ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรสำธำรณะ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรชุมชน และ

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ โดยกำรยื่นค ำขออนุญำต และกำรอนุญำต ใหเปนไปตำมหลักเกณฑ

วิธีกำร และเงื่อนไขที่  กสทช. ประกำศก ำหนด เวนแตกำรประกอบกิจกำรทำงธุรกิจใหใชวิธีคัดเลือกโดย

                                           
51 ที่มำ: https://www.worlddab.org/country-information 
52 พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
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วิธีกำรประมูลคลื่นควำมถี่  ทั้งนี้สัดส่วนของกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ จะต้องจัดให้ภำคประชำชนได้ใช้คลื่น

ควำมถี่เพ่ือประโยชน์สำธำรณะในกำรประกอบกิจกำรบริกำรชุมชนไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของคลื่นควำมถี่ใน

แต่ละพ้ืนที่ของกำรอนุญำตประกอบกิจกำร53 

จำกรูปแบบกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรสำธำรณะ และใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรบริกำรชุมชนที่ก ำหนดไว้ว่ำ กำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรจะเป็นกำรใช้

รูปแบบกำรคัดเลือกโดยกำรยื่นค ำขออนุญำต54 ทั้งนี้ รูปแบบกำรคัดเลือกโดยกำรยื่นค ำขออนุญำตนั้น มี 

ควำมสอดคล้องกำรรูปแบบที่ใช้กันในต่ำงประเทศ แต่สิ่งที่แตกต่ำงกันออกไปคือ ต่ำงประเทศมีกำรก ำหนด

เกณฑ์กำรคัดเลือกที่ชัดเจน โดยเกณฑ์กำรคัดเลือกที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในหลำยประเทศเพ่ือคัดเลือกผู้ที่จะ

ได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ประเภทบริกำรสำธำรณะ คือ ควำมรู้ควำมสำมำรถ แผนกำรให้บริกำรและ

มำตรฐำนกำรให้บริกำร ผลกระทบจำกกำรเข้ำสู่ตลำดและกำรแข่งขันในตลำด ควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน และ

ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี กำรก ำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกจะท ำให้ได้มำซึ่งผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง

ที่มีศักยภำพและมีควำมพร้อมในกำรด ำเนินธุรกิจ55 

นอกจำกนี้หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้ ได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่  เ พ่ื อประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงใน ประเภทบริกำรสำธำรณะที่ดังกล่ำว มีควำมสอดคล้องกับข้อคิดเห็น ในกำรประชุมกลุ่ม

ย่อย ต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และ ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรรับส่ งสัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอลที่จัดขึ้น

ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 255956  เนื่องจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเล็งเห็นว่ำส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรก ำหนด

เงื่อนไข ข้อก ำหนด และแนวทำงในกำรท ำกำรคัดเลือกโดยวิธี Beauty Contest ที่ชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม 

ล ำดับกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และกำรประกอบกิจกำรยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ในกำรประชุม

กลุ่มย่อยดังกล่ำว โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับกำรให้ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อกรำยเก่ำควรได้สิทธิประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลก่อนผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่ 

                                           
53 พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
54 พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
55 ที่มำ: Auctions and Beauty Contests In Cept Administration, CEPT, May 2005 
56 ครั้งที่ 1: 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2: 20 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3: 25 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4: วันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5: วันที่ 7 กันยำยน 
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6: วันที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7: 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2559  



 

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง หน้ำ 157 

เนื่องจำกกำรก ำหนดล ำดับกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และกำรประกอบกิจกำรนั้นเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ให้

กลุ่มทุนรำยใหญ่ 

4.1.1.5 การอนุญาตให้บริการโครงข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวก 

กำรก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยถือว่ำเป็นสิ่งที่ส ำคัญ ซึ่ง

สำมำรถเห็นได้จำกในสหรำชอำณำจักรที่ใช้วิธีกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยผ่ำนกำร

พิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ดังนี้ ประเภทของบริกำรที่จะน ำใบอนุญำตไปด ำเนินกำร ควำมครอบคลุมของพ้ืนที่

และประชำกรในกำรให้บริกำร ระยะเวลำที่ใช้ในกำรขยำยโครงข่ำย คุณภำพและมำตรฐำนของเทคโนโลยีที่จะ

ใช้ในกำรให้บริกำร ควำมสำมำรถหรือควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิค ควำมสำมำรถหรือควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจ 

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ศักยภำพด้ำนกำรตลำด และควำมสนใจของประชำชน เพ่ือให้ได้ผู้ให้บริกำร

โครงข่ำยที่มีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆที่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนดได้  นอกจำกนี้ ในสหรำชอำณำจักรมี 

กำรพิจำรณำถึงกำรใช้โครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร่วมกันเป็นหลักในกำรวำงแผนกำรขยำยโครงข่ำย

และกำรใหบ้ริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลไปยังพ้ืนที่ต่ำงๆ ในประเทศ57  

กำรก ำหนดให้ใช้โครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร่วมกันนั้น เป็นไปในทิศทำงเดียวกับข้อคิดเห็น

ในกำรประชุมกลุ่มย่อย ต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และ ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง  

แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุ  

ในระบบดิจิตอลที่จัดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 255958 ที่เล็งเห็นว่ำภำครัฐควรก ำหนดให้มีกำรส่งเสริมกำรใช้

โครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร่วมกัน แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน

กระจำยเสียงให้เป็นไปตำมประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยกระจำย

เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้บริกำรสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 

 

                                           
57 Planning Principles for the Expansion of Digital Radio to Regional Australia, ACMA, 2559 
58 ครั้งที่ 1: 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2: 20 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3: 25 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4: วันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5: วันที่ 7 กันยำยน 
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6: วันที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7: 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2559  
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4.1.1.6 ด้านการทดลองระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ในกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้น ผู้ประกอบกิจกำรจะต้อง

มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลช่วงทดลองฯ ดังนั้น กำรก ำหนดเกณฑ์คัดเลือก

และข้อก ำหนดส ำหรับผู้เข้ำร่วมทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควร

พิจำรณำ ซึ่งในสหรำชอำณำจักรที่มีกำรก ำหนดข้อก ำหนดต่ำงๆ ในกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมกำรทดลองฯ 

ผู้เข้ำร่วมกำรคัดเลือกต้องระบุถึงประเภทของกำรให้บริกำร อีกทั้งสำมำรถให้บริกำรช่องรำยกำรอย่ำงน้อย  

 9 ชั่วโมง/วัน ในช่วงที่มีผู้รับฟังวิทยุกระจำยเสียงเป็นจ ำนวนมำก หรือ ช่วงเวลำ 9.00 – 18.00 น. เพ่ือเป็น

กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้หน่วยก ำกับดูแลสำมำรถเก็บข้อมูลกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของ

ประชำชนได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ควรติดตั้งอุปกรณ์กำรให้บริกำร และเริ่มกำรทดลองกำรให้บริกำรภำยใน 12 สัปดำห์ตั้งแต่ได้รับใบอนุญำตให้

เข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล อีกท้ังต้องเป็นผู้ที่รับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำร

ทดลองด้วยตนเอง 

นอกจำกนี้ ทำง ITU ได้ประเมินถึงควำมเหมำะสม จึงก ำหนดให้มีจ ำนวนโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลระดับชำติจ ำนวน 2 โครงข่ำยและมีพ้ืนที่ในกำรทดลองฯ ระดับชำติจ ำนวน 5 พ้ืนที่ (กรุงเทพฯ 

เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมรำช และ สงขลำ) ซึ่งกำรทดลองฯ ในพ้ืนที่ดังกล่ำวจะท ำให้มีควำมครอบคลุม

ของโครงข่ำยประมำณร้อยละ 15 ของประชำกรทั้งหมด กำรเลือกใช้โครงข่ำยจ ำนวน 2 โครงข่ำยนั้นเนื่องจำก

เป็นจ ำนวนโครงข่ำยที่มีจ ำนวนช่องรำยกำรเพียงพอ เพ่ือรองรับเนื้อหำรำยกำรที่หลำกหลำยได้ ซึ่งจะส่งผลให้

ฐำนผู้ฟังเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว59 นอกจำกนี้จ ำนวนโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลดังกล่ำว มีควำม

สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติที่นิยมใช้กันในหลำยประเทศ เช่น สหรำชอำณำจักร ประเทศนอร์เวย์ ประเทศ

ออสเตรเลีย และประเทศสวิตเซอร์แลนด์60 อีกด้วย แต่ส ำหรับกำรทดลองฯ ระดับท้องถิ่นนั้น จะเริ่มต้นใช้

โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจ ำนวน 1 โครงข่ำยในระยะแรก61 ทั้งนี้จะมีกำรพิจำรณำถึงจ ำนวน

โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่นอีกครั้ง โดยพิจำรณำควำมต้องกำรของประชำชนใน

กำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ิมเติม ทั้งนี้ คลื่นควำมถี่ที่ใช้ในช่วงทดลองฯ จะอยู่ในย่ำน

                                           
59 ที่มำ: Practice Guidelines for a Digital Radio Trial in Thailand, ส ำนักงำน กสทช., 2558 
60 ที่มำ: International Benchmarks for DAB+ Digital Radio Deployment 
61 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่, ส ำนักงำน กสทช., 
2560 
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ควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ตั้งแต่ 174 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 230 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) แต่คลื่น

ควำมถี่ที่ใช้ในแต่ละพ้ืนที่จะแตกต่ำงออกไปตำมแผนควำมถี่วิทยุ กำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลจะเริ่มจำกระดับชำติ และจึงเริ่มต้นกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่นในระยะถัดไป62 

กำรก ำหนดให้ผู้ทดลองให้บริกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถเลือกออกอำกำศคู่ขนำนได้ตำม

ควำมสมัครใจมีควำมสอดคล้องกับกรณีศึกษำในต่ำงประเทศที่ระบุว่ำวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

จะประสบควำมส ำเร็จต่อเมื่อมีกำรเพ่ิมมูลค่ำ ซึ่งหมำยถึงกำรจัดกำรให้มีบริกำรใหม่ๆ คุณภำพเสียงที่ดีขึ้น  

กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี รวมถึงมีเนื้อหำรำยกำรมำกขึ้นอีกด้วย ดังนั้นกำรออกอำกำศคู่ขนำนโดยไม่มี  

กฎข้อบังคับในด้ำนเนื้อหำกำรออกอำกำศ จึงเป็นกำรให้อิสระแก่ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองฯ และมีควำมเหมำะสม

ส ำหรับช่วงกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ทั้งนี้ เพ่ือให้กิจกำรกระจำยเสียงมีข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมถึงกำรปรับปรุงข้อก ำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญำตกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล (Service Provider) และใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล (Network Provider) ได้ จึงควรมีกำรติดตำมผลและกำรประเมินผลกำรทดลองฯ อย่ำงละเอียด 

โดยมีควำมครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้63 

1. พฤติกรรมกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียง 

1) สัดส่วนกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียง แบ่งตำมแพลตฟอร์ม (DAB+ FM AM และ 

วิทยุอินเทอร์เน็ต) 

2) จ ำนวนชั่วโมงในกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียง (เช่น ฟังวิทยุกี่ชั่วโมงต่ออำทิตย์ เป็น

ต้น) 

3) ควำมยำวในกำรรับฟังวิทยุต่อครั้ง (ก่ีนำทีต่อครั้ง) 

2. ยอดขำยจ ำนวนเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

1) จ ำนวนเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงที่ขำยได ้

                                           
62 ที่มำ: รำยงำนผลกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง และคู่มือกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน
ระบบดิจิตอล, ส ำนักงำน กสทช., 2560 
63 ที่มำ: Practice Guidelines for a Digital Radio Trial in Thailand, ส ำนักงำน กสทช., 2558 
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2) จ ำนวนรุ่นของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงที่มีอยู่ในตลำด 

3) จ ำนวนยอดขำยเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลโดยแบ่งตำม

ประเภท (ประเภทตั้งโต๊ะ ประเภทบนรถยนต์ และ ประเภทอ่ืนๆ) 

3. มูลค่ำตลำดและมูลค่ำโฆษณำ 

1) มูลค่ำตลำดของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และมูลค่ำตลำดของ

วิทยุกระจำยเสียงโดยรวม 

2) จ ำนวนผู้ซื้อโฆษณำบนสื่อวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

3) กำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำร (มีควำมล่ำช้ำในกำรจ่ำย

ค่ำธรรมเนียมก่ีครั้ง) 

4. นวัตกรรมและควำมพึงพอใจ 

1) จ ำนวนและประเภทของช่องรำยกำรใหม่ท่ีมีเฉพำะบนโครงข่ำย DAB+ 

2) จ ำนวนและประเภทของบริกำรแบบผสมบนโครงข่ำย DAB+ 

3) จ ำนวนและประเภทของกำรบริกำรประเภทใหม่บนโครงข่ำย DAB+ 

4) จ ำนวนและประเภทของกำรร้องทุกข์ของผู้บริโภค 

5) กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 

6) กำรรำยงำนต่อส ำนักงำน กสทช. ด้วยคุณภำพและตรงเวลำ 

7) จ ำนวนและประเภทของกำรร้องทุกข์ของผู้บริโภคต่อส ำนักงำน กสทช. ด้ำนกำร

ให้บริกำร หรือ ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

8) จ ำนวนและประเภทของกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของผู้ประกอบกิจกำร 

นอกจำกนี้ กำรก ำหนดระยะเวลำกำรทดลองฯ ที่เหมำะสมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรน ำมำพิจำรณำ  

จำกบทเรียนของกำรด ำเนินงำนโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่ำ 

กำรก ำหนดระยะของกำรทดลองออกอำกำศ (Trial Period) ควรมีควำมเหมำะสม เพ่ือให้สำมำรถทดสอบ

พำรำมิเตอร์ทำงด้ำนเทคนิคที่เก่ียวข้อง รวมถึงแนวทำงกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้  

กำรก ำหนดเกณฑ์และข้อก ำหนดส ำหรับกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรก ำหนดแผนกำรทดลองฯ รวมถึงจัดให้มีกำรติดตำมผลและ 

กำรประเมินผลกำรทดลองฯ นี้ เป็นไปในทิศทำงเดียวกับประเด็นในกำรประชุมกลุ่มย่อย ต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำ
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กิจกำรกระจำยเสียง และ ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอลที่จัดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 

255964 ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องประสงค์ ให้ส ำนักงำน กสทช.  ระบุแผนกำรทดลองกำรรับส่ งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอย่ำงชัดเจน เพ่ือผู้ประกอบกิจกำรจะสำมำรถวำงแผนและปรับตัวได้ทันต่อ

สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนไป นอกจำกนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกำรกระจำยเสียงประสงค์ให้ทำง

ส ำนักงำน กสทช. เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกิจกำรที่มีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำร่วมกำรทดลองฯ ได้ รวมถึงมีกำร

สนับสนุนกำรลงทุนในช่วงทดลองฯ65 

กำรก ำหนดเกณฑ์คัดเลือกและข้อก ำหนดส ำหรับผู้เข้ำร่วมทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรน ำมำพิจำรณำ เพ่ือให้ได้มำซึ่งผู้ประกอบกิจกำรที่มีควำมพร้อมในกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล นอกจำกนี้ ประเทศไทยควรเริ่มต้นกำรทดลองฯ โดยน ำรูปแบบ

ของกำรทดลองฯ ที่ทำง ITU ประเมินไว้ โดยไม่มีกำรในกำรสร้ำงข้อก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรต้อง

ออกอำกำศคู่ขนำน (Simulcast) และควรมีกำรท ำกำรติดตำมผลและกำรประเมินผลกำรทดลองฯ  

อย่ำงละเอียด เพ่ือให้ทรำบถึงประเด็นปัญหำที่ควรมีกำรปรับปรุงแก้ไขในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลต่อไปในอนำคต นอกจำกนี้ ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรจัดท ำหลักเกณฑ์ด้ำนควำมพร้อมในกำร

ยุติกำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือให้ผู้ให้บริกำรและผู้บริโภคมีควำม

พร้อมก่อนที่จะมีกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทยอย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำน 

กสทช. ควรค ำนึงถึงเรื่องกำรสนับสนุนกำรลงทุนในช่วงทดลองฯ เนื่องจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกำรกระจำย

เสียงเล็งเห็นว่ำเป็นภำระต้นทุนกำรลงทุนของผู้ประกอบกิจกำรในกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

4.1.1.7 ด้านการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ 

เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต้องกำรเงินลงทุนจ ำนวนมำก 

กำรได้รับกำรสนับสนุนภำครัฐนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยส ำคัญของกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเนื่องจำกผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถลดต้นทุนได้จ ำนวนมำก โดยเฉพำะ  

                                           
64 ครั้งที่ 1: 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2: 20 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3: 25 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4: วันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5: วันที่ 7 กันยำยน 
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6: วันที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7: 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2559  
65 ที่มำ: ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และ ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบ
ดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอล 
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กำรเริ่มด ำเนินกำรในช่วงแรกที่ผู้ประกอบกิจกำรต้องด ำเนินกำรออกอำกำศในระบบดิจิตอลควบคู่กับระบบ 

แอนะล็อก ซึ่งจะท ำให้ต้นทุนของผู้ประกอบกิจกำรเพิ่มมำกขึ้น66 ดังนั้น กำรช่วยเหลือด้ำนเงินทุน กำรวำงแผน

กำรเปลี่ยนผ่ำน และกำรขยำยโครงข่ำยที่เหมำะสมโดยหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลจึงเป็นเรื่องจ ำเป็นในกำรจะท ำให้

ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถประกอบธุรกิจได้ในระยะยำว โดยจะสำมำรถเห็นได้จำกตัวอย่ำงกำรสนับสนุนใน

ต่ำงประเทศ เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ผู้ประกอบกิจกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐและหน่วยงำน

ก ำกับดูแลที่ให้เงินสนับสนุนผ่ำนกำรด ำเนินนโยบำยสนับสนุนกำรเข้ำถึงข้อมูล (Information Campaign)  

ท ำให้สำมำรถประหยัดต้นทุนในกำรออกอำกำศแบบคู่ขนำน (Simulcast) ได้ถึงร้อยละ 8067 และในสหรำช

อำณำจักรได้มีกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่ผู้ประกอบกิจกำรที่ขยำยโครงข่ำย DAB+68 

กำรสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรมีควำมสอดคล้องกับประเด็นในกำรประชุมกลุ่มย่อย ต่อ  

(ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และ ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำย

เสียงในระบบดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอลที่จัดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 

2558 - 255969 ที่มีกำรแสดงควำมต้องกำรกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนของผู้ประกอบกิจกำร เช่น ส ำนักงำน 

กสทช. ควรสนับสนุนกำรลงทุนในช่วงทดลองฯ ในระยะแรก เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจกำรมีควำมเข้ำใจในกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้ดียิ่งขึ้น และกำรสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ประเภทสำธำรณะ หรือประเภทชุมชน เนื่องจำกผู้ประกอบกิจกำรประเภทนี้ไม่สำมำรถหำรำยได้เองได้ จึงท ำ

ให้ผู้ประกอบกิจกำรเหล่ำนี้อำจไม่สำมำรถเป็นผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้ 

จำกกำรศึกษำของผู้ประกอบกิจกำรในยุโรป ควำมขำดแคลนทำงข้อมูลของตลำดกระจำยเสียงเป็นอีก

หนึ่งควำมเสี่ยงของผู้ประกอบกิจกำรในยุโรป เนื่องจำกข้อมูลที่มีอย่ำงจ ำกัดอำจท ำให้ผู้ประกอบกิจกำรไม่

สำมำรถวำงกลยุทธ์ธุรกิจในระยะสั้นและระยะยำวได้อย่ำงเหมำะสม70 ซึ่งในกำรประชุมกลุ่มย่อย71 ได้มีควำม

คิดเห็นต่อกำรสนับสนุนในด้ำนข้อมูลเช่นกัน ทั้งในด้ำนข้อมูลตลำด และข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวำงแผนทำงธุรกิจ 

เช่น กำรศึกษำและวำงแผนด้ำนควำมพร้อมของโครงข่ำย พ้ืนที่ในกำรออกอำกำศ เป็นต้น นอกจำกนี้ข้อมูล

                                           
66 ที่มำ: Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment of Digital Radio จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 
67 ที่มำ: Market Insights Digital Radio 2017 จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 
68 ที่มำ: Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment of Digital Radio จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 
69 ที่มำ: ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และ ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบ
ดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอล 
70 ที่มำ: Market Insights Digital Radio 2017 จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 
71 ที่มำ: ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และ ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบ
ดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอล 
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ส ำคัญอ่ืนๆ เช่น รำคำเครื่องรับสัญญำณ วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล พฤติกรรมผู้บริโภคและก ำลังซื้อ 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดตั้งสถำนีวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต่อหนึ่งสถำนี ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้ง

โครงข่ำยทั่วประเทศ และอัตรำค่ำเช่ำหรือค่ำใช้โครงข่ำยที่ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงจะต้ องจ่ำยให้แก่ผู้ให้

บริกำรโครงข่ำยฯ เป็นต้น โดยกำรแจ้งข้อมูลเหล่ำนี้ให้ผู้ประกอบกิจกำรทรำบอย่ำงชัดเจนจะช่วยลดควำมเสี่ยง

ของผู้ประกอบกำรได้ 

ยิ่งไปกว่ำนั้นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้กำรด ำเนินกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลประสบ

ควำมส ำเร็จ72 คือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องท ำงำนร่วมกันอย่ำงสอดคล้องและมีทิศทำงกำรท ำงำนที่ชัดเจน 

เพ่ือป้องกันควำมสับสนของผู้ประกอบกิจกำรและผู้บริโภค โดยเฉพำะหน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีและด้ำนกำร

สื่อสำร ซึ่งผู้ประกอบกิจกำรได้แสดงควำมต้องกำรให้สนับสนุนในด้ำนนี้เช่นกัน เช่น ภำครัฐควรสนับสนุนและ

เป็นผู้ประสำนงำนในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เพ่ือก่อให้เกิดกำรเริ่ม

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น กำรร่วมมือกับค่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถรับ

ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ และอุตสำหกรรมยำนยนต์เพ่ือเตรียมควำม

พร้อมเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในรถยนต์ หรือกำรส่งเสริมในกำรใช้โครงข่ำยและ 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร่วมกัน เป็นต้น 

4.1.1.8 ด้านการประชาสัมพันธ์ 

กำรประชำสัมพันธ์ถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเพ่ิมควำมตระหนักรู้ของประปำชนถึงประโยชน์ของ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดควำมเข้ำใจและรับรู้ในกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล และเป็นกำรจูงใจผู้บริโภคให้เปลี่ยนจำกกำรฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเป็นระบบ

ดิจิตอล โดยสิ่งที่ส ำคัญที่สุดที่จะท ำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล คือ กำรแสดงให้

เห็นว่ำวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับระบบแอนะล็อกอย่ำงไร73 อีกทั้งภำครัฐควร

มีกำรสนับสนุนผู้บริ โภคในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์เครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และกำรคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้กลยุทธ์ในกำรประชำสัมพันธ์

สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม เช่น กำรท ำกำรประชำสัมพันธ์ ในช่องทำงที่หลำยหลำก 

(Cross-promotion) โดยในต่ำงประเทศจะใช้กำรประชำสัมพันธ์ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมทำงกำรตลำดซึ่งเป็น

                                           
72 ที่มำ: Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment of Digital Radio จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 
73 ที่มำ: Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment of Digital Radio จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 
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อีกปัจจัยหนึ่งที่มีควำมส ำคัญ และต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้องในวงกว้ำง ซึ่งจะเห็นได้จำกกรณีศึกษำ

ในต่ำงประเทศ74 ดังนี้ 

 
รูปที่ 4-3: ตัวอย่ำงวิธีกำรประชำสมัพันธ์ของสหรำชอำณำจักร 

ในสหรำชอำณำจักร มีกำรท ำกำรตลำดเพ่ือเพ่ิมยอดขำยอุปกรณ์เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอล แผนกำรตลำดดังกล่ำวเป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำง Digital UK กับหน่วยงำน BBC เพ่ือเพ่ิม

กำรใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยมีกำรให้ส่วนลดกำรซื้อเครื่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลบนรถยนต์ กำรจัดโครงกำรรณรงค์ให้ประชำชนมอบเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลเป็นของขวัญ รวมถึงมีกำรใช้พิธีกรชื่อดังเพ่ือประชำสัมพันธ์เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้มำกขึ้น

ซ่ึงแผนกำรตลำดดังกล่ำวได้มีกำรประชำสัมพันธ์ในหลำกหลำยช่องทำงอย่ำงต่อเนื่อง 

ในประเทศนอร์เวย์ มีกำรจัดตั้งหน่วยงำน Digital radio Norway เพ่ือท ำหน้ำที่ประสำนงำนและ

ด ำเนินกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ www.radio.no โดยเว็บไซต์ดังกล่ำวได้มีกำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ

กำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ประกำศของรัฐบำล และข่ำวสำรต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงของประเทศนอร์เวย์ได้มีกำรร่วม

                                           
74 ที่มำ: รำยงำน International Benchmarks for DAB+ Digital Radio Deployment 

สหรำชอำณำจักร ได้มีกำรจัดท ำ กำรตลำดผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ เช่น ส่วนลดเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ
ดิจิตอลภำยในรถยนต์ และใช้พิธีกรช่ือดังอย่ำงคุณ Suzi Perry ในกำรประชำสัมพันธ์

ตัวอย่างวิธีการประชาสัมพันธ์ของ สหราชอาณาจักร

ท่ีมำ: https://www.worlddab.org/country-information/united-kingdom/history/marketing
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ท ำงำนกับผู้ผลิตเครื่องรับและผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือท ำกำรตลำดและสร้ำง

กำรรับรู้ของประชำชน จำกกำรท ำกำรตลำดดังกล่ำวส่งผลให้ประชำชนเกิดกำรรับรู้และท ำให้ยอดขำยของ

เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศนอร์เวย์เพ่ิมขึ้นอย่ำงชัดเจน75 

 
รูปที่ 4-4: ตัวอย่ำงวิธีกำรประชำสมัพันธ์ของประเทศนอร์เวย ์

ในประเทศออสเตรเลีย มีกำรจัดตั้ง Commercial Radio Australia (CRA) เพ่ือเป็นหน่วยงำน

ตัวแทนของวิทยุกระจำยเสียงในประเทศออสเตรเลีย CRA มีกำรลงทุนงบกำรตลำดมำกกว่ำ 10 ล้ำนดอลลำร์

ออสเตรเลียเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และให้ข้อมูลประโยชน์ของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแก่ประชำชน 

นอกจำกนี้ CRA ได้มคีวำมร่วมมือกับผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในประเทศออสเตรเลียในกำรจัดท ำแผนกำร

ตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเกิดกำรรับรู้ถึงบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ตัวอย่ำงของกำรตลำดในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรรับรู้ เช่น กำรประชำสัมพันธ์

ผ่ำนป้ำยโฆษณำในสนำมบินและติดบนรถเมล์  กำรท ำโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 หรือกำรให้ของสมนำคุณเมื่อซื้อ

อุปกรณว์ิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เป็นต้น 

                                           
75 ที่มำ: รำยงำนผลกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง และคู่มือกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน
ระบบดิจิตอล, ส ำนักงำน กสทช., 2560 

ตัวอย่างวิธีการประชาสัมพันธ์ของ ประเทศนอร์เวย์

ท่ีมำ: https://www.worlddab.org/country-information/norway#marketing
ท่ีมำ: www.radio.no

ประเทศนอร์เวย์ได้มีกำรจัดท ำ กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนรปูแบบตำ่งๆ เช่น เว็บไซต์ และ โฆษณำผ่ำนส่ือโทรทัศน์ เป็นต้น 
โดยหวังว่ำจะท ำใหค้นประเทศนอร์เวย์จะหนัมำใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดจิิตอลเพิ่มข้ึน
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รูปที่ 4-5: ตัวอย่ำงวิธีกำรประชำสมัพันธ์ของประเทศออสเตรเลีย 

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำน Digital Migration (DigiMig) ในปี พ.ศ. 2556  

เนื่องมำจำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะมีกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกในช่วงปี  

พ.ศ. 2563 DigiMig จึงมีกำรลงข่ำวเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อกไปเป็นวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงจัดท ำโครงกำรรณรงค์และส่งเสริมให้

มีกำรใช้วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น กำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลภำยในบ้ำนและ

รถยนต์ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ของประชำชน และเพ่ือเพ่ิมกำรใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

ในประเทศเยอรมนี ทำงรัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ มีกำรร่วมมือกันเพ่ือประชำสัมพันธ์ 

โดยในปี พ.ศ. 2559 รัฐบำลประเทศเยอรมนีมีกำรจัดงำนประชำสัมพันธ์ระดับประเทศครั้งใหญ่ หรือ DAB+ 

Day เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ในกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล จำกกำรประชำสัมพันธ์ดังกล่ำว 

ส่งผลให้มีจ ำนวนผู้ใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ิมข้ึนจ ำนวนมำกขึ้นถึง 1.8 ล้ำนครัวเรือน76 

ประเทศส่วนมำกต่ำงให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้แก่ประชำชนผ่ำน 

กำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ และหลำกหลำยช่องทำง เช่น กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงวิทยุ 

                                           
76 ที่มำ: Market Insights Digital Radio 2017 จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 

ประเทศออสเตรเลียได้มีกำรจัดท ำ กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ เช่น ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ที่สนำมบนิหลักของ
ประเทศ ป้ำยโฆษณำติดบนรถเมล์ ป้ำยโฆษณำตดิบนรถแทก็ซ่ี และส่ือออนไลน์ต่ำงๆ

ตัวอย่างวิธีการประชาสัมพันธ์ของ ประเทศออสเตรเลีย

ท่ีมำ: http://www.commercialradio.com.au/content/mediareleases/2014/2014-08-28-cars-drive-digital-radio-figures-to-fiv#.WcOTtMgjE2w
ท่ีมำ: http://www.campaignbrief.com/2014/08/cars-drive-digital-radio-figur.html
ท่ีมำ: https://www.worlddab.org/country-information/australia
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ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงร้ำนค้ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โฆษณำบนเว็บไซต์ ตลอดจนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น 

Facebook และ Twitter อีกทั้งยังมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือประชำสัมพันธ์ เช่น หน่วยงำน Digital 

Radio UK หน่วยงำน Digital Radio Norway และหน่วยงำน Commercial Radio Australia (CRA)  

เป็นต้น77 

กำรมุ่งเน้นให้เกิดกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมรับรู้สอดคล้องกับกำรประชุมกลุ่มย่อย  ต่อ (ร่ำง) 

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และ ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอล ที่จัดขึ้นในช่วงปี  

พ.ศ. 2558 - 255978  และกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ (Public Hearing) ในประเด็นต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ

กำรด ำเนินกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ที่ระบุว่ำส ำนักงำน กสทช. ควรมีแนวทำงกำร

ปฏิบัติในกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงชัดเจนให้เกิดกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและควำมส ำคัญของกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยควรมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสมและเข้ำถึงผู้ประกอบ

กิจกำรและผู้บริโภคได้ง่ำย นอกจำกนี้ภำครัฐควรจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรที่สะดวกและรวดเร็วส ำหรับผู้

ประกอบกิจกำรในกำรติดต่อเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรติดตำมผลกำรพิจำรณำอนุญำตฯ กำรตรวจสอบสถำนะ กำร

ต่ออำยุใบอนุญำตฯ และกำรตรวจสอบเรื่อง เอกสำรที่ผู้ประกอบกิจกำรต้องน ำส่งเพ่ิมเติมโดยผ่ำนกำรเข้ำ

ระบบโดยใช้รหัสสถำนี เป็นต้น79 

4.1.1.9 ด้านการยุติการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

ในประเทศที่มีกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมำเป็นระยะเวลำพอสมควรแล้ว มีกำร

พิจำรณำถึงแนวทำงในกำรจัดกำรกิจกำรกระจำยเสียงในอนำคต โดยมีกำรก ำหนดให้มีกำรยุติกำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเมื่อผู้ให้บริกำรและผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่มีควำมพร้อมในด้ำน

ต่ำงๆ เช่น ควำมครอบคลุมของโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และจ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียง

                                           
77 ที่มำ: รำยงำนผลกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง และคู่มือกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน
ระบบดิจิตอล 
78 ครั้งที่ 1: 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2: 20 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3: 25 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4: วันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5: วันที่ 7 กันยำยน 
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6: วันที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7: 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2559  
79 ที่มำ: ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และ ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบ
ดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอล 
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ในระบบดิจิตอล ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะไม่มี

ปัญหำใดๆเกิดข้ึนตำมมำในภำยหลัง80  

ในปัจจุบัน ประเทศในยุโรปส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยในกำรยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อก สิ่งส ำคัญท่ีควรค ำนึงถึงเม่ือต้องกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก คือ  

ควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกิจกำร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดจำกกำร

พิจำรณำยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ประเด็นส ำคัญที่ควรมีกำรค ำนึงถึง81 มีดังนี้  

ตำรำงที่ 3: ประเด็นส ำคญัที่ควรมกีำรค ำนึงถึงในกำรพิจำรณำยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

ประเด็นส าคัญ ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
กำรวำงแผนกำร

ด ำเนินกำร 

กำรยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกมีควำมยุ่งยำก

และใช้ระยะเวลำค่อนข้ำงนำน ดังนั้นหน่วยงำนก ำกับดูแลจึงจ ำเป็นควรมีกำร

จัดท ำแผนและมีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีกำรด ำเนินงำนที่

เป็นไปอย่ำงรำบรื่นเช่น ในสหรำชอำณำจักร ภำครัฐและภำคเอกชนร่วมกัน

จัดท ำแผน Digital Radio Action Plan เพ่ือจัดท ำแผนระดับปฏิบัติกำร และ

เป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในทุกฝ่ำย 

กำรก ำหนดระยะเวลำที่

ชัดเจน 

ภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแลควรมีกำรก ำหนดวัน เวลำ พ้ืนที่ในกำร

ด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

วำงแผนและปรับตัว ซึ่งระยะเวลำดังกล่ำวควรเป็นระยะเวลำที่สำมำรถ

ด ำเนินงำนได้จริง  

กำรก ำหนดเงื่อนไขและ

หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ในกำร

ยุติกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบ

แอนะล็อก 

หน่วยงำนก ำกับดูแลควรก ำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในกำรยุติกำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกที่สำมำรถท ำได้จริง เช่น  

เป้ำหมำยควำมครอบคลุมของโครงข่ำย เป้ำหมำยจ ำนวนผู้ใช้งำน หรือเป้ำหมำย

อัตรำกำรเข้ำถึงของประชำชน เป็นต้น โดยในประเทศนอร์เวย์ ได้ก ำหนดอย่ำง

ชัดเจนว่ำ จะด ำเนินกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบแอนะล็อกเมื่อมี

ควำมครอบคลุมของกำรให้บริกำรที่มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 90 ของ

                                           
80 ที่มำ: รำยงำนผลกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง และคู่มือกำรรับส่งสัญญำณวิ ทยุกระจำยเสียงใน
ระบบดิจิตอล, ส ำนักงำน กสทช., 2560 
81 ที่มำ: Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment of Digital Radio, European Broadcasting Union (EBU) 
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ประเด็นส าคัญ ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
ประชำชน รวมทั้ งควำมไปได้ ในกรณีที่จะด ำเนินกำรยุติก ำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก เช่น เมื่อมีอัตรำกำรฟังวิทยุในระบบ

ดิจิตอลของประชำชนมำกกว่ำร้อยละ 50 เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 4-6: กรณีศึกษำเกณฑ์กำรพจิำรณำเพื่อยุติกำรรับส่งสัญญำณวทิยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกในต่ำงประเทศ 

แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกยังคงเป็นประเด็นที่

ถกเถียงกันอยู่ในกำรประชุมกลุ่มย่อย ต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และ ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย 

เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุในระบบดิจิตอลที่จัดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 255982 โดยผู้มีส่วนได้เสียส่วนหนึ่งต้องกำรให้คงกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกต่อไปก่อนเนื่องจำกหน่วยงำนควำมมั่นคงยังคงต้องมีควำม

จ ำเป็นต้องใช้ระบบ AM อยู่ ในขณะเดียวกัน ในขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียอีกส่วนหนึ่งต้องกำรให้มีกำรยุติกำร

บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเมื่อมีจ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลถึงร้อยละ 90 

                                           
82 ครั้งที่ 1: 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2: 20 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3: 25 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4: วันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5: วันที่ 7 กันยำยน 
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6: วันที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7: 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2559  

กรณีศ กษาเกณ ์การพจิารณาเพือ่ยุตกิารรบัส่งสัญญาณวิทยกุระจายเสียงในระบบแอนะล็อกในตา่งประเทศ

เกณ ์ในการพิจารณาเพื่อยุติการรับส่งสญัญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะลอ็กของ

ประเทศนอร์เวย์

*สื่อดิจิตอล รวมถึง กำรฟังผ่ำนอินเทอร์เน็ตและเคร่ืองรับโทรทัศน์ดิจิตอล

บริการประเภทสาธารณะ

99.5% 
ของประชำกรทั้งหมด

บริการประเภทธุรกิจ
90% 

ของประชำกรทั้งหมด

ความพร้อมด้านจ านวนผู้ฟัง

มีอัตรำผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงอย่ำงน้อย
ร้อยละ    ที่ฟังผ่ำนสื่อดิจิตอล

ความพร้อมด้านโครงข่าย

=

เกณ ์ในการพิจารณาเพื่อยุติการรับส่งสญัญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะลอ็กของ

ประเทศออสเตรเลีย

ความพร้อมด้านจ านวนผู้ฟัง

มีอัตรำกำรรับฟังวิทยุในระบบดิจิตอล
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 50

เกณ ์ในการพิจารณาเพื่อยุตกิารรับส่งสญัญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะลอ็กของ

สหราชอาณาจักร
ความพร้อมด้านจ านวนผู้ฟัง

มีอัตรำผู้ฟังมำกกว่ำ     
ที่สำมำรถเข้ำถึงช่องทำง

กำรฟังวิทยุในระบบดิจิตอล

ความพร้อมด้านโครงข่าย

FM

ของประชาชนทั้งหมด 

ของประชาชนทั้งหมด 
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เนื่องจำกหำกหน่วยงำนก ำกับดูแลไม่มีแนวทำงกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก หรือ

กำรก ำหนดวันยุติที่ชัดเจน อำจท ำให้ต้องมีกำรทดลองวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลตลอดไป เนื่องจำกผู้

ประกอบกิจกำรจะไม่มีแรงจูงใจในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล83 

4.1.2 ปัจจัยความส าเร็จและการน ามาปรับใช้ส าหรับประเทศไทย (Key Success and Key 

Implementation for Thailand) 

ในขั้นตอนนี้ที่ปรึกษำได้ท ำกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จจำกกำรศึกษำรำยงำนผลกำรศึกษำที่

เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียงและแนวทำงกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจำกทั้งรำยงำน

และข้อเสนอแนะของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ รำยงำนขององค์กรสำกลที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร

กระจำยเสียง และรำยงำนจำกหน่วยงำนในต่ำงประเทศอ่ืนๆ โดยที่ปรึกษำสำมำรถสรุปเป็นปัจจัยควำมส ำเร็จ

และกำรน ำมำปรับใช้ส ำหรับประเทศไทยได้ดังนี้ 

ตำรำงที่ 4: ปัจจัยควำมส ำเร็จและกำรน ำมำปรับใช้ส ำหรับประเทศไทย 

ประเด็นส าคัญ รายละเอียด 
มำตรฐำนขั้นต่ ำของ

เครื่องรับสัญญำณใน

ระบบดิจิตอล 

มำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับสัญญำณในระบบดิจิตอลควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.) สำมำรถรับย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ได้ 2.) สำมำรถ

ถอดรหัสของเสียงที่ถูกส่งมำด้วยเทคโนโลยี MPEG-4 HE AACv2 ได้ และ  

3.) สำมำรถถอดรหัสกำรส่งสัญญำณบนเทคโนโลยี DAB และ DAB+ ได้ และ  

4.) มีหน้ำจอแสดงข้อควำมที่แสดงตัวอักษรได้ครบแต่ละตัวได้ครบถ้วน เพ่ือเป็น

กำรคุ้มครองผู้บริโภคให้สำมำรถซื้อเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลที่มีคุณภำพและมีคุณสมบัติในกำรรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลอย่ำงครบถ้วน 

กำรออกอำกำศคู่ขนำน 

(Simulcast) 

หน่วยงำนก ำกับดูแลควรเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกิจกำรมีสิทธิเลือกในกำร

ออกอำกำศคู่ขนำน (Simulcast) ตำมควำมสมัครใจ เนื่องจำกกำรออกอำกำศ

คู่ขนำนเป็นกำรจ ำกัดประเภทของบริกำรในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล อีกทั้งเป็นกำรเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำรโดยมิได้มี

                                           
83 ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และ ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบ
ดิจิตอลและกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอล 
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ประเด็นส าคัญ รายละเอียด 
มูลค่ำเพ่ิมให้แก่อุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรยุติกำรทดลองรับส่ง

สัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

หน่วยงำนก ำกับดูแลควรมีกำรจัดท ำหลักเกณฑ์ในกำรยุติกำรทดลองรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลโดยพำจำรณำจำกควำมพร้อมของ 

ผู้ให้บริกำรและผู้บริโภค เช่น ควำมครอบคลุมของโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล และจ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เป็นต้น เพ่ือให้

ทำงผู้ให้บริกำรและผู้บริโภคมีควำมพร้อมต่อกำรเริ่มระบบรับส่ งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรคัดเลือกผู้ให้บริกำร

ช่องรำยกำรและผู้ให้

บริกำรโครงข่ำย 

ในช่วงกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำร

คัดเลือกผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรและผู้ให้บริกำรโครงข่ำยควรคัดเลือกมำจำกผู้

ประกอบกิจกำรที่มีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมพร้อมด้ำนกำรด ำเนิน

ธุรกิจ ควำมพร้อมด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน และควำม

พร้อมด้ำนกำรให้บริกำร เป็นต้น นอกจำกนี้ผู้ประกอบกิจกำรต้องสำมำรถปฏิบัติ

ตำมหลักเกณฑ์ที่ทำงหน่วยงำนก ำกับดูแลก ำหนดได้ เพ่ือให้ได้มำซึ่งผู้ประกอบ

กิจกำรที่มีควำมพร้อมในกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล 

กำรติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนในช่วยกำร

ทดลองฯ 

ในกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ควรมีกำร

ติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่องและท ำรำยงำนกำรประเมินผลอย่ำงน้อยปีละครั้ง เพ่ือให้

ทรำบถึงประเด็นปัญหำอุปสรรคที่ควรมีกำรแก้ไขหรือพัฒนำในกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต่อไปในอนำคต 

กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงำนก ำกับดูแลควรมีกำรสนับสนุนและเป็นผู้ประสำนงำนในกำรสร้ำงควำม

ร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือกันและช่วยให้ทุกฝ่ำยยอมรับใน

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่มุ่งไปสู่จุดหมำยเดียวกัน และยังช่วยให้ผู้ประกอบ

กิจกำรและภำครัฐเองมีข้อมูลในกำรด ำเนินงำน กำรวำงแผน และกำรสื่อสำร

ระหว่ำงกันที่ดียิ่งข้ึน 

กำรประชำสัมพันธ์กำร

เริ่มระบบรับส่งสัญญำณ

หน่วยงำนก ำกับดูแลควรมีกำรประชำสัมพันธ์ถึงกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงเพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึง
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ประเด็นส าคัญ รายละเอียด 
วิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

ประชำชนได้ทุกกลุ่ม โดยกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้

และเข้ำใจถึงเทคโนโลยีชนิดใหม่ส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล ทั้งนี้กำรท ำกำรตลำดก็มีควำมส ำคัญเช่นเดียวกัน โดยกำรท ำกำรตลำด

นั้นมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนของกำรใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรยุติกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบ

แอนะล็อก 

กำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเป็นสิ่งที่ควรจะต้อง

พิจำรณำเพ่ือให้ประเทศไทยมีแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อมระยะยำวส ำหรับ

กิจกำรกระจำยเสียง และเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนผ่ำนกำรบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล โดยเกณฑ์ก ำหนดควร

ค ำนึงถึงควำมพร้อมของทำงผู้ให้บริกำรและผู้บริโภค คือ ควำมครอบคลุมของ

โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และจ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล 

4.1.3 ข้อคิดเห็นจากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)  ต่อแนวทางและ

แผนการพัฒนากิจการกระจายเสียงของประเทศไทย 

ที่ปรึกษำได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นเฉพำะกลุ่ม (Focus Group) ต่อแนวทำงและแผนกำร

พัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย ในวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2560 เวลำ 09.00 – 14.00 น.  

ณ อำคำรหอประชุม ชั้น 2 ส ำนักงำน กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิต

เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง สมำคม สมำพันธ์ ตัวแทนภำคประชำชน นักวิชำกำร คณะอนุกรรมกำรฯ 

และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กสทช. ไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงทิศทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง

ดังกล่ำวให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย 

จำกกำรประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นเฉพำะกลุ่ม (Focus Group) ต่อแนวทำงและแผนกำรพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียงข้ำงต้น ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตเครื่องรับ

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียง สมำคมและสมำพันธ์ ตัวแทนภำคประชำชน นักวิชำกำรและคณะอนุกรรมกำรฯ  

มีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวทำงและแผนกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยที่ที่ปรึกษำ

เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นที่เป็นประเด็นส ำคัญทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 5: ข้อคิดเห็นต่อแนวทำงและแผนกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยท่ีที่ปรึกษำเสนอ 

ประเด็นส าคัญ ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
นโยบำยเพื่อสนับสนุนกำร

ทดลองกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียง 

ผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรกระจำยเสียงส่วนมำกประสงค์ให้ทำงส ำนักงำน กสทช. 

มีกำรจัดท ำนโยบำยเพ่ือสนับสนุนกำรทดลองกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

เช่น กำรละเว้นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเช่ำใช้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล เ พ่ือเป็นกำรดึงดูดให้ผู้ประกอบกิจกำรเข้ำมำให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมำกยิ่งขึ้น 

นโยบำยเพื่อสนับสนุน

ผู้บริโภค 

ผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรกระจำยเสียงส่วนมำกมีควำมกังวลต่อจ ำนวนผู้รับฟัง

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยประสงค์ให้ทำงส ำนักงำน กสทช. มีกำร

จัดท ำนโยบำยช่ วยเหลือผู้ บริ โภค เช่น  กำรแจกเครื่ องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรรับฟัง

บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมถึงท ำให้สำมำรถเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของผู้บริโภคในช่วงกำร

ทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ควำมพร้อมของผู้

ให้บริกำรโครงข่ำย

วิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล และผู้ผลิต

เครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียง 

ผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรกระจำยเสียงส่วนมำกมีควำมกังวลในด้ำนของควำม

พร้อมของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และผู้ผลิต

เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง เนื่องจำก ผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรกระจำย

เสียงไม่มีควำมแน่ใจว่ำ ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

และผู้ผลิตเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะสำมำรถ

เตรียมควำมพร้อมให้กับผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงและผู้บริโภคก่อน

กำรเริ่มกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้

หรือไม่   

ควำมหลำกหลำยเนื้อหำ

รำยกำรบนบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล 

ผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรกระจำยเสียงส่วนมำกประสงค์ให้เนื้อหำรำยกำรบน

บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีควำมแตกต่ำงและหลำกหลำยกว่ำ

บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก เนื่องจำกเนื้อหำรำยกำรที่

แตกต่ำงและมีควำมหลำกหลำยเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงมูลค่ำส ำหรับ

บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล นอกจำกนี้ยังเป็นแรงดึงดูดให้ผู้รับฟัง
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ประเด็นส าคัญ ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
เปลี่ยนมำใช้บริกำรบนแพลตฟอร์มใหม่ ซึ่งจะท ำให้กำรทดลองระบบกำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.1.4 การจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 

ในขั้นตอนนี้ที่ปรึกษำได้ท ำกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) โดย

ทำงที่ปรึกษำได้น ำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงเดิมของส ำนักงำน กสทช. มำเป็นตัวแบบตั้งต้น 

เนื่องจำกร่ำงแผนดังกล่ำวได้มีกำรพัฒนำและผ่ำนกระบวนกำรในกำรตรวจทำนและแก้ไขโดยส ำนักงำน กสทช. 

มำแล้วหลำยครั้ง หลังจำกนั้นที่ปรึกษำได้ท ำกำรปรับแก้ไขเนื้อหำและเพ่ิมเติมประเด็นต่ำงๆ จำกข้อมูลที่ได้

จำกกำรสังเครำะห์ประเด็นส ำคัญและปัจจัยควำมส ำเร็จที่ได้วิเครำะห์มำ  

 
รูปที่ 4-7: กำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 

(ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ที่ที่ปรึกษำได้จัดท ำขึ้นนั้นจะประกอบด้วย 6 

นโยบำยที่ส ำคัญได้แก่ 

1. นโยบำยที่ 1 ด้ำนเทคโนโลยี 

2. นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ 

การจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)

กำรสังเครำะห์ประเด็นส ำคัญและกำรวิเครำะห์ปจัจยั
ควำมส ำเร็จของแผนระดับชำติและค ำสั่งที่เกีย่วข้องกับกจิกำร
กระจำยเสียง ประกำศ กสทช. และรำยงำนผลกำรศึกษำต่ำงๆ

กำรรับฟังควำมคิดเห็นเฉพำะกลุ่ม (Focus Group) 
ต่อแนวทำงและแผนกำรพัฒนำกจิกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย

 

 

ขั้นตอนในการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนากิจการ
กระจายเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...)

(ร่ำง) แผนพัฒนำ
กิจกำรกระจำยเสียง 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)

1. นโยบำยด้ำนเทคโนโลยี
2. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรคลื่นควำมถี่
3. นโยบำยด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่น

ควำมถี่
4. นโยบำยด้ำนกำรทดลองระบบกำร

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน
ระบบดิจิตอล

5. นโยบำยด้ำนกำรออกอำกำศคู่ขนำน
6. นโยบำยด้ำนกำรอนุญำตประกอบ

กิจกำร

(ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ร่างแผนเดิมของส านักงาน กสทช.

1. นโยบำยด้ำนเทคโนโลยี
2. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรคลื่นควำมถ่ี
3. นโยบำยด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่น

ควำมถี่
4. นโยบำยด้ำนกำรอนุญำตประกอบ

กิจกำร
5. นโยบำยด้ำนกำรทดลองระบบกำร

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน
ระบบดิจิตอล

6. นโยบำยด้ ำนกำรส่ ง เสริมกิจกำร
กระจำยเสียง
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3. นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ 

4. นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำร 

5. นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

6. นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียง 

รำยละเอียดของ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) และแนวปฏิบัติในแต่ละประเด็นที่
ส ำคัญใน (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)  จะถูกแสดงรำยละเอียดไว้ในบทต่อๆ ไป  
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4.2 (ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 
 



 

 

 

 

 



๑ 

 

 

 

 

(ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ...) 

๑. บทน า 

กิจการกระจายเสียงหรือที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันในชื่อวิทยุกระจายเสียงนั้น ถือเป็นกิจการที่มี

ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่นมาอย่าง

ยาวนาน เนื่องจากกิจการกระจายเสียงเป็นสื่อสารมวลชนที่ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและ

ในวงกว้าง ท าให้กิจการกระจายเสียงมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของประชาชนมาโดยตลอด ทั้งในด้าน

วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ของ

ประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ดังนั้นการที่ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายรอบด้านจากกิจการกระจายเสียง ย่อมจะ

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศชาติอย่างมีนัยส าคัญ 

 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เป็นยุทธศาสตร์

หลักของประเทศในการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไปสู่ความทันสมัยและเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยมีสาระส าคัญ ได้แก่ 

แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และอนุญาตให้ประกอบกิจการ การก ากับดูแลการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การพัฒนา

คุณภาพการประกอบกิจการ การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอล  ในการพัฒนากิจการกระจายเสียงตามแผนแม่บทดังกล่าว จึงต้องมีการจัดท าแผนพัฒนากิจการ

กระจายเสียง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. …) ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายส าคัญในการก าหนดแนวทางการพัฒนากิจการ

กระจายเสียงของประเทศ เพ่ือให้ใช้งานคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

ตอบสนองความต้องการใช้งานของประชาชน และเป็นการจัดระเบียบกิจการกระจายเสียงครั้งส าคัญ 

  



๒ 

 

 

 

๑.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. … ) มีความสอดคล้องกับกฎหมายและแผนแม่บทที่

เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 

ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  

ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการ

ระยะห้าปี การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการอนุญาตประกอบกิจการ รวมถึงสัดส่วนของการจัดสรรคลื่น

ความถี่ โดยจะต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์สาธารณะในการประกอบกิจการบริการ

ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของคลื่นความถี่ในแต่ละพ้ืนที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับ

แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๓๑) ได้ก าหนดให้มีการสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง

สนับสนุนการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่มีผู้ได้รับอนุญาตไป เพ่ือน ามาจัดสรรใหม่และสนับสนุนการทดแทน ชดใช้ 

หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คลื่นความถี่ 

๒. แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์

ที่  ๖ การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล  

ได้ก าหนดตัวชี้วัดด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ส าคัญ คือ ให้สามารถเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง

ในระบบดิจิตอลได้ภายใน ๔ ปี ตามกรอบเวลาที่ระบุในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  

๓. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้มีการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ การมีโครงข่ายแพร่

สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ  โดยต้องมีโครงข่ายดิจิทัลทีวี

ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน ๑ ปี และมีระบบวิทยุดิจิทัลให้บริการภายใน ๓ ปี 



๓ 

 

 

 

๑.๒ นโยบายรัฐ และพันธกรณีระหว่างประเทศ 

 การส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลผ่าน

การพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงการเพ่ิมการเข้าถึงของประชาชนในการรับบริการ

วิทยุกระจายเสียงผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยุกระจายเสียงที่มีความครอบคลุมและมีคุณภาพสูงขึ้นมีความ

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยและสหประชาชาติ ซึ่งนโยบายรัฐและพันธกรณีระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

๑. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน ได้ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ ๑) มุ่งเน้นที่การพัฒนาเพ่ิมผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่

มูลค่าเพ่ือก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐานการผลิตและบริการที่ โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ 

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตเพ่ือที่จะเพ่ิมรายได้ จากฐานเดิมและต่อยอดไปสู่  

การสร้างฐานรายได้ และ ๒) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ

จะต้องมุ่งสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ช่วยสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม และช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมด้วย 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ได้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาส าคัญ ๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ

พัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม และ ๒) พัฒนาผู้ประกอบกิจการให้เป็น 

ผู้ประกอบกิจการทางเทคโนโลยี 

๓. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ๑๗ ประการของสหประชาชาติ (วาระการพัฒนาภายใน 

ปี ค.ศ. ๒๐๓๐) เป้าหมายที่ ๙: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ๕ แนวทาง คือ ๑) 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของ

มนุษย์ โดยมุ่งให้เกิดการเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมและเท่าเทียม ๒) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าที่ครบวงจร

และยั่งยืน ๓) เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะใน

ประเทศก าลังพัฒนา  และให้มีการรวมกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด ๔) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน

และปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและการใช้

เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ ๕) เพ่ิมการวิจัย



๔ 

 

 

 

ทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะใน

ประเทศก าลังพัฒนา 

๑.๓ สภาพกิจการกระจายเสียงของประเทศไทยในปัจจุบัน 

กิจการกระจายเสียงนับเป็นกิจการสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากประชาชนและมี

อิทธิพลทางเศรษฐกิจและสังคม จากผลส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงของส านักงาน กสทช. 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่าร้อยละ ๔๖ ของประชากรทั้งหมดรับฟังวิทยุกระจายเสียง โดยในกลุ่มประชากรที่ฟัง

วิทยุกระจายเสียงร้อยละ ๔๙.๓๔ ของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงทั้งหมดเป็นผู้รับฟังวิทยุที่เป็นประจ าที่รับฟัง

วิทยุกระจายเสียงตั้งแต่ ๓-๔ วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป๑ จากข้อมูลดังกล่าวประชาชนจ านวนมากยังคง 

มีความต้องการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในชีวิตประจ าวันอยู่ แต่ด้วยสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ประชาชน

ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการรับฟังวิทยุกระจายเสียงที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากการรบกวนของคลื่นความถ่ี ซึ่งเป็นผล

มาจากการมีผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเป็นจ านวนมาก 

การก าหนดแนวทางการพัฒนากิจการกระจายเสียงนี้ ถือเป็นกลไกส าคัญที่มุ่งแก้ปัญหาและตอบสนอง

ความต้องการใช้งานคลื่นความถี่ของภาคประชาชนโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้มี

การใช้คลื่นความถี่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาการรบกวนของคลื่นความถี่  รองรับ 

ผู้ประกอบกิจการได้มากขึ้น ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมถึงมีการให้บริการในรูปแบบใหม่ ทั้งนีส้ามารถ

ให้บริการกระจายเสียงได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ

ส่งผลให้สัดส่วนจ านวนผู้รับบริการกระจายเสียงในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นได้ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการ

ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงครั้งส าคัญ 

ปัจจุบันกิจการกระจายเสียงภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Radio Broadcasting) ในประเทศไทยมีการแบ่ง

รูปแบบการประกอบกิจการออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก คือ 

(๑) ผู้ประกอบกิจการรายเดิม (ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่ด าเนินการก่อนพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ ) มีการส่งสัญญาณ

                                                           
๑ ผลส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง ในโครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียง ส านักงาน กสทช. 



๕ 

 

 

 

วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก จ านวนทั้งสิ้น ๕๐๖ สถานี แบ่งเป็นสถานีวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) 

๓๑๓ สถานี และสถานีวิทยุระบบ เอ.เอ็ม. (AM) ๑๙๓ สถานี๒  

(๒) ผู้ทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุระบบแอนะล็อก (ผู้ได้รับอนุญาตทดลองตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์  

การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕) มีจ านวนทั้งสิ้น ๔,๑๗๗ สถานี แบ่ง 

ผู้ทดลองประกอบกิจการเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทบริการชุมชน จ านวน ๑๙๖ สถานี ประเภทบริการ

สาธารณะ จ านวน ๗๔๑ สถานี และ ประเภทบริการทางธุรกิจ จ านวน ๓,๒๔๐ สถานี๓ 

๑.๔ ทิศทางการพัฒนากิจการกระจายเสียง 

การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทคือการให้บริการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก และการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยมีทิศทางใน 

การพัฒนาดังต่อไปนี้ 

(๑) การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก ผู้ประกอบกิจการจะต้องด าเนินกิจการด้วย

ตนเองตั้งแต่เริ่มจนจบการให้บริการทุกขั้นตอนหรือที่เรียกว่า Vertical Integration โดยสถานีวิทยุเป็น

ผู้ด าเนินการตั้งแต่ผลิตรายการไปจนถึงการออกอากาศ ซึ่งการพัฒนากิจการกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก

จะมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกทั้งรายเดิมและรายใหม่เข้าสู่ระบบ

ใบอนุญาตและมีการส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

 

ก. ห่วงโซ่ของการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

(๒) การให้บริการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ถือเป็นการปฏิวัติโครงสร้างกิจการกระจายเสียงจาก

เดิม โดยเป็นการแยกโครงสร้างของกิจการกระจายเสียงออกเป็นส่วนๆ หรือที่เรียกว่า Structural Separation 

ตามความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบกิจการโดยแบ่งเป็น ผู้ผลิตรายการ ผู้ให้บริการวิทยุ ผู้ให้บริการโครงข่าย 

                                                           
๒ ผู้ประกอบกิจการที่ด าเนินการอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, https://broadcast.nbtc.go.th/operator/radio 
๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 
https://broadcast.nbtc.go.th/operator/radio 

ผ ้ผลิ 
รายการ ส านีวิทยุ  ผ ้ใ ้บริการ



๖ 

 

 

 

และผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเป็นการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการรายย่อยที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละกระบวนการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดลักษณะและประเภทของ

กิจการกระจายเสียงของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

ซึ่งการพัฒนากิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลจะน าไปสู่การเริ่มให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล  

 

ข. ห่วงโซ่ของการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจการวิทยุกระจายเสียง นอกจากจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ 

คลื่นความถี่วิทยุให้สามารถรองรับช่องรายการที่มากขึ้น และเพ่ิมคุณภาพในการรับสัญญาณให้ดีขึ้นแล้ว ถือได้

ว่าเป็นกลไกส าคัญที่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรมมากขึ้น ท าให้ลดการผูกขาดจาก 

ผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ เพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการรายอ่ืน ผู้ผลิตรายการมีทางเลือกในการเข้าถึงช่องทาง

ที่จะเผยแพร่รายการไปยังประชาชนได้กว้างขวาง และตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น รวมถึงรายการที่จะสร้าง

ความหลากหลายของเนื้อหาและบริการรูปแบบใหม่ๆ เช่น บริการสื่อประสม บริการแบบปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น 

อันจะส่งผลดีต่อกิจการกระจายเสียงโดยภาพรวมและประชาชนผู้รับบริการ 

 แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. …) จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมกิจการ 

กระจายเสียงของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดนโยบายส าคัญ เช่น 

นโยบายด้านเทคโนโลยี นโยบายด้านการบริหารคลื่นความถี่ นโยบายด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

นโยบายด้านการอนุญาตประกอบกิจการ นโยบายด้านการทดลองระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 

ในระบบดิจิตอล และนโยบายด้านการส่งเสริมกิจการกระจายเสียง รวมทั้งมีความสอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาของแผนและนโยบายระดับชาติ   

ผ ้ผลิ 
รายการ

ผ ้ให้บริการ
วิทยุ  ผ ้ใ ้บริการผ ้ให้บริการ

โ รงข่าย

ผ ้ให้บริการ
สิ่งอ านวย

 วามสะ วก
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๒. วั  ุประสง  ์

๑. เพ่ือพัฒนากิจการกระจายเสียงของประเทศให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ให้ รองรับ 

ความต้องการใช้งานคลื่นความถี่ของภาคประชาชนและความจ าเป็นพ้ืนฐานในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และต่อยอดไปสู่การพัฒนา

ประเทศ 

๒. เพ่ือให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการรบกวนซึ่งกันและกันของการใช้

คลื่นความถี่ สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายร่วมกัน ลดการลงทุน

ซ้ าซ้อน 

๓. เพ่ือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในการให้บริการข้อมูล และ

บริการสื่อประสม 

๔. เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนสามารถรับบริการกระจายเสียงได้อย่างทั่วถึง 

๕. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการประกอบกิจการกระจายเสียง ลดการผูกขาด  และสร้างกลไกให้เกิด 

การแข่งขันในกิจการกระจายเสียงโดยเสรีและเป็นธรรม 

๓. นโยบายการพัฒนากิจการกระจายเสียง 

การก าหนดนโยบายในการพัฒนากิจการกระจายเสียง เพ่ือสร้างความชัดเจนในกระบวนการพัฒนา

กิจการกระจายเสียงของประเทศให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓.๑ นโยบายที่ ๑  ้านเท โนโลยี 

 การก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงภาคพ้ืนดินทั้งในระบบ 

แอนะล็อกและในระบบดิจิตอล เพ่ือเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ 

การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการลงทุนของผู้ส่งและ

ด้านผู้รับ และสร้างความชัดเจนให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

๓.๑.๑ มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ก าหนดให้มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลตามข้อเสนอแนะ

ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU-R BS.1114 System A (DAB+) เป็นมาตรฐานการรับส่ง

สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  
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๓.๑.๒ มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

ก าหนดให้มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ .เอ็ม. (AM) และระบบ 

เอฟ.เอ็ม. (FM) เป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

๓.๑.๓ มาตรฐานอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ก าหนดให้มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ที่เก่ียวข้อง 

๓.๒ นโยบายที ่๒  ้านการบริหาร ลื่น วาม ี่ 

 การก าหนดแนวทางในการบริหารจัดทรัพยากรคลื่นความถี่ของชาติจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยการจัดท าแผนความถี่วิทยุเพ่ือรองรับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล

ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน และสอดคล้องกับพันธกรณี

ระหว่างประเทศ 

๓.๒.๑ คลื่นความถี่ส าหรับกิจการกระจายเสียง 

(๑) การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ก าหนดให้ใช้คลื่นความถี่ 

ในย่านความถี่สูงมากแบนด์สาม (VHF Band III) ตั้งแต่ ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง ๒๓๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 

ตามตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  

(๒) การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก ระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) 

ก าหนดให้ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่สูงมากแบนด์สอง (VHF Band II) ตั้งแต่ ๘๗ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 

๑๐๘ เมกะเฮิรตซ์  (MHz) และระบบ เอ.เอ็ม. (AM) ก าหนดให้ใช้คลื่นความถี่ ในย่านความถี่ กลาง  

(Medium Frequency: MF) ตั้งแต่ ๕๒๖.๕ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ถึง ๑๖๐๖.๕ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ตามตาราง

ก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ 

๓.๒.๒ แนวทางในการจัดท าแผนความถ่ีวิทยุและหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ 

๓.๒.๒.๑ ก าหนดให้หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับการบริการวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบแอนะล็อกให้สอดคล้องกับแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่และตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ 



๙ 

 

 

 

๓.๒.๒.๒ ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่

ส าหรับการบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ดังนี้ 

(๑) การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล พิจารณาใช้โครงข่าย 

ความถี่เดียว (Single Frequency Network: SFN) และโครงข่ายหลายความถี่ (Multi Frequency Network 

: MFN) ส าหรับบริการในระดับชาติ และพิจารณาใช้โครงข่ายหลายความถี่ระดับท้องถิ่นตามความเหมาะสม 

โดยค านึงถึงการใช้งานคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

(๒) ให้รองรับความจ าเป็นในการใช้งานคลื่นความถี่ในห้วงเวลาที่ยังมีการออกอากาศ  

วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ยุติบางส่วน และยุติทั้งหมด 

(๓) มีการป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน และมีการใช้งานคลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกร่วมกัน 

(๕) ค านึงถึงการใช้งานคลื่นความถี่และข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(๖) ให้บริการทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดยอิงเขตบริการจากพ้ืนที่เชิงเทคนิค รวมทั้ง

ต้องจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับช่วงเวลาการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

รายละเอียดแผนคลื่นความถี่ส าหรับกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเป็นตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เก่ียวข้อง 

๓.๒.๓ ก าหนดให้มีการจัดท าแผนคลื่นความถ่ีวิทยุกระจายเสียง ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.  (FM) ในย่านความถี่สูงมาก 

แบนด์สอง  (VHF Band II)  

(๒) จัดท าแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. (AM) ในย่านความถี่ในย่าน 

ความถี่กลาง (Medium Frequency: MF)  
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 (๓) จัดท าแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ในย่านความถี่สูงมากแบนด์สาม  

(VHF Band III) และจัดท าแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ  

ในย่านความถี่สูงมากแบนด์สาม  (VHF Band III)  

(๔) พิจารณาจัดท าแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบคลื่นสั้น (Short Wave) ในย่าน

ความถี่ในย่านความถ่ีกลาง (Medium Frequency: MF)  

การจัดท าแผนคลื่นความถี่ส าหรับกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลให้สอดคล้องกับ 

แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่และตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และเป็นตามประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เก่ียวข้อง 

๓.๓ นโยบายที่ ๓  ้านการอนุญา ให้ใ ้ ลื่น วาม ี่ 

 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเป็นการเพ่ิมโอกาสการประกอบกิจการกระจายเสียง ลดการผูกขาด และ

สร้างกลไกให้เกิดการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงโดยเสรีและเป็นธรรม 

๓.๓.๑ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการให้บริการกระจายเสียง ประเภททางธุรกิจจะด าเนินการ

คัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่๔ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด 

๓.๓.๒  การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการให้บริการกระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะ 

จะต้องค านึงถึงหน้าที่ตามกฎหมายหรือความจ าเป็นเพ่ือบริการสาธารณะ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด 

๓.๓.๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการให้บริการกระจายเสี ยง ประเภทบริการชุมชน  

ให้ค านึงถึงความต้องการที่หลากหลาย ความพร้อม และประโยชน์สาธารณะของชุมชน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศก าหนด 

                                                           
๔ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ 



๑๑ 

 

 

 

๓.๔ นโยบายที่ ๔  ้านการอนุญา ประกอบกิจการ 

 ก าหนดให้มีแนวทางในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล 

ดังนี้ 

๓.๔.๑ การอนุญาตให้บริการกระจายเสียง การอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง และ 

การอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด 

๓.๔.๒ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการบริการกระจายเสียงเป็นผู้ได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ 

และสิทธิในการประกอบกิจการ 

๓.๔.๓ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิในการเป็น  

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มี ให้ใช้ และให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม๕ 

๓.๔.๔ ผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลจะได้รับอนุญาตให้บริการ

แบบประยุกต์ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติก าหนด 

๓.๔.๕ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการบริการกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกอาจสร้างหรือจัดหา

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียง เพ่ือใช้ในการให้บริการกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกของตนเองได้  

โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด  

๓.๔.๖ การก าหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอล จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด 

                                                           
๕ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 



๑๒ 

 

 

 

๓.๕ นโยบายที่ ๕  ้านการท ลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ ิจิ อล  

 การก าหนดให้มีการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือทดลองระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในเชิงเทคนิคและรูปแบบ  

การให้บริการในช่วงแรกตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด 

๓.๕.๑  การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล จะพิจารณาอนุญาตให้มีการ

ทดลองการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระดับชาติเป็นล าดับแรก และจะพิจารณาอนุญาต

ให้มีการทดลองระบบส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่นในล าดับถัดไป  ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติก าหนด  

(๑) รูปแบบการทดลองรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่น ต้องค านึงถึงจ านวนโครงข่ายที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ พ้ืนที่ส าหรับท าการทดลองฯ และ 

การประเมินผลการทดลองฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด 

 (๒) การออกอากาศคู่ขนาน (Simulcast) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด  

๓.๕.๒ การคัดเลือกผู้ทดลองให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  จะพิจารณาจาก 

ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ ด้านการเงิน ด้านเทคนิค และ/หรือ เงื่อนไขอ่ืนตามที่คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด ทั้งนี้การคัดเลือกผู้ทดลองฯ  

จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด 

๓.๕.๓ การยุติการทดลองระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

(๑) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การยุติการทดลองการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอลระดับชาติ จากอัตราการเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และสัดส่วนผู้ฟัง



๑๓ 

 

 

 

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และ/หรือ เงื่อนไขอ่ืนตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด   

(๒) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การยุติการทดลองการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่น จากอัตราการเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในพ้ืนที่ และสัดส่วน

ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในพื้นที่ และ/หรือ เงื่อนไขอ่ืนตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด 

๓.๖ นโยบายที่ ๖  ้านการส่งเสริมกิจการกระจายเสียง 

จัดให้มีการส่งเสริมกิจการกระจายเสียง โดยครอบคลุมทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภคเพ่ือให้เกิด

การส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้ประกอบกิจการ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนและ 

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

๓.๖.๑ ก าหนดแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง  รวมทั้ง 

ผู้ประกอบกิจการในช่วงทดลองการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาใน

อุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

๓.๖.๒  ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม และป้องกันมิให้มีการกระท า

อันเป็นการผูกขาด หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียง เพ่ือให้

สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

๓.๖.๓ ก าหนดแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสื่อในกิจการกระจายเสียงทั้งในระบบ

แอนะล็อกและดิจิตอล เพ่ือให้มีเนือ้หาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

๓.๖.๔ การก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบ

กิจการ 

๓.๖.๕ จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ให้ประชาชนและ 

ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 



๑๔ 

 

 

 

๓.๖.๖ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกระจายเสียงอาจพิจารณาด าเนินการผ่านกลไกของ

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

(กองทุน กทปส.) หรือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด 

๓.๖.๗ การก าหนดเงื่อนไขเพ่ือน าไปสู่การพิจารณาจัดท านโยบายยุติการให้บริการกระจายเสียงใน

ระบบแอนะล็อก และการสนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงบริการกระจายเสียง โดยค านึงถึงความพร้อมของ

ประชาชน ความพร้อมของผู้ประกอบกิจการ ความพร้อมของเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล และความพร้อมของประเทศโดยรวมภายในระยะเวลา ๕ ปี โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้

เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด 

๔. แนวทางปฏิบั ิและการประเมินผล 

 เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนการพัฒนากิจการกระจายเสียง และสามารถติดตามประเมิน

ผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติและการประเมินผลไว้ ดังนี้ 

 (๑) ให้น าแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. …) ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการจัดท า

แผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ 

(๒) ให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดในแผนพัฒนากิจการ  

กระจายเสียง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. …) และพิจารณาปรับปรุงแผนการพัฒนากิจการกระจายเสียงนี้ ให้มีความ

ทันสมัยและเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
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4.3 แนวป ิบัติของ (ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 

ในบทนี้ที่ปรึกษำได้อธิบำยถึงรำยละเอียดของแต่ละประเด็นที่ส ำคัญในแต่ละนโยบำยที่อยู่ใน (ร่ำง) 

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ (พ.ศ. ..) เพ่ือสร้ำงควำมชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติให้แก่ส ำนักงำน 

กสทช. และยังได้ระบุเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ละนโยบำยเพ่ือให้เห็นถึงเป้ำหมำยในเชิงผลลัพธ์ได้อย่ำง

ชัดเจน รำยละเอียดของแนวปฏิบัติในแต่ละนโยบำย มีดังนี้ 

4.3.1 นโยบายที ่1 ด้านเทคโนโลยี 

นโยบำยที่  1  ด้ ำนเทคโนโลยี เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยี ในกำร รับส่ งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงภำคพ้ืนดินทั้งในระบบแอนะล็อกและในระบบดิจิตอล เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองประโยชน์

สำธำรณะ และช่วยให้กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ทั้งด้ำนกำรลงทุนของผู้ส่งและด้ำนผู้รับ และสร้ำงควำมชัดเจนให้กับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่

เกี่ยวข้อง 

เป าประสงค์ 

1. เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีที่เป็นมำตรฐำนสำกล ส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล  

2. เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีของกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล 

ภำยในปีที่ 2 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

2. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. เรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 

ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

3. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. เรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

4. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. วำ่ด้วยเรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคส ำหรับเครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ภำยในปีที่ 3 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 
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ที่ปรึกษำได้จัดท ำแนวปฏิบัติในนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักงำน กสทช. โดยแนวปฏิบัติดังกล่ำวประกอบไปด้วย 3 ประเด็นส ำคัญ ได้แก่ 1) กำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 2) กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และ 3) อุปกรณ์

รับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 
รูปที่ 4-8: ภำพรวมนโยบำยดำ้นเทคโนโลย ี

ประเด็นส าคัญท่ี 1.1 การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ก ำหนดให้มำตรฐำนกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลตำมข้อเสนอแนะของสหภำพ

โทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ ITU-R BS.1114 System A (DAB+)   

ในปัจจุบันวิทยุกระจำยเสียงระบบ DAB+ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้อย่ำงแพร่หลำยกว่ำ 22 ประเทศทั่ว

โลก และมีมำกกว่ำ 25 ประเทศที่ก ำลังอยู่ในขั้นตอนกำรทดลองและทดสอบระบบ DAB+ ซึ่งข้อดีของ

เทคโนโลยีนี้คือ มีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรได้มำกถึง 18 ช่องรำยกำรต่อ 1 โครงข่ำยซึ่ง ถือว่ำสำมำรถ

ให้บริกำรช่องได้มำกกว่ำเทคโนโลยีอ่ืนเป็นอย่ำงมำก เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี DRM ซึ่งให้บริกำรได้เพียง  

3-4 ช่องรำยกำรต่อหนึ่งโครงข่ำยเท่ำนั้น ดังนั้นระบบ DAB+ มีควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนมำกกว่ำเทคโนโลยีอ่ืน 

จำกต้นทุน ค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำบ ำรุงรักษำได้ที่น้อยกว่ำ เมื่อเปรียบเทียบกันเทคโนโลยีอ่ืนในจ ำนวนช่อง

นโยบายดา้นเทคโนโลยี

ก าหนดให้มาตรฐานการรับสง่สัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง ระบบแอนะล็อกเป นระบบ 
เอ เอ็ม  (AM) และ ระบบ เอฟ เอ็ม  (FM) 

ก าหนดให้มาตรฐานทางเทคนิคข้ันพื้นฐาน
ของเครื่องรับสญัญาณวิทยุกระจายเสียง

ในระบบดิจิตอลเป นไปตามเงื่อนไขที่
กสทช  ก าหนด 

1.1 การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอล

1.2 การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบแอนะล็อก

1.3 อุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสยีง
ในระบบดิจิตอล

1

ก าหนดให้มาตรฐานการรับสง่สัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอลตาม

ข้อเสนอแนะของ ITU-R BS.1114 
System A (DAB+)

วัตถุประสงค:์ 
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถใช้บริการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล
ได้อย่างมีคุณภาพ
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รำยกำรที่เท่ำกัน นอกจำกนี้อุปกรณ์รับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB/DAB+ มีจ ำนวนยอดขำยและ 

จ ำนวนรุ่นของอุปกรณ์รับสัญญำณที่มำกกว่ำ รวมทั้งรำคำที่ถูกกว่ำอุปกรณ์รับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบอ่ืนเป็นอย่ำงมำก84 ในปัจจุบันมีผู้ผลิตเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB/DAB+ อยู่เป็น

จ ำนวนมำกซึ่งสำมำรถผลิตเครื่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB/DAB+ ได้ทุกรูปแบบตำมควำมต้องกำร 

ประเด็นส าคัญท่ี 1.2 การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

ก ำหนดให้มำตรฐำนกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบแอนะล็อกเป็นระบบ เอ .เอ็ม. (AM) 

และระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM)  

กำรก ำหนดให้มำตรฐำนกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบแอนะล็อก ยังคงเป็นระบบ เอ.เอ็ม. 

(AM) และระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) เช่นเดียวกับท่ีมีกำรใช้อยู่ในปัจจุบัน กำรก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีดังกล่ำว

จะช่วยส่งผลให้ประชำชนกว่ำร้อยละ 46 ที่เลือกรับฟังวิทยุกระจำยเสียงทั้งในระบบ เอ.เอ็ม. (AM) และระบบ 

เอฟ.เอ็ม. (FM)85 สำมำรถรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกผ่ำนเครื่องรับที่ตนเองมีอยู่ได้  

ประเด็นส าคัญท่ี 1.3 อุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ก ำหนดให้มำตรฐำนทำงเทคนิคขั้นพ้ืนฐำนของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ กสทช. ก ำหนด  

4.3.2 นโยบายที่ 2 ด้านการบริหารคลื่นความถี่ 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ เป็นกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดทรัพยำกรคลื่น

ควำมถี่ของชำติจะต้องเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรจัดท ำแผนควำมถี่วิทยุเพ่ือรองรับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่น  โดยค ำนึงถึงประโยชน์

สูงสุดของประชำชน และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 

 

 

                                           
84 ที่มำ: Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial Radio Service in Thailand, ITU, 2014 
85 ที่มำ: รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง, ส ำนักงำน กสทช., 2560 



  

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 195 

เป าประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีกำรก ำหนดช่วงคลื่นควำมถี่ที่เหมำะสมส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงทั้งในระบบ  

แอนะล็อก และระบบดิจิตอล  

2. เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ให้มีประสิทธิภำพ และป้องกันกำร

รบกวนกันของผู้ใช้งำนคลื่นควำมถีร่ำยอื่นทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

3. เพ่ือรองรับกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำรกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบแอนะล็อกและระบบ

ดิจิตอล 

ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. เรื่องแผนควำมถี่วิทยุกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือกำรทดลอง

หรือทดสอบ ภำยในปีที่ 1 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

2. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุในระบบดิจิตอล 

ภำยในปีที่ 2 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

3. ร้อยละของคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ที่ถูกคืนโดยผู้ให้บริกำร

โทรทัศน์ภำคพ้ืนดินระบบแอนะล็อก ภำยในปีที่ 3 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

4. ร้อยละของคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ที่ถูกน ำไปจัดสรรส ำหรับ 

กำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลตำมแผนคลื่นควำมถ่ี ภำยในปีที่ 3 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

5. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุในระบบ เอ.เอ็ม 

(AM) ภำยในปีที่ 2 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

6. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. เรื่องแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุในระบบ เอฟ.เอ็ม (FM) 

ภำยในปีที่ 2 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

7. มีกำรจัดท ำแนวทำงในกำรคืนคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง (VHF Band II) ภำยในปีที่ 

5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ที่ปรึกษำได้จัดท ำแนวปฏิบัติในนโยบำยด้ำนกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในกำร

ด ำเนินงำนของส ำนักงำน กสทช. โดยแนวปฏิบัติดังกล่ำวประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วย 3 ประเด็นส ำคัญ 
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ได้แก่ 1) คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียง 2) หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่

วิทยุกระจำยเสียง และ 3) กำรจัดท ำแผนคลื่นควำมถ่ีวิทยุกระจำยเสียง 

 
รูปที่ 4-9: ภำพรวมนโยบำยดำ้นกำรบริหำรคลื่นควำมถี ่

ประเด็นส าคัญท่ี 2.1 คลื่นความถี่ส าหรับกิจการกระจายเสียง 

1) ก าหนดช่วงคลื่นความถี่ส าหรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ก ำหนดให้ใช้คลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่สูงมำก

แบนด์สำม (VHF Band III) ตั้งแต่ 174 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 230 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตำมตำรำงก ำหนด

คลื่นควำมถี่แห่งชำติ  

กำรก ำหนดช่วงคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวเพ่ือให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสืบเนื่องมำจำก

กำรเลือกใช้เทคโนโลยี DAB+ ในกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลตำมข้อเสนอแนะของ 

ITU เทคโนโลยีดังกล่ำวจะรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงผ่ำนช่วงคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม 

(VHF Band III) ซึ่งจะสำมำรถใช้งำนได้หลังจำกมีกำรยุติกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก 

(Analog Switch over: ASO) ตำมแผนกำรยุติกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก 

นโยบายดา้นการบริหารคลืน่ความถี่

คลื่นความถี่ส าหรับวิทยุกระจายเสยีง
ระบบดิจิตอล
• VHF Band III (174 - 230 MHz)

คลื่นความถี่ส าหรับวิทยุกระจายเสยีง
ระบบแอนะล็อก
• VHF Band II (87 - 108 MHz)

 ส ำหรับระบบ FM
• Medium Wave  

(526.5 - 1606.5 kHz) 
ส ำหรับระบบ AM

2.1 คลื่นความถี่ส าหรับกจิการ
กระจายเสียง

2.3 การจัดท าแผนคลืน่
ความถี่วิทยุกระจายเสียง

2

แผนควำมถี่วิทยุกิจกำร
กระจำยเสียง
ระบบ FM

1

แผนควำมถี่วิทยุกิจกำร
กระจำยเสียง
ระบบ AM

แผนควำมถี่วิทยุกิจกำร
กระจำยเสียงระบบ

ดิจิตอล DAB+ 
(ส ำหรับกำรทดลองฯ 
และให้บริกำรจริง)

แผนควำมถี่วิทยุกิจกำร
กระจำยเสียงระบบ

คลื่นสั้น (Short Wave)

 

 

4

2.2 แนวทางในการจดัท าแผนความถีแ่ละหลักเกณ ์การใช้คลื่นความถี่

• ใช้ประโยชน์จำกโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเดิม และมีกำรใช้โครงข่ำย
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร่วมกัน

• ค ำนึงถึงกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่และข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน
• ให้บริกำรทั้งระดับชำติ และระดับท้องถิ่น โดยอิงเขตบริกำรจำกพ้ืนที่เชิงเทคนิค

• กำรใช้ระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแบบ SFN 
เป็นหลัก และเลือกระบบ MFN ตำมควำมเหมำะสม

• ให้รองรับควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ในห้วงเวลำที่ยังมีกำร
ออกอำกำศวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ยุติบำงส่วน และยุติทั้งหมด

• กำรป้องกันกำรรบกวนซึ่งกันและกัน

1. ก าหนดให้หลักเกณ ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับการบริการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะลอ็กให้เป นไปตามแผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียงที่เกี่ยวข้อง

2. ก าหนดแนวทางในการจดัท าแผนความถี่วิทยุและหลกัเกณ ์การใช้
คลื่นความถี่ส าหรับการบริการวิทยุกระจายเสยีงในระบบดิจิตอล ดังนี้
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2) ก าหนดช่วงคลื่นความถี่ส าหรับวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) ก ำหนดให้ใช้คลื่น

ควำมถี่ในย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง (VHF Band II) ตั้งแต่ 87 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 108 เมกะเฮิรตซ์ 

(MHz) และระบบ เอ.เอ็ม. (AM) ก ำหนดให้ใช้คลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่กลำง (Medium Frequency: MF) 

ตั้งแต่ 526.5 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ถึง 1,606.5 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ตำมตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ  

กำรก ำหนดช่วงคลื่นดังกล่ำวเพ่ือให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก สืบเนื่องมำจำกช่วง

คลื่นดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ เอ.เอ็ ม. (AM) 

และ ระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกมีให้บริกำรอยู่ใน

ปัจจุบัน อีกทั้งคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวยังคงมีผู้ประกอบกิจกำรที่ต้องกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อกเป็นจ ำนวนมำก  

ประเด็นส าคัญท่ี 2.2 แนวทางในการจัดท าแผนความถี่วิทยุและหลักเกณ ์การใช้คลื่นความถี่ 

1) ก าหนดหลักเกณ ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับการบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกให้

เป็นไปตำมแผนแม่บทบริหำรคลื่นควำมถ่ีและตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ  

2) ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนความถี่วิทยุและหลักเกณ ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับการบริการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

1. กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล พิจำรณำใช้โครงข่ำยควำมถี่เดียว (Single 

Frequency Network : SFN) เป็นหลัก และโครงข่ำยหลำยควำมถี่ (Multi Frequency Network : 

MFN) ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด ตำมกำรใช้งำน

คลื่นควำมถี่ของแต่ละพ้ืนที ่ดังนั้นกำรเลือกใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลในบำงพ้ืนที่อำจจะต้องมีควำมแตกต่ำงจำกพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยเฉพำะในพ้ืนที่ที่ติดกับ

ประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น พ้ืนที่ชำยแดนที่ติดกับประเทศมำเลเซียที่ได้มีกำรท ำข้อตกลงในกำรใช้คลื่น

ควำมถี่ในแถบชำยแดน ท ำให้ในปัจจุบันคลื่นควำมถี่ส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลถูกจ ำกดั 
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2. ให้รองรับควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ในห้วงเวลำที่ยังมีกำรออกอำกำศวิทยุโทรทัศน์ใน

ระบบแอนะล็อก ยุติบำงส่วน และยุติทั้งหมด 

3. มีกำรป้องกันกำรรบกวนซึ่งกันและกัน และมีกำรใช้งำนคลื่นควำมถ่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ใช้ประโยชน์จำกโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกำรใช้

ประโยชน์จำกโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร่วมกัน 

5. ค ำนึงถึงกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่และข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

6. ให้บริกำรทั้งระดับชำติ และระดับท้องถิ่น โดยอิงเขตบริกำรจำกพ้ืนที่เชิงเทคนิค รวมทั้งต้องจัดสรร

คลื่นควำมถี่ส ำหรับช่วงเวลำกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ประเด็นส าคัญท่ี 2.3 การจัดท าแผนคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง 

1) แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) 

จัดท ำแผนควำมถี่วิทยุกระจำยเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) ในย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง  

(VHF Band II) ที่สอดคล้องกับกำรก ำหนดช่องควำมถี่วิทยุ และเงื่อนไขกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่วิทยุส ำหรับ

กิจกำรกระจำยเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 

และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติที่เก่ียวข้อง  

กำรจัดท ำแผนดังกล่ำวมีจุดประสงค์เพ่ือรองรับกำรใช้งำนของคลื่นควำมถี่ส ำหรับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) และเพ่ือป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในภำพรวม ซึ่งแผนควำมถี่วิทยุ  

กิจกำรกระจำยเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) ได้มีกำรประกำศใช้แล้วในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่  

17 พฤษภำคม พ.ศ. 2560  

2) แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. (AM)  

จัดท ำแผนควำมถ่ีวิทยุกระจำยเสียงระบบ เอ.เอ็ม. (AM) ในย่ำนควำมถี่ในย่ำนควำมถี่กลำง (Medium 

Frequency: MF) ที่สอดคล้องกับกำรก ำหนดช่องควำมถี่วิทยุ และเงื่อนไขกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่วิทยุส ำหรับ

กิจกำรกระจำยเสียงระบบ เอ.เอ็ม. (AM) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 

และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติที่เก่ียวข้อง 
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กำรจัดท ำแผนดังกล่ำวมีจุดประสงค์เพ่ือรองรับกำรใช้งำนของคลื่นควำมถี่ส ำหรับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบ เอ.เอ็ม. (AM) และเพ่ือป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่อำจจะเกิดขึ้นได้  

อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในภำพรวม  

3) แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

จัดท ำแผนควำมถี่วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ที่

สอดคล้องกับกำรก ำหนดช่องควำมถี่วิทยุ และเงื่อนไขกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่วิทยุส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียง

ระบบดิจิตอล ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม

แห่งชำติที่เกี่ยวข้อง และจัดท ำแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือกำรทดลองใน

ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ที่สอดคล้องกับกำรก ำหนดช่องควำมถี่วิทยุ และเงื่อนไขกำรใช้

งำนคลื่นควำมถี่วิทยุส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือกำรทดลอง โดยค ำนึงถึงกำรป้องกันกำรใช้

ควำมถี่วิทยุไม่ให้รบกวนกิจกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำร

กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติที่เก่ียวข้อง  

กำรจัดท ำแผนดังกล่ำวมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมชัดเจนในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่ผู้ที่ต้องกำร

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องส ำหรับกำรเริ่มให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและกำรทดลองหรือทดสอบระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล เนื่องจำกกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีเงื่อนไขต่ำงๆ ที่อำจมีควำมแตกต่ำง

จำกช่วงทดลองหรือทดสอบระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยในแผนกำรทดลองฯ  

จะครอบคลุมทั้งในห่วงเวลำที่ยังมีกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกอยู่ และในห้วงเวลำที่มี

กำรยุติกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกแล้วทั้งหมด (ภำยในกลำงปี พ.ศ. 2561) และเพ่ือ

เป็นกำรป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่ระหว่ำงกำรบริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกที่ยังมีอยู่

ในปัจจุบันและกำรทดลองหรือทดสอบระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก  

โดยคลื่นควำมถี่ที่สำมำรถน ำไปใช้กำรทดลองหรือทดสอบระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อกได้นั้นจะมีแตกต่ำงกันออกไปตำมพ้ืนที่ และก ำลังส่งออกอำกำศสูงสุดของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงก็

จะแตกต่ำงกันตำมพ้ืนที่เช่นกัน และหลังจำกกำรมียุติกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกแล้ว

ทั้งหมด ข้อก ำหนดในกำรใช้คลื่นควำมถี่และก ำลังส่งออกอำกำศสูงสุดของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงอำจจะมี  



  

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 200 

กำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรทดสอบระบบรับส่งสัญญำณและเพ่ิมควำมครอบคลุมให้มำก

ยิ่งขึ้น 

4) แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบคลื่นสั้น 

พิจำรณำจัดท ำแผนควำมถี่วิทยุกระจำยเสียงระบบคลื่นสั้น (Short Wave) ในย่ำนควำมถี่กลำง 

(Medium Frequency: MF) โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 

กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติก ำหนด 

กำรพิจำรณำจัดท ำแผนดังกล่ำวจะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำนของคลื่นควำมถี่วิทยุกิจกำร

กระจำยเสียงระบบคลื่นสั้นตำมตำรำงแผนคลื่นควำมถี่ของชำติ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สำมำรถตอบสนอง 

ควำมต้องกำรใช้งำนของผู้ประกอบกิจกำรที่ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบคลื่นสั้นในปัจจุบัน 

4.3.3 นโยบายที ่3 ด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เป็นกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เป็นกำรเพ่ิมโอกำส

กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง ลดกำรผูกขำด และสร้ำงกลไกให้เกิดกำรแข่งขันในกิจกำรกระจำยเสียงโดย

เสรีและเป็นธรรม 

เป าประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรทดลองให้บริกำรกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

2. เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียงทั้งในระบบ  

แอนะล็อกและดิจิตอล 

3. เพ่ือให้มีอนุญำตกำรใช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุทั้งในระบบแอนะล็อกและดิจิตอล 

ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

2. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุ 

ในระบบแอนะล็อก ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 
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3. ร้อยละของคลื่นควำมถี่ที่มีกำรอนุญำตให้ใช้จำกคลื่นควำมถี่ที่มีกำรจัดสรรไว้ส ำหรับกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลทั้งหมด  

4. ร้อยละของคลื่นควำมถี่ที่มีกำรอนุญำตให้ใช้จำกคลื่นควำมถี่ที่มีกำรจัดสรรไว้ส ำหรับกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกท้ังหมด 

ที่ปรึกษำได้จัดท ำแนวปฏิบัติในนโยบำยด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในกำร

ด ำเนินงำนของส ำนักงำน กสทช. โดยแนวปฏิบัติดังกล่ำวประกอบไปด้วย 3 ประเด็นส ำคัญ ได้แก่ 1) กำร

อนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภททำงธุรกิจ 2) กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ใน

กำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทบริกำรสำธำรณะ และ 3) กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำร

กระจำยเสียง ประเภทบริกำรชุมชน 

 
รูปที่ 4-10: ภำพรวมนโยบำยด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี ่

 

 

 

นโยบายดา้นการอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี่

3.1 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ในการให้บริการกระจายเสยีง 

ประเภททางธุรกิจ

ส านักงาน กสทช  ประกาศเชิญชวน
โดยทั่วไปให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล

ประมูลคลื่นความถี่

ส านักงาน กสทช  ประกาศเชิญชวนโดยทั่วไปให้ผู้สนใจเข้าร่วมการคัดเลอืก

50%50%

ใบอนุญาตระดับชาติ ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น

30%

50%

20%

สำธำรณะ ธุรกิจ
ชุมชน

ผู้ที่ให้ความสนใจส่งเอกสารเพื่อรับการพิจารณา

3

3.  การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ในการให้บริการกระจายเสยีง 

ประเภทบริการสาธารณะ

3. การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ในการให้บริการกระจายเสยีง 

ประเภทบริการชุมชน

แนวทางป ิบัต:ิ ก าหนดเกณ ์การพิจารณาคัดเลอืกผู้ที่จะได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถี่
ในการให้บริการกระจายเสยีง ประเภทสาธารณะ และชุมชน ดังนี้
• ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ
• ลักษณะของบริการและแผนการให้บริการ
• ความพร้อมด้านการเงิน
• ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
• ผลกระทบจากการเข้าสู่ตลาดและการแข่งขันในตลาด

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดสัดส่วนของประเภท
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ดังนี้

จะด ำเนินกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรประมูล
คลื่นควำมถ่ี ทั้งน้ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ

เงือนไขที่ กสทช  ประกำศก ำหนด

จะต้องค ำนึงถึงหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรือ
ควำมจ ำเป็นเพ่ือบริกำรสำธำรณะ ทั้งน้ีตำมหลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเง่ือนไขที่ กสทช  ประกำศก ำหนด

ให้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรที่หลำกหลำย ควำมพร้อม 
และประโยชน์สำธำรณะของชุมชน ทั้งน้ีตำม

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขที่ กสทช  ก ำหนด
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ประเด็นส าคัญท่ี 3.1 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการให้บริการกระจายเสียงประเภททางธุรกิจ 

 กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภททำงธุรกิจจะด ำเนินกำรคัดเลือก

โดยวิธีกำรประมูลคลื่นควำมถี่86 ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 

กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติประกำศก ำหนด  

ประเด็นส าคัญท่ี 3.2 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการให้บริการกระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะ 

กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทบริกำรสำธำรณะ จะต้องค ำนึงถึง

หน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือควำมจ ำเป็นเพ่ือบริกำรสำธำรณะ ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่

คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติประกำศก ำหนด 

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดวิธีการและเกณ ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ในการให้บริการกระจายเสียง ประเภทสาธารณะ และชุมชน ดังนี้ 

1) ส ำนักงำน กสทช. ประกำศเชิญชวนผู้ประกอบกิจกำร โดยผู้ประกอบกิจกำรที่สนใจนั้นจะต้องท ำ

กำรส่งเอกสำรเพื่อรับกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์และข้อก ำหนดต่ำงๆ 

2) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและข้อก ำหนดส ำหรับกำรคัดเลือกผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลประเภทบริกำรสำธำรณะ และประเภทบริกำรชุมชน มีดังนี ้

2.1) มีควำมพร้อมด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรช่องรำยกำร  

2.2) สำมำรถให้บริกำรที่ดีและมีคุณภำพแก่ผู้รับฟัง โดยจะต้องท ำกำรระบุประเภทของรำยกำรที่

ต้องกำรออกอำกำศ  

2.3) มีควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน 

2.4) มีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี โดยจะต้องมีควำมพร้อมในกำรเริ่มให้บริกำรช่องรำยกำรภำยใน

ระยะเวลำที่ กสทช. ก ำหนด  

2.5) สำมำรถใช้คลื่นควำมถี่ท่ีได้รับอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นผู้ที่ให้บริกำรที่สนับสนุนให้เกิดกำร

แข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม 

                                           
86 พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๕ 
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รูปแบบกำรคัดเลือกผู้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียงดังกล่ำวเป็น

รูปแบบกำรท ำ Beauty Contest ซึ่งเป็นรูปแบบกำรคัดเลือกที่เคยใช้ในกำรคัดเลือกผู้รับใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรโครงข่ำยโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินระบบดิจิตอลประเภทสำธำรณะ เพ่ือคัดเลือกผู้รับใบอนุญำต

ให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ในด้ำนของเกณฑ์กำรพิจำรณำและ

ข้อก ำหนดในกำรคัดเลือกผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรนั้นจะเป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำที่สำมำรถคัดเลือก

ผู้ประกอบกำรที่มีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ และพร้อมที่จะเป็นผู้รับใบอนุญำตฯ ซึ่งเกณฑ์กำรพิจำรณำ

ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับกรณีศึกษำกำรคัดเลือกผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรเพ่ือท ำกำรออกอำกำศ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในสหรำชอำณำจักรและกรณีศึกษำกำรคัดเลือกผู้ประกอบกิจกำรด้วย

เกณฑ์ต่ำงๆ เพือ่รับใบอนุญำตในกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศออสเตรเลีย 

และประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ประเด็นส าคัญท่ี 3.3 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการให้บริการกระจายเสียง ประเภทบริการชุมชน 

กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทบริกำรชุมชน ให้ค ำนึงถึงควำม

ต้องกำรที่หลำกหลำย ควำมพร้อม และประโยชน์สำธำรณะของชุมชน ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติประกำศ

ก ำหนด 

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดสัดส่วนของประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ดังนี้ 

สัดส่วนของใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ระดับชำติ แบ่งเป็น 1) ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำร

ให้บริกำรกระจำยเสียงประเภททำงธุรกิจร้อยละ 50 และ 2) ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำร

กระจำยเสียงประเภทบริกำรสำธำรณะร้อยละ 50  

สัดส่วนของใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ระดับท้องถิ่น แบ่งเป็น 1) ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ใน

กำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภททำงธุรกิจ ร้อยละ 50 2) ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำร

กระจำยเสียงประเภทบริกำรสำธำรณะ ร้อยละ 30 และ 3) ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำร

กระจำยเสียงประเภทบริกำรชุมชน ร้อยละ 20 

ทั้งนี้ กำรจัดสรรสัดส่วนของใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เป็นไปตำม มำตรำ 49 พ.ร.บ. องค์กร
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จัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม 

พ.ศ. 2553 ซึ่งก ำหนดให้ภำคประชำชนได้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ และไม่แสวงหำก ำไร

ในทำงธุรกิจในกำรประกอบกิจกำรบริกำรชุมชนไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของคลื่นควำมถี่ในแต่ละพ้ืนที่ของ

กำรอนุญำตประกอบกิจกำร 

4.3.4 นโยบายที่ 4 ด้านการอนุญาตประกอบกิจการ 

นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำรเป็นกำรก ำหนดให้มีแนวทำงในกำรอนุญำตประกอบ

กิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล  

เป าประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกส ำหรับผู้

ประกอบกิจกำรรำยเก่ำ และผู้ทดลองประกอบกิจกำร 

2. เพ่ือให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจกำรที่มีควำมพร้อมเป็นผู้ให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล  

ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง  

ในระบบดิจิตอล ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

2. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อก ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

3. มีกำรออกใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

4. มีกำรออกใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

5. มีกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรส ำหรับบริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ที่ปรึกษำได้จัดท ำแนวปฏิบัติในนโยบำยด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำร เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในกำร

ด ำเนินงำนของส ำนักงำน กสทช. โดยแนวปฏิบัติดังกล่ำวประกอบไปด้วย 4 ประเด็นส ำคัญ ได้แก่ 1) รูปแบบ
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ของกำรอนุญำตประกอบกิจกำร และ 2) กำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

3) กำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และ 4) กำรอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำร

โครงข่ำยกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 
รูปที่ 4-11: ภำพรวมนโยบำยด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำร 

ประเด็นส าคัญท่ี 4.1 รูปแบบของการอนุญาตประกอบกิจการ 

กำรอนุญำตประกอบกิจกำร แบ่งเป็น 

(1) ผู้ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรกระจำยเสียงเป็นผู้ได้รับสิทธิในกำรใช้คลื่นควำมถี่ 

และสิทธิในกำรประกอบกิจกำร  

(2) ผู้ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิในกำรเป็น

ผู้ได้รับใบอนุญำตให้มี ให้ใช้ และให้ตั้งสถำนีวิทยุคมนำคม   

รูปแบบของกำรอนุญำตประกอบกิจกำรมีควำมสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม พ.ศ. 

2498 พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พระรำชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำร

นโยบายด้านการอนุญาตประกอบกิจการ4

4.3 การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก

4.2 การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

4.1 รูปแบบของการอนุญาตประกอบกิจการ

• ผู้ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรบริการกระจายเสียงเป็น
ผู้ได้รับสิทธิในกำรใช้คลื่นควำมถี่ และสิทธิในกำร
ประกอบกิจกำร 

• ผู้ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรบริการโครงข่ายกระจำย
เสียงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิในกำรเป็นผูไ้ด้รับใบอนุญำตให้มี 
ให้ใช้ และให้ตั้งสถำนีวิทยุคมนำคม  

รูปแบบของการอนุญาตประกอบกิจการ แบ่งเป น

• ผู้ได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบ
ดิจิตอลจะได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง และให้บริกำรแบบ
ประยุกต์ ตำม กสทช. ก ำหนด

4.4 การอนุญาตประกอบกิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

• ก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรคัดเลือกผู้รับใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงใน
ระบบดิจิตอล และแนวทำงในกำรก ำกับดูแลผู้ไดร้ับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำย
เสียงระบบดิจิตอล โดยอย่ำงน้อยครอบคลุมเรื่อง กำรเช่ำใช้และเชื่อมต่อโครงข่ำย 

แนวทางป ิบัต:ิ

 

เกณ ์การคัดเลือกให้เป นไปตามประกาศ 
กสทช. ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณา
หลักเกณ ์การคัดเลือกที่ส าคัญ เช่น

• แผนกำรให้บริกำร มำตรฐำนกำร
ให้บริกำร และอัตราค่าบริการเช่าใช้
โครงข่าย

• ควำมพร้อมด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ
• ควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน
• ควำมพร้อมด้ำนกำรให้บริกำรโครงข่ำย

ส านักงาน 
กสทช.

ประกาศเชิญ
ชวนให้

ผู้สนใจเข้า
ร่วมการ
คัดเลือก

• ผู้ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสยีงในระบบแอนะล็อกอำจสร้ำงหรือจดัหำ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อใช้ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกของ
ตนเองได้โดยจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่ กสทช. ก ำหนด

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรวทิยุดิจิตอล

ใบอนุญำตให้บริกำรแบบประยกุต์ผู้ได้รับอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่

หน่วยงานที่
สนใจส่ง

เอกสารเพ่ือ
รับการ

พิจารณา
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โทรคมนำคม พ.ศ. 2553 และประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555  

ประเด็นส าคัญท่ี 4.2 การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะได้รับ

อนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง และให้บริกำรแบบประยุกต์ ตำมเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกิจกำร 

กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติประกำศก ำหนด  

กำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเป็นกำรก ำหนดแนวทำงในกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมถึงแนวทำงกำรก ำกับดูแลในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรแข่งขัน คุณภำพของ

กำรให้บริกำร คุณภำพของสื่อ ควำมหลำกหลำยของเนื้อหำรำยกำร เป็นต้น ทั้งนี้ สิทธิในกำรอนุญำตประกอบ

กิจกำรกระจำยเสียงส ำหรับผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับประกอบกิจกำรกระจำยเสียงมีควำม

สอดคล้องกับ พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 นอกจำกนี้ ด้วยรูปแบบของกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอล (DAB+) สำมำรถให้บริกำรประเภทข้อมูลได้ด้วย ผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับ

กิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจึงจะได้รับอนุญำตให้บริกำรแบบประยุกต์เพ่ิมเติม 

ประเด็นส าคัญท่ี 4.3 การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

ผู้ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกอำจสร้ำงหรือจัดหำสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียง เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกของตนเองได้  โดย

จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิในกำรปักหรือตั้งเสำ หรือเดินสำย วำงท่อ หรืออุปกรณ์

ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

กำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจะเป็นกำรก ำหนดแนวทำงในกำรเตรียม

ควำมพร้อมผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำ (ผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงที่ด ำเนินกำรก่อนพระรำชบัญญัติกำร

ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 บังคับใช้) และผู้ทดลองประกอบกิจกำรเพ่ือเข้ำสู่

ระบบกำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก โดยกำรก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำ 
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และผู้ทดลองประกอบกิจกำรเพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

จะต้องเข้ำสู่ระบบใบอนุญำตซึ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ทั้งนี้ ผู้ได้รับ

อนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเป็นผู้ได้รับสิทธิในกำรใช้คลื่นควำมถี่ และสิทธิ

ในกำรประกอบกิจกำร โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำต ตลอดจนเงื่อนไขอ่ืนเป็นไปตำมท่ี กสทช. ก ำหนด 

ประเด็นส าคัญท่ี 4.4 การอนุญาตประกอบกิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรคัดเลือกผู้รับใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

และแนวทำงในกำรก ำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงส ำหรับให้บริกำรโครงข่ำยด้ำน

กระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยอย่ำงน้อยครอบคลุมเรื่อง กำรเช่ำใช้และเชื่อมต่อโครงข่ำย  

ผู้ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิในกำรเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญำตให้มี ให้ ใช้ และให้ตั้ งสถำนีวิทยุคมนำคมตำมพระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม พ.ศ. 2498  

โดยระยะเวลำของใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะก ำหนดให้มีควำมสอดคล้อง

กับระยะเวลำของกำรให้บริกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำร

โครงข่ำยกระจำยเสียงจะต้องจัดท ำข้อเสนอกำรใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ำยกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ กสทช. ก ำหนด โดยผู้ได้รับใบอนุญำตจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและจ ำเป็นต่อ

กำรใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ำยกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล นอกจำกนี้ผู้ได้รับใบอนุญำตจะต้องเรียกเก็บ

ค่ำตอบแทนกำรใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ำยด้วยวิธีกำรอิงทุน (Cost-based) โดยใช้หลักกำรค ำนวณต้นทุนตำมที่ 

กสทช. ก ำหนด 

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดวิธีการและเกณ ์การคัดเลือกผู้ให้บริการโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล ดังนี้ 

ส ำนักงำน กสทช. ประกำศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ำร่วมกำรคัดเลือกผู้ให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่น เมื่อส ำนักงำน กสทช. ได้รับเอกสำรข้อเสนอจำกผู้สนใจเรียบร้อย

แล้ว ให้ด ำเนินกำรคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ท่ี กสทช. ก ำหนด ซึ่งอย่ำงน้อยประกอบไปด้วย 

1) แผนกำรให้บริกำร มำตรฐำนกำรให้บริกำร และอัตรำค่ำบริกำรเช่ำใช้โครงข่ำย 

2) ควำมพร้อมด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 

3) ควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน 
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4) ควำมพร้อมด้ำนกำรให้บริกำรโครงข่ำย 

เนื่องจำกกำรก ำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับเกณฑ์กำรคัดเลือกที่นิยมใช้ใน

ต่ำงประเทศ ส ำหรับกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ ผู้ให้บริกำรโครงข่ำย ผู้ให้บริกำร

โทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยเกณฑ์กำร

คัดเลือกท่ีนิยมใช้ ได้แก่ ควำมรู้ควำมสำมำรถ แผนกำรให้บริกำรและมำตรฐำนกำรให้บริกำร ผลกระทบจำก

กำรเข้ำสู่ตลำดและกำรแข่งขันในตลำด ควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน และควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี เช่น ควำม

พร้อมด้ำนกำรให้บริกำรโครงข่ำย หำกเป็นกำรคัดเลือกผู้ให้บริกำรโครงข่ำย87 เป็นต้น 

4.3.5 นโยบายที่ 5 ด้านการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เป็นกำร

ก ำหนดให้มีกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในเชิงเทคนิคและรูปแบบกำรให้บริกำรใน

ช่วงแรกตำมเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

ก ำหนด 

เป าประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีกำรทดลองรับส่งสัญญำณในระบบดิจิตอลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งในบริกำรระดับชำติและ

ระดับท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจกำรที่มีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณในระบบดิจิตอลได้ 

3. เพ่ือให้มีกำรจัดท ำข้อมูลและประเมินผลในช่วงทดลองเพ่ือน ำข้อมูลไปพัฒนำบริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลให้มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรยุติกำรทดลองรับส่งสัญญำณในระบบดิจิตอล 

ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรเริ่มกำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลด้ำนเทคนิคและรูปแบบของ

บริกำร ภำยในปีที่ 1 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

                                           
87 ที่มำ: Auctions and Beauty Contests In Cept Administration, CEPT,  May 2005 
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2. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรทดลอง

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ภำยในปีที่ 3 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

3. ร้อยละของจ ำนวนช่องรำยกำรที่เข้ำร่วมกำรทดลองต่อจ ำนวนช่องรำยกำรที่โครงข่ำยสำมำรถ

ให้บริกำรได้ ในปีที่ 3 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

4. มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรทดลองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5. มีกำรก ำหนดเกณฑใ์นกำรยุติกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ที่ปรึกษำได้จัดท ำแนวปฏิบัติในนโยบำยด้ำนกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล เพ่ือเป็นปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กสทช. โดยปฏิบัติดังกล่ำวประกอบไปด้วย 3 

ประเด็นส ำคัญ ได้แก่ 1) กำรก ำหนดให้มีกำรทดสอบระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล และกำรทดลองประกอบกิจกำร 2) กำรอนุญำตกำรทดลองหรือทดสอบกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และ 3) กำรก ำหนดให้มีกำรยุติกำรทดลองหรือทดสอบกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 
รูปที่ 4-12: ภำพรวมนโยบำยด้ำนกำรทดลองรับส่งสญัญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล (1) 

นโยบายดา้นการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดจิิตอล5

5.1 การก าหนดให้มีการทดลองระบบการรับส่งสญัญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล และการทดลองประกอบกิจการ
ก ำหนดให้มีกำรทดลองฯ เพ่ือทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดลองอุปกรณ์โครงข่ำย

และระบบกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และ/หรือ ทดลองกำรประกอบกิจกำรในช่วงแรกตำมเงื่อนไขที่ กสทช  ก ำหนด
(1) การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล จะพิจารณาให้การทดลอง  เริ่มต้นจากระดับชาติ และพิจารณาก าหนดให้มีการทดลอง 

ระดับท้องถิ่นในล าดับถัดไป ตามหลักเกณ ์ วิธีการ ระยะเวลา และเง่ือนไขท่ี กสทช  ก าหนด

ช่วงออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติ

ช่วงทดลอง  ระดับท้องถิ่น ช่วงออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่น

• ผู้ทดลองให้บริกำรกระจำยเสียง (Service Provider) จะได้รับใบอนุญำตทดลอง  ต่ออำยุทุก 6 เดือน ตำมประกำศ กสทช เร่ือง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้
คลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ เพ่ือกำรทดลองหรือทดสอบเป็นกำรชั่วครำว ) และไม่สำมำรถหำรำยได้ได้

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดรูปแบบและเง่ือนไขของการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับท้องถิ่น ดังน้ี

พ้ืนท่ีในการทดลองจ านวน MUX  MUX ระดับชำติ อย่ำงน้อย 5 พ้ืนที่ทั่วประเทศ
การประเมินผล ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจทั้งผู้ประกอบกิจกำรและผู้รับฟัง

แนวทางป ิบัติ:

(2)  รูปแบบการทดลองรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับท้องถิ่น ต้องค าน งถ งจ านวนโครงข่ายในแต่ละพ้ืนท่ี จ านว นพ้ืนท่ีส าหรับ
ท าการทดลอง  และการประเมินผลการทดลอง  ตามหลักเกณ ์ วิธีการ ระยะเวลา และเง่ือนไขท่ี กสทช   ก าหนด

แนวทางป ิบัติ: ก ำหนดให้ผู้ทดลองให้บริกำรกระจำยเสียง  Service Provider) ในระบบดิจิตอลสำมำรถเลือกออกอำกำศคู่ขนำน (Simulcast) ได้ตำมควำมสมัครใจ

(3)  ก าหนดให้ผู้ทดลองให้บริการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลออกอากาศคู่ขนาน  Simulcast) ตามเง่ือนไขท่ี กสทช  ก าหนด 

ช่วงทดลองฯ ระดับชำติ

ทดลองโครงข่าย ทดลองช่องรายการ



  

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 210 

ประเด็นส าคัญที่ 5.1 การก าหนดให้มีการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล และการทดลองประกอบกิจการ 

ก ำหนดให้มีกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือทดลองอุปกรณ์โครงข่ำยและระบบกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และทดลองกำรประกอบกิจกำรใน

ช่วงแรกตำมเงื่อนไขที่ กสทช. ก ำหนด เพ่ือให้กำรทดลองหรือทดสอบระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลเป็นไปอย่ำงมีระเบียบและมีควำมสอดคล้องกับกฎระเบียบอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกำรทดลองหรือ

ทดสอบเป็นกำรชั่วครำว 

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดรูปแบบและเงื่อนไขของการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอลระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

กำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเริ่มจำกระดับชำติ และ

เมื่อเล็งเห็นว่ำประชำชนมีควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมำกขึ้น จึงจะเริ่ม

กำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่นต่อไป โดยมีเงื่อนไขของ

กำรทดลองฯ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ทดลองให้บริกำรระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะได้รับใบอนุญำต

ทดลอง (ต่ออำยุทุก 6 เดือน ตำมประกำศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำร

กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ เพ่ือกำรทดลองหรือทดสอบเป็นกำรชั่วครำว) และไม่สำมำรถหำรำยได้

เพ่ิมเติม  

กำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเป็นกำรเริ่มต้นทดลองกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงโดยผู้ประกอบกิจกำรทั้งประเภททำงธุรกิจ และประเภทบริกำรสำธำรณะ 

กำรเริ่มกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเริ่มจำกระดับชำติ  

ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับผลกำรศึกษำจำก ITU นอกจำกนี้ เพ่ือให้กำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นไปอย่ำงรำบรื่น จึงควรมีกำรก ำหนดเงื่อนไขที่ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองฯ 

ต้องปฏิบัติตำม  
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รูปที่ 4-13: ภำพรวมนโยบำยด้ำนกำรทดลองรับส่งสญัญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล (2) 

 

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดรูปแบบการทดลองระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ระดับชาติ ดังนี้ 

1. ก ำหนดให้มีจ ำนวนโครงข่ำยส ำหรับกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลระดับชำติจ ำนวน 2 โครงข่ำย (MUX) ในช่วงเริ่มต้น 

ก ำหนดให้มีโครงข่ำยส ำหรับกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

จ ำนวน 2 โครงข่ำยในช่วงเริ่มต้น ทั้งนี้เพ่ือให้มีควำมเพียงพอต่อกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของเนื้อหำ

รำยกำรบนช่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้88 เนื่องจำกหำกก ำหนดให้มีจ ำนวนโครงข่ำยที่น้อยกว่ำ

นี้ กำรเติบโตของจ ำนวนผู้ฟังจะใช้เวลำนำน ซึ่งจะท ำให้ควำมพยำยำมในกำรทดลองรับส่งสัญญำณในระบบ

ดิจิตอลไม่คุ้มค่ำ นอกจำกนี้กำรก ำหนดจ ำนวนโครงข่ำยดังกล่ำว มีควำมสอดคล้องกับกรณีศึกษำ

ต่ำงประเทศ เช่น สหรำชอำณำจักร ประเทศนอร์เวย์ และข้อเสนอแนะของ ITU ที่ในช่วงทดลองฯ ควรมี

กำรใช้โครงข่ำยระดับชำติมำกสุดเพียงแค่ 2 โครงข่ำยเท่ำนั้น  

2. ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

                                           
88 ที่มำ: Deployment Strategies for Digital Radio Services in Thailand จัดท ำข้ึนโดย International Telecommunication Union (ITU) 

นโยบายดา้นการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดจิิตอล5

5.2 การอนุญาตการทดลองหรือทดสอบการรับสง่สญัญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล

แนวทางป ิบัติ:

ส านักงาน 
กสทช  
ประกาศ
เชิญชวน

โดยทั่วไปให้
ผู้สนใจเข้า
ร่วมการ
ทดลอง 

ผู้ประกอบ
กิจการที่สนใจ 

ท าการส่ง
เอกสารเพื่อรบั
การพิจารณา

คัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมสามารถป ิบัติตามเกณ ์อย่างครบถ้วนสมบูรณไ์ด้

ข้อเสนอแนะเกณ ์
การพิจารณา
• ประเภทของบริกำร
• แผนกำรให้บริกำร และ

แผนกำรออกอำกำศ
ในช่วงทดลองฯ

• ควำมพร้อมด้ำนควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ

• ควำมพร้อมด้ำน
กำรเงิน

• ควำมพร้อมด้ำนเทคนิค

ข้อเสนอแนะข้อก าหนด

• สำมำรถเริ่มกำรรบัส่งสัญญำณในระบบดิจติอลส ำหรับกำรทดลองฯ
ได้ภำยใน 12 สัปดำห์ตั้งแต่ไดร้ับกำรอนุญำตให้ทดลองฯ

• สำมำรถออกอำกำศอย่ำงน้อย 9 ช่ัวโมงต่อวันในช่วงกำรทดลองฯ ได้
• เป็นผู้รับผิดชอบค่ำติดตัง้อุปกรณแ์ละคำ่ด ำเนินกิจกำรเองตลอดช่วง

กำรทดลองฯ
• สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ส ำนักงำน กสทช  

ในกำรเก็บข้อมูล และประเมินผลกำรทดลองฯ
• มีกำรทดลองให้บริกำรทั้งบรกิำรเสียง และบริกำรข้อมูล

กำรอนุญำตกำรทดลองกำรรบัส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดจิิตอล จะพิจำรณำกำรคดัเลือกผู้ทดลองใหบ้รกิำรวิทยุกระจำยเสียง
ในระบบดิจิตอล จำกควำมพร้อมดำ้นตำ่งๆ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่ กสทช  ประกำศก ำหนด
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ระดับชำติอย่ำงน้อย 5 พ้ืนที่ทั่วประเทศ อำท ิกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมรำช และ สงขลำ  

เนื่องจำกกำรเพ่ิมควำมครอบคลุมของโครงข่ำยและกำรเข้ำถึงของประชำกรให้เร็วที่สุดนั้นเป็นสิ่ง

ส ำคัญ ดังนั้นในช่วงทดลองฯ ควรจัดให้มีกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลระดับชำติอย่ำงน้อย 5 พ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยพ้ืนที่ 5 พ้ืนที่นั้นจะคัดเลือกจำกควำมครอบคลุมในกำร

ให้บริกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของสถำนีส่งสัญญำณในพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือให้กำร

ทดลองหรือทดสอบระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถเข้ำถึงประชำกรได้มำก

ที่สุด นอกจำกนี้ข้อเสนอแนะดังกล่ำวยังมีควำมสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ITU 

3. ก ำหนดให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจทั้งผู้ประกอบกำรและผู้รับฟัง เพ่ือทำง ส ำนักงำน กสทช. 

จะสำมำรถเก็บข้อมูลทั้งด้ำนกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจของ

ทั้งผู้ประกอบกำรและผู้รับฟัง  

เพ่ือให้ส ำนักงำน กสทช. สำมำรถปรับปรุงกำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมทั้งกำรปรับปรุงข้อก ำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญำตกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล (Service Provider) และใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอล (Network Provider) ได้ จึงต้องมีกำรก ำหนดให้ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจทั้ง

ผู้ประกอบกำรและผู้รับฟัง นอกจำกนี้ยังมีควำมสอดคล้องกับควำมเห็นคิดจำก focus group เมื่อเดือน

มีนำคม พ.ศ. 2558 ที่ต้องกำรให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกิจกำรและผู้ฟัง ในช่วงกำร

ทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดให้ผู้ทดลองให้บริการกระจายเสียง (Service Provider) ในระบบดิจิตอล

สามารถเลือกออกอากาศคู่ขนาน (Simulcast) ได้ตามความสมัครใจ 

กำรก ำหนดให้ผู้ทดลองให้บริกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถเลือกออกอำกำศคู่ขนำนได้

ตำมควำมสมัครใจสอดคล้องกับกรณีศึกษำในต่ำงประเทศที่ระบุว่ำวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะ

ประสบควำมส ำเร็จต่อเม่ือมีกำรเพิ่มมูลค่ำ ซึ่งหมำยถึงกำรจัดกำรให้มีบริกำรใหม่ๆ คุณภำพเสียงที่ดีขึ้น กำร

พัฒนำด้ำนเทคโนโลยี รวมถึงมีเนื้อหำรำยกำรมำกขึ้นอีกด้วย ดังนั้นกำรไม่มีข้อบังคับในด้ำนเนื้อหำกำร

ออกอำกำศส ำหรับกำรออกอำกำศคู่ขนำน จึงเหมำะสมส ำหรับช่วงกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล 
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ประเด็นส าคัญที่ 5.2 การอนุญาตการทดลองหรือทดสอบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

กำรคัดเลือกผู้ทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล จะพิจำรณำจำกควำมพร้อมด้ำน

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนเทคนิค และ/หรือ เงื่อนไขอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 

กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติก ำหนด ทั้งนี้กำรคัดเลือกผู้ทดลองฯ จะเป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม

แห่งชำติประกำศก ำหนด 

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดขั้นตอนวิธีการขอเข้าร่วมการทดลองรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล และข้อก าหนดที่ต้องป ิบัติตามของผู้ทดลอง  ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ดังนี้ 

1) ขั้นตอนในกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับอนุญำตในกำรทดลองที่กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอล ส ำนักงำน กสทช. เป็นผู้ประกำศเชิญชวนโดยทั่วไปให้ผู้สนใจเข้ำร่วมกำรทดลองฯ  

โดยผู้ประกอบกิจกำรที่สนใจนั้นจะต้องท ำกำรส่งเอกสำรเพื่อรับกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์และข้อก ำหนดต่ำงๆ 

ซึ่งผู้ที่สำมำรถผ่ำนเกณฑ์และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ก ำหนดไว้ได้จะได้เป็นผู้ร่วมกำรทดลองฯ 

2) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและข้อก ำหนดส ำหรับกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

2.1) แจ้งประเภทของบริกำรที่มีควำมจ ำนงที่จะออกอำกำศในช่วงทดลองฯ 

2.2) มีแผนกำรออกอำกำศช่วงทดลองฯ และแจ้งต่อ ส ำนักงำน กสทช. เพ่ือให้ทรำบถึงแนว

ทำงกำรทดลองฯ ที่ชัดเจน 

2.3) เป็นผู้ที่มีควำมรู้ และควำมสำมำรถเพียงพอในกำรท ำกำรทดลองฯ 

2.4) สำมำรถรับผิดชอบค่ำด ำเนินกิจกำรทุกอย่ำงในช่วงกำรทดลองฯได้  

2.5) มีอุปกรณ์รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลส ำหรับกำรทดลองฯ 

3) ข้อก ำหนดที่ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต้องสำมำรถ

ปฏิบัติตำมได้ 

3.1) สำมำรถเริ่มกำรทดลองรับส่งสัญญำณในระบบดิจิตอลได้ภำยใน 12 สัปดำห์ตั้งแต่ได้รับ

กำรอนุญำตให้ทดลองฯ  

3.2) สำมำรถออกอำกำศอย่ำงน้อย 9 ชั่วโมงต่อวันในช่วงกำรทดลองฯได้  
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3.3) เป็นผู้รับผิดชอบค่ำติดตั้งอุปกรณ์และค่ำด ำเนินกิจกำรเองตลอดช่วงกำรทดลองฯ  

3.4) สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ ส ำนักงำน กสทช. ในกำรเก็บข้อมูล และประเมินผล

กำรทดลองฯ 

3.5) มีกำรทดลองให้บริกำรทั้งบริกำรเสียง และบริกำรข้อมูล 

กำรจัดท ำหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและข้อก ำหนดในกำรคัดเลือกผู้ประกอบกิจกำรมีควำมสอดคล้อง

กับควำมเห็นของผู้มีส่วนได้เสียใน focus group เมื่อเดือน มีนำคม พ.ศ. 2558 ที่ไม่ประสงค์ให้มี 

กำรจัดล ำดับกำรทดลองฯ โดยเริ่มจำกผู้ประกอบกำรรำยเก่ำ และประสงค์จะให้มีกำรคัดเลือกจำกผู้

ประกอบกิจกำรที่มีควำมพร้อมในกำรประกอบกิจกำรมำกกว่ำ ดังนั้นเพ่ือให้เป็นกำรไม่ผูกขำดให้มีเพียงผู้

ประกอบกิจกำรรำยเก่ำเข้ำมำเป็นผู้ร่วมกำรทดลองฯ ที่ปรึกษำเล็งเห็นว่ำกำรคัดเลือกผู้ทดลองฯ ด้วยเกณฑ์

ที่ก ำหนดถือว่ำเหมำะสม นอกจำกนี้หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและข้อก ำหนดในกำรคัดเลือกผู้ประกอบกิจกำร

มีควำมสอดคล้องกับกรณีศึกษำกำรคัดเลือกผู้ประกอบกิจกำรเพ่ือท ำกำรออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลในสหรำชอำณำจักร 

 
รูปที่ 4-14: ภำพรวมนโยบำยด้ำนกำรทดลองรับส่งสญัญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล (3) 

นโยบายด้านการทดลองระบบการรับสง่สญัญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล5

5.3 หลักเกณ ์ในการยุติการทดลองระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดเกณ ์การยุติการทดลองระบบรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระดับชาติ ดังนี้

มีควำมครอบคลุมของโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติ
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของประชากร

มีผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB+ ผ่ำนเครื่องรับสัญญำณ
ในระบบดิจิตอลอย่ำงนอ้ยร้อยละ 10 ของผู้ฟังวิทยุทั้งหมดทั่วประเทศ

1

มีคลื่นควำมถี่ที่เพียงพอในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ทั้งนี้ กำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดจิิตอลระดับชำติ
จะไม่เกิน 5 ปี หลังจำกมีกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจติอล
ระดับชำติ หรือตำมระยะเวลำที่ กสทช. ก ำหนด

2

3

1 อัตรำกำรใช้งำนของวิทยุกระจำยเสียงในระบบ
ดิจิตอลมีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 15 ของผู้ฟังวิทยุ
ทั้งหมดในพื้นที่นั้นๆ

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดเกณ ์ในการยุติการทดลอง
ระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
ระดับท้องถิ่น ดังนี้

ทั้งนี้ กำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน
ระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่นจะไม่เกิน 5 ปี หลังจำกมีกำร
เริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับ
ท้องถิ่น หรือตำมระยะเวลำที่ กสทช. ก ำหนด

(1)  ก าหนดให้พิจารณาการยุติการทดลองการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอลระดับชาติจากอัตราการเข้าถ งบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอล และสัดส่วนผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และ หรือ เงื่อนไข
อ่ืนตามที่ กสทช. ก าหนด

(2)  ก าหนดให้พิจารณาการยุติการทดลองการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่นจากอัตรา
การเข้าถ งบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในพื้นที่ 
และสัดส่วนผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในพื้นที่ 
และ หรือ เงื่อนไขอ่ืนตามที่ กสทช. ก าหนด

วัตถุประสงค์: เพ่ือเป นการการันตีอุปสงค์ในการใช้บรกิารวิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิตอลให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
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ประเด็นส าคัญที่ 5.3 เกณ ์ก าหนดในการยุติการทดลองระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

1) เกณ ์ก าหนดในการยุติการทดลองระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระดับชาติ 

ก ำหนดให้มียุติกำรทดลองหรือทดสอบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจำกอัตรำ

กำรเข้ำถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และสัดส่วนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และ/

หรือ เงื่อนไขอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

ก ำหนด  

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดเกณ ์การยุติการทดลองระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ระดับชาติ ดังนี้ 

1. โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติมีควำมครอบคลุมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของ

ประชำกรทั้งหมด 

2. มีผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB+ ผ่ำนเครื่องรับส่งสัญญำณในระบบดิจิตอลอย่ำงน้อยร้อย

ละ 10 ของผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงทั้งหมด 

3. มีคลื่นควำมถี่ท่ีเพียงพอในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ทั้งนี้กำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติจะไม่เกิน 5 ปี 

หลังจำกมีกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติ หรือตำมระยะเวลำที่ กสทช. 

ก ำหนด 

กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรยุติกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ระดับชำติให้สิ้นสุดอย่ำงช้ำใน 5 ปีนับตั้งแต่มีกำรเริ่มทดลองฯ ระดับชำติ มีควำมสอดคล้องกับผลกำรศึกษำ 

โครงกำรชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียงของส ำนักงำน  กสทช.  

จำกผลกำรศึกษำได้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีจ ำนวนผู้ฟังผ่ำนแพลตฟอร์ม DAB+ ประมำณร้อยละ 10 

ระหว่ำงปีที่ 3 และ 4 ของกำรเริ่มทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติ ทั้งนี้

ระยะเวลำ 5 ปีนั้นเป็นกำรก ำหนดระยะเวลำที่ เหมำะสมในกำรยุติกำรทดลองรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลส ำหรับกรณีที่อัตรำกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลไม่เป็นไป

อย่ำงที่คำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำมระยะเวลำ 5 ปีถือว่ำเป็นระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรยุติกำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติ เนื่องจำกตลำดจะมีควำมคุ้นเคยกับกำรรับส่งสัญญำณ
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วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแล้ว 

เพ่ือให้สำมำรถให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอย่ำงเต็มรูปแบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ดังนั้นก่อนจะมีกำรยุติกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ควรมีคลื่นควำมถี่ที่

เพียงพอส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

2) เกณ ์ก าหนดในการยุติการทดลองระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่น 

ก ำหนดให้มียุติกำรทดลองหรือทดสอบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจำกอัตรำ

กำรเข้ำถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในพ้ืนที่ และสัดส่วนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ในพ้ืนที่ และ/หรือ เงื่อนไขอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคมแห่งชำติก ำหนด 

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดเกณ ์การยุติการทดลองระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ระดับท้องถิ่น ดังนี้ 

1. มีผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB+ ผ่ำนเครื่องรับส่งสัญญำณในระบบดิจิตอลอย่ำงน้อยร้อย

ละ 15 ของผู้ฟังวิทยุทั้งหมดในพื้นที่นั้นๆ  

ทั้งนี้กำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่นจะไม่เกิน 5 ปี 

หลังจำกมีกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่น หรือตำมระยะเวลำที่ 

กสทช. ก ำหนด 

กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรยุติกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ระดับชำติให้สิ้นสุดอย่ำงช้ำใน 5 ปีนับตั้งแต่มีกำรเริ่มทดลองฯ ระดับท้องถิ่น มีควำมสอดคล้องกับผล

กำรศึกษำ โครงกำรชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียงของส ำนักงำน 

กสทช. จำกผลกำรศึกษำได้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีจ ำนวนผู้ฟังผ่ำนแพลตฟอร์ม DAB+ ประมำณร้อยละ 15 

ในปีที่ 3  ของกำรเริ่มทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ระยะเวลำ 

5 ปีนั้นเป็นกำรก ำหนดระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรยุติกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลส ำหรับกรณีที่อัตรำกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลไม่เป็นไปอย่ำงที่คำดกำรณ์ไว้ 

อย่ำงไรก็ตำมระยะเวลำ 5 ปีถือว่ำเป็นระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่น 
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4.3.6 นโยบายที่ 6 ด้านการส่งเสริมกิจการกระจายเสียง 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียงเป็นกำรจัดให้มีกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียง โดย

ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบกิจกำรและผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดกำรส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้ประกอบกิจกำร รวมทั้งมี

กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร ให้ประชำชนและผู้ ที่ เกี่ยวข้องรับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

เป าประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐในส่วนที่จ ำเป็น 

2. เพ่ือให้กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงมีกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม 

3. เพ่ือให้มีสื่อท่ีมีคุณภำพ สร้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

4. เพ่ือให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรโดยมีกำรพัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำรก ำกับดูแล

กันเอง 

5. เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

6. เพ่ือให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในระยะยำวส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียง 

2. มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพของสื่อ ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง 

3. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรเพ่ือพัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำร

ก ำกับดูแลกันเอง ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

4. มีกำรท ำกำรประชำสัมพันธ์ ไปสู่ประชำชนและผู้ป ระกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

5. มีกำรจัดท ำนโยบำยกำรยุติวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 
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ที่ปรึกษำได้จัดท ำแนวปฏิบัติในนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียง เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติใน

กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กสทช. โดยแนวปฏิบัติดังกล่ำวประกอบไปด้วย 6 ประเด็นส ำคัญ ได้แก่  

1) กำรสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำร 2) กำรส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม 3) กำรสร้ำงควำม

ร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำร 4) กำรพัฒนำคุณภำพสื่อในกิจกำรกระจำยเสียง 5) กำรประชำสัมพันธ์ 

และ 6) กำรเตรียมควำมพร้อมในระยะยำวส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

 
รูปที่ 4-15: ภำพรวมนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกจิกำรกระจำยเสียง (1) 

ประเด็นส าคัญท่ี 6.1 การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ 

ก ำหนดให้มีแนวทำงกำรสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรในส่วนของกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกิจกำร  

กระจำยเสียง ตั้งแต่ช่วงกำรทดลองกำรรับส่งวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจนถึงช่วงกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอย่ำงเต็มรูปแบบเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำในอุตสำหกรรม 

กำรก ำหนดแนวทำงในกำรสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจกำรในส่วน

ของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลด ำเนินกำรวิจัยและกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กับ

เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงของประเทศไทยที่จ ะก้ำว

นโยบายด้านการส่งเสริมกจิการกระจายเสียง6

6.2 การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและเป นธรรม

6.1 การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ

• ก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง

6.4 การสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการ

• ก ำหนดให้มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกันระหว่ำงผู้
ประกอบกิจกำร โดยอย่ำงน้อยต้องมีกำรก ำหนด
แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำร
ร่วมมือระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำร เพ่ือพัฒนำ
กลไกเฝ้ำระวังและกำรก ำกับดูแลกันเอง

• ก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีและเป นธรรม และ
ป้องกันมิให้มีกำรกระท ำอันเป็นกำรผูกขำด หรือก่อให้เกิดควำมไม่
เป็นธรรมในกำรแข่งขันในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง ซึ่งจะ
ช่วยให้ประชำชนได้ใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่มีคุณภำพ

6.3 การพัฒนาคุณภาพของสื่อในกิจการกระจายเสียง

• ก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพของสื่อในกิจกำร
กระจำยเสียงทั้งในระบบ แอนะล็อกและดิจิตอล 

• เพ่ือก่อให้เกิดสื่อที่มีเนื้อหำที่สร้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

รวมทั้งผู้ประกอบกิจกำรในช่วงทดลองกำรรับส่ง
สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำในอุตสำหกรรม
วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล
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ไปสู่ Thailand 4.0 และมุ่งพัฒนำวิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ 

กำรวิจัยและพัฒนำ แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

ประเด็นส าคัญท่ี 6.2 การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป นธรรม 

ก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และป้องกันมิให้มีกำรกระท ำอันเป็นกำรผูกขำด 

หรือก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในกำรแข่งขันในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงเพ่ือให้สอดคล้องกับ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรมนั้นเป็นกำรสนับสนุนให้มี  

กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรมระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง  

ทั้งผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำและผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่ รวมถึงอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้  

กำรส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมนั้นจะช่วยผลักดันให้ประชำชนได้ใช้บริ กำรวิทยุกระจำยเสียงที่มี

คุณภำพ 

ประเด็นส าคัญท่ี 6.3 การพัฒนาคุณภาพของสื่อในกิจการกระจายเสียง 

ก ำหนดให้มีแนวทำงกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพของสื่อในกิจกำรกระจำยเสียง เพ่ือก่อให้เกิด

สื่อที่มีเนื้อหำที่สร้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

 เนื่องจำกวิทยุกระจำยเสียงนั้นเป็นสื่อที่ท ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่เท่ำเทียมกัน 

และได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ หลำกหลำย และรอบด้ำน รวมถึงมีอิทธิพลต่อ

ควำมคิดและพฤติกรรมของประชำชนเป็นอย่ำงมำก ทั้งในด้ำนวัฒนธรรมควำมเป็นอยู่ ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

และด้ำนกำรส่งเสริมควำมรู้ของประชำชน ด้วยเหตุนี้จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกที่ต้องมีกำรก ำหนดแนวทำงให้

มีกำรสนับสนุนในส่วนของกำรพัฒนำคุณภำพของสื่อเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดสื่อที่ไร้จริยธรรมขึ้น 

ประเด็นส าคัญท่ี 6.4 การสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการ 

ก ำหนดให้มีแนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรเพ่ือ

พัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำรก ำกับดูแลกันเอง 

ในประเทศไทยช่วงที่ผ่ำนมำ ปัญหำสถำนกำรณ์ด้ำนจริยธรรมสื่อมีปัญหำในควำมไม่เป็นกลำง 

น ำเสนอเนื้อหำไม่ถูกต้อง น ำเสนอเนื้อหำรุนแรง ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ตัดสินผู้ตกเป็นข่ำว รับอำมิสสินจ้ำง 
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กำรไม่ปฏิบัติตำมหรือกำรละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชน มีสำเหตุมำจำกกำรไม่มีเกณฑ์ด้ำนจริยธรรมที่ชัดเจน 

รวมถึงขำดกำรใส่ใจด้ำนจริยธรรมอย่ำงจริงจัง ขององค์กรสื่อและผู้ปฏิบัติงำน ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรสร้ำงกลไก

พัฒนำมำตรฐำนจริยธรรมในกำรก ำกับดูแลตนเองทำงด้ำนจริยธรรมขององค์กรสื่อและองค์กรวิชำชีพสื่อ ให้

เป็นไปตำมมำตรฐำนของสภำวิชำชีพสื่อมวลชน โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงทั้งมิติ ประเภท หรือรูปแบบ  

ของเนื้อหำ มิติประเภทของสื่อ และมิติระดับกำรครอบคลุมของกำรประกอบกำร ดังนั้นผู้ประกอบกิจกำรต้อง

ร่วมมือกันเพ่ือก่อให้เกิดกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำรก ำกับดูแลกันเอง 

 
รูปที่ 4-16: ภำพรวมนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกจิกำรกระจำยเสียง (2) 

ประเด็นส าคัญท่ี 6.5 การประชาสัมพันธ์ 

ก ำหนดให้  ส ำนักงำน กสทช. จัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์  เกี่ยวกับกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลให้ประชำชนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจ รวมถึงประโยชน์ที่ประชำชนมีควำมส ำคัญโดยมี

ควำมสอดคล้องกับควำมคิดเห็นจำก focus group วันที่ 27 พฤษภำคม ปี พ.ศ. 2559 และ กรกฎำคม ปี 

พ.ศ. 2558 ที่เล็งเห็นว่ำควรมีกำรให้ควำมส ำคัญให้ส่วนของกำรประชำสัมพันธ์เป็นอย่ำงยิ่ง นอกจำกนี้ จำก

นโยบายดา้นการสง่เสริมกิจการกระจายเสียง

6.5 การประชาสัมพันธ์

• ให้มีกำรจัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์ เก่ียวกับกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจติอล เพ่ือให้ประชำชนและผู้ที่เก่ียวข้องรับรู้และเข้ำใจ
เก่ียวกับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

6

6.6 การเตรียมความพร้อมในระยะยาวส าหรับการใหบ้ริการวิทยุกระจายเสยีงในระบบแอนะล็อก

•  ให้มีกำรจัดท ำแนวนโยบำยเก่ียวกับกำรยุติกำรให้บริกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และกำรสนับสนุนประชำชนใหเ้ข้ำถึงกำรกระจำยเสียง โดย
ค ำนึงถึงควำมพร้อมของประชำชน ควำมพร้อมของ ผู้ประกอบกิจกำร ควำมพร้อมของเครื่องรบัสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดจิิตอล และควำม
พร้อมของประเทศโดยรวมภำยในระยะเวลำ 5 ปี โดยหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระยะเวลำ และเงื่อนไขให้เป็นไปตำมที ่กสทช  ก ำหนด 

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดหลักเกณ ์การพิจารณาเพ่ือยุติการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก ดังน้ี

1 ความพร้อมของโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
• โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลครอบคลุมอย่ำงน้อย

ร้อยละ    ของประชำกรทั้งหมด หรือ
• โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีควำมครอบคลุมไม่น้อย

กว่ำควำมครอบคลุมของโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก

 ความพร้อมด้านจ านวนผู้ฟัง
• อัตรำผู้ฟังที่ฟังผ่ำนแพลตฟอร์มดิจิตอลไม่น้อยกว่าร้อยละ    

ของผู้ฟังวิทยุทั้งหมด  เช่น วิทยุดิจิตอล และวิทยุอินเทอร์เน็ต)

แนวทางป ิบัติ:

สนับสนุนกำรร่วมมือของทุกภำคส่วนเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้เกิดกำรรับรู้และด ำเนินกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือเพ่ิมกำรใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของประชำชน
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บทเรียนจำกโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่ำกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน

รับทรำบถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญต่ำงๆนั้นเป็นตัวแปรส ำคัญที่ท ำให้เกิดกำร เพ่ิมของกำรเข้ำถึงและใช้งำน

โทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เนื่องจำกกำรประชำสัมพันธ์ท ำให้ประชำชนรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่

ชัดเจนได้มำกขึ้น พร้อมทัง้ยังสร้ำงควำมตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ก ำลังจะเกิดข้ึน 

แนวทางป ิบัติ: สนับสนุนการร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้และด าเนินการ

ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มการใช้งานวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประชาชน 

ในหลำยประเทศที่ได้มีกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลไปแล้ว เช่น สหรำช

อำณำจักร ประเทศนอร์เวย์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศเยอรมนี กำรประชำสัมพันธ์ถือว่ำเป็นงำนที่

รับผิดชอบโดยทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

ในสหรำชอำณำจักร มีกำรร่วมมือระหว่ำง Digital UK กับหน่วยงำน BBC เพ่ือท ำกำรตลำด  

โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมกำรใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ประเทศนอร์เวย์จัดตั้งหน่วยงำน 

Digitalradio Norway เพ่ือท ำหน้ำที่ประสำนงำนและด ำเนินกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ 

www.radio.no89  

ในประเทศออสเตรเลียจัดตั้ง Commercial Radio Australia (CRA) เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ และ 

ให้ข้อมูลประโยชน์ของวิทยุดิจิตอลแก่ประชำชนโดยลงทุนงบกำรตลำดกว่ำ 10 ล้ำนดอลลำร์ออสเตรเลีย 

นอกจำกนี้ CRA ได้มีกำรร่วมมือกับผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในประเทศออสเตรเลีย ท ำแผนกำรตลำด

เพ่ือให้กำรรับรู้เป็นไปอย่ำงรำบรื่นและครอบคลุมผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมด เช่น ผู้จัดจ ำหน่ำย ผู้ผลิตเครื่องรับ

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ และผู้ฟัง  

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จัดตั้งคณะท ำงำน Digital Migration (DigiMig) ในปี พ.ศ. 2556 เพ่ือลง

ข่ำวเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ FM ไปเป็นวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบ DAB+ อีกท้ังมีกำรเน้นเรื่องกำรตลำด และกำรส่งเสริมกำรใช้วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

ในประเทศเยอรมนี ทำงรัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ได้รวมกันประชำสัมพันธ์และท ำกำร

ประชำสัมพันธ์บ่อยครั้งเพ่ือให้จ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

                                           
89 ที่มำ: รำยงำนผลกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง และคู่มือกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน
ระบบดิจิตอล, ส ำนักงำน กสทช., 2560 
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ประเด็นส าคัญที่ 6.6 การเตรียมความพร้อมในระยะยาวส าหรับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบ 

แอนะล็อก 

จัดท ำแนวนโยบำยเกี่ ยวกับกำรยุติกำรให้บริกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และ 

กำรสนับสนุนประชำชนให้เข้ำถึงบริกำรกระจำยเสียง โดยค ำนึงถึงควำมพร้อมของประชำชน ควำมพร้อมของ 

ผู้ประกอบกิจกำร ควำมพร้อมของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และควำมพร้อมของ

ประเทศโดยรวมภำยในระยะเวลำ ๕ ปี โดยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร

กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติก ำหนด 

แนวทางป ิบัติ: ก าหนดหลักเกณ ์การพิจารณาเพื่อยุติการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบ 

แอนะล็อก ดังนี้ 

1) ควำมพร้อมของโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

1.1) โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลครอบคลุมอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของประชำกร

ทั้งหมด หรือ 

1.2) โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีควำมครอบคลุมไม่น้อยกว่ำควำมครอบคลุม

ของโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

2) ควำมพร้อมด้ำนจ ำนวนผู้ฟัง 

2.1) อัตรำผู้ฟังที่ฟังผ่ำนแพลตฟอร์มดิจิตอลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของผู้ฟังวิทยุทั้งหมด (เช่น 

วิทยุดิจิตอล วิทยุอินเทอร์เน็ต) 

เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก  

ในระยะยำว จึงจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำยุติ กำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ซึ่ งจะเป็นกำรพิจำรณำจำกควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ที่มี 

ควำมสอดคล้องกับเกณฑ์กำรพิจำรณำในต่ำงประเทศ เช่น สหรำชอำณำจักร ประเทศนอร์เวย์ และประเทศ

ออสเตรเลีย 
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รูปที่ 4-17: กรณีศึกษำเกณฑ์กำรพิจำรณำเพื่อยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกในต่ำงประเทศ 

 

8.3.1.1 แนวทางป ิบัติและการประเมินผล 

ข้อก ำหนดด้ำนแนวทำงปฏิบัติและกำรประเมินผลมุ่งเน้นให้แผนกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. ...) มีแนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำประสงค์ และมีกำรติดตำมประเมินผล

ส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติและกำรประเมินผลไว้ ดังนี้ 

1) ให้น ำแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยให้มีกำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม

แห่งชำติ 

2) ให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ก ำหนดในแผนพัฒนำกิจกำรกระจำย

เสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) และพิจำรณำปรับปรุงแผนกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงนี้ ให้มีควำมทันสมัยและ

เหมำะกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

กรณีศ กษาเกณ ์การพจิารณาเพือ่ยุตกิารรบัส่งสัญญาณวิทยกุระจายเสียงในระบบแอนะล็อกในตา่งประเทศ

เกณ ์ในการพิจารณาเพื่อยุติการรับส่งสญัญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะลอ็กของ

ประเทศนอร์เวย์

*สื่อดิจิตอล รวมถึง กำรฟังผ่ำนอินเทอร์เน็ตและเคร่ืองรับโทรทัศน์ดิจิตอล

บริการประเภทสาธารณะ

99.5% 
ของประชำกรทั้งหมด

บริการประเภทธุรกิจ
90% 

ของประชำกรทั้งหมด

ความพร้อมด้านจ านวนผู้ฟัง

มีอัตรำผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงอย่ำงน้อย
ร้อยละ    ที่ฟังผ่ำนสื่อดิจิตอล

ความพร้อมด้านโครงข่าย

=

เกณ ์ในการพิจารณาเพื่อยุติการรับส่งสญัญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะลอ็กของ

ประเทศออสเตรเลีย

ความพร้อมด้านจ านวนผู้ฟัง

มีอัตรำกำรรับฟังวิทยุในระบบดิจิตอล
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 50

เกณ ์ในการพิจารณาเพื่อยุตกิารรับส่งสญัญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะลอ็กของ

สหราชอาณาจักร
ความพร้อมด้านจ านวนผู้ฟัง

มีอัตรำผู้ฟังมำกกว่ำ     
ที่สำมำรถเข้ำถึงช่องทำง

กำรฟังวิทยุในระบบดิจิตอล

ความพร้อมด้านโครงข่าย

FM

ของประชาชนทั้งหมด 

ของประชาชนทั้งหมด 
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4.4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

วิทยุกระจำยเสียงเป็นหนึ่งในสื่อหลักที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำยและไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้

บริกำร ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีจ ำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณวิทยุอยู่ทั้งสิ้น 11 ,087,024 ครัวเรือน 

ณ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52 ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย90 นอกจำกนี้ มีประชำชนร้อยละ 

46 รับฟังวิทยุกระจำยเสียง โดยประชำชนผู้รับฟังวิทยุกระจำยเสียงฟังวิทยุมำกกว่ำ 3 วันต่อสัปดำห์ขึ้นไป 91 

ประชำชนส่วนใหญ่รับฟังวิทยุแบบตั้งโต๊ะและเครื่องรับฟังสัญญำณวิทยุในรถยนต์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดย

จะมีกำรรับฟังวิทยุในวันธรรมดำ ในช่วงเวลำ 15.01 - 19.00 น. มำกที่สุด ผลกำรส ำรวจแสดงให้เห็นว่ำ

ประชำชนจ ำนวนมำกยังคงมีควำมต้องกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในชีวิตประจ ำวันอยู่ แต่ประสบปัญหำกำร

รับฟังวิทยุกระจำยเสียงที่มีคลื่นสัญญำณรบกวนและมีคุณภำพเสียงไม่ชัดเจน 

เพ่ือให้มีแนวทำงในกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อก และแนวทำงกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ที่ปรึกษำจึงได้ศึกษำและ

วิเครำะห์ถึงสถำนกำรณ์ปัจจุบันของกิจกำรกระจำยเสียงในประเทศไทย สังเครำะห์ประเด็นส ำคัญและปัจจัย

ควำมส ำเร็จจำกข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรรับ

ฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรกระจำยเสียง รวมถึงน ำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงเดิมของ

ส ำนักงำน กสทช. มำเป็นตัวแบบตั้งต้นในกำรพัฒนำให้มีควำมครอบคลุมต่อไป ซึ่ง (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ฉบับใหม่ที่ท่ีปรึกษำได้จัดท ำมำประกอบด้วย 6 นโยบำยที่ส ำคัญ ได้แก่ 

1 นโยบายด้านที่ 1 ด้านเทคโนโลยี นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีเป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีใน

กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงภำคพ้ืนดินทั้งในระบบแอนะล็อกและในระบบดิจิตอล เพ่ือ

สร้ำงควำมชัดเจนให้กับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง ป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่

ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ และเพ่ือกำรให้มำตรฐำนทำงเทคนิคของประเทศมีควำมสอดคล้องกับ

ข้อก ำหนดของสำกลมำกข้ึนอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงใน

ภำพรวม 

2 นโยบายที่ 2 ด้านการบริหารคลื่นความถี่ เป็นกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรคลื่นควำมถี่ของชำติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรจัดท ำแผนควำมถี่วิทยุเพ่ือ

                                           
90 ที่มำ: รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง, ส ำนักงำน กสทช., พ.ศ. 2560 
91 ที่มำ: ผลส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง ในโครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง ส ำนักงำน กสทช. 
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รองรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลทั้งระดับชำติและ

ระดับท้องถิ่น  โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชน และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำง

ประเทศ 

3 นโยบายที่ 3 ด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เป็นกำรก ำหนดแนวทำงกำรอนุญำตให้ใช้คลื่น

ควำมถี่ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทต่ำงๆ เพ่ือเป็นเพ่ิมโอกำสกำรประกอบกิจกำร

กระจำยเสียง ลดกำรผูกขำด และสร้ำงกลไกให้เกิดกำรแข่งขันในกิจกำรกระจำยเสียงโดยเสรีและ

เป็นธรรม 

4 นโยบายที่ 4 ด้านการอนุญาตประกอบกิจการ เป็นกำรก ำหนดให้มีแนวทำงในกำรอนุญำต

ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล 

5 นโยบายที่ 5 ด้านการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เป็น

กำรก ำหนดให้มีกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือทดลองอุปกรณ์โครงข่ำย และระบบกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และ/หรือ 

ทดลองกำรประกอบกิจกำรในช่วงแรก รวมถึงมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรอนุญำต และกำร

พิจำรณำยุติกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

6 นโยบายที่ 6 ด้านการส่งเสริมกิจการกระจายเสียง เป็นกำรจัดให้มีกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำย

เสียง โดยครอบคลุมทั้งผู้ประกอบกิจกำรและผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดกำรส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้

ประกอบกิจกำร รวมทั้งมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร ให้ประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้

และเข้ำใจเกี่ยวกับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

นอกจำกนี้ ในกำรพัฒนำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงที่เหมำะสมส ำหรับบริบทของประเทศ

ไทยที่ปรึกษำมีข้อเสนอแนะต่อส ำนักงำน กสทช. 2 ข้อ ดังนี้ 

1. ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรประกำศใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ...) เนื่องจำกกิจกำรกระจำยเสียงเป็นกิจกำรที่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจำกกำร

เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีอย่ำงมำกเช่นเดียวกันกับกิจกำรโทรทัศน์ ซึ่งถ้ำหำกกำรบังคับใช้

ร่ำงแผนดังกล่ำวมีควำมล่ำช้ำ อำจจะส่งผลให้ส ำนักงำน กสทช. มีควำมจ ำ เป็นที่จะต้องท ำ

กำรทบทวนร่ำงแผนดังกล่ำวอีกครั้งหนึ่ง  
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2. ในกำรบังคับใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ... )  

ทำงส ำนักงำน กสทช. ควรให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษกับปัจจัยควำมส ำเร็จ (Key Success 

Factor) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์แนวทำงปฏิบัติสำกลที่ดีที่สุด (International Best Practice) 

และบทเรียนที่ได้รับจำกกำรเปลี่ยนระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 

โดยให้ควำมส ำคัญใน 2 ประเด็นที่ส ำคัญ ได้แก่ 1. การประชาสัมพันธ์การเริ่มระบบรับส่ง

สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  โดยภำครัฐควรมีบทบำทส ำคัญในกำร

ขับเคลื่อน สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และควำมร่วมมือในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กับภำคเอกชน 2. 

การคัดเลือกผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่าย  โดยค ำนึงถึงควำม

พร้อมในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรใช้โครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร่วมกัน เพ่ือให้เกิด

ต้นทุนในกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงพิจำรณำก ำหนดจ ำนวนผู้รับใบอนุญำตที่

เหมำะสมกับควำมต้องกำรในตลำด 
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5 แผนงาน (Roadmap) ส าหรับให้บริการกระจายเสียงของประเทศไทย 

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ที่ได้มีกำรจัดท ำขึ้นถือเป็นนโยบำยส ำคัญใน 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศ โดยมีนโยบำยด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกำรบริหำร

คลื่นควำมถี่ ด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ ด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำร ด้ำนกำรทดลองระบบ  

กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และ ด้ำนกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียงเป็น

องค์ประกอบของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) นอกจำกนี้ยังมีนโยบำยส ำคัญคือ 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือให้ใช้งำนคลื่นควำมถี่ให้มี

ประสิทธิภำพสูงสุดจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้งำนของประชำชน และ

เป็นกำรจัดระเบียบกิจกำรกระจำยเสียงครั้งส ำคัญ  ดังนั้นเพ่ือให้มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) และเพ่ือให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรม ที่ปรึกษำจึงได้จัดท ำ

แผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยขึ้น 

5.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตในการจัดท าแผนงาน (Roadmap) ของแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง 
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. …) 

วัตถุประสงค์ 

แผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยได้มีกำรจัดท ำขึ้นเพ่ือ

ก ำหนดทิศทำง แผนกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่คำดหวัง เพ่ือที่จะให้ กิจกำรกระจำยเสียงทั้งในระบบ 

แอนะล็อกและในระบบดิจิตอลของประเทศไทยเกิดกำรพัฒนำและมีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี มีกำร

ประกอบกิจกำรอย่ำงเป็นระเบียบและสำมำรถให้บริกำรกระจำยเสียงที่มีสื่อที่มีคุณภำพแก่ประชำชนไทยได้ 

ทั้งนี้แผนงำน (Roadmap) จะมีควำมสอดคล้องกับกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ...) ระยะ 5 ปี และเป็นแผนด ำเนินงำนที่สำมำรถบรรลุจุดประสงค์ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ได้ ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนในกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศ

ไทย 
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2. เพ่ือเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ของส ำนักงำน 

กสทช. 

3. เพ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องในกิจกำรกระจำยเสียงทรำบถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนของ 

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)  

ขอบเขตในการจัดท าแผนงาน (Roadmap) ของแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง  

เนื่องจำกแผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยเป็นแผนกำร

ด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ดังนั้นแผนกำร

ด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่คำดหวังจะมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยต่ำงๆ ตำมที่แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ได้มีกำรระบุไว้ คือ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ ด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่น

ควำมถี่ ด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำร ด้ำนกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล และด้ำนกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียง ทั้งนี้แผนงำน (Roadmap) จะเป็นแผนกำรด ำเนินงำนใน

กรอบระยะเวลำ 5 ปี  

แผนงำนดังกล่ำวจะครอบคลุมประเด็นที่ส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) เช่น กำรจัดแนวทำงและแผนกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบกำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุใน

ระบบดิจิตอล กำรคืนคลื่นควำมถ่ี กำรจัดท ำแผนควำมถี่วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและดิจิตอล กำร

จัดสรรคลื่น กำรจัดท ำมำตรฐำนและเทคโนโลยีใช้ในกำรรับส่งสัญญำณ กำรเตรียมควำมพร้อมโครงข่ำย กำร

ทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นและอนุญำตกำรประกอบ

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นและอนุญำตกำรประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก กำรพัฒนำคุณภำพของสื่อ กำรประชำสัมพันธ์ กำรพิจำรณำเพ่ือยุติ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน เป็นต้น ทั้งนี้ที่ปรึกษำได้ก ำหนด

เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ละนโยบำยเพื่อใช้ในกำรประเมินผลและได้รับผลลัพธ์ที่สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้ในแต่ละแผนงำนที่น ำเสนอที่ปรึกษำยังได้ระบุแนวทำงปฏิบัติ และผลลัพธ์ที่คำดหวัง

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนให้แก่ส ำนักงำน กสทช. ทั้งนี้ระยะเวลำของแต่ละแผนงำนจะ

แตกต่ำงกันออกไปตำมควำมเหมำะสมและจุดประสงค์ของกำรบังคับใช้นโยบำยที่มีควำมสอดคล้องกับแผนงำน

นั้นๆ 
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5.2 แผนงานของแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) ตามนโยบาย 

กำรด ำเนินงำนในกำรขับเคลื่อนตำมแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ประกอบไป

ด้วย 27 แผนงำน โดยทั้ง 27 แผนงำนดังกล่ำวสำมำรถแบ่งออกตำมนโยบำยทั้ง 6 นโยบำย คือ 

1. นโยบำยด้ำนเทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 แผนงำน  

2. นโยบำยด้ำนบริหำรคลื่นควำมถ่ี ประกอบด้วย 5 แผนงำน  

3. นโยบำยด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ ประกอบด้วย 4 แผนงำน  

4. นโยบำยด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำร ประกอบด้วย 5 แผนงำน  

5. นโยบำยด้ำนกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ประกอบด้วย 5 

แผนงำน 

6. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียง ประกอบด้วย 5 แผนงำน  

 
รูปที่ 5-1: แผนงำนของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงแยกตำมนโยบำย 

แผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยมีกรอบกำรด ำเนิน

แผนงำนระยะเวลำ 5 ปี โดยในแต่ละแผนงำนจะมีที่กรอบด ำเนินแผนงำนที่แตกต่ำงกัน ซึ่งสำมำรถสรุปได้ตำม

รูปด้ำนล่ำง ดังนี้ 

แผนงานที่ 6.1   กำรก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรและส่งเสริมกำรแขง่ขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม 
แผนงานที่ 6.2   กำรก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพของสื่อ 
แผนงานที่ 6.3   กำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือกันระหวำ่งผู้ประกอบกิจกำรเพื่อพฒันำกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำรก ำกับดูแลกันเอง 
แผนงานที่ 6.4   กำรท ำกำรประชำสัมพันธ์ไปสู่ประชำชนและผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกบักำรให้บริกำรวทิยดุิจิตอล
แผนงานที่ 6.5   กำรก ำหนดเง่ือนไขในกำรพิจำรณำจดัท ำนโยบำยกำรยุติวิทยแุอนะล็อก

แผนงานที่ 5.1   กำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงด้ำนเทคนิคและรูปแบบของบริกำร 
แผนงานที่ 5.2   กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องส ำหรับอนญุำตให้ใชค้ลื่นควำมถีใ่นกำรทดลองให้บริกำรวิทยุดิจิตอล 
แผนงานที่ 5.3   กำรทดลองให้บริกำรวิทยุดิจิตอลระดับชำติ 
แผนงานที่ 5.4   กำรพิจำรณำกำรทดลองให้บริกำรวิทยุดิจิตอลระดับท้องถิน่ 

แผนงานที่ 4.1   กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนญุำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
แผนงานที่ 4.2   กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องส ำหรับอนญุำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 
แผนงานที่ 4.3   กำรพิจำรณำอนุญำตให้บริกำรวิทยดุิจิตอล 
แผนงานที่ 4.4   กำรพิจำรณำอนุญำตให้บริกำรวิทยแุอนะล็อก

ด้านการบริหารคลื่นความถี่

ด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ด้านการอนุญาตประกอบกิจการ

ด้านการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ด้านการส่งเสริมกิจการกระจายเสียง

ด้านเทคโนโลยี

แผนงานของแผนพัฒนากิจการกระจายเสียงแยกตามนโยบาย

 

 

 

 

 

 

แผนงานที่ 1.1  กำรก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีเครื่องส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
แผนงานที่ 1.2  กำรก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีเครื่องส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 
แผนงานที่ 1.3  กำรก ำหนดมำตรฐำนทำงเทคนิคส ำหรับเครื่องรับสัญญำณวิทยกุระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แผนงานที่ 2.1  กำรจัดท ำแผนควำมถี่ส ำหรับกำรทดลองให้บริกำรวิทยดุิจิตอล 
แผนงานที่ 2.2  กำรจัดท ำแผนควำมถี่ส ำหรับกำรให้บริกำรวทิยุดิจิตอล 
แผนงานที่ 2.3  กำรคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน VHF Band III และจัดสรรคลื่นควำมถี่ 

แผนงานที่ 2.4 กำรปรับปรุงแผนควำมถี่ AM และ FM
แผนงานที่ 2.5 กำรเตรียมกำรจัดสรรคลื่น  VHF Band II

แผนงานที่ 3.1   กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องส ำหรับอนญุำตให้ใชค้ลื่นควำมถีใ่นกจิกำรวทิยุดิจิตอล 
แผนงานที่ 3.2   กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนญุำตให้ใชค้ลื่นควำมถีใ่นกจิกำรวทิยุแอนะล็อก 
แผนงานที่ 3.3   กำรพิจำรณำอนญำตให้ใช้คล่ืนควำมถีส่ ำหรับบริกำรวิทยดุิจิตอล
แผนงานที่ 3.4   กำรพิจำรณำอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถีส่ ำหรับบริกำรวิทยแุอนะล็อก

แผนงานที่ 4.5 กำรพิจำรณำอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำย
และอนุญำตให้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

แผนงานที่ 5.5พิจำรณำก ำหนดเง่ือนไขยุติวิทยุแอนะล็อก
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รูปที่ 5-2: ภำพรวมแผนงำนส ำหรบัให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยแยกตำมนโยบำย 

ป ท่ี 1 ป ท่ี 2 ป ท่ี 3 ป ท่ี 4 ป ท่ี 5

นโยบายที่ 1
ด้านเทคโนโลยี

แผนงานที่ 1.1 ก าหนดมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุดิจิตอล

แผนงานที่ 1.2 ก าหนดมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุแอนะล็อก

แผนงานที่ 1.3 ก าหนดมาตรฐานเครื่องรับวิทยุดิจิตอล

แผนงานที่ 2.3 คืนคลื่นความถี่ย่าน VHF Band III และจัดสรรคลื่นความถี่

แผนงานที่ 2.5 เตรียมการจัดสรรคลื่นความถี่
ย่านความถี่สูงมากแบนด์สอง (VHF Band II)

นโยบายที่ 2
ด้านการบริหาร

คลื่นความถี่

แผนงานที่ 2.1 จัดท าแผน
ความถี่ส าหรับการ

ทดลองให้บริการวิทยุ
ในระบบดิจิตอล

แผนงานที่ 2.2 จัดท าแผนความถี่ส าหรับการให้บริการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

แผนงานที่ 2.4 ปรับปรุงแผน
ความถี่ AM และ ความถี่ FM 
ส าหรับให้บริการวิทยุแอนะล็อก

นโยบายที่ 3
ด้านการ

อนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่

แผนงานที่ 3.1 จัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

แผนงานที่ 3.2 จัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก

แผนงานที่ 3.3 พิจารณา
ให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ

บริการวิทยุดิจิตอล

แผนงานที่ 3.4 พิจารณา
ให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
บริการวิทยุแอนะล็อก

นโยบายที่ 4
ด้านการ
อนุญาต

ประกอบกิจการ

แผนงานที่ 4.1 จัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

แผนงานที่ 4.2 จัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก

แผนงานที่ 4.3 พิจารณาให้
อนุญาตประกอบ

กิจการวิทยุดิจิตอล

แผนงานที่ 4.4 พิจารณาให้
อนุญาตประกอบ

กิจการวิทยุแอนะล็อก

แผนงานที่ 4.5 พิจารณาให้อนุญาตให้บริการโครงข่าย

นโยบายที่ 5
ด้านการทดลอง
ระบบการรับส่ง
สัญญาณวิทยุ

กระจาย
เสียงในระบบ

ดิจิตอล

แผนงานที่ 5.2 จัดท าประกาศ หลักเกณ ์
ที่เกี่ยวข้องส าหรับการทดลองให้บริการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

แผนงานที่ 5.3 ทดลองให้บริการวิทยุดิจิตอลระดับชาติ

แผนงานที่ 5.4 พิจารณา
การทดลองให้บริการวิทยุ

ดิจิตอลระดับท้องถิ่น

แผนงานที่ 5.1 ทดลองการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงด้านเทคนิค

และรูปแบบของบริการ

แผนงานที่ 5.5 พิจารณา
ยุติการทดลองวิทยุดิจิตอล

นโยบายที่ 6
ด้านการ
ส่งเสริม

กิจการกระจาย
เสียง แผนงานที่ 6.5 พิจารณาก าหนดเงื่อนไขใน

การท านโยบายยุติวิทยแุอนะล็อก

แผนงานที่ 6.1 ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป นธรรม 

แผนงานที่ 6.2 ก าหนดแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสื่อ

แผนงานที่ 6.3 ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการเพื่อพัฒนากลไกการเ  าระวังและการก ากับดูแลกันเอง 

แผนงานที่ 6.4 การท าการประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบดิจิตอล
กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบแอนะล็อก
กำรด ำเนินงำนฯ กำรส่งเสริมกิจกำร
กระจำยเสียงในประเทศไทย

ป ท่ี 6  
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เนื่องจำกแผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยให้ควำมส ำคัญในกำร

พัฒนำทั้งในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ดังนั้นแผนงำนทั้งหมดสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกิจกำรกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอล 2. แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และ 3. แนวทำงกำร

ส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียง โดยจะอธิบำยในรำยละเอียดต่อไปในบทที่ 3 

5.2.1 แผนงานในนโยบายที่ 1 : ด้านเทคโนโลยี 

นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีเป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีในกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ภำคพ้ืนดินทั้งในระบบแอนะล็อกและในระบบดิจิตอล เพ่ือสร้ำงควำมชัดเจนให้กับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่

เกี่ยวข้อง ป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ และเพ่ือกำรให้มำตรฐำนทำงเทคนิคของ

ประเทศมีควำมสอดคล้องกับข้อก ำหนดของสำกลมำกขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสำหกรรม

วิทยุกระจำยเสียงในภำพรวม ซึ่งแผนกำรด ำเนินกำรของนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีนี้มีอยู่ 3 แผนงำน ประกอบไป

ด้วย 1. กำรก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีเครื่องส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 2. กำรก ำหนด

มำตรฐำนเทคโนโลยีเครื่องส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และ 3. กำรก ำหนดมำตรฐำนทำง

เทคนิคส ำหรับเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

เป าประสงค์ 

1. เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีที่เป็นมำตรฐำนสำกล ส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล  

2. เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีของกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล 

ภำยในปีที่ 2 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

2. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. เรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 

ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 
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3. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงระบบ เอ.

เอ็ม. ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

4. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. วำ่ด้วยเรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคส ำหรับเครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ภำยในปีที่ 3 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

 
รูปที่ 5-3: แผนงำนในนโยบำยที่ 1 ด้ำนเทคโนโลย ี

5.2.1.1 แผนงานที่ 1.1 การก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

ก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือให้มีควำม

เหมำะสมต่อสภำพกำรณ์ทำงเทคโนโลยี ป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ และเพ่ือให้

มำตรฐำนทำงเทคนิคของประเทศมีควำมสอดคล้องกับข้อก ำหนดของสำกลมำกขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้บริโภคและอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในภำพรวม 

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ส ำนักงำน กสทช. ควรมีประกำศเก่ียวกับกำรก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลเพ่ือให้กระบวนกำรในกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถ

ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยประกำศด้ำนกำรก ำหนดมำตรฐำน

เทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลควรมีเนื้อหำครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้  

แผนงานในนโยบายที่ 1 ด้านเทคโนโลยี

นโยบายที่ 1
ด้านเทคโนโลยี

ป ท่ี 1 ป ท่ี 2 ป ท่ี 3 ป ท่ี 4 ป ท่ี 5 หลังจากระยะเวลาแผน

แผนงำนท่ี 1.1 ก ำหนดมำตรฐำนเครือ่ง
ส่งวิทยุดิจิตอล

แผนงำนท่ี 1.2 ก ำหนดมำตรฐำนเครือ่งส่งวิทยุแอนะล็อก

แผนงำนท่ี 1.3 ก ำหนดมำตรฐำน
เครื่องรับวิทยุดิจิตอล

กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบดิจิตอล
กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบแอนะล็อก
กำรด ำเนินงำนฯ กำรส่งเสริมกิจกำร
กระจำยเสียงในประเทศไทย
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o ขอบข่ำย ซึ่งเป็นกำรก ำหนดถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลของประเทศไทย โดยประเทศไทยเลือกใช้เทคโนโลยี DAB+92 

o ควำมถี่ วิทยุที่ ใช้ งำน เป็นกำรก ำหนดคลื่นควำมถี่ที่ ใช้ส ำหรับกำรรับส่ งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยประเทศไทยเลือกใช้ควำมถี่วิทยุย่ำนควำมถี่สูงมำก

แบนด์สำม93 (VHF Band III) 

o มำตรฐำนทำงเทคนิค เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนทำงด้ำนเทคนิค ส ำหรับกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น มำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องส่งสัญญำณ 

มำตรฐำนทำงเทคนิคด้ำนควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัย

ต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล 

5.2.1.2  แผนงานที่ 1.2 การก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ 

แอนะล็อก 

ก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเพ่ือให้มีควำม

เหมำะสมต่อสภำพกำรณ์ทำงเทคโนโลยี ป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ และเพ่ือให้

มำตรฐำนทำงเทคนิคของประเทศมีควำมสอดคล้องกับข้อก ำหนดของสำกลมำกขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้บริโภคและอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในภำพรวม นอกจำกนี้กำรบังคับใช้มำตรฐำนเทคโนโลยีกำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกอย่ำงเคร่ งคัดยังถือเป็นกำรคัดกรองให้ผู้ ให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงเป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีที่ กสทช. ก ำหนดได้ ซึ่งกำรกระท ำ

ดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำรปกป้องสิทธิของผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน

เทคโนโลยีและด ำเนินกิจกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 

 

 

                                           
92 อ้ำงอิงจำกรำยงำนแผนกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงส ำหรับประเทศไทยของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ 
93 อ้ำงอิงจำกรำยงำนแผนกลยุทธ์ในกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงส ำหรับประเทศไทยของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ 
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แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรจัดท ำประกำศเกี่ยวกับกำรก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเพ่ือให้กระบวนกำรในกำรเตรียมควำมพร้อมกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกสำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

โดยประกำศด้ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกควรมี

เนื้อหำครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้  

1) ขอบข่ำย เป็นกำรก ำหนดถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อก โดยประเทศไทยเลือกใช้เป็นเทคโนโลยี เอฟ.เอ็ม (FM) และ เอ.เอ็ม (AM)  

2) ควำมถี่วิทยุ ใช้ง ำน เป็นกำรก ำหนดถึงคลื่นควำมถี่ที่ ใช้ส ำหรับกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก โดยประเทศไทยเลือกใช้ควำมถี่วิทยุย่ำนควำมถี่สูงมำก

แบนด์สอง (VHF Band II) ส ำหรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม (FM) และ  

ย่ำนคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่กลำง (Medium Frequency: MF) ส ำหรับบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบ เอ.เอ็ม (AM) 

3) มำตรฐำนทำงเทคนิค เป็นกำรก ำหนดถึงมำตรฐำนทำงด้ำนเทคนิคต่ำงๆ ส ำหรับกำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก เช่น มำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องส่ง

สัญญำณ มำตรฐำนทำงเทคนิคด้ำนควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ มาตรฐานทางเทคนิคด้านความ

ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น 

โดยมำตรฐำนเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกดังกล่ำวจะมี 

กำรบังคับใช้กับทั้งผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและผู้ทดลองประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก เพ่ือเป็นกำรผลักดันให้ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อกและผู้ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกปฏิบัติตำมกฎหมำยและ  

ไม่ประกอบกิจกำรด้วยก ำลังควำมถี่วิทยุเกินข้อก ำหนด 
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ประกำศ กสทช. เรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 

 ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

5.2.1.3 แผนงานที่ 1.3 การก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอล  

ก ำหนดมำตรฐำนทำงเทคนิคส ำหรับเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือให้

มำตรฐำนทำงเทคนิคมีควำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน และเป็นกำรส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือให้ประชำชน

ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้เครื่องรบัสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

แนวทางการป ิบัติ 

 ในช่วงปีที่ 2 และ 3 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ส ำนักงำน 

กสทช. ควรมีประกำศ หลักเกณฑ์ก ำหนดเรื่องมำตรฐำนเทคนิคส ำหรับเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง  

ในระบบดิจิตอล เพ่ือให้ประชำชนผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้งำนเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงดังกล่ำว

สำมำรถรับบริกำรกระจำยเสียงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีมำตรฐำนและมีคุณภำพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

ซึ่งเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นประโยชน์ต่อวงกำรอุตสำหกรรมในภำพรวม โด ยประกำศด้ำน 

กำรก ำหนดมำตรฐำนทำงเทคนิคส ำหรับเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลควรมีเนื้อหำ

ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้  

 ขอบข่ำย เป็นกำรก ำหนดถึงลักษณะทำงเทคนิคขั้นต่ ำของเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอล ที่สำมำรถรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB+ ได ้ 

 ข้อก ำหนดทั่วไปทำงเทคนิค (General Requirements) เป็นกำรก ำหนดถึงมำตรฐำนทำงด้ำนเทคนิค

ต่ำงๆ ส ำหรับกำรเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น ข้อก ำหนดทำงเทคนิคด้ำน

คุณลักษณะทำงไฟฟ้ำและควำมปลอดภัย ข้อก ำหนดทำงเทคนิคด้ำนก ำลังไฟฟ้ำ เป็นต้น 

 ข้อก ำหนดทำงเทคนิคด้ำนภำครับสัญญำณและภำคถอดรหัสสัญญำณ (RF Tuner and Decoder 

Requirements) เช่น คุณสมบัติด้ำนควำมถี่วิทยุของภำครับสัญญำณส ำหรับเครื่องรับสัญญำณ
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วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล วิธีกำรท ำงำนของภำครับสัญญำณและภำคถอดรหัสสัญญำณใน

ระบบ DAB+  

 ข้อก ำหนดทำงเทคนิคด้ำนกำรดีมัลติเพล็กซ์สัญญำณและกระแสขนส่ง (De-multiplexing and 

Transport Stream) เป็นกำรก ำหนดถึงรูปแบบกำรดีมัลติเพล็กซ์สัญญำณและกระแสขนส่ง 

 ข้อก ำหนดทำงเทคนิคด้ำนสัญญำณเสียง (Audio Requirements) เป็นกำรก ำหนดถึงรูปแบบกำร

ถอดรหัสสัญญำณเสียงแบบ MPEG-4 HE-AACv2 

 ข้อก ำหนดทำงเทคนิคด้ำนกำรประมวลผลและแสดงข้อมูล เป็นกำรก ำหนดถึงมำตรฐำนต่ำงๆ เช่น ชุด

อักขระ ภำษำในเมนูที่แสดงบนจอภำพ บริกำรและหมำยเลขช่อง เป็นต้น 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคส ำหรับเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

5.2.2 แผนงานในนโยบายที่ 2 : ด้านการบริหารคลื่นความถี่ 

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรคลื่นควำมถี่เป็นกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดทรัพยำกรคลื่นควำมถี่

ของชำติที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรจัดท ำแผนควำมถ่ีวิทยุเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่น  โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ประชำชน และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ซึ่ งแผนกำรด ำเนินกำรของนโยบำยด้ำน 

กำรบริ หำรคลื่ นควำมถี่ มี อยู่  5  แผนงำน  ประกอบไปด้ วย  1 .  กำร จัดท ำแผนควำมถี่ ส ำหรั บ 

กำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 2. กำรจัดท ำแผนควำมถี่ส ำหรับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 3. กำรคืนคลื่นควำมถี่ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) และ

จัดสรรคลื่นควำมถี่ 4. กำรปรับปรุงแผนควำมถี่ เอ.เอ็ม (AM) และควำมถี่ เอฟ.เอ็ม (FM) ส ำหรับให้บริกำร

วิทยุแอนะล็อก และ 5. กำรจัดท ำแนวทำงกำรคืนคลื่นของคลื่นควำมถี่ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง  

(VHF Band II) 
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เป าประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีกำรก ำหนดช่วงคลื่นควำมถี่ที่เหมำะสมส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงทั้งในระบบ  

แอนะล็อก และระบบดิจิตอล  

2. เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่เพ่ือให้เกิดกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และป้องกันกำรรบกวนกันของผู้ใช้งำนคลื่นควำมถี่รำยอ่ืนทั้งในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ 

3. เพ่ือรองรับกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำรกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบแอนะล็อกและระบบ

ดิจิตอล 

ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. เรื่องแผนควำมถ่ีวิทยุกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือกำรทดลอง

หรือทดสอบ ภำยในปีที่ 1 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

2. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุในระบบดิจิตอล 

ภำยในปีที่ 2 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

3. ร้อยละของคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ที่ถูกคืนโดยผู้ให้บริกำร

โทรทัศน์ภำคพ้ืนดินระบบแอนะล็อก ภำยในปีที่ 3 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

4. ร้อยละของคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ที่ถูกน ำไปจัดสรรส ำหรับ 

กำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลตำมแผนคลื่นควำมถ่ี ภำยในปีที่ 3 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

5. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุในระบบ เอ.เอ็ม 

(AM) ภำยในปีที่ 2 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

6. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. เรื่องแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุในระบบ เอฟ.เอ็ม (FM) 

ภำยในปีที่ 2 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

7. มีกำรจัดท ำแนวทำงในกำรคืนคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง (VHF Band II) ภำยในปีที่ 

5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 



  

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 238 

 
รูปที่ 5-4: แผนงำนในนโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรบรหิำรคลื่นควำมถี ่

5.2.2.1 แผนงานที่ 2.1 การจัดท าแผนความถี่ส าหรับการทดลองให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

จัดท ำแผนควำมถี่ส ำหรับกำรทดลองให้บริกำรวิทยุในระบบดิจิตอลเพ่ือให้กำรใช้งำนควำมถี่วิทยุใน

กำรทดลองหรือทดสอบส ำหรับกิจกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรำศจำกกำรรบกวนซึ่งกันและกัน 

ทั้งในกิจกำรประเภทเดียวกันและระหว่ำงกิจกำรแต่ละประเภท โดยอำศัยเทคโนโลยีในระบบดิจิตอลที่ทันสมัย 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในภำพรวม 

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 1 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) จะมีกำรจัดท ำ

แผนควำมถี่ส ำหรับกำรทดลองให้บริกำรวิทยุในระบบดิจิตอล โดยแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกำรทดลองให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลควรมีเนื้อหำครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้  

 ขอบข่ำย เป็นกำรก ำหนดถึงภำพรวมของแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

เพ่ือกำรทดลองหรือทดสอบ 

แผนงานในนโยบายที่ 2 ด้านการบริหารคลื่นความถี่

แผนงำนท่ี 2.3 คืนคลื่นควำมถี่ย่ำน VHF Band III และจัดสรรคลื่นควำมถี่

แผนงำนท่ี 2.5 แนวทำงกำรคืนคลื่น
ควำมถีย่่ำน VHF Band II

นโยบายที่ 2
ด้านการ

บริหารคลื่น
ความถี่

แผนงำนท่ี 2.1 จัดท ำ
แผนควำมถี่ส ำหรับกำร
ทดลองให้บริกำรวิทยุ

ในระบบดิจิตอล

แผนงำนท่ี 2.2 จัดท ำแผนควำมถี่ส ำหรับ
กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

แผนงำนท่ี 2.4 ปรับปรุงแผน
ควำมถี่ AM และ ควำมถี่ FM 

ส ำหรับให้บริกำรวิทยุแอนะลอ็ก

ป ท่ี 1 ป ท่ี 2 ป ท่ี 3 ป ท่ี 4 ป ท่ี 5 หลังจากระยะเวลาแผน

กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบดิจิตอล
กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบแอนะล็อก
กำรด ำเนินงำนฯ กำรส่งเสริมกิจกำร
กระจำยเสียงในประเทศไทย
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 คลื่นควำมถี่ เป็นกำรก ำหนดถึงย่ำนควำมถี่ที่ใช้ คือ ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) 

ตั้งแต่ 174 ถึง 230 เมกะเฮิรตซ์ และมีกำรระบุถึง ช่องควำมถี่วิทยุ บล็อก ควำมถี่วิทยุ ควำมกว้ำง

แถบควำมถี่ และควำมกว้ำงแถบควำมถี่วิทยุป้องกัน 

 กำรส่งสัญญำณ เป็นกำรก ำหนดถึงมำตรฐำนกำรส่งสัญญำณต่ำงๆ เช่น ระบบกำรรับส่งสัญญำณ   

กำรมัลติเพล็กซ์ กำรมอดูแลต โหมด กำรเข้ำรหัสป้องกันกำรรบกวน กำรเข้ำรหัสสัญญำณเสียง ก ำลัง

ส่งออกอำกำศสูงสุด โพลำไรเซชันของกำรแพร่กระจำยคลื่น กำรแพร่นอกแถบ เป็นต้น 

 กำรรับสัญญำณ เป็นกำรก ำหนดถึงมำตรฐำนกำรส่งสัญญำณต่ำงๆ เช่น กำรรับสัญญำณขั้นต่ ำ  

ควำมแรงของสัญญำณขั้นต่ ำ อัตรำส่วนป้องกันกำรรบกวน เป็นต้น 

 เงือ่นไขกำรใช้คลื่นควำมถ่ี 

 ตำรำงแผนควำมถ่ีวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลเพื่อกำรทดลองหรือทดสอบ 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ประกำศ กสทช. เรื่องแผนควำมถี่วิทยุกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือกำรทดลองหรือ

ทดสอบ 

5.2.2.2 แผนงานที่ 2.2 การจัดท าแผนความถี่ส าหรับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

จัดท ำแผนควำมถ่ีส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลให้สำมำรถใช้งำนควำมถี่วิทยุ

ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรำศจำกกำรรบกวนซึ่งกันและ

กัน ทั้งในกิจกำรประเภทเดียวกันและระหว่ำงกิจกำรแต่ละประเภท โดยอำศัยเทคโนโลยีในระบบดิจิตอลที่

ทันสมัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในภำพรวม 

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 1 และปีที่ 2 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)  

ส ำนักงำน กสทช. ควรมีแผนควำมถี่ส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุในระบบดิจิตอล โดยแผนควำมถี่ดังกล่ำวควรมี

เนื้อหำครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้  

 ขอบข่ำย เป็นกำรก ำหนดถึงภำพรวมของแผนควำมถ่ีวิทยุส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุในระบบดิจิตอล 
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 คลื่นควำมถี่ ซึ่งจะมีระบุถึงย่ำนควำมถี่ที่ใช้ คือ ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ตั้งแต่ 

174 ถึง 230 เมกะเฮิรตซ์ และมีกำรระบุถึง ช่องควำมถี่วิทยุ บล็อก ควำมถี่วิทยุ ควำมกว้ำงแถบ

ควำมถี่ และควำมกว้ำงแถบควำมถี่วิทยุป้องกัน 

 กำรส่งสัญญำณ เป็นกำรก ำหนดถึงมำตรฐำนกำรส่งสัญญำณต่ำงๆ เช่น ระบบกำรรับส่งสัญญำณ กำร

มัลติเพล็กซ์ กำรมอดูแลต โหมด กำรเข้ำรหัสป้องกันกำรรบกวน กำรเข้ำรหัสสัญญำณเสียง ก ำลัง

ส่งออกอำกำศสูงสุด โพลำไรเซชันของกำรแพร่กระจำยคลื่น กำรแพร่นอกแถบ เป็นต้น 

 กำรรับสัญญำณ เป็นกำรก ำหนดถึงมำตรฐำนกำรส่งสัญญำณต่ำงๆ เช่น กำรรับสัญญำณขั้นต่ ำ ควำม

แรงของสัญญำณขั้นต่ ำ อัตรำส่วนป้องกันกำรรบกวน เป็นต้น 

 เงื่อนไขกำรใช้คลื่นควำมถ่ี 

 ตำรำงแผนควำมถ่ีวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลเพื่อกำรทดลองหรือทดสอบ 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุในระบบดิจิตอล 

5.2.2.3 แผนงานที่ 2.3 การคืนคลื่นความถี่ย่านความถี่สูงมากแบนด์สาม (VHF Band III) และการจัดสรร

คลื่นความถี่ 

กำรคืนคลื่นควำมถ่ีย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) และกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่เพ่ือเป็น

กำรน ำคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวที่ให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกอยู่ในปัจจุบันกลับมำสู่ กสทช.  

ตำมแผนยุติกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก เพ่ือทำงส ำนักงำน กสทช. จะสำมำรถน ำ

คลื่นควำมถี่ดังกล่ำวไปจัดสรรใหม่เพื่อน ำไปให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต่อไป  

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)  

ส ำนักงำน กสทช. ควรด ำเนินงำนและท ำข้อตกลงกับผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกทุกรำย

ที่มีกำรใช้คลื่นควำมถี่ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ในกำรให้บริกำรเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจกำร

คืนคลื่นควำมถี่ภำยปีที่ 1 และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปีที่ 2 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำย
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เสียงเ พ่ือให้ทันต่อกำรน ำคลื่นควำมถี่ย่ ำนดังกล่ำวไปจัดสรรใหม่ เ พ่ือใช้ ในกำรทดลองให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต่อไป 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 กำรคืนคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ที่ถูกใช้ในกำรให้บริกำรโทรทัศน์

ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกท้ังหมด 

 กำรจัดสรรคลื่นที่ได้คืนมำให้กับกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

5.2.2.4 แผนงานที่ 2.4 การปรับปรุงแผนความถี่ในย่าน เอ.เอ็ม (AM) และ เอฟ.เอ็ม (FM) ส าหรับ

ให้บริการวิทยุแอนะล็อก 

กำรปรับปรุงแผนควำมถี่วิทยุกระจำยเสียงในระบบ เอ.เอ็ม (AM) และ เอฟ.เอ็ม (FM) เพ่ือให้มีควำม

เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน และป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในภำพรวม 

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ส ำนักงำน กสทช. ควรทบทวนและปรับปรุงแผนควำมถี่วิทยุในย่ำน เอ.เอ็ม (AM) และ เอฟ.เอ็ม (FM) เพ่ือให้มี

ควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน กำรป้องกันกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่ และสอดคล้องกับ

แนวทำงนโยบำยในกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกในอนำคต โดยแผนดังกล่ำวควรมีกำร

ก ำหนดคลื่นควำมถี่และเงื่อนไขกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่ควำมครอบคลุมทั้งผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

แอนะล็อก (วิทยุคลื่นหลัก) ทั้ง 506 สถำนี และผู้ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

(วิทยุชุมชน) ทั้ง 4,143 สถำนี โดยแผนควำมถี่วิทยุในย่ำน เอ.เอ็ม (AM) และ เอฟ.เอ็ม (FM) จะต้องมีควำม

ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1) ขอบข่ำย เป็นกำรก ำหนดถึงภำพรวมของแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุในย่ำน 

เอ.เอ็ม (AM) และ เอฟ.เอ็ม (FM) 
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2) คลื่นควำมถี่ ซึ่งจะมีระบุถึงย่ำนควำมถี่ที่ใช้ คือ ช่วงคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่กลำง 

(Medium Frequency: MF) ตั้งแต่ 526.5 กิโลเฮิรตซ์ (KHz) ถึง 1,606.5 กิโลเฮิรตซ์ (KHz) 

ส ำหรับคลื่นควำมถี่ในย่ำน เอ.เอ็ม (AM) และ ช่วงคลื่นควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง (VHF Band 

II) ตั้งแต่ 87 ถึง 108 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ส ำหรับคลื่นควำมถี่ในย่ำน เอฟ.เอ็ม (FM) 

นอกจำกนี้แผนดังกล่ำวจะต้องมีกำรระบุถึง ช่องควำมถ่ีวิทยุ ควำมถี่พำห์และช่องห่ำงระหว่ำง

คลื่นพำห์ และช่องควำมถี่วิทยุและควำมถ่ีพำห์เพิ่มเติม 

3) กำรส่งสัญญำณ เป็นกำรก ำหนดถึงมำตรฐำนกำรส่งสัญญำณต่ำงๆ เช่น กำรมอดูแลต  

ค่ำเบี่ยงเบนทำงควำมถี่ กำรเน้นล่วงหน้ำ กำรส่งสัญญำณสเตริโอ ก ำลังส่งออกอำกำศสูงสุด 

โพลำไรเซชันของกำรแพร่กระจำยคลื่น ระบบส่งสัญญำณข้อมูลวิทยุ เป็นต้น 

4) กำรรับสัญญำณ เป็นกำรก ำหนดถึงมำตรฐำนกำรส่งสัญญำณต่ำงๆ เช่น กำรรับสัญญำณ 

ขั้นต่ ำ ควำมแรงของสัญญำณขั้นต่ ำ อัตรำส่วนป้องกันกำรรบกวน กำรยอมรับสัญญำณ

รบกวน เป็นต้น 

5) เงื่อนไขกำรใช้คลื่นควำมถ่ี 

6) ตำรำงแผนควำมถ่ีวิทยุกระจำยเสียงระบบ เอ.เอ็ม (AM) และ เอฟ.เอ็ม (FM) 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุในระบบ เอ.เอ็ม (AM) 

 ประกำศ กสทช. เรื่องแผนควำมถ่ีวิทยุส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุในระบบ เอฟ.เอ็ม (FM) 

5.2.2.5 แผนงานที่ 2.5 การเตรียมการจัดสรรคลื่นความถี่ย่านความถี่สูงมากแบนด์สอง (VHF Band II) 

กำรเตรียมกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง (VHF Band II) เป็นกำรจัดท ำแนว

ทำงกำรน ำคลื่นควำมถี่ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง (VHF Band II) ที่ถูกใช้ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบแอนะล็อกในปัจจุบันกลับมำสู่ กสทช. เพ่ือที่ทำงส ำนักงำน กสทช. จะสำมำรถน ำคลื่นควำมถี่ดังกล่ำว

ไปจัดสรรใหม่เพื่อน ำไปให้อนุญำตในกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม (FM) ต่อไป  
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แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 4 และปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ส ำนักงำน กสทช. ควรหำรือกับหน่วยงำนภำครัฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่ถือครองคลื่นควำมถี่ย่ำนควำมถี่สูงมำก

แบนด์สอง (VHF Band II) ตั้งแต่ 87 ถึง 108 เมกะเฮิรตซ์ส ำหรับกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อกเพ่ือเป็นกำรเตรียมกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง (VHF Band II) และเป็นกำร

เตรียมควำมพร้อมให้ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเข้ำสู่ระบบใบอนุญำต รวมถึง

อำจจะมีกำรคืนคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวเพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่ผ่ำนกำรประมูลหรือวิธีอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำร

ก ำหนด 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 มีแนวทำงเตรียมกำรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีในย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง (VHF Band II)  

5.2.3 แผนงานในนโยบายที่ 3 : ด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

นโยบำยด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ เป็นกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เป็นกำรเพ่ิมโอกำสกำร

ประกอบกิจกำรกระจำยเสียง ลดกำรผูกขำด และสร้ำงกลไกให้เกิดกำรแข่งขันในกิจกำรกระจำยเสียงโดยเสรี

และเป็นธรรม ซึ่งแผนกำรด ำเนินกำรของนโยบำยด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่นี้มีอยู่ 4 แผนงำน 

ประกอบไปด้วย 1. กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 2. กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตให้ใช้คลื่น

ควำมถี่ในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 3. กำรพิจำรณำให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับบริกำร 

วิทยุดิจิตอล และ 4. กำรพิจำรณำให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับบริกำรวิทยุแอนะล็อก 

เป าประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรทดลองให้บริกำรกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

2. เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียงทั้งในระบบ  

แอนะล็อกและดิจิตอล 

3. เพ่ือให้มีอนุญำตกำรใช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุทั้งในระบบแอนะล็อกและดิจิตอล 
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ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

2. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุ 

ในระบบแอนะล็อก ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

3. ร้อยละของคลื่นควำมถี่ที่มีกำรอนุญำตให้ใช้จำกคลื่นควำมถี่ที่มีกำรจัดสรรไว้ส ำหรับกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลทั้งหมด  

4. ร้อยละของคลื่นควำมถี่ที่มีกำรอนุญำตให้ใช้จำกคลื่นควำมถี่ที่มีกำรจัดสรรไว้ส ำหรับกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกท้ังหมด 

 
รูปที่ 5-5: แผนงำนในนโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี ่

5.2.3.1 แผนงานที่ 3.1 การจัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน

กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุในระบบ

ดิจิตอล เพ่ือเป็นกำรตั้งหลักเกณฑ์ รูปแบบ และเงื่อนไขในกำรคัดเลือกผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่  

ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมถึงข้อก ำหนดในกำรใช้คลื่นควำมถี่ นอกจำกนี้กำรจัดท ำ

ประกำศดังกล่ำวยังเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

ในอนำคต 

แผนงานในนโยบายที่ 3 ด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

นโยบายที่ 3
ด้านการ

อนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่

ป ท่ี 1 ป ท่ี 2 ป ท่ี 3 ป ท่ี 4 ป ท่ี 5 หลังจากระยะเวลาแผน

แผนงำนท่ี 3.1 จัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องส ำหรับ
อนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

แผนงำนท่ี 3.2 จัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับ
อนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก

แผนงำนท่ี 3.3 พิจำรณำ
ให้ใช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับ

บริกำรวิทยุดิจิตอล

แผนงำนท่ี 3.4 พิจำรณำ
ให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับ
บริกำรวิทยุแอนะล็อก

กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบดิจิตอล
กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบแอนะล็อก
กำรด ำเนินงำนฯ กำรส่งเสริมกิจกำร
กระจำยเสียงในประเทศไทย
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แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ส ำนักงำน กสทช. ควรมีประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุในระบบ

ดิจิตอล โดยเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อกสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

 ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำร

กระจำยเสียง ประเภทธุรกิจ จะด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคลื่นควำมถ่ีตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำร

กระจำยเสียง ประเภทสำธำรณะและชุมชน 

1) ขั้นตอนในกำรคัดเลือกผู้รับอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลประเภท

บริกำรสำธำรณะ และประเภทบริกำรชุมชน จะเริ่มจำกกำรที่ส ำนักงำน กสทช. ประกำศเชิญชวน

ให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร โดยผู้ประกอบกิจกำรที่สนใจนั้นจะต้องท ำกำรส่งเอกสำรเพ่ือรับ 

กำรพิจำรณำตำมเกณฑ์และข้อก ำหนดต่ำงๆ 

2) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและข้อก ำหนดส ำหรับกำรคัดเลือกผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

2.1) ต้องมีควำมพร้อมด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำร 

ช่องรำยกำร  

2.2) ต้องสำมำรถให้บริกำรที่ดีและมีคุณภำพแก่ผู้รับฟัง โดยจะต้องท ำกำรระบุประเภทของ

รำยกำรที่ต้องกำรออกอำกำศ  

2.3) ต้องมีควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน 

2.4) ต้องมีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี โดยจะต้องมีควำมพร้อมในกำรเริ่มให้บริกำรช่อง

รำยกำรภำยในระยะเวลำที่ กสทช. ก ำหนด  

2.5) ต้องสำมำรถใช้คลื่นควำมถ่ีที่ได้รับอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นผู้ที่ให้บริกำรที่สนับสนุน

ให้เกิดแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม 
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง  

ในระบบดิจิตอล 

5.2.3.2 แผนงานที่ 3.2 การจัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน

กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุในระบบ  

แอนะล็อก เพ่ือเป็นกำรตั้งหลักเกณฑ์ รูปแบบ และเงื่อนไขในกำรคัดเลือกผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่

ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก รวมถึงข้อก ำหนดในกำรใช้คลื่นควำมถี่ โดยประกำศ

ดังกล่ำวจะถูกบังคับใช้กับทั้งผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกรำยเก่ำ ผู้ทดลองประกอบ

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรเตรียม

ควำมพร้อมก่อนกำรเข้ำสู่ระบบใบอนุญำตในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกในอนำคต  

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ส ำนักงำน กสทช. ควรมีประกำศ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องส ำหรับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุในระบบ

แอนะล็อก โดยเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อกสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

 ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำร

กระจำยเสียง ประเภทธุรกิจ จะด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคลื่นควำมถ่ีตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำร

กระจำยเสียง ประเภทสำธำรณะและชุมชน 

1) ขั้นตอนในกำรคัดเลือกผู้รับอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลประเภท

บริกำรสำธำรณะ และประเภทบริกำรชุมชน จะเริ่มจำกกำรที่ส ำนักงำน กสทช. ประกำศเชิญชวน

ให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร โดยผู้ประกอบกิจกำรที่สนใจนั้นจะต้องท ำกำรส่งเอกสำรเพ่ือรับ 

กำรพิจำรณำตำมเกณฑ์และข้อก ำหนดต่ำงๆ 
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2) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและข้อก ำหนดส ำหรับกำรคัดเลือกผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

2.1) ต้องมีควำมพร้อมด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรช่อง

รำยกำร  

2.2) ต้องสำมำรถให้บริกำรที่ดีและมีคุณภำพแก่ผู้รับฟัง โดยจะต้องท ำกำรระบุประเภทของ

รำยกำรที่ต้องกำรออกอำกำศ  

2.3) ต้องมีควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน 

2.4) ต้องมีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี โดยจะต้องมีควำมพร้อมในกำรเริ่มให้บริกำรช่อง

รำยกำรภำยในระยะเวลำที่ กสทช. ก ำหนด  

2.5) ต้องสำมำรถใช้คลื่นควำมถ่ีที่ได้รับอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นผู้ที่ให้บริกำรที่สนับสนุน

ให้เกิดแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุในระบบแอนะล็อก 

5.2.3.3 แผนงานที่ 3.3 การพิจารณาให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรพิจำรณำให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมุ่งเน้นในกำรอนุญำต

ให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเมื่อสิ้นสุดกำรทดลองให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เ พ่ือคัดเลือกและอนุญำตผู้ที่มีควำมประสงค์จะประกอบกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้

คลื่นควำมถี่ส ำหรับวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะได้รับกำรอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลโดยอัตโนมัติ 

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำหลังจำกปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ซึ่งเป็น

ช่วงเวลำสิ้นสุดกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ส ำนักงำน กสทช. ควรด ำเนิน  

กำรพิจำรณำอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยสัดส่วนของ

ใบอนุญำตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระดับชำติ และ ระดับท้องถิ่น 
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สัดส่วนของใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ระดับชำติ แบ่งเป็น 1) ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ 

ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภททำงธุรกิจร้อยละ 50 และ 2) ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำร

ให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทบริกำรสำธำรณะร้อยละ 50  

สัดส่วนของใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ระดับท้องถิ่น แบ่งเป็น 1) ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่  

ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภททำงธุรกิจ ร้อยละ 50 2) ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำร

กระจำยเสียง ประเภทบริกำรสำธำรณะ ร้อยละ 30 และ 3) ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำร

กระจำยเสียง ประเภทบริกำรชุมชน ร้อยละ 20 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 มีกำรออกใบอนุญำตกำรใช้คลื่นควำมถี่วิทยุส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ตำมสัดส่วนที่ก ำหนด 

5.2.3.4 แผนงานที่ 3.4 การพิจารณาให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับบริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

กำรพิจำรณำให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกมุ่งเน้นในกำร

อนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเมื่อสิ้นสุดค ำสั่ง คสช. ที่ 

76/2559 เพ่ือคัดเลือกและอนุญำตผู้ที่มีควำมประสงค์จะประกอบกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกใน

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ซึ่ งผู้ที่ ได้รับอนุญำตให้ ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจะได้รับกำรอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อกโดยอัตโนมัติ 

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำหลังจำกปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ซึ่งเป็น

ช่วงเวลำสิ้นสุดค ำสั่ง คสช. ที่ 76/2559 ส ำนักงำน กสทช. ควรพิจำรณำอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับ

บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยหน้ำที่และข้อก ำหนดของผู้ได้รับกำรอนุญำตให้ใช้คลื่ นควำมถี่

ส ำหรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกแต่ละประเภทจะเป็นไปตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้อง  

 



  

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 249 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 มีกำรออกใบอนุญำตกำรใช้คลื่นควำมถี่วิทยุส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

5.2.4 แผนงานในนโยบายที่ 4 : ด้านการอนุญาตประกอบกิจการ 

นโยบำยด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำรเป็นกำรก ำหนดให้มีแนวทำงในกำรอนุญำตประกอบกิจกำร

กระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล ซึ่งแผนกำรด ำเนินกำรในนโยบำยด้ำนกำรอนุญำตประกอบ

กิจกำรนี้มีอยู่ 5 แผนงำน ประกอบไปด้วย 1. กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำต

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 2. กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำต

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 3.กำรพิจำรณำให้อนุญำตประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 4. กำรพิจำรณำให้อนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อก และ 5. กำรพิจำรณำให้อนุญำตให้บริกำรโครงข่ำย 

เป าประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกส ำหรับ  

ผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำ และผู้ทดลองประกอบกิจกำร 

2. เพ่ือให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจกำรที่มีควำมพร้อมเป็นผู้ให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล  

ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง  

ในระบบดิจิตอล ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

2. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อก ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

3. มีกำรออกใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

4. มีกำรออกใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 
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5. มีกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรส ำหรับบริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

 
รูปที่ 5-6: แผนงำนในนโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำร 

5.2.4.1 แผนงานที่ 4.1 การจัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับอนุญาตประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล เพ่ือเป็นกำรตั้งหลักเกณฑ์ รูปแบบ และเงื่อนไขในกำรคัดเลือกผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรใน

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมถึงข้อก ำหนดในกำรประกอบกิจกำร นอกจำกนี้กำรจัดท ำ

ประกำศดังกล่ำวยังเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใน

อนำคต  

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ส ำนักงำน กสทช. ควรมีประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล โดยเกณฑ์กำรคัดเลือกประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล สำมำรถแบ่งออกได้

เป็น 2 ประเภท 

แผนงานในนโยบายที่ 4 ด้านการอนุญาตประกอบกิจการ

นโยบายที่ 4
ด้านการ
อนุญาต
ประกอบ
กิจการ

ป ท่ี 1 ป ท่ี 2 ป ท่ี 3 ป ท่ี 4 ป ท่ี 5 หลังจากระยะเวลาแผน

แผนงำนท่ี 4.1 จัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ส ำหรับอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดจิิตอล

แผนงำนท่ี 4.2 จัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ส ำหรับอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก

แผนงำนท่ี 4.3 พิจำรณำ
ให้อนุญำตประกอบ
กิจกำรวิทยุดิจิตอล

แผนงำนท่ี 4.4 พิจำรณำ
ให้อนุญำตประกอบ

กิจกำรวิทยุแอนะล็อก

แผนงำนท่ี 4.5 พิจำรณำให้อนุญำตให้บรกิำรโครงข่ำย

กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบดิจิตอล
กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบแอนะล็อก
กำรด ำเนินงำนฯ กำรส่งเสริมกิจกำร
กระจำยเสียงในประเทศไทย
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 ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง 

ประเภทธุรกิจ จะด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคลื่นควำมถ่ีตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง 

ประเภทสำธำรณะและชุมชน 

1) ขั้นตอนในกำรคัดเลือกผู้รับอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลประเภท

บริกำรสำธำรณะ และประเภทบริกำรชุมชน จะเริ่มจำกกำรที่ส ำนักงำน กสทช. ประกำศเชิญชวน

ให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร โดยผู้ประกอบกิจกำรที่สนใจนั้นจะต้องท ำกำรส่งเอกสำรเพ่ือรับ 

กำรพิจำรณำตำมเกณฑ์และข้อก ำหนดต่ำงๆ 

2) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและข้อก ำหนดส ำหรับกำรคัดเลือกผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

2.1) ต้องมีควำมพร้อมด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำร  

ช่องรำยกำร  

2.2) ต้องสำมำรถให้บริกำรที่ดีและมีคุณภำพแก่ผู้รับฟัง โดยจะต้องท ำกำรระบุประเภทของ

รำยกำรที่ต้องกำรออกอำกำศ  

2.3) ต้องมีควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน 

2.4) ต้องมีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี โดยจะต้องมีควำมพร้อมในกำรเริ่มให้บริกำร 

ช่องรำยกำรภำยในระยะเวลำที่ กสทช. ก ำหนด  

2.5) ต้องสำมำรถใช้คลื่นควำมถ่ีที่ได้รับอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นผู้ที่ให้บริกำรที่สนับสนุน

ให้เกิดแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

5.2.4.2 แผนงานที่ 4.2 การจัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับอนุญาตประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

กำรอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกคำดว่ำจะเริ่มต้นในปีที่ 5 ซึ่ง

ระยะเวลำในกำรอนุญำตประกอบกิจกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจะมีควำมสอดคล้อง
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กับระยะเวลำที่สิ้นสุดของกำรคุ้มครองกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ตำมค ำสั่ง คสช. ที่ 76/2559 ซึ่งเป็นปีที่ 5  

ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) โดยคลื่นควำมถี่ที่ใช้ในกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงแอนะล็อกจะถูกด ำเนินกำรคืนสู่ กสทช. ส่งผลให้ส ำนักงำน กสทช. สำมำรถน ำคลื่นควำมถี่

ย่ำนดังกล่ำวไปจัดสรรใหม่และก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเข้ำสู่

กระบวนกำรให้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกได้อย่ำงถูกต้อง  

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1  (พ.ศ. ...) 

ส ำนักงำน กสทช. ควรมีประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ในระบบแอนะล็อก โดยเกณฑ์กำรคัดเลือกประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล สำมำรถแบ่งออก

ได้เป็น 2 ประเภท 

 ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง 

ประเภทธุรกิจ จะด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคลื่นควำมถ่ีตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง 

ประเภทสำธำรณะและชุมชน 

1) ขั้นตอนในกำรคัดเลือกผู้รับอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกประเภท

บริกำรสำธำรณะ และประเภทบริกำรชุมชน จะเริ่มจำกกำรที่ส ำนักงำน กสทช. ประกำศเชิญชวน

ให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร โดยผู้ประกอบกิจกำรที่สนใจนั้นจะต้องท ำกำรส่งเอกสำรเพ่ือรับ 

กำรพิจำรณำตำมเกณฑ์และข้อก ำหนดต่ำงๆ 

2) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและข้อก ำหนดส ำหรับกำรคัดเลือกผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

2.1) ต้องมีควำมพร้อมด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำร  

ช่องรำยกำร  

2.2) ต้องสำมำรถให้บริกำรที่ดีและมีคุณภำพแก่ผู้รับฟัง โดยจะต้องท ำกำรระบุประเภทของ

รำยกำรที่ต้องกำรออกอำกำศ  

2.3) ต้องมีควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน 
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2.4) ต้องมีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี โดยจะต้องมีควำมพร้อมในกำรเริ่มให้บริกำร 

ช่องรำยกำรภำยในระยะเวลำที่ กสทช. ก ำหนด  

2.5) ต้องสำมำรถใช้คลื่นควำมถ่ีที่ได้รับอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นผู้ที่ให้บริกำรที่สนับสนุน

ให้เกิดแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อก 

5.2.4.3 แผนงานที่ 4.3 การพิจารณาให้อนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรพิจำรณำให้อนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมุ่งเน้นในกำรอนุญำต

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเมื่อสิ้นสุดกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล เพ่ือคัดเลือกและอนุญำตผู้ที่มีควำมประสงค์จะประกอบกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

จะเป็นใบอนุญำตที่ได้รับเมื่อผู้ประกอบกิจกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับวิทยุกระจำยเสียง  

ในระบบดิจิตอล 

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำหลังจำกปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ซึ่งเป็น

ช่วงเวลำสิ้นสุดกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ส ำนักงำน กสทช. ควรพิจำรณำอนุญำต

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยหน้ำที่และข้อก ำหนดของผู้ได้รับกำรอนุญำตให้ใช้คลื่น

ควำมถี่ส ำหรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแต่ละประเภทจะเป็นไปตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 มีกำรออกใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

5.2.4.4 แผนงานที่ 4.4 การพิจารณาให้อนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

กำรพิจำรณำให้อนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกมุ่งเน้นในกำรอนุญำต

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเมื่อสิ้นสุดของกำรคุ้มครองกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ตำม
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ค ำสั่ง คสช. ที่ 76/2559 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

เพ่ือคัดเลือกและให้อนุญำตผู้ที่มีควำมประสงค์จะประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก โดย

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจะเป็นใบอนุญำตที่ได้รับพร้อมกับใบอนุญำต

ให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก  

นอกจำกนี้กำรอนุญำตประกอบกิจกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจะส่งเสริมให้ผู้

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและผู้ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

แอนะล็อกท่ีมีอยู่ในปัจจุบันปฏิบัติตำมกฎหมำยและให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำหลังจำกปีท่ี 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ซึ่งเป็น

ช่วงเวลำสิ้นสุดกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ส ำนักงำน กสทช. ควรพิจำรณำอนุญำต

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก โดยหน้ำที่และข้อก ำหนดของผู้ได้รับกำรอนุญำต

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกแต่ละประเภทจะเป็นไปตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 มีผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกที่มีควำมพร้อมได้รับใบอนุญำตกำรประกอบ

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

 มีผู้ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกที่ที่มีควำมพร้อมได้รับใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

5.2.4.5 แผนงานที่ 4.5 การพิจารณาอนุญาตให้บริการโครงข่ายส าหรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรพิจำรณำอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยส ำหรับวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมุ่งเน้นใน  

กำรอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยส ำหรับวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเมื่อสิ้นสุดกำรทดลองกำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงด้ำนเทคนิคและรูปแบบของบริกำร เพ่ือคัดเลือกและอนุญำตผู้ที่มีควำมประสงค์จะ

ให้บริกำรโครงข่ำยส ำหรับวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  
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แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ส ำนักงำน กสทช. จะมีกำรด ำเนินกำรพิจำรณำอนุญำตประกอบกิจกำรส ำหรับบริกำรโครงข่ำย

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยหน้ำที่และข้อก ำหนดของผู้ได้รับกำรอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยส ำหรับ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเป็นไปตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำง ส ำนักงำน กสทช. จะท ำ 

กำรพิจำรณำกำรคัดเลือกผู้ประกอบกิจกำรบริกำรโครงข่ำยตำมเกณฑ์ ดังนี้ 

1) แผนกำรให้บริกำร มำตรฐำนกำรให้บริกำร และอัตรำค่ำบริกำรเช่ำใช้โครงข่ำย 

2) ควำมพร้อมด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 

3) ควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน 

4) ควำมพร้อมด้ำนกำรให้บริกำรโครงข่ำย 

นอกจำกนี้เงื่อนไขด้ำนควำมครอบคลุมของโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล จะต้องปฏิบัติ

ตำมข้อก ำหนดดังนี้  

1) โครงข่ำยมีควำมครอบคลุมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 15 ของประชำกรภำยในปีที่ 3 ของกำรบังคับใช้

แผนพัฒนำกจิกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)  

2) โครงข่ำยมีควำมครอบคลุมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของประชำกรภำยในปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)  

3) โครงข่ำยมีควำมครอบคลุมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของประชำกรภำยใน 1 ปีหลังจำก

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) สิ้นสุดลง 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 มีกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรส ำหรับบริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

5.2.5 แผนงานในนโยบายที่ 5 : ด้านการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอล 

นโยบำยด้ำนกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นกำรก ำหนดให้

มีกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดลองระบบ
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รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในเชิงเทคนิคและรูปแบบกำรให้บริกำรในช่วงแรกตำมเงื่อนไข

ที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติก ำหนด ซึ่งแผนกำร

ด ำเนินกำรของนโยบำยด้ำนกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนี้มีอยู่ 5 

แผนงำน ประกอบไปด้วย 1. กำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงด้ำนเทคนิคและรูปแบบของ

บริกำร 2. กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรทดลองให้บริกำร

วิทยุ ในระบบดิ จิ ตอล  3 .  กำรทดลองให้บริ กำรวิ ทยุ กระจำย เสี ย ง ในระบบดิจิ ตอลระดับชำติ  

4. กำรพิจำรณำกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่น และ 5. กำรพิจำรณำ 

ยุติกำรทดลองวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

เป าประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีกำรทดลองรับส่งสัญญำณในระบบดิจิตอลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งในบริกำรระดับชำติและ

ระดับท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้มีกำรจัดท ำข้อมูลและประเมินผลในช่วงทดลองเพ่ือน ำข้อมูลไปพัฒนำบริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลให้มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรยุติกำรทดลองรับส่งสัญญำณในระบบดิจิตอล 

ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรเริ่มกำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลด้ำนเทคนิคและรูปแบบของ

บริกำร ภำยในปีที่ 1 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

2. มีกำรจัดท ำประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรทดลอง

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ภำยในปีที่ 3 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

3. ร้อยละของจ ำนวนช่องรำยกำรที่เข้ำร่วมกำรทดลองต่อจ ำนวนช่องรำยกำรที่โครงข่ำยสำมำรถ

ให้บริกำรได้ ในปีที่ 3 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

4. มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรทดลองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5. มีกำรก ำหนดเกณฑใ์นกำรยุติกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
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รูปที่ 5-7: แผนงำนในนโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรทดลองระบบกำรรับส่งสญัญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

5.2.5.1 แผนงานที่  5.1 การทดลองการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลด้านเทคนิคและ

รูปแบบของบริการ  

กำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงด้ำนเทคนิคและรูปแบบของบริกำรเป็นกำรทดลอง

ของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลก่อนที่จะมีกำรให้บริกำรโครงข่ำยจริง เพ่ือเป็นกำร

เตรียมควำมพร้อมในด้ำนเทคนิคและควำมพร้อมของตลำด  

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ส ำนักงำน กสทช. จะมีกำรเริ่มด ำเนินกำรให้ผู้ที่สนใจเข้ำร่วมกำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลโดยรูปแบบกำรทดลองจะเน้นในกำรทดลองด้ำนเทคนิคและรูปแบบของบริกำร ซึ่งในช่วง 

กำรทดลองโครงข่ำยนี้ไม่มีกำรก ำหนดควำมครอบคลุมของโครงข่ำย ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะทดลองสำมำรถ

ทดลองโครงข่ำยในพ้ืนที่ที่ก ำหนดตำมแผนควำมถี่ โดยในช่วงทดลองนี้ส ำนักงำน กสทช. อำจจะมีกำรเก็บ

ข้อมูลกำรทดลองและข้อมูลกำรใช้งำนต่ำงๆ จำกผู้ที่ท ำกำรทดลองเพ่ือน ำไปประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 

แผนงานในนโยบายที่ 5 ด้านการทดลองระบบการรับส่งสญัญาณวิทยกระจายเสียงในระบบดจิิตอล

นโยบายที่ 5
ด้านการ

ทดลองระบบ
การรับส่ง
สัญญาณ

วิทยุกระจาย
เสียงในระบบ

ดิจิตอล

ป ท่ี 1 ป ท่ี 2 ป ท่ี 3 ป ท่ี 4 ป ท่ี 5 หลังจากระยะเวลาแผน

แผนงำนท่ี 5.2 จัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องส ำหรับกำรทดลองให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

แผนงำนท่ี 5.3 ทดลองให้บริกำรวิทยุดิจิตอลระดับชำติ

แผนงำนท่ี 5.4 
พิจำรณำกำรทดลองให้

บริกำรวิทยุดิจิตอล
ระดับท้องถิ่น

แผนงำนท่ี 5.1 ทดลองกำรรับส่งสัญญำณ
วิทยุกระจำยเสียงด้ำนเทคนิค

และรูปแบบของบริกำร

แผนงำนท่ี 5.5 
พิจำรณำยุติกำรทดลอง

วิทยุดิจิตอล

กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบดิจิตอล
กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบแอนะล็อก
กำรด ำเนินงำนฯ กำรส่งเสริมกิจกำร
กระจำยเสียงในประเทศไทย
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 กำรเริ่มกำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลด้ำนเทคนิคและรูปแบบ  

ของบริกำร 

5.2.5.2 แผนงานที่ 5.2  การจัดท าประกาศ  หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับอนุญาตการทดลองให้บริการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ในระบบดิจิตอล เพ่ือเป็นกำรตั้งหลักเกณฑ์ รูปแบบ และเงื่อนไขในกำรคัดเลือกผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบ

กิจกำรในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมถึงข้อก ำหนดในกำรประกอบกิจกำร นอกจำกนี้ 

กำรจัดท ำประกำศดังกล่ำวยังเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเริ่มกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล 

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำปีที่ 2 และปีที่ 3 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ส ำนักงำน กสทช. ควรมีประกำศ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องส ำหรับกำรอนุญำตกำรทดลองให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งขั้นตอนวิธีกำรขอเข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล และข้อก ำหนดที่ต้องปฏิบัติตำมของผู้ทดลองฯ มีรำยละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนวิธีกำรขอเข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และข้อก ำหนด

ที่ต้องปฏิบัติตำมของผู้ทดลองฯ มีรำยละเอียดดังนี้ 

1) ขั้นตอนในกำรคัดเลือกผู้ที่จะได้รับอนุญำตในกำรทดลองที่กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง 

ในระบบดิจิตอล ส ำนักงำน กสทช. เป็นผู้ประกำศเชิญชวนโดยทั่วไปให้ผู้สนใจเข้ำร่วมกำรทดลองฯ 

โดยผู้ประกอบกิจกำรที่สนใจนั้นจะต้องท ำกำรส่งเอกสำรเพ่ือรับกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์และ

ข้อก ำหนดต่ำงๆ ซึ่งผู้ที่สำมำรถผ่ำนเกณฑ์และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ก ำหนดไว้ได้จะได้เป็นผู้ร่วม

กำรทดลองฯ 

2) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและข้อก ำหนดส ำหรับกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 



  

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 259 

2.1) ต้องแจ้งประเภทของบริกำรที่มีควำมจ ำนงที่จะออกอำกำศในช่วงทดลองฯ 

2.2) ต้องมีแผนกำรออกอำกำศช่วงทดลองฯ และแจ้งต่อ ส ำนักงำน กสทช. เพ่ือให้ทรำบถึง

แนวทำงกำรทดลองฯ ที่ชัดเจน 

2.3) ต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ และควำมสำมำรถเพียงพอในกำรท ำกำรทดลองฯ 

2.4) ต้องสำมำรถรับผิดชอบค่ำด ำเนินกิจกำรทุกอย่ำงในช่วงกำรทดลองฯ ได ้ 

2.5) ต้องมีอุปกรณ์รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลส ำหรับกำรทดลองฯ 

3) ข้อก ำหนดที่ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต้องสำมำรถ

ปฏิบัติตำมได้ 

3.1) ต้องสำมำรถเริ่มกำรทดลองรับส่งสัญญำณในระบบดิจิตอลได้ภำยใน 12 สัปดำห์ตั้งแต่

ได้รับกำรอนุญำตให้ทดลองฯ  

3.2) ต้องสำมำรถออกอำกำศอย่ำงน้อย 9 ชั่วโมงต่อวันในช่วงกำรทดลองฯ ได้  

3.3) ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำติดตั้งอุปกรณ์และค่ำด ำเนินกิจกำรเองตลอดช่วงกำรทดลองฯ  

3.4) ต้องสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ ส ำนักงำน กสทช. ในกำรเก็บข้อมูล และ

ประเมินผลกำรทดลองฯ 

3.5) ต้องมีกำรทดลองให้บริกำรทั้งบริกำรเสียง และบริกำรข้อมูล 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรทดลองวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล 

5.2.5.3 แผนงานที่ 5.3 การทดลองให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระดับชาติ  

กำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเริ่มจำกระดับชำติเพ่ือเป็น

กำรน ำร่องกำรทดลองกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทยและเป็นกำรเตรียม  

ควำมพร้อมของผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและควำมพร้อมของตลำดก่อนจะมีกำรเริ่ม

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
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แนวทางการพัฒนา 

ในปีที่ 3 ถึง ปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ทำงส ำนักงำน 

กสทช. จะจัดให้มีกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติจ ำนวนไม่ต่ ำ

กว่ำ 5 พ้ืนที่ทั่วประเทศ คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมรำช และ สงขลำ โดยในแต่ละพ้ืนที่จะ

มีโครงข่ำยส ำหรับกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจ ำนวน 2 โครงข่ำย 

และมีกำรท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจทั้งผู้ประกอบกิจกำรและผู้รับฟัง เพ่ือที่ทำงส ำนักงำน กสทช. จะกำรเก็บ

ข้อมูลทั้งด้ำนกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจของทั้งผู้ประกอบ

กิจกำรและผู้รับฟังอย่ำงต่อเนื่อง และให้มีกำรปรับปรุงแนวทำงและแผนงำนกำรทดลองรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่นให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและปัญหำ  

ที่เกิดขึ้น 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 เกิดกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรทดลองอย่ำงต่อเนื่อง 

5.2.5.4 แผนงานที่ 5.4 การพิจารณาการทดลองให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่น 

กำรพิจำรณำทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อทำง

ส ำนักงำน กสทช. เล็งเห็นว่ำประชำชนมีควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมำก

ขึ้น ซึ่งถ้ำหำกประชำชนไม่มีควำมต้องกำรหรือมีควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลที่ต่ ำทำงส ำนักงำน กสทช. อำจจะไม่มีกำรด ำเนินกำรในกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลระดับท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

ในปีที่ 4 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ส ำนักงำน กสทช.  

ควรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในกำรเริ่มกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่น 

โดยประเมินจำกควำมต้องกำรของประชำชนในแต่ละพ้ืนที่ว่ำมีควำมต้องกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง  

ในระบบดิจิตอลมำกเพียงใด รวมถึงควำมต้องกำรทดลองของผู้ประกอบกิจกำรในพ้ืนที่นั้นๆด้วย โดยหน้ำที่
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และข้อก ำหนดของผู้ได้รับกำรอนุญำตในกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่น

จะเป็นไปตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ส ำนักงำน กสทช. จะต้องจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผล 

กำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง และให้มีกำรปรับปรุง

แนวทำงและแผนงำนกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่นให้เหมำะสมกับ

สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและปัญหำที่เกิดขึ้น 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเริ่มกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับ

ท้องถิ่น 

5.2.5.5 แผนงานที่ 5.5 การพิจารณายุติการทดลองรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรพิจำรณำกำรยุติกำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเน้นใน 

กำรก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรยุติกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและเป็นจุดเริ่มต้นของ

กำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย  

แนวทางการป ิบัติ 

ในช่วงเวลำหลังจำกปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) เป็น

ช่วงที่ผู้ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้ท ำกำรทดลองมำแล้วประมำณ 3 ปีซึ่ง

ควำมพร้อมของผู้ประกอบกิจกำรและควำมพร้อมของตลำดคำดว่ำจะมีควำมพร้อมแล้วระดับหนึ่งที่เหมำะสม

แก่กำรยุติกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยเกณฑ์ก ำหนดในกำรยุติกำรทดลอง

ระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล มีดังนี้ 

1. โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีควำมครอบคลุมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของประชำกร

ทั้งหมด 

2. มีผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบ DAB+ ผ่ำนเครื่องรับส่งสัญญำณในระบบดิจิตอลอย่ำงน้อยร้อยละ 

10 ของผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงทั้งหมด 
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 มีกำรก ำหนดเกณฑใ์นกำรยุติกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 มีกำรยุติกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเมื่อมีควำมพร้อมตำม

เกณฑ์ท่ีก ำหนด 

5.2.6 แผนงานในนโยบายที่ 6 : การส่งเสริมกิจการกระจายเสียง 

นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียงเป็นกำรจัดให้มีกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียง โดย

ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบกิจกำรและผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดกำรส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้ประกอบกิจกำร รวมทั้งมี

กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร ให้ประชำชนและผู้ ที่ เกี่ยวข้องรับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งแผนกำรด ำเนินกำรของนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียงมีอยู่ 

5 แผนงำน ประกอบไปด้วย 1. กำรก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม 2. กำร

ก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพของสื่อ 3. กำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำงผู้

ประกอบกิจกำรเพ่ือพัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำรก ำกับดูแลกันเอง 4. กำรท ำกำรประชำสัมพันธ์ 

ไปสู่ประชำชนและผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และ  

5. กำรจัดท ำนโยบำยกำรยุติวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก  

เป าประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐในส่วนที่จ ำเป็น 

2. เพ่ือให้กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงมีกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม 

3. เพ่ือให้มีสื่อท่ีมีคุณภำพ สร้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

4. เพ่ือให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรโดยมีกำรพัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำรก ำกับดูแล

กันเอง 

5. เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

6. เพ่ือให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในระยะยำวส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 
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ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียง 

2. มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพของสื่อ ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง 

3. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรเพ่ือพัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำร

ก ำกับดูแลกันเอง ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

4. มีกำรท ำกำรประชำสัมพันธ์ ไปสู่ประชำชนและผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

5. มีกำรจัดท ำนโยบำยกำรยุติวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

 
รูปที่ 5-8: แผนงำนในนโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรส่งเสรมิกิจกำรกระจำยเสียง 

5.2.6.1 แผนงานที่ 6.1 การก าหนดแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป นธรรม 

ก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรมเพ่ือมุ่งให้เกิดกำรแข่งขันในกิจกำร

กระจำยเสียงเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ และหนุนเสริมให้ประชำชนได้รับสื่อที่มีคุณภำพที่เป็นผลมำจำก 

กำรแข่งขันของผู้ประกอบกิจกำรภำยใต้กำรก ำกับดูแลที่มีเอกภำพและมีประสิทธิภำพ อีกทั้ง ส่งเสริมให้เกิด

แผนงานในนโยบายที่ 6 ด้านการส่งเสริมกจิการกระจายเสียง

นโยบายที่ 6
ด้านการ
ส่งเสริม
กิจการ

กระจายเสียง

ป ท่ี 1 ป ท่ี 2 ป ท่ี 3 ป ท่ี 4 ป ท่ี 5 หลังจากระยะเวลาแผน

แผนงำนท่ี 6.5 พิจำรณำก ำหนดเงื่อนไข
ในกำรท ำนโยบำยกำรยุติวิทยุแอนะล็อก

แผนงำนท่ี 6.1 ก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม 

แผนงำนท่ี 6.2 ก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคณุภำพของสื่อ

แผนงำนท่ี 6.3 ส่งเสริมให้เกิดกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรเพื่อพัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำรก ำกบัดูแลกันเอง 

แผนงำนท่ี 6.4 กำรท ำกำรประชำสัมพันธ์ไปสู่ประชำชนและผู้ประกอบกำรเกีย่วกับกำรให้บริกำรวิทยุในระบบดิจิตอล

กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบดิจิตอล
กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบแอนะล็อก
กำรด ำเนินงำนฯ กำรส่งเสริมกิจกำร
กระจำยเสียงในประเทศไทย
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กำรแข่งขันอย่ำงเสมอภำค (level-playing field) ลดกำรผูกขำด และลดควำมไม่แน่นอนจำกกำรก ำกับดูแล

ในกิจกำรกระจำยเสียง 

แนวทางการป ิบัติ 

ตลอดระยะเวลำ 5 ปี ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) จะมี 

กำรจัดท ำแนวทำงเพ่ือส่งเสริมกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรมทั้งในบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อกและระบบดิจิตอล เพ่ือให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเสมอภำค เพ่ือมุ่งให้กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ทั้ง 2 ระบบเข้ำสู่ระบบใบอนุญำต จำกเดิมที่บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกอยู่ในรูปแบบของ

ระบบสัมปทำน และจัดท ำแนวทำงเพ่ือลดควำมได้เปรียบในกำรประกอบกิจกำรของผู้ประกอบกิจกำรวิทยุ 

รำยเก่ำในกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ทั้งนี้แนวทำงกำรปฏิบัติจะแบ่งออกเป็น 2 

ช่วงระยะเวลำ โดยมีจุดประสงค์ของกำรประชำสัมพันธ์ที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 

1) ช่วงระยะเวลาที่ 1: ช่วงการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในตลาด และให้มีผู้ให้บริการ

วิทยุกระจายเสียงรายใหม่ 

ในช่วงระยะเวลำที่ 1 จะเป็นช่วงปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) จะมีกำรสร้ำงแนวทำงในกำรตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกิจกำรที่จ ำเป็นในกำรก ำกับดูแลในอนำคต เนื่องจำกช่วงระยะเวลำ

ดังกล่ำว เป็นช่วงระยะเวลำก่อนที่จะมีกำรพิจำรณำให้อนุญำตให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ในระบบแอนะล็อกแก่ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบใบอนุญำต ดังนั้นจึงจะ

เป็นช่ ว งที่ มี กำรสร้ ำ งควำมชั ด เจนเรื่ อ งกำรอนุญำตให้ทดลองประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก (วิทยุชุมชนเดิม) ในเรื่องของกรอบเวลำ และเกณฑ์กำร

อนุญำตประกอบกิจกำรที่มีเป้ำหมำยเพ่ือสนับสนุนให้วิทยุชุมชนเดิมเข้ำสู่ระบบใบอนุญำต

ทั้ งหมด ทั้ งนี้  เ พ่ื อ ให้ เกิดแนวทำง ในกำร พัฒนำคุณภำพของผู้ ประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบแอนะล็อก ซึ่งท้ำยที่สุด ประชำชนได้รับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่มีคุณภำพจริงที่

เกิดขึ้นจำกกำรแข่งขันกำรให้บริกำรของผู้ประกอบกิจกำรที่มีพร้อมจริง ในขณะเดียวกัน 

เพ่ือให้กำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเกิดขึ้นโดยมีกำรแข่งขันอย่ำงเสรี

และเป็นธรรม จึ งจะมีกำรจัดท ำแนวทำงเพ่ือส่งเสริมกำรแข่งขันในกำรให้บริกำร
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วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือลดควำมได้เปรียบในกำรประกอบกิจกำรของผู้

ประกอบกิจกำรวิทยุรำยเก่ำ ดังนี้  

1) กำรด ำเนินกำรให้ประชำชนสำมำรถรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ได้อย่ำงรวดเร็วโดยจัดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำรด ำเนินงำนติดตั้งโครงข่ำยให้ทัน

ตำมแผนงำนที่ถูกก ำหนดไว้  

2) กำรสนับสนุนเพ่ือให้ประชำชนรับรู้และเข้ำถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

3) กำรก ำกับดูแลค่ำบริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล (MUX) ให้

สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ผ่ำนกระบวนกำรกำรคัดเลือกผู้ให้บริกำรโครงข่ำย

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลโดยก ำหนดให้อัตรำค่ำเช่ำใช้โครงข่ำยเป็นหนึ่ง

ในหลักเกณฑ์ที่ผู้ที่ต้องกำรเข้ำร่วมกำรคัดเลือกเป็นผู้ให้บริกำรโครงข่ำยต้องระบุ

ตั้งแต่แรก 

4) กำรก ำหนดกรอบเวลำ หรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในกำรยุติกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

2) ช่วงระยะเวลาที่ 2: ช่วงการก ากับดูแลผู้เล่นในกิจการกระจายเสียง 

หลังจำกปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

จะมีกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงทั้งในระบบแอนะล็อกและดิ จิตอล  

ซึ่งในช่วงระยะเวลำนี้ จะมีกำรบังคับใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรแข่งขันต่ำงๆ และน ำ

แนวทำงเพ่ือส่งเสริมกำรแข่งขันในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจัดท ำไว้ใน

ระยะเวลำที่ 1 มำปฏิบัติ เพื่อไม่ให้ตลำดเกิดกำรผูกขำด ลด หรือจ ำกัดกำรแข่งขัน  

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 มีกำรจัดท ำแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และในระบบดิจิตอล 

5.2.6.2 แผนงานที่ 6.2 การก าหนดแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสื่อ 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพของสื่อมุ่งให้เกิดกำรสร้ำงและน ำเสนอข้อมูล

ข่ำวสำรที่มีคุณภำพภำยใต้หลักควำมรับผิดชอบทำงวิชำชีพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำควำมหลำกหลำย 
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ควำมสร้ำงสรรค์ และพหุนิยมในสื่อ ซึ่งส่งจะผลให้ประชำชนสำมำรถผสมผสำนข้อมูล ข่ำวสำร แนวคิดต่ำงๆ 

เพ่ือใช้ในกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ของตัวเอง กำรเผชิญหน้ำกับควำมเห็นที่ต่ำงกัน และเป็นผู้ที่สำมำรถใช้

วิจำรณญำณที่ดีจำกข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้ำน ทั้งนี้ ประชำชนจะมีเสรีภำพในกำรเลือกแนวคิดจำกแนวคิด

ที่มีจ ำนวนมำกเพียงพอซึ่งเป็นผลมำจำกควำมหลำกหลำยของเนื้อหำที่มีคุณภำพ และสังคมจะได้รับประโยชน์

จำกเนื้อหำรำยกำรที่มีสำระควำมรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ชีวิตและกำรพัฒนำประเทศ 

แนวทางการป ิบัติ 

ตลอดระยะเวลำ 5 ปี ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) จะมี 

กำรจัดท ำแนวทำงเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพของสื่อ โดยมุ่ง ให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพและควำม

หลำกหลำยของเนื้อหำรำยกำรในบริกำรวิทยุกระจำยเสียงทั้งในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล เพ่ือให้

ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย ำ ได้รับควำมเห็นที่ครบถ้วนและรอบด้ำน ซึ่งแนวทำง

กำรปฏิบัติจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลำ โดยมีจุดประสงค์ของกำรพัฒนำคุณภำพของสื่อที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 

 ช่วงระยะเวลาที่ 1: ช่วงการก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการก ากับดูแลคุณภาพของเนื้อหา และ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพสื่อ 

ในช่วงปีที่ 1 ถึง ปีที่ 2 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ...) จะเป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรดูแลเนื้อหำที่ชัดเจน โดยจะต้องมีกำร

สร้ำงหลักปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลเนื้อหำตำมมำตรำ 37 แห่งประกอบกิจกำร

กระจำยเสียงและกิจกำร โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีแบ่งแยกระหว่ำงเนื้อหำที่ผิดกฎหมำยกับ

ผิดจริยธรรม และแบ่งแยกระหว่ำงโฆษณำที่มีเนื้อหำไม่เหมำะสมกับโฆษณำที่ เป็นกำรเอำ

เปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกำรก ำกับดูแลเนื้อหำรำยกำรบนช่อง

วิทยุกระจำยเสียง และมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรผลิตและพัฒนำสื่อในบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงที่มีคุณภำพแก่ประชำชน โดยจะมีกำรมุ่งส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรอมรม

ผู้ผลิตรำยกำร และผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงทั้งในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลถึง

แนวทำงในกำรผลิตสื่อที่มีคุณภำพตำมข้อก ำหนดตำมประกำศ กสทช. หลักเกณฑ์กำรจัดท ำ

ผั งรำยกำรส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์  และข้อก ำหนดตำม

พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) ทั้งนี้ ต้องมีกำรเน้นย้ ำเรื่องกำร

สร้ำงสรรค์สื่อที่เหมำะสมและมีคุณภำพโดยเฉพำะผู้ประกอบกิจกำรระดับท้องถิ่น  
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 ช่วงระยะเวลาที่ 2: ช่วงการพัฒนาคุณภาพสื่อผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพ และการ

ตรวจสอบคุณภาพสื่อ 

ในช่วงปีที่ 3 ถึง ปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ...) จะเป็นช่วงกำรร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำคุณภำพสื่อขึ้น

อีกระดับ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำบันกำรศึกษำและองค์กรเอกชนที่มีศักยภำพ

ร่วมมือกันในกำรพัฒนำสื่อประเภทต่ำงๆ อีกท้ัง จัดให้มีกำรติดตำมสื่อเพ่ือตรวจสอบคุณภำพ

ของสื่อในแต่ละช่วงเวลำ ในขณะเดียว จะจัดให้มีกำรท ำมำตรฐำนลงโทษผู้ผลิตรำยกำร และ

ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรที่ผลิตและออกอำกำศสื่อที่ไม่มีคุณภำพตำมข้อก ำหนดตำมประกำศ 

กสทช. หลักเกณฑ์กำรจัดท ำผังรำยกำรส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ และ

ข้อก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) อย่ำงเข้มงวดมำกขึ้น 

ทั้งนี้เพ่ือผู้ผลิตรำยกำรและผู้ให้บริกำรช่องรำยตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ

คุณภำพสื่อ 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 มีกำรจัดท ำแนวทำงในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพสื่อวิทยุกระจำยเสียง 

5.2.6.3 แผนงานที่ 6.3 การส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการเพื่อพัฒนากลไกการเ  า

ระวังและการก ากับดูแลกันเอง 

กำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรเพ่ือพัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำร

ก ำกับดูแลกันเองมุ่งให้มีกำรสนับสนุนเพ่ือให้เกิดกำรก ำกับดูแลในด้ำนต่ำงๆ โดยกำรเฝ้ำระวังและก ำกับดูแล

กันเอง (self-regulation) เพ่ือเป็นกำรช่วยให้กำรก ำกับดูแลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลมำกขึ้น :ซึ่งกำรเฝ้ำระวัง

และกำรก ำกับดูแลกันเองจะเป็นกำรช่วยให้กำรก ำกับดูแลโดยภำครัฐมีควำมแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจำก  

กำรผสมผสำนข้อดีของกำรก ำกับดูแลของภำครัฐที่มีบทลงโทษตำมกฎหมำย และกำรก ำกับดูแลกันเองของผู้

ประกอบกิจกำรที่อยู่ในแวดวงกำรประกอบกิจกำรเอง ซึ่งกำรเกิดขึ้นของกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำรก ำกับดูแล

กันเองนี้จึงมีศักยภำพที่จะส่งเสริมให้จ ำนวนสื่อที่ไม่มีคุณภำพลดลง 
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แนวทางการป ิบัติ 

ตลอดระยะเวลำ 5 ปี ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) จะมีกำร

จัดท ำแนวทำงเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรเพ่ือพัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและ  

กำรก ำกับดูแลกันเอง ซึ่งแนวทำงกำรปฏิบัติจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลำ ดังนี้ 

 ช่วงระยะเวลาที่ 1: ช่วงการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้มีความชัดเจนในการก ากับดูแล

กันเอง และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อก ากับดูแลกันเอง 

ในช่วงปีที่ 1 ถึง ปีที่ 2 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

จะมีกำรจัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมในกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง ทั้งนี้มำตรฐำนดังกล่ำว

จะต้องค ำนึงถึงควำมคุ้มครองกำรได้รับข่ำวสำรสำธำรณะของประชำชน และกำรคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภำพของผู้ประกอบอำชีพและวิชำชีพองค์กร อีกทั้ง สนับสนุนให้ผู้รับใบอนุญำตมีกำรก ำกับดูแล

ตนเองที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยกำรส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มเพ่ือก ำกับดูแลกันเองตำมมำตรำ 39 

ของพ.ร.บ. ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ผ่ำนกำรใช้มำตรฐำนทำง

จริยธรรมที่ได้จัดท ำขึ้น 

 ช่วงระยะเวลาที่ 2: ช่วงการจัดให้มีการก ากับดูแลกันเองอย่างเต็มรูปแบบ 

ในช่วงปีที่ 3 ถึง ปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

จะเป็นช่วงที่เตรียมควำมพร้อมผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเข้ำสู่ระบบ

ใบอนุญำต และเป็นช่วงทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ดังนั้น ในช่วงนี้จะจัด

ให้มีกำรก ำกับดูแลกันเองอย่ำงเต็มรูปแบบตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมที่ได้จัดท ำขึ้นในระยะแรก เพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ทั้งผู้ประกอบกิจกำรวิทยุช่องหลัก 

และผู้ประกอบกิจกำรวิทยุชุมชน มีกำรตรวจสอบและเฝ้ำระวังกันเองมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อกำรอนุญำต

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเข้ำสู่ระบบใบอนุญำตจริง จะมีแต่ผู้ประกอบกิจกำรที่

พร้อมจะให้บริกำรสื่อคุณภำพแก่ประชำชน ขณะเดียวกัน ส ำนักงำน กสทช. จะต้องส่งเสริมให้มีกำร

เฝ้ำระวังและก ำกับดูแลกันเองในช่วงกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

เนื่องจำกในช่วงทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะถือว่ำเป็นกำรทดลอง

ประกอบกิจกำรที่ยังไม่ได้รับใบอนุญำตให้บริกำรจริง ดังนั้นส ำนักงำน กสทช. จะยังไม่มีอ ำนำจ

เด็ดขำดในกำรก ำกับดูแลผู้เข้ำร่วมกำรทดลองฯเหล่ำนี้ ซึ่งจะส่งผลให้กำรส่งเสริมกำรเฝ้ำระวังและกำร
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ก ำกับดูแลกันเองจึงเป็นแนวทำงที่ส ำคัญในกำรก ำกับดูแลผู้เข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 มีกำรจัดท ำแนวทำงในกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรเพ่ือพัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำร

ก ำกับดูแลกันเอง 

5.2.6.4 แผนงานที่  6.4 การท าการประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการ

ให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรประชำสัมพันธ์ควรมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำ 5 ปีของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) โดยกำรประชำสัมพันธ์มุ่งให้ประชำชนและผู้ประกอบกิจกำรรับรู้ และ

ทรำบถึงประโยชน์ของบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลซึ่งถือเป็นบริกำรใหม่ในประเทศไทยที่ทั้ง

ประชำชนและผู้ ประกอบกิจกำรต่ ำง ไม่ คุ้ น เคย  อีกทั้ ง  มุ่ ง ให้ เกิ ด กำรร่ วมมือของทุกภำคส่ วน 

ในกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือให้กำรเพ่ิมกำรใช้งำนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของประชำชน 

แนวทางการป ิบัติ 

 ตลอดระยะเวลำ 5 ปี ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) จะมีกำร

จัดท ำแนวทำงเพ่ือท ำกำรประชำสัมพันธ์ ซึ่งแนวทำงกำรปฏิบัติจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลำ โดยมี

จุดประสงค์ของกำรประชำสัมพันธ์ที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 

1) ช่วงระยะเวลาที่ 1: ช่วงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความน่าสนใจ

ของวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในทุกภาคส่วน 

ในปีที่ 1 ถึง ปีที่ 2 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1  

(พ.ศ. ...) จะเป็นกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก

และในระบบดิจิตอล สื่อโทรทัศน์ภำคพ้ืนดิน รวมทั้งส่งเสริมกำรตลำดออนไลน์ โดยใช้สื่อ

สังคมออนไลน์ Rich Media หรือใช้สื่อดิจิตอลอ่ืนๆ โดยหน่วยงำนก ำกับดูแล เพ่ือให้

ประชำชนในกลุ่มต่ำงๆสำมำรถรับรู้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ทั้งนี้  

กำรประชำสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลำนี้จะมุ่งเน้นเรื่องประโยชน์และควำมสอดคล้องกับควำม
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ต้องกำรของผู้บริโภค เช่น วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีช่องรำยกำรที่หลำกหลำย ไม่มี

ปัญหำเรื่องคลื่นแทรก เป็นต้น นอกจำกนี้ เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจกำรรวมถึงหน่วยงำนภำครัฐ

เข้ำใจและรับรู้ถึงแนวทำงกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล จึงจะมีจัดกำร

อบรมให้แก่ผู้ประกอบกิจกำรรวมถึ งหน่วยงำนภำครัฐถึงแนวทำงกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

2) ช่วงระยะเวลาที่ 2: ช่วงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนา

แคมเปญส่งเสริมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 

ในปีที่ 3 ถึง ปีที่ 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1  

(พ.ศ. ...) ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรเริ่มทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล จะมีกำร

ส่งเสริมควำมร่วมมือในระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรประชำสัมพันธ์และท ำแคมเปญ

กำรตลำดร่วมกับระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยจะมีสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ประกอบ

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงต่ำงๆ อีกทั้งผู้ประกอบกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียง 

เช่น ผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ผู้ประกอบกิจกำรค้ำปลีกเครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพื่อพัฒนำแคมเปญส่งเสริมกำรตลำดร่วมกัน เพ่ือส่งเสริม

เอกลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวในภำพลักษณ์ทำงกำรตลำดของบริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย อีกทั้งพัฒนำองค์ควำมรู้ส ำหรับชุมชนและผู้ประกอบกิจกำร

ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนำศักยภำพและโอกำสในกำรต่อยอดธุรกิจกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่น 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 มีกำรจัดท ำแนวทำงและแผนกำรท ำกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล โดยครอบคลุมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ทั้งฝั่งประชำชนและผู้ประกอบกิจกำร 

 มีกำรจัดท ำแนวทำงในกำรร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนก ำกับดูแลและผู้ประกอบกิจกำรภำคส่วน

ต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อท ำกำรประชำสัมพันธ์และท ำแคมเปญทำงกำรตลำด 
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5.2.6.5 แผนงานที่ 6.5 การจัดท านโยบายการยุติวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

กำรพิจำรณำก ำหนดเงื่อนไขในกำรท ำนโยบำยกำรยุติวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกมุ่งเน้นให้

เกิดกำรเตรียมควำมพร้อมในระยะยำวส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกของประเทศ

ไทย หลังจำกควำมคุ้มครองคลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงตำมค ำสั่ง คสช. ที่ 76/2559 สิ้นสุดลง 

แนวทางการป ิบัติ 

 กำรพิจำรณำก ำหนดเงื่อนไขในกำรท ำนโยบำยกำรยุติวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจะมีกำร

ด ำเนินงำนในปีที่ 4 ถึงปีท่ี 5 ของกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) โดยจะมีกำร

จัดท ำเกณฑ์กำรพิจำรณำเพ่ือยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ซึ่งเกณฑ์กำรพิจำรณำ

เพ่ือยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจะต้องมำจำกกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง

โดยค ำนึงถึงควำมพร้อมด้ำนดังกล่ำวเป็นอย่ำงน้อย คือ 

1) ควำมพร้อมด้ำนควำมครอบคลุมของโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

2) ควำมพร้อมด้ำนจ ำนวนผู้ฟังบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

อีกท้ังจัดให้มีแนวทำงใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง (VHF Band II) ที่จะได้คืนจำก

กำรยุตกิำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกในอนำคต 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 มีกำรจัดท ำเกณฑ์กำรพิจำรณำเพ่ือยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

 มีกำรจัดท ำแนวทำงใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง (VHF Band II) 

หลังจำกมีกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 
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5.3 ภาพรวมแนวทางการด าเนินงานและความเชื่อมโยงกับแผนงานของแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง 
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 

 
รูปที่ 5-9: ภำพรวมแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ที่ปรึกษำได้จัดท ำภำพรวมแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงจำกกำรอ้ำงอิง

แผนงำนทั้ง 27 แผนงำนของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) โดยแนวทำงด ำเนินงำนจะถูก

เรียงตำมล ำดับก่อนหลังเพ่ือให้สำมำรถเข้ำใจได้โดยง่ำยและเห็นถึงช่วงเวลำในกำรด ำเนินงำนของแต่ละ

แนวทำงฯ ซึ่งแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวมี 15 แนวทำง และสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้  

2) จัดท าประกาศมาตรฐานเทคโนโลยี
เครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสยีงในระบบดิจิตอล 

และมาตรฐานเครื่องรับ
• นโยบำยที่ 1 แผนงำนที่ 1.1
• นโยบำยที่ 1 แผนงำนที่ 1.3

3) จัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การทดลองให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

• นโยบำยที่ 5 แผนงำนที่ 5.2

5) คืนคลื่นความถี่ VHF Band III จาการยุติการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบแอนะล็อกและจัดสรรคลื่นความถี่

• นโยบำยที่ 2 แผนงำนที่ 2.3

1) จัดท าแผนความถี่ส าหรับการทดลองให้บริการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลและแผนความถี่
ส าหรับให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

• นโยบำยที่ 2 แผนงำนที่ 2.1
• นโยบำยที่ 2 แผนงำนที่ 2.2

4) จัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับอนุญาตใช้คลื่น 
และอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

• นโยบำยที่ 3 แผนงำนที่ 3.1
• นโยบำยที่ 4 แผนงำนที่ 4.1

6) ทดลองการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสยีง
ด้านเทคนิคและรูปแบบของบริการ

• นโยบำยที่ 5 แผนงำนที่ 5.1

7) พิจารณาให้อนุญาตให้บริการโครงข่าย
• นโยบำยที่ 4 แผนงำนที่ 4.5

8) ทดลองให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
• นโยบำยที่ 5 แผนงำนที่ 5.3
• นโยบำยที่ 5 แผนงำนที่ 5.4
• นโยบำยที่ 5 แผนงำนที่ 5.5

9) พิจารณาให้อนุญาตให้
บริการวิทยุกระจายเสียง

ในระบบดิจิตอล 
• นโยบำยที่ 3 แผนงำน 3.3
• นโยบำยที่ 4 แผนงำน 4.3

แนวทางการ
ด าเนินงานใน
กิจการกระจาย
เสียงในระบบ
แอนะล็อก

10) ปรับปรุงแผนความถี่ AM และความถี่ FM 
ส าหรับให้บริการวิทยุในระบบแอนะล็อก

• นโยบำยที่ 2 แผนงำนที่ 2.4
11) จัดท าประกาศ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับอนุญาตใช้คลื่นและอนุญาตให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก

• นโยบำยที่ 1 แผนงำนที่ 1.2
• นโยบำยที่ 3 แผนงำนที่ 3.3
• นโยบำยที่ 4 แผนงำนที่ 4.2

12) เตรียมการจัดสรรคลื่นความถี่ FM
• นโยบำยที่ 2 แผนงำน 2.5

13) พิจารณาอนุญาตให้
บริการวิทยุกระจายเสียง

ในระบบแอนะล็อก
• นโยบำยที่ 3 แผนงำน 3.4
• นโยบำยที่ 4 แผนงำน 4.4

แนวทางการ
ด าเนินงานใน
การส่งเสริม

กิจการกระจาย
เสียง

15) การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ
• นโยบำยที่ 6 แผนงำนที่ 6.1 
• นโยบำยที่ 6 แผนงำนที่ 6.2 
• นโยบำยที่ 6 แผนงำนที่ 6.3
• นโยบำยที่ 6 แผนงำนที่ 6.4

แนวทางการ
ด าเนินงานใน
กิจการกระจาย
เสียงในระบบ

ดิจิตอล 

14) พิจารณาก าหนดเงื่อนไขใน
การท านโยบายยุติวิทยแุอนะล็อก

• นโยบำยที่ 6 แผนงำนที่ 6.5

ป ท่ี 1 ป ท่ี 2 ป ท่ี 3 ป ท่ี 4 ป ท่ี 5 ป ท่ี 6  

กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบดิจิตอล
กำรด ำเนินงำนฯ วิทยุระบบแอนะล็อก
กำรด ำเนินงำนฯ กำรส่งเสริมกิจกำร
กระจำยเสียงในประเทศไทย
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1. แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ประกอบด้วย 9 แนวทำง 

2. แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ประกอบด้วย 5 แนวทำง 

3. แนวทำงกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียง ประกอบด้วย 1 แนวทำง 

5.3.1 แนวทางการด าเนินงานในกจิการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรเริ่มกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะสำมำรถพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรวำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลไว้อย่ำงครอบคลุม โดย

แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม 

คือ 1. กลุ่มแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ที่เน้นในด้ำนกำรจัดท ำประกำศที่เกี่ยวข้องด้ำนคลื่นควำมถี่กำรทดลองฯ กำรอนุญำต และกำรคืนคลื่นควำมถี่ 

และ 2. กลุ่มแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรทดลองและกำรอนุญำตให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลที่เน้นในด้ำนกำรจัดให้มีกำรทดลองฯ และกำรอนุญำตให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และ

ให้บริกำรโครงข่ำยส ำหรับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

กลุ่มแนวทางการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมส าหรับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

กลุ่มแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลมีทั้งหมด 5 แนวทำง ได้แก่ 

1. กำรจัดท ำแผนควำมถ่ีส ำหรับกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและแผน

ควำมถี่ส ำหรับให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

2. กำรจัดท ำประกำศมำตรฐำนเทคโนโลยีเครื่องรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล และมำตรฐำนเครื่องรับ 

3. กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล 

4. กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตใช้คลื่นและอนุญำตประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
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5. กำรคืนคลื่นควำมถี่ VHF Band III จำกำรยุติกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบ 

แอนะล็อกและจัดสรรคลื่นควำมถ่ี 

ซึ่งแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวสำมำรถแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลำดังนี้  

ในระยะแรกจะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนคลื่นควำมถี่โดยจะมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร 2 

แนวทำง ได้แก่ 1. กำรจัดท ำแผนควำมถี่ส ำหรับกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและ  

แผนควำมถี่ส ำหรับให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในปีที่ 1 และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปีที่ 2 

ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) และ 2. กำรคืนคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์

สำม (VHF Band III) ของผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกจำกกำรยุติกำรให้บริกำรโทรทัศน์

ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกและท ำกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในปีที่ 1 และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปีที่ 3 ของ 

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ในระยะถัดไปจะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนมำตรฐำนทำงเทคนิคและในด้ำนหลักเกณฑ์กำร

อนุญำตให้ทดลองบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลโดยจะมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน 2 แนวทำง ได้แก่ 

1 .  จัดท ำประกำศมำตรฐำนเทคโนโลยี เครื่ องรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำ ยเสียงในระบบดิจิตอล  

และมำตรฐำนเครื่องรับในปีที่ 2 และ คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปีที่ 3 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. . .. ) และ 2. กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องส ำหรับกำรทดลองให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในปีที่ 2 และ คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปีที่ 3 ของ แผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ในระยะสุดท้ ำยจะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ ำนหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้บริ กำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลโดยจะมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน 1 แนวทำง คือ กำรจัดท ำประกำศ 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตใช้คลื่นและอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ในปีที่ 3 และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปีที่ 5 ของ แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

กลุ่มแนวทางการด าเนินงานด้านการทดลองและการอนุญาตให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กลุ่มแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรทดลองและกำรอนุญำตให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลมีทั้งหมด 4 แนวทำง ได้แก่ 
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1. กำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงด้ำนเทคนิคและรูปแบบของบริกำร 

2. กำรพิจำรณำให้อนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

3. กำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

4. กำรพิจำรณำอนุญำตให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ซึ่งแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวสำมำรถแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลำดังนี้  

ในระยะแรกจะเป็นกำรเริ่มกำรทดลองให้บริกำรโครงข่ำยโดยจะมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน 1 แนวทำง 

คือ กำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงด้ำนเทคนิคและรูปแบบของบริกำรในปีที่ 1 และคำดว่ำจะ

แล้วเสร็จภำยในปีที่ 2 ของ แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ในระยะถัดไปจะเป็นกำรเป็นกำรเริ่มกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงโดยจะมีแนวทำงกำร

ด ำเนินงำน 2 แนวทำง คือ 1. กำรพิจำรณำให้อนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใน

ปีที่ 3 และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปีที่ 5 ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) เพ่ือให้

สอดคล้องกับช่วงเวลำที่สิ้นสุดกำรทดลองให้บริกำรโครงข่ำย และ 2. กำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลในปีที่ 3 และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปีที่ 5 ของ แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ...)  

ในระยะสุดท้ำยจะเป็นกำรอนุญำตให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลโดยจะมีแนวกำร

ด ำเนินงำน 1 แนวทำง คือ กำรพิจำรณำอนุญำตให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งก รอบ

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของแนวทำงฯ นี้จะอยู่หลังจำกระยะเวลำของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 

1 (พ.ศ. ...) เพ่ือให้สอดคล้องกับช่วงเวลำสิ้นสุดกำรทดลองกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

สรุปความเชื่อมโยงของแนวทางการด าเนินงานกับแผนงาน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมี 9 แนวทำง โดย

รำยละเอียดควำมเชื่อมโยงของแต่ละแนวทำงกำรด ำเนินงำนกับแผนงำน ดังแสดงในตำรำงที่ 6 
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ตำรำงที่ 6 ตำรำงสรุปควำมเชื่อมโยงแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลกับแผนงำน 

แนวทางด าเนินงาน แผนงาน 

แนวทำงท่ี 1 กำรจัดท ำแผนควำมถ่ีส ำหรับกำร

ทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลและแผนควำมถ่ีส ำหรับให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่มีกำรจัดท ำ 

แผนงำนที่ 2.1 กำรจัดท ำแผนควำมถี่ส ำหรับกำรทดลอง

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

แผนงำนที่ 2.2 กำรจัดท ำแผนควำมถี่ส ำหรับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แนวทำงท่ี 2 กำรจัดท ำประกำศมำตรฐำน

เทคโนโลยีเครื่องรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลและมำตรฐำนเครื่องรับ 

แผนงำนที่ 1.1 กำรก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีเครื่องส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แผนงำนที่ 1.3 กำรก ำหนดมำตรฐำนทำงเทคนิคส ำหรับ

เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แนวทำงท่ี 3 กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้องส ำหรับกำรทดลองให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แผนงำนที่ 5.2 กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง

ส ำหรับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีในกำรทดลองให้บริกำร

วิทยุในระบบดิจิตอล 

แนวทำงท่ี 4 กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตใช้คลื่นและอนุญำต

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

แผนงำนที่ 3.1 กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง

ส ำหรับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีในกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แผนงำนที่ 4.1 กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง

ส ำหรับอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

แนวทำงท่ี 5 กำรคืนคลื่นควำมถ่ีในย่ำนควำมถี่

สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) จำกกำรยุติ

กำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบ 

แอนะล็อกและจัดสรรคลื่นควำมถ่ี 

แผนงำนที่ 2.3 กำรคืนคลื่นควำมถ่ีย่ำนควำมถี่สูงมำก

แบนด์สำม (VHF Band III) และจัดสรรคลื่นควำมถี่ 

แนวทำงท่ี 6 กำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงด้ำนเทคนิคและรูปแบบของ

บริกำร 

 

แผนงำนที่ 5.1 กำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงด้ำนเทคนิคและรูปแบบของบริกำร 
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แนวทางด าเนินงาน แผนงาน 

แนวทำงท่ี 7 กำรพิจำรณำให้อนุญำตให้บริกำร

โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แผนงำนที่ 4.5 กำรพิจำรณำให้อนุญำตให้บริกำรโครงข่ำย 

แนวทำงท่ี 8 กำรทดลองให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แผนงำนที่ 5.3 กำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลระดับชำติ 

แผนงำนที่ 5.4 กำรพิจำรณำกำรทดลองให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่น 

แผนงำนที่ 5.5 กำรพิจำรณำยุติกำรทดลอง

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แนวทำงท่ี 9 กำรพิจำรณำอนุญำตให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แผนงำนที่ 3.3 กำรพิจำรณำให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับ

บริกำรวิทยุดิจิตอล 

แผนงำนที่ 4.3 กำรพิจำรณำให้อนุญำตประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

5.3.2 แนวทางการด าเนินงานในกจิการกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกมุ่งเน้นในกำรเปลี่ยน

รูปแบบกำรให้บริกำรจำกระบบสัมปทำนเป็นรูปแบบใบอนุญำต แต่เนื่องจำกในปัจจุบันมี  ค ำสั่ง คสช. ที่ 

76/2559 เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ (ข้อ 7) ที่ยืดระยะเวลำกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่หรือกำรปรับปรุงกำรใช้คลื่นควำมถี่

ตำมแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ (พ.ศ. 2555) ไปเป็นเวลำ 5 ปีนับจำกวันครบก ำหนดของแผนแม่บท

ดังกล่ำวหรือภำยในปี พ.ศ. 2565 จึงท ำให้ กสทช. ไม่สำมำรถท ำกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในย่ำน เอฟ.เอ็ม. (FM) 

และ เอ.เอ็ม. (AM) ได้ในช่วงเวลำที่ก ำหนด ดังนั้นในช่วงเวลำดังกล่ำวจะเน้นในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเพ่ือให้เข้ำสู่ระบบใบอนุญำต  

กลุ่มแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกมี 5 แนวทำง ได้แก่ 

1. กำรปรับปรุงแผนคลื่นควำมถี่ เอ.เอ็ม. (AM) และควำมถี่ เอฟ.เอ็ม. (FM) ส ำหรับให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 
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2. กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตใช้คลื่นและอนุญำตให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

3. กำรเตรียมกำรจัดสรรคืนคลื่นควำมถี่ในย่ำน เอฟ.เอ็ม. (FM) 

4. กำรพิจำรณำก ำหนดเงื่อนไขในกำรท ำนโยบำยกำรยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อก 

5. กำรพิจำรณำอนุญำตให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

ซึ่งแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวสำมำรถแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลำดังนี้  

ในระยะแรกจะเป็นกำรปรับปรุงแผนควำมถี่และจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำต

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้กิจกำรกระจำยเสียงในระบบ

แอนะล็อกเข้ำสู่ระบบใบอนุญำต โดยในระยะแรกนี้จะมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร 2 แนวทำง ได้แก่  

1. กำรปรับปรุงแผนคลื่นควำมถี่ เอ.เอ็ม. (AM) และควำมถ่ี เอฟ.เอ็ม. (FM) ส ำหรับให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบแอนะล็อกภำยในปีที่ 1 และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปีที่ 2 ของ แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) และ 2. กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตใช้คลื่นและอนุญำต

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกในปีที่ 1 และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปีที่ 5 ของ แผนพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) เพ่ือเป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้รับใบอนุญำตให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเป็นผู้ให้บริกำรที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 

ในระยะถัดไปจะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในระยะยำวส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อกโดยจะมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร 2 แนวทำง คือ 1. กำรเตรียมกำรจัดสรรคืนคลื่นควำมถี่  

ในย่ำน เอฟ.เอ็ม. (FM) ในปีที่ 4 และคำดว่ำจะเสร็จสิ้นภำยในปีที่ 5 ของ แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ฉบับที่  1 (พ.ศ. . . . ) และ 2. กำรพิจำรณำก ำหนดเงื่อนไขในกำรท ำนโยบำยกำรยุติกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกในปีที่ 4 และคำดว่ำจะเสร็จสิ้นภำยในปีที่ 5 ของ แผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

 ในระยะสุดท้ำยจะเป็นกำรอนุญำตให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกโดยจะมีแนว

ทำงกำรด ำเนินงำน 1 แนวทำง คือ กำรพิจำรณำอนุญำตให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ซึ่ง
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กรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของแนวทำงฯ นี้จะอยู่หลังจำกระยะเวลำของ แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) เพ่ือให้สอดคล้องกับช่วงเวลำสิ้นสุดค ำสั่ง คสช. ที่ 76/2559  

สรุปความเชื่อมโยงของแนวทางการด าเนินงานกับแผนงาน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกมี 5 แนวทำง โดย

รำยละเอียดควำมเชื่อมโยงของแต่ละแนวทำงกำรด ำเนินงำนกับแผนงำน ดังแสดงในตำรำงที่ 7 

ตำรำงที่ 7 ตำรำงสรุปควำมเชื่อมโยงแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกกับแผนงำน 

แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน 

แนวทำงท่ี 10 กำรปรับปรุงแผนคลื่นควำมถี่ 

เอ.เอ็ม. (AM) และควำมถ่ี เอฟ.เอ็ม. (FM) 

ส ำหรับให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อก 

แผนงำนที่ 2.4 กำรปรับปรุงแผนควำมถี่ เอ.เอ็ม (AM) และ

ควำมถี่ เอฟ.เอ็ม (FM) ส ำหรับให้บริกำรวิทยุแอนะล็อก 

 

แนวทำงท่ี 11 กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตใช้คลื่นและอนุญำต

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

แผนงำนที่ 1.2 กำรก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีเครื่องส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

แผนงำนที่ 3.3 กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง

ส ำหรับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบแอนะล็อก 

แผนงำนที่ 4.2 กำรจัดท ำประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ส ำหรับอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

แอนะล็อก 

แนวทำงท่ี 12 กำรเตรียมกำรจัดสรรคืนคลื่น

ควำมถี่ในย่ำน เอฟ.เอ็ม. (FM) 

แผนงำนที่ 2.5 กำรเตรียมกำรจัดสรรคืนคลื่นของคลื่น

ควำมถี่ย่ำนควำมถ่ีสูงมำกแบนด์สอง (VHF Band II) 

แนวทำงท่ี 13 กำรพิจำรณำอนุญำตให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

แผนงำนที่ 3.5 กำรพิจำรณำให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับบริกำร

วิทยุแอนะล็อก 

แผนงำนที่ 4.4 กำรพิจำรณำให้อนุญำตประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 
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แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน 

แนวทำงท่ี 14 กำรพิจำรณำก ำหนดเงื่อนไขใน

กำรท ำนโยบำยยุติวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อก 

แผนงำนที่ 6.5 กำรพิจำรณำก ำหนดเงื่อนไขในกำรท ำ

นโยบำยยุติวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

5.3.3 แนวทางการด าเนินงานในการส่งเสริมกิจการกระจายเสียง 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียงมุ้งเน้น ให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็น

ธรรม กำรพัฒนำคุณภำพสื่อทั้งในกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและดิจิตอล และ 

กำรส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์ โดยแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนในกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียงจะมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน 1 แนวทำง คือ กำรส่งเสริมและ

สนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรในปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5 ของ แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)  

สรุปความเชื่อมโยงของแนวทางการด าเนินงานกับแผนงาน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียงมี 1 แนวทำง โดยรำยละเอียดควำม

เชื่อมโยงของแนวทำงกำรด ำเนินงำนกับแผนงำน ดังแสดงในตำรำงที่ 8 

ตำรำงที่ 8 ตำรำงสรุปควำมเชื่อมโยงแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรสง่เสริมกิจกำรกระจำยเสียงกับแผนงำน 

แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน 

แนวทำงท่ี 15 กำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้

ประกอบกิจกำร 

แผนงำนที่ 6.1 กำรก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมกำรแข่งขัน

โดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม  

แผนงำนที่ 6.2 กำรก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนกำร

พัฒนำคุณภำพของสื่อ 

แผนงำนที่ 6.3 กำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำงผู้

ประกอบกิจกำรเพื่อพัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำรก ำกับ

ดูแลกันเอง 

แผนงำนที่ 6.4 กำรท ำกำรประชำสัมพันธ์ไปสู่ประชำชน

และผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
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5.4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ที่ปรึกษำได้จัดท ำแผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยขึ้นโดย

อิงจำกแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ซึ่งแผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกิจกำร

กระจำยเสียงของประเทศไทยครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี และประกอบไปด้วย 27 แผนงำนซึ่งสำมำรถแบ่งตำม

นโยบำยได้ดังนี ้

1. นโยบำยด้ำนเทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 แผนงำน  

2. นโยบำยด้ำนบริหำรคลื่นควำมถ่ี ประกอบด้วย 5 แผนงำน  

3. นโยบำยด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ ประกอบด้วย 4 แผนงำน  

4. นโยบำยด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำร ประกอบด้วย 5 แผนงำน  

5. นโยบำยด้ำนกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ประกอบด้วย 5 

แผนงำน 

6. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียง ประกอบด้วย 5 แผนงำน  

เพ่ือให้ส ำนักงำน กสทช. สำมำรถด ำเนินแผนงำนในกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงได้อย่ำงรำบรื่น

และเป็นรูปธรรม ที่ปรึกษำได้สรุปภำพรวมแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงทั้ง 27 

แผนงำนดังกล่ำว โดยแบ่งแนวทำงกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1. แนวทางการด าเนินงานในกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล : กำรทดลองรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเริ่มจำกกำรทดลองโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลในปีที่ 1-2 แล้วจึงเป็นกำรทดลองกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในปีที่ 

3-5 หลังจำกสิ้นสุดกำรทดลองฯ ในปีที่ 5 จะมีกำรประมูลคลื่นควำมถี่เพ่ือให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลขึ้น ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลำของกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำย

เสียงจะมีกำรจัดท ำประกำศที่เก่ียวข้องด้ำนคลื่นควำมถี่ กำรทดลองฯ และกำรอนุญำต 

2. แนวทางการด าเนินงานในกิจการกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก : จะมีกำรปรับปรุงแผนคลื่น

ควำมถี่ เอฟ. เอ็ม. (FM) และ เอ.เอ็ม. (AM) ในปีที่ 1-2 เพ่ือลดคลื่นรบกวนและให้ประชำชน

สำมำรถใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกได้อย่ำงมีคุณภำพมำกขึ้น นอกจำกนี้ ตลอด

ระยะเวลำของกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง จะมีกำรจัดท ำประกำศเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้

ใช้คลื่นควำมถี่และอนุญำตประกอบกิจกำรกิจกำร โดยคัดเลือกจำกผู้ที่สำมำรถให้บริกำร
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วิทยุกระจำยเสียงที่มีคุณภำพ และเตรียมกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่หลังจำกมีกำรยุติกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกในปีที่ 4-5 

3. แนวทางการด าเนินงานในการส่งเสริมกิจการกระจายเสียง : จะมีกำรท ำกำรประชำสัมพันธ์ไปสู่

ภำคประชำชนและผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมถึง

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรในด้ำนต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำของกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง 

ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน (Roadmap) ส ำหรับให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย  

ที่ปรึกษำมีข้อเสนอแนะต่อส ำนักงำน กสทช. 3 ข้อดังนี้ 

1. ส ำนักงำน กสทช. ควรเริ่มกระบวนในกำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงด้ำน

เทคนิคและรูปแบบของบริกำร และกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

โดยเร็ว เนื่องจำกหำกกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีควำมล่ำช้ำจะ

ส่งผลให้เกิดควำมยำกล ำบำกมำกขึ้นในกำรท ำให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ประสบผลส ำเร็จ 

2. เมื่อกำรปรับปรุงแผนควำมถี่ในย่ำน เอ.เอ็ม (AM) และ เอฟ.เอ็ม (FM) ส ำหรับให้บริกำรวิทยุ

แอนะล็อกเสร็จสิ้นแล้ว ทำงส ำนักงำน กสทช. ควรมีกำรก ำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือให้เกิด

กำรบั งคับใช้แผนอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ลดกำรรบกวนของคลื่นควำมถี่ กับสถำนี

วิทยุกระจำยเสียงอ่ืนๆ และวิทยุกำรบิน และให้ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบแอนะล็อกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส ำนักงำน กสทช. ควรจะต้องจัดท ำรำยละเอียดของแนวทำงกำรส่งเสริมต่ำงๆ อำทิ กำรก ำหนดแนว

ทำงกำรส่งเสริมด้ำนกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม กำรก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ

ของสื่อ กำรส่งเสริมให้เกิดกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรเพ่ือพัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำรก ำกับ

ดูแลกันเอง เป็นต้น ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของกำรบังคับใช้แผนงำน (Roadmap) ซึ่งรำยละเอียดของแนวทำงกำร

ส่งเสริมเหล่ำนี้จะต้องมีกำรหำรือกับผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงรอบด้ำน 
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6 การประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

จำกกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ที่มีแนวทำงพัฒนำกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และแนวทำงกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่

ต้องมีกำรค ำนึงถึงกำรเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ แนวทำงดังกล่ำวย่อมส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีกำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำย

เสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ขึ้น เพ่ือให้ทรำบถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ ภำพรวมกิจกำร

กระจำยเสียง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกำรกระจำยเสียง เช่น ผู้ให้บริกำรช่องรำยวิทยุกระจำยเสียงรำยเก่ำ 

ผู้ผลิตรำยกำร ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวก กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์ ผู้ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์ ภำครัฐและหน่วยงำน

ก ำกับดูแล รวมถึงผู้บริโภค นอกจำกนี้ที่ปรึกษำได้มีกำรระบุถึงข้อเสนอแนะแนวทำงกำรบรรเทำผลกระทบเชิง

ลบเพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถใช้เป็นแนวทำงกำรบรรเทำผลกระทบเชิงลบที่อำจเกิดข้ึนต่อไปได้ 

6.1 กรอบแนวคิดและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. ...) 

ที่ปรึกษำได้มีกำรศึกษำกรอบกำรประเมินผลกระทบของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถน ำกรอบ  

กำรประเมินผลกระทบที่เหมำะสมมำปรับใช้ในกำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. ...) ซึ่งรำยละเอียดของกรอบแนวคิดและข้ันตอนในกำรประเมินผลกระทบดังกล่ำว มีดังต่อไปนี้ 
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กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 

 
รูปที ่6-1: แนวคิดหลักในกำรประเมินผลกระทบของหน่วยงำนต่ำงๆ 

ในกำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) นั้น ที่ปรึกษำได้

ศึกษำกรอบแนวคิดของกำรประเมินผลกระทบจำก “หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผล

กระทบจำกกำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน กสทช.”95 (ภำคผนวก ง.) และ “กำรประเมินผลกระทบต่อกำรบังคับ

ใช้นโยบำยของ OECD”96 (ภำคผนวก จ.) ซ่ึงกรอบแนวคิดดังกล่ำวมีแนวคิดหลักในกำรประเมินผลกระทบ 

ดังนี้ 

 กรอบการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบจากการก ากับดูแลของส านักงาน กสทช. : 

ให้ควำมส ำคัญในกำรวัดประเมินผลต้นทุน และผลประโยชน์ของนโยบำย (Cost-Benefit 

Analysis) และกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนในตลำด (Impact Analysis) 

 กรอบการประเมินผลกระทบต่อการบังคับใช้นโยบายของ OECD : ให้ควำมส ำคัญในกำร

ก ำหนดนโยบำยทำงเลือก 

                                           
95 ที่มำ: หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบจำกกำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน กสทช., ส ำนักงำน กสทช. 
96 ที่มำ: Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis, OECD 

แนวคิดหลกัในการประเมินผลกระทบของหนว่ยงานตา่งๆ

กรอบการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
จากการก ากับดแูล จัดท าโดย ส านักงาน กสทช 

กรอบการประเมินผลกระทบต่อการบังคับใช้นโยบาย 
จัดท าโดย OECD 

แนวคิดหลักในการประเมินผลกระทบ
• การวัดประเมินผลต้นทุนและ

ผลประโยชน์ของนโยบาย 
(Cost-Benefit Analysis)

• การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกดิข น้
ในตลาด (Impact Analysis)

แนวคิดหลักในการประเมินผลกระทบ
• การก าหนดนโยบายทางเลอืก
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รูปที ่6-2: กำรประเมินผลกระทบต่อกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 

ดังนั้น ในกำรก ำหนดกรอบในกำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่  1 

(พ.ศ. ...) นี้ ที่ปรึกษำจึงเลือกใช้กรอบแนวคิดของกำรประเมินผลกระทบจำก “หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำ

รำยงำนกำรประเมินผลกระทบจำกกำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน กสทช.” เป็นหลัก เพ่ือประเมินผลกระทบเชิง

บวก (Benefit) และผลกระทบเชิงลบ (Cost) ที่มีต่อภำคส่วนต่ำงๆ ซึ่งได้แก่  

1. ระบบเศรษฐกิจโดยรวม และภำพรวมกิจกำรกระจำยเสียง 

2. ผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงรำยเก่ำ  

  ผู้ผลิตรำยกำร  

 ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  

 ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์  

 ผู้ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมรถยนต์ 

3. หน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแล 

4. ผู้บริโภค 

แผนพัฒนากิจการกระจายเสยีง ฉบับที่ 1  พ ศ     ) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย

• ผู้ประกอบกิจการ

ผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมต่ำงๆทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่

ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุรำยเก่ำและรำยใหม ่

ผู้ผลิตรำยกำร 

ผู้ให้บริกำรโครงข่ำย และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์ 

ผู้ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมรถยนต์

การประเมินผลกระทบตอ่การใช้แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับที่ 1  พ ศ     )

ด้านการบริหารคลื่นความถี่

ด้านเทคโนโลยี1

ด้านการอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่

ด้านการอนุญาตประกอบกจิการ

ด้านการทดลองระบบรับสง่สัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง

ด้านการส่งเสริมกจิการกระจายเสียง

• ระบบเศรษฐกิจโดยรวม และ
ภาพรวมอุตสาหกรรมกระจายเสียง

• ผู้บริโภค• ภาครัฐและ
หน่วยงานก ากับดูแล

2

3

4

5

6

นโยบายการพัฒนากิจการกระจายเสียง
ทั้ง 6 ด้าน
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นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำได้มีกำรระบุถึงข้อเสนอแนะแนวทำงกำรบรรเทำผลกระทบเชิงลบเพ่ือให้

หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถใช้เป็นแนวทำงกำรบรรเทำผลกระทบเชิงลบที่อำจเกิดขึ้นต่อไปได้  

แต่อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรึกษำได้เล็งเห็นข้อดีของกำรเลือกใช้กรอบกำรประเมินผลกระทบต่อกำรบังคับใช้

นโยบำยของ OECD ที่ให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยทำงเลือก เนื่องจำกท ำให้ทรำบถึงแนวทำงใน 

กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินนโยบำยหลักที่ชัดเจนมำกขึ้น ดังนั้นที่ปรึกษำจึงจะมีกำร

วิเครำะห์ถึงนโยบำยทำงเลือกด้วย 

ขั้นตอนในการประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 

ที่ปรึกษำมีขั้นตอนในกำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)   

ดังนี้ 

 
รูปที ่6-3: ขั้นตอนในกำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 

1. ก าหนดกลุ่มอ้างอิง: เป็นกำรวิเครำะห์และระบุถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรกระจำยเสียง 

(Stakeholders Scoping) ส ำหรับกำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

2. ก าหนดตัวแปรหลักและสมมติฐาน: เป ็นกำรก ำหนดตัวแปรหลักและสมมติฐำนที่ส ำคัญส ำหรับกำร

ประเมินผลกระทบเพ่ือให้สำมำรถประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. ...) ได้อย่ำงถูกต้องบนพื้นฐำนของตัวแปรหลักและสมมติฐำนที่ได้ตั้งขึ้น 

3. ประเมินผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ: เป็นกำรประเมินผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของนโยบำย 

โดยมีกำรระบุและวัดประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ และ/หรือควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นของนโยบำยที่

มีต่อภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณ เพ่ือให้สำมำรถทรำบผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่ำง

ชัดเจน รวมถึงให้สำมำรถวิเครำะห์ออกมำเป็นแนวทำงกำรบรรเทำผลกระทบเชิงลบได้ นอกจำกนี้  

ที่ปรึกษำจะวิเครำะห์ถึงผลกระทบหลักที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรที่สภำพกิจกำรกระจำยเสียงเปลี่ยนไป 

ก าหนดกลุ่มอ้างอิง
ก าหนดตัวแปรหลัก
และสมมติฐาน

ประเมินผลกระทบ
เชิงบวกและเชิงลบ

ก าหนดนโยบาย
ทางเลือกและ

วิเคราะผลกระทบ

ข้ันตอนในการประเมินผลกระทบตอ่แผนพฒันากิจการกระจายเสียง ฉบับที่    พ ศ     )
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เช่น กำรที่กิจกำรกระจำยเสียงจะมีกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมถึง

กำรเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดควำมครอบคลุมในกำรประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

4. ก าหนดนโยบายทางเลือกและวิเคราะห์ผลกระทบ: เป็นกำรก ำหนดนโยบำยทำงเลือกที่มีโอกำส

ก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) และวิเครำะห์

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกนโยบำยทำงเลือกนั้นๆ ซึ่งรำยละเอียดของกำรก ำหนดนโยบำยทำงเลือกและ

กำรวิเครำะห์ผลกระทบจะถูกระบุอยู่ในหัวข้อที่ 6.6 

6.2 การประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 

ที่ปรึกษำได้น ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบำย

กำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 6 ด้ำน คือ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ ด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้

คลื่นควำมถี่ ด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำร ด้ำนกำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล และด้ำนกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียง มำเป็นตัวตั้งต้นในกำรประเมินผลกระทบต่อภำคส่วน

ต่ำงๆ ซึ่งผลกระทบที่เกิดจำกกำรใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) และแนวทำง

บรรเทำผลกระทบ มีดังต่อไปนี้ 

6.2.1 ผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศและภาพรวมอุตสาหกรรมกระจายเสียง 

6.2.1.1 ผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ 

 จำกกำรที่แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงมีแนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อก รวมถึงแนวทำงกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลตำมยุทธศำสตร์

ส ำคัญในกำรเปลี่ยนไปสู่ระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของแผน

แม่บทกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  กำรใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)  

ถือว่ำเป็นกำรจัดระเบียบครั้งใหญ่ของกิจกำรกิจกำรกระจำยเสียง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ

โดยรวม คือ มีกำรใช้คลื่นควำมถี่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดกำรใช้พลังงำนในภำพรวมของประเทศ และเพ่ิม

มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดของผลกระทบดังต่อไปนี้ 
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การใช้คลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกคลื่น

ควำมถี่ย่ำนสูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) ซึ่งเป็นคลื่นควำมถี่ย่ำนที่เคยใช้ในกำรให้บริกำรโทรทัศน์

ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกมำใช้งำน ซึ่งหลังจำกกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกถูกยุติ

ลงทั้งหมดแล้ว คลื่นควำมถี่ย่ำนสูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) จะว่ำงลง ดังนั้นกำรเริ่มระบบกำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะท ำให้คลื่นควำมถี่ดังกล่ำวถูกน ำมำใช้งำนและก่อให้เกิดกำรใช้

คลื่นควำมถี่อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเทคโนโลยีในกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลท ำให้

เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้คลื่นควำมถี่เพ่ิมมำกขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีระบบแอนะล็อกเดิมที่ขนำด

ช่องสัญญำณเท่ำกัน สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้คลื่นควำมถ่ี ซึ่งเป็นทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัด ทั้งนี้ กำร

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถรองรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงได้มำกขึ้น

ประมำณ 9-18 ช่องรำยกำรต่อ 1 โครงข่ำย เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อก ส่งผลให้ผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงสำมำรถเลือกรับฟังรำยกำรได้มำกข้ึน  

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณ ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย 

 กำรก ำหนดแนวทำงให้ผู้ ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเข้ำสู่กระบวนกำรรับ

ใบอนุญำต และมีแนวทำงกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะก่อให้เกิดกำรเพ่ิมมูลค่ำ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย โดยจะท ำให้เกิดกำรลงทุนเพ่ิมมำกขึ้น เช่น 1. กำรลงทุนสร้ำง

โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 2. กำรลงทุนในกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรเพ่ือออกอำกำศบน

แพลตฟอร์มใหม่ และ 3. กำรลงทุนของผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น ผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยซอฟแวร์และอุปกรณ์ที่จะต้องมีกำรลงทุนใน 

กำรพัฒนำ และตรวจสอบมำตรฐำนเทคโนโลยีที่เหมำะสม ผู้ประกอบกิจกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ที่

จะต้องมีกำรเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตใหม่ เพ่ือให้สำมำรถรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลบนรถยนต์ได้  

เป็นต้น นอกจำกนี้ ผู้บริโภคจ ำเป็นต้องซื้อเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดกำรซื้อสินค้ำ

และบริกำรเพ่ิมเติม ในขณะเดียวกัน 4. ภำครัฐจะได้รับเงินค่ำประมูลคลื่นควำมถี่จำกกำรให้ประมูลคลื่น

ควำมถี่ส ำหรับทั้งบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และคลื่นควำมถี่ส ำหรับบริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอล รวมถึง 5. ภำครัฐได้รับรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวก และผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอีกด้วย 
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จำกรูปแบบของกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่มีกำรก ำหนดให้มีโครงข่ำย

ระดับชำติจ ำนวน 2 โครงข่ำย และโครงข่ำยท้องถิ่นจ ำนวน 1 โครงข่ำย พบว่ำจะสำมำรถก่อให้เกิดมูลค่ำ

ปัจจุบันของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศได้ประมำณ 24,676 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 0.25 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งมำจำกมูลค่ำอุปโภคบริโภค

สินค้ำเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง (ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งในรถยนต์ 17,084 ล้ำนบำท) จำก

กำรลงทุนติดตั้งโครงข่ำย 2,266 ล้ำนบำท และจำกผลทวีคูณของกำรลงทุน 5,325 ล้ำนบำท นอกจำกนี้จะมี

รำยได้เข้ำสู่รัฐประมำณ 771 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกภำษีนิติบุคคล 437 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรประมูลคลื่น

ควำมถี่ 50 ล้ำนบำท และรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 285 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจตลอด

ระยะเวลำ 15 ปี97 

การสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงทางสื่อให้กับประเทศ 

กำรมีแนวทำงใหก้ับผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและในระบบดิจิตอล

เข้ำสู่ระบบใบอนุญำตนั้นจะส่งผลให้สื่อวิทยุกระจำยเสียงโดยรวมมีจ ำนวนช่องรำยกำรและเนื้อหำที่มี 

ควำมเหมำะสม นอกจำกนี้ กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังเป็นกำรส่งเสริมให้เกิด

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของวิทยุกระจำยเสียงให้ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 1 

ของแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องกำรให้มีกำรมีโครงข่ำยแพร่สัญญำณภำพโทรทัศน์และ

กระจำยเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศให้มี

ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ซึ่งกำรพัฒนำข้ำงต้นจะเป็นกำรเพ่ิมโอกำสให้ประชำชนสำมำรถรับข้อมูลและ

ข่ำวสำรที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงสื่อของประเทศ

อีกด้วย  

การลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ 

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเป็นกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำพรวมของประเทศ  

ในกิจกำรกระจำยเสียงจะแบ่งกำรใช้พลังงำนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. กำรใช้พลังงำนในระบบส่งสัญญำณ

                                           
97 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียบงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธรกิจใหม่ , ส ำนักงำน กสทช., 
2558 
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วิทยุกระจำยเสียง (Transmission System) และ 2. กำรใช้พลังงำนในระบบระบำยควำมร้อน (Cooling 

Effort) 

ในขอบเขตพ้ืนที่บริกำรที่เท่ำกัน กำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใช้พลังงำนน้อยกว่ำ

กำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ดังนั้นกำรเปลี่ยนโครงข่ำยรับส่งสัญญำณเป็นระบบ

ดิจิตอลทั่วประเทศ จะเป็นกำรช่วยลดกำรใช้พลังงำนในภำพรวมของประเทศอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ98 กำรส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจะใช้เครื่องส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงจ ำนวน 1 เครื่องต่อ  

1 ช่องรำยกำร ในขณะเดียวกัน กำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่สำมำรถส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงได้ถึง 18 ช่องรำยกำรต่อ 1 เครื่องส่งสัญญำณ ดังนั้นกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลจะเป็นกำรลดต้นทุนกำรใช้พลังงำนในกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงต่อปีได้มำกถึง 41 เท่ำ99

ในขณะเดียวกัน กิจกำรกระจำยเสียงยังมีกำรใช้พลังงำนในกำร ปรับอุณหภูมิ เครื่องส่ งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงไม่ให้มอุีณหภูมิที่ร้อนจนเกินไปอีกด้วย กำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะ

ท ำให้สำมำรถลดต้นทุนกำรใช้พลังงำนในระบบระบำยควำมร้อนได้ถึง 18 เท่ำ ซึ่งกำรใช้พลังงำนทั้ง 2 รูปแบบ

มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 9: ตำรำงสรุปกำรใช้พลังงำนในระบบส่งสญัญำณวิทยุกระจำยเสียง (Transmission System) 

เทคโนโลยีในการส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง 

FM DAB+ 

พลังงำน 10 kW 2.5 kW rms 

ก ำลังส่งต่อ 1 เครื่องส่งสัญญำณ 13.9 kW 6.25kW 

เครื่องส่งสัญญำณ 18 1 

ก ำลังส่งต่อเครื่องส่งสัญญำณทั้งหมด 250 kW 6.25 kW 

ต้นทุนกำรใช้พลังงำน (ต่อป)ี 11,497,500 บำท 280,000 บำท 

  

 

 

                                           
98 ที่มำ: http://old.culture.gov.uk/images/publications/CBA_Radio_Switchover_Methodology_Report_July12.pdf 
99 ที่มำ: Economic Advantage of DAB+, GatesAir 
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ตำรำงที่ 10: ตำรำงสรุปกำรใช้พลังงำนในระบบระบำยควำมร้อน (Cooling Effort) 

เทคโนโลยีในการส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง 

FM DAB+ 

พลังงำน 10 kW 2.5 kW rms 

กำรใช้พลังงำน (rms) 13.9 kW 6.25 kW 

กำรสิ้นเปลืองพลังงำน 3.9 kW 3.75kW 

จ ำนวนเครื่องส่งสัญญำณส ำหรับ 18 
ช่องรำยกำร 

18 1 

กำรสิ้นเปลืองพลังงำนที่ใช้ส่งสัญญำณ
ส ำหรับ 18 ช่องรำยกำร 

70.2 kW 3.75 kW 

ต้นทุนกำรใช้พลังงำน (ต่อป)ี 3,228,750 บำท 175,000 บำท 

ที่มำ: บริษัท GatesAir (พ.ศ. 2557) โดยข้อมูลที่เป็นจ ำนวนเงินถูกปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนท่ี 35 บำทต่อ 1 ดอลลำร์ 

จำกข้อมูลข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำ เทคโนโลยี DAB+ อำจลดต้นทุนโดยรวมของกำรใช้พลังงำนต่อปีได้ประมำณ 

32 เท่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี FM  

6.2.2 ผลกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมกระจายเสียง 

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในประเทศไทยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งรูปแบบของกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงแต่ละประเภทนั้น มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกนั้น ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรจะต้องด ำเนิน

กิจกำรด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มจนจบกำรให้บริกำรทุกขั้นตอนหรือที่เรียกว่ำ Vertical Integration 

โดยสถำนีวิทยุเป็นผู้ด ำเนินกำรตั้งแต่ผลิตรำยกำรไปจนถึงกำรออกอำกำศ ซึ่งกำรพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจะมุ่งเน้นให้ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อกท้ังรำยเก่ำและรำยใหม่เข้ำสู่ระบบใบอนุญำตและมีกำรส่งเสริมให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเสรี

และเป็นธรรม 
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ก. ห่วงโซ่ของกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

2. กำรให้บริกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ถือเป็นกำรปฏิวัติโครงสร้ำงกิจกำรกระจำยเสียงจำก

เดิม โดยเป็นกำรแยกโครงสร้ำงของกิจกำรกระจำยเสียงออกเป็นส่วนๆ หรือที่เรียกว่ำ Structural 

Separation ตำมควำมเชี่ยวชำญของผู้ประกอบกิจกำรโดยแบ่งเป็นผู้ผลิตรำยกำร  

ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง ผู้ให้บริกำรโครงข่ำย และผู้ให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ซึ่งกำร

แยกโครงสร้ำงดังกล่ำวถือเป็นกำรเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจกำรรำยย่อยที่มีควำม

เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในแต่ละกระบวนกำร และส่งผลให้ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถประกอบ

กิจกำรตำมที่ถนัดได้ กำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะมุ่งเน้นให้เกิดกำรเริ่มกำร

ทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งกำรพัฒนำดังกล่ำวจะก่อให้เกิดเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใช้

คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำร

ให้บริกำรประเภทใหม่ ช่วยลดกำรผูกขำดในตลำดวิทยุกระจำยเสียง และส่งเสริมให้สื่อในกิจกำร

กระจำยเสี ยงมีควำมหลำกหลำยและมีคุณภำพมำกยิ่ งขึ้น  ทั้ งนี้  กำรเริ่ ม ให้บริ กำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลถือว่ำเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของกำรให้บริกำรกระจำย

เสียงและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยให้เทียบเท่ำกับสำกล 

 

ข. ห่วงโซ่ของกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงฉบับนี้ยังมีปัจจัยส ำคัญที่สำมำรถแก้ปัญหำและตอบสนองควำม

ต้องกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ของภำคประชำชนโดยใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ท ำให้มีกำรใช้

คลื่นควำมถี่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยลดปัญหำกำรรบกวนของคลื่นควำมถี่ รองรับผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรได้

มำกขึ้น โดยก ำหนดแนวทำงกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และกำรให้บริกำรกระจำยเสียงประเภทบริกำรชุมชน 
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ใช้คลื่นควำมถี่ที่ จัดสรรไว้ส ำหรับภำคประชำชน ตำมก ำหนดไว้ ใน พ .ร .บ.  กำรประกอบกิจกำร 

กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  พ.ศ .  2551 มำตรำ 17 ทั้ งนี้ ในกำรประกอบกิจกำรดั งกล่ ำว  

ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงกิจกำรบริกำรชุมชนจะต้องมีคุณสมบัติ และสำมำรถปฏิบัติตำม

ข้อก ำหนดตำมประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

พ.ศ. 2555 ได ้ 

อีกทั้ง กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังสำมำรถเพ่ิมคุณภำพในกำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงให้ดีขึ้นและลดปัญหำเรื่องกำรรบกวนกัน โดยผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

จะไม่พบปัญหำเรื่องคลื่นแทรกเช่นเดียวกับที่ประสบปัญหำในกำรฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อก ทั้งนี้กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนับเป็นกำรจัดสรรทรัพยำกรคลื่นควำมถี่ที่มีอยู่

อย่ำงจ ำกัดของประเทศให้มีประสิทธิภำพสูงสุดและสำมำรถน ำคลื่นควำมถี่วิทยุที่ว่ำงลงน ำไปจัดสรรใหม่  

พร้อมทั้งกำรใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่ที่ได้คืนอีกด้วย 

6.2.3 ผลกระทบต่อผูใ้ห้บริการช่องรายการวิทยุกระจายเสียงรายเก่า 

จำกกำรใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ผู้ ให้บริกำรช่องรำยกำร

วิทยุกระจำยเสียงรำยเก่ำจะต้องมีกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนอุปกรณ์ประมำณ 900 ,000 ถึง 1,000,000 บำท 

และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือออกอำกำศบนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลประมำณ 18 ล้ำนบำท

ต่อปี นอกจำกนี้ที่ปรึกษำได้ท ำกำรประเมินผลกระทบต่อผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงรำยเก่ำ โดย

มีรำยละเอียดดังนี้ 

ผลกระทบเชิงบวก 

(1) ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงรำยเก่ำมีโอกำสในกำรได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ให้บริกำร

โครงข่ำย ผู้ให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ผู้ให้บริกำรกระจำยเสียง และผู้ให้บริกำรแบบประยุกต์จำกควำม

พร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ จำกกำรมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกิจกำรกระจำยเสียงและบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญใน 

กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง  

(2) ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงรำยเก่ำมีทำงเลือกขอใบรับอนุญำตประกอบกิจกำรได้

ตำมลักษณะและประเภทบริกำรที่เหมำะกับวัตถุประสงค์และควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบกิจกำรของตนเอง 
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โดยไม่จ ำเป็นต้องลงทุนด ำเนินกำรในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่ของกิจกำรกระจำยเสียง สำมำรถเน้นกำรประกอบ

กิจกำรในส่วนที่มีควำมถนัดเป็นกิจกรรมหลัก (Core Business) จำกกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลที่มีกำรแยกโครงสร้ำงของกิจกำรกระจำยเสียงออกเป็นส่วนๆ (Structural Separation) ตำม

ควำมเชี่ยวชำญของผู้ประกอบกิจกำร 

(3) ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงรำยเก่ำมีโอกำสในกำรขยำยฐำนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียง 

จำกกำรที่กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงจะออกอำกำศบนโครงข่ำยควำมถี่ เดียว (Single Frequency 

Network: SFN) ท ำให้มีพ้ืนที่ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงครอบคลุมมำกขึ้น ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร

วิทยุกระจำยเสียงรำยเก่ำสำมำรถประกอบกิจกำรทำงธุรกิจระดับชำติ และระดับท้องถิ่นได้ ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิม

โอกำสทำงธุรกิจ โดยผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงรำยเก่ำสำมำรถเลือกประกอบกิจกำรตำม

ศักยภำพและควำมเหมำะสมกับแต่ละพ้ืนที่ 

(4) กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะท ำให้เกิดบริกำรเสริมใหม่ๆ ท ำให้ 

ผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำที่เข้ำสู่ตลำดวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีโอกำสขยำยรูปแบบบริกำรที่มีควำม

หลำกหลำยเพ่ือให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรกลุ่มต่ำงๆ ส่งผลให้ผู้ ให้บริกำรช่องรำยกำร

วิทยุกระจำยเสียงรำยเก่ำสำมำรถให้บริกำรรูปแบบใหม่ๆ นอกจำกนี้  วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

สำมำรถแสดงภำพและข้อมูล อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำโฆษณำผ่ำนสื่อวิทยุ ซึ่งจะท ำให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจ

และกำรสร้ำงรำยได้ในรูปแบบใหม่ๆ ผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำมีโอกำสสร้ำงรำยได้ค่ำโฆษณำเพ่ิมเติมจำก

รูปแบบของบริกำรเสริมในกำรส่งข้อมูลแบบข้อควำมและภำพที่ถือว่ำเป็นบริกำรใหม่ในวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล  

(5) กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งใช้เทคนิค

กำรบีบอัดสัญญำณ ท ำให้กำรใช้คลื่นควำมถี่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รองรับกำรออกอำกำศได้หลำยรำยกำร

พร้อมกันจำกกำรใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญำณอันเดียวกัน ส่งผลให้เป็นกำรประหยัดต้นทุนกำรประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียง ทั้งในส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนในภำคอุปกรณ์ส่งสัญญำณ และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

กิจกำร (OPEX) โดยมีตัวอย่ำงกำรเปรียบเทียบต้นทุนกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและ

ในระบบดิจิตอล ดังนี้ 

 



  

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 295 

ตำรำงที่ 11: ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบต้นทุนกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและในระบบดิจิตอล 

สถานีส่ง FM DAB+ 

ก ำลังส่งออกอำกำศ 10 kW peak 2.5 kW rms 

รำคำต่อหน่วย ประมำณ 1,750,000 บำท ประมำณ 2,800,000 บำท 

จ ำนวนเครื่องส่งส ำหรับกำร

ออกอำกำศ 18 ช่องรำยกำร 

18 1 

งบประมำณท้ังหมด (18 รำยกำร) ประมำณ 31,500,000 บำท ประมำณ 2,800,000 บำท 

ต้นทุนต่อ 1 ช่องรำยกำร ประมำณ 1,750,000 บำท ประมำณ 155,000 บำท 

ที่มำ: บริษัท GatesAir (พ.ศ. 2557) 

6.2.4 ผลกระทบต่อผู้ผลิตรายการ  

จำกกำรใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ผู้ผลิตรำยกำรจะต้องมีกำรลงทุน

ในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเช่น กำรลงทุนในกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรใหม่ที่เพ่ิมขึ้น ต้นทุนในกำรพัฒนำรูปแบบของ

บริกำรเสริมและบริกำรประเภทใหม่ที่เพ่ิมขึ้น นอกจำกนี้ที่ปรึกษำได้ท ำกำรประเมินผลกระทบเชิงบวก เชิงลบ 

และแนวทำงกำรบรรเทำต่อผู้ผลิตรำยกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ผลกระทบเชิงบวก 

(1) ผู้ผลิตรำยกำรมีโอกำสในกำรท ำธุรกิจมำกยิ่งขึ้นและอำจมีกำรจ้ำงงำนผู้เชี่ยวชำญในกำรผลิต

รำยกำรในอุตสำหกรรมกิจกำรกระจำยเสียงมำกขึ้น จำกกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

(2) ผู้ผลิตรำยกำรสำมำรถมีทำงเลือกในกำรให้บริกำรได้ตำมลักษณะและประเภทบริกำรที่เหมำะกับ

วัตถุประสงค์และควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบกิจกำรของตนเอง 

(3) ผู้ผลิตรำยกำรสำมำรถเลือกออกอำกำศได้ทั้งบริกำรระดับชำติและระดับท้องถิ่น โดยเฉพำะผู้ผลิต

เนื้อหำรำยเล็กในชนบท ส่งผลให้ผู้ผลิตเนื้อหำยังมีทำงเลือกในกำรเข้ำถึงช่องทำงที่จะน ำพำรำยกำรไปยัง
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ประชำชนได้กว้ำงขว้ำง และสำมำรถผลิตเนื้อหำได้ตรงกลุ่มเป้ำหมำยได้มำกขึ้น เช่น กลุ่มเยำวชน กลุ่มผู้สูงอำยุ 

และกลุ่มคนท ำงำน เป็นต้น 

(4) ผู้ผลิตรำยกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรที่

สร้ำงสรรค์ และมีรูปแบบกำรให้บริกำรที่แปลกใหม่และน่ำสนใจมำกยิ่งข้ึน 

ผลกระทบเชิงลบ 

จำกกำรแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ผู้ผลิตรำยกำรผลิตเนื้อหำตำมควำมนิยมของตลำดเป็นหลัก เพ่ือให้

สำมำรถดึงดูดผู้บริโภคมำรับฟังเนื้อหำรำยกำรของตนมำกที่สุด ซึ่งอำจส่งผลต่อควำมหลำกหลำยของเนื้อหำ

รำยกำรและจริยธรรมสื่อ 

แนวทางบรรเทาผลกระทบเชิงลบโดยรวม 

ภำครัฐอำจต้องมีกำรออกแนวทำงในกำรก ำกับดูแลด้ำนประเภทเนื้อหำ หรือสร้ำงมำตรกำรจูงใจ

ส ำหรับผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำร เพ่ือให้เกิดเนื้อหำรำยกำรที่หลำกหลำยบนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

6.2.5 ผลกระทบต่อผู้ให้บริการช่องรายการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

จำกกำรใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะต้องมีกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนอุปกรณ์ประมำณ 900 ,000 บำทถึง 

1,000,000 บำท ต้นทุนด้ำนคลื่นควำมถี่ประมำณ 4.7 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือ

ออกอำกำศบนวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลประมำณ 18 ล้ำนบำทต่อปี นอกจำกนี้ที่ปรึกษำได้ท ำกำร

ประเมินผลกระทบเชิงบวก เชิงลบ และแนวทำงกำรบรรเทำต่อผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ผลกระทบเชิงบวก 

(1) ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติและระดับท้องถิ่นจะได้รับ

รำยได้เฉลี่ย 20.2 ล้ำนบำท และ 430,000 บำทต่อปีต่อช่องรำยกำร ตำมล ำดับ 

(2) ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลรำยใหม่มีโอกำสในกำรเข้ำสู่ตลำดกิจกำร

กระจำยเสียงมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกมีช่วงคลื่นควำมถี่ส ำหรับใช้ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงเพ่ิมขึ้น และ
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สำมำรถเช่ำใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนจำกผู้ที่ได้รับใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยและให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวก จำกกำรที่มีแนวทำงกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม รวมถึงกำรสนับสนุนกำรใช้โครงข่ำยและสิ่ ง

อ ำนวยควำมสะดวกที่มีอยู่ร่วมกัน (Infrastructure Sharing) ซึ่งถือว่ำเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรลงทุนแก่ผู้

ได้รับใบอนุญำตให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงแก่ผู้ขอรับใบอนุญำตรำยใหม่ ท ำให้ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลรำยใหม่ที่เข้ำมำสำมำรถแข่งขันได้อย่ำงเท่ำเทียมกับผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร

วิทยุกระจำยเสียงรำยใหญ่หรือผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงรำยเก่ำ ซึ่งเป็นผู้ผูกขำดตลำดกิจกำร

กระจำยเสียงในอดีต และมีโอกำสอยู่รอดในกำรแข่งขันระยะยำวอีกด้วย 

(3) ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้จำก

คุณลักษณะพิเศษของกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่สำมำรถส่งข้อควำมและภำพไปพร้อม

กันได้ จึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถสร้ำงรำยได้

เพ่ิมเติมด้วยกำรท ำกำรตลำดรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับเจ้ำของสินค้ำ เช่น กำรโฆษณำโดยกำรแสดงข้อมูลขึ้นบน

จอแสดงผล เช่น รำยละเอียดของสินค้ำหรือบริกำรที่ก ำลังโฆษณำอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลมีกำรเข้ำถึงโฆษณำผ่ำนช่องทำงวิทยุกระจำยเสียงมำกขึ้นเมื่อเทียบกับระบบแอนะล็อกที่มีเพียง

ข้อมูลเสียงเท่ำนั้น 

ผลกระทบเชิงลบ 

(1) ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงรำยใหม่ที่ต้องกำรเข้ำมำให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ประเภททำงธุรกิจ ระดับชำติอำจมีควำมเสี่ยงในเรื่องของรำยได้ สืบเนื่องจำกรำยได้จำกโฆษณำส่วนใหญ่อำจ

เป็นของผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงรำยเก่ำที่เป็นที่นิยมของผู้ฟังมำกกว่ำ นอกจำกนี้ ผู้ให้บริกำร

ช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงรำยใหม่จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (OPEX) เช่น ค่ำเช่ำโครงข่ำย  

ค่ำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ค่ำบริหำรจัดกำร ค่ำกำรขำยและกำรตลำด ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต

และค่ำสมทบกองทุน กทปส. เป็นต้น 

(2) กำรด ำเนินธุรกิจของผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีควำมเสี่ยง

เนื่องจำกระยะเวลำคุ้มทุนมีแนวโน้มที่อำจจะมำกกว่ำระยะเวลำกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ 
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แนวทางบรรเทาผลกระทบเชิงลบ 

(1) ภำครัฐควรมีกำรออกมำตรกำรและแนวทำงที่ส่งเสริมให้ประชำชนมีกำรรับรู้และเข้ำถึงถึงบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่เป็นบริกำรใหม่ เช่น กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และให้มีเข้ำถึง

บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และกำรส่งเสริมให้สำมำรถรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลโดยผ่ำนโทรศัพท์มือถือได้  ซึ่งกำรส่งเสริมดังกล่ำวจะท ำให้ประชำชนสำมำถเข้ำถึงบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้ง่ำยขึ้นและก่อให้เกิดกำรเพ่ิมของจ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

(2) ภำครัฐควรมีกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของผู้ ให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในระยะแรก เพ่ือให้ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถ

ด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงรำบรื่น 

6.2.6 ผลกระทบต่อผู้ให้บริการโครงข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวก 

จำกกำรใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและ 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกจะต้องมีกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนอุปกรณ์ส ำหรับให้บริกำรทั้งในระดับชำติและระดับ

ท้องถิ่นประมำณ 3,908 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจทั้งสิ้นประมำณ 6 ,115 ล้ำนบำท 

นอกจำกนี้ที่ปรึกษำได้ท ำกำรประเมินผลกระทบเชิงบวก เชิงลบ และแนวทำงกำรบรรเทำต่อผู้ให้บริกำร

โครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ผลกระทบเชิงบวก 

ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและผู้ให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมีโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ใหม่ๆ  จำกกำร

ให้เช่ำโครงข่ำย หรือให้เช่ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ซ่ึงผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ระดับชำติ และระดับท้องถิ่นจะได้รับรำยได้จำกค่ำเช่ำโครงข่ำยจำกผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรทุกประเภทเฉลี่ย 

425 ล้ำนบำท และ 334 ล้ำนบำทต่อปีตำมล ำดับ105 

                                           
105 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียบงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธรกิจใหม่ , ส ำนักงำน กสทช., 
2558 
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6.2.7 ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์และ อฟแวร์ 

จำกกำรใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์

จะต้องมีกำรค่ำใช้จ่ำยด้ำนภำษีน ำเข้ำ โดยอัตรำภำษีที่ผู้น ำเข้ำจะต้องช ำระให้แก่กรมศุลกำกรอยู่ที่ร้อยละ 10 

ของรำคำสินค้ำ106 นอกจำกนี้ที่ปรึกษำได้ท ำกำรประเมินผลกระทบเชิงบวก เชิงลบ และแนวทำงกำรบรรเทำ

ต่อกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ผลกระทบเชิงบวก 

(1) ผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลทั้งแบบตั้งโต๊ะ

และติดตั้งในรถยนต์จะสำมำรถหำรำยได้มำกขึ้นจำกกำรทีม่ีกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

โดยจ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะมีประมำณ 19 ล้ำนคน และจ ำนวนรถยนต์ที่มีกำรติดตั้ง

เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะมีประมำณ 13 ล้ำนคันในปีที่ 15 หลักจำกมีกำรใช้

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)107  

(2) ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส ำหรับติดตั้งโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะมีรำยได้

จำกกำรขำยอุปกรณ์ให้แก่ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยอยู่ที่ประมำณ 3 ,906 ล้ำนบำท โดยมีก ำไรก่อนหักภำษีรวม  

357 ล้ำนบำท ส ำหรับระยะเวลำ 15 ปี108 

(3) ร้ำนติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องรับสัญญำณและอุปกรณ์แปลงสัญญำณในกำรปรับจูนระบบเพ่ือให้

ผู้รับบริกำรสำมำรถใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้มีโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้มำกขึ้น เนื่องจำก

อุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับด้ำนเทคโนโลยีและคำดว่ำ จะมี 

กำรเติบโตขึ้นในอนำคต ดังนั้นกำรบริกำรด้ำนเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกำรเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลจึงมีโอกำสที่จะเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน 

(4) ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์มีโอกำสในกำรท ำธุรกิจมำกยิ่งขึ้น จำกกำรเริ่มให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

                                           
106 ที่มำ: กำรสัมภำษณ์ บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จ ำกัด ณ วันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 
107 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียบงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธรกิจใหม่ , ส ำนักงำน กสทช., 
2558 
108 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจ, ส ำนักงำน กสทช., 2559 
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ผลกระทบเชิงลบ 

(1) เนื่องจำกประเทศไทยสำมำรถน ำเข้ำอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลจำกต่ำงประเทศในรำคำต่ ำได้ ท ำให้ประชำชนอำจเลือกซื้อเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ผลิตจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำ เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องที่ผลิตเองในประเทศไทย 

(2) ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์มีต้นทุนในกำรด ำเนินงำนที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรเริ่มให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทย เช่น ต้องมีกำรตรวจสอบมำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับ

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลตำมเงื่อนไขของ กสทช. ก ำหนด โดยกำรตรวจสอบมำตรฐำน

ดังกล่ำวจะท ำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์มีต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นผลมำจำกกำรท ำ Type Approval 

เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล นอกจำกนี้ กำรตรวจสอบดังกล่ำวจะส่งผลให้ผู้ผลิต

อุปกรณ์และซอฟแวรม์ีควำมยืดหยุ่นในกำรด ำเนินกำรน้อยลง และอำจส่งผลไปถึงรำคำของอุปกรณ์ท่ีสูงขึ้น109  

แนวทางบรรเทาผลกระทบเชิงลบโดยรวม 

(1) ภำครัฐควรมีแนวทำงในกำรสนับสนุนผู้ผลิตหรือน ำเข้ำเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและลดต้นทุนของ 

ผู้น ำเข้ำเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงโดยกำรติดต่อกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำรือแนวทำงในกำรลด

อัตรำภำษีน ำเข้ำเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งในรถยนต์ใน

ระยะแรกของกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

(2) ภำครัฐควรมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนเพ่ือส่งเสริมเรื่องกำรวิจัยและกำรพัฒนำเครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือเป็นกำรลดต้นทุนกำรน ำเข้ำและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่เครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลผ่ำนกำรใช้นวัตกรรม รวมถึงเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับผู้ผลิตในประเทศไทย 

อีกทั้งอำจจะมีกำรหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ในกำรส่งเสริมและสนับสนุน  

ผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

                                           
109 ที่มำ: กำรสัมภำษณ์บริษัท Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd 



  

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 301 

(3) ภำครัฐควรมีกำรสนับสนุนผู้ผลิตวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลโดยผ่ำนแนวทำงกำรสนับสนุน

เงนิทุนเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตอุปกรณ์และเครื่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล110 

(4) ภำครัฐควรมีกำรก ำหนดแผนงำน (Roadmap) กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

อย่ำงชัดเจน เพ่ือให้ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์เตรียมควำมพร้อมได้ 

6.2.8 ผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมยานยนต์ 

จำกกำรใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ผู้ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม

ยำนยนต์มีควำมจ ำเป็นในกำรลงทุนเพิ่มในกำรเปลี่ยนสำยกำรประกอบรถยนต์ในส่วนของวิทยุกระจำยเสียงใน

รถยนต์จำกเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกให้เป็นเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอล นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำได้ท ำกำรประเมินผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์

โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ผลกระทบเชิงบวก 

ผู้ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมรถยนต์มีโอกำสในกำรปรับปรุงมำตรฐำนวิทยุในรถยนต์ให้เป็นระบบ

ดิจิตอลที่มีคุณภำพท่ีสูงกว่ำมำตรฐำนแบบเก่ำและใช้แนวทำงกำรพัฒนำเครื่องวิทยุกระจำยเสียงบนรถยนต์ให้

มีมำตรฐำนเหมือนต่ำงประเทศ ซึ่งถือเป็นกำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในรถยนต์ให้กับผู้ใช้ยำนยนต์ 

6.2.9 ผลกระทบต่อภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแล 

ภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแลจะได้รับผลกระทบจำกกำรใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ซึ่งที่ปรึกษำจะท ำกำรประเมินผลกระทบต่อภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแล โดย

รำยละเอียดมีดังนี้ 

ผลกระทบเชิงบวก 

จำกกำรใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ภำครัฐหรือหน่วยงำนก ำกับดูแล

ได้รับรำยได้จำกกำรประมูลคลื่นควำมถี่ รวมถึงรำยได้จำกกำรเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล โดยภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแลจะได้รำยได้จำก

                                           
110 ที่มำ: กำรสัมภำษณ์บริษัท Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd 
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ภำษีนิติบุคคล 1,147 ล้ำนบำท จำกกำรประมูลคลื่นควำมถี่ประมำณ 85 ล้ำนบำท และจำกค่ำธรรมเนียม

ต่ำงๆ ประมำณ 639 ล้ำนบำท111 ในระยะเวลำ 15 ปี 

6.2.10 ผลกระทบต่อผู้บริโภค 

จำกกำรใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ผู้บริโภคหรือประชำชนจะมี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง โดยประชำชนต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเครื่องรับ

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล112 ซึ่งมีรำคำเริ่มต้นอยู่ท่ีประมำณ 600 บำท113 นอกจำกนี้ที่ปรึกษำ

ได้ท ำกำรประเมนิผลกระทบเชิงบวก เชิงลบ และแนวทำงกำรบรรเทำต่อผู้บริโภค โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ผลกระทบเชิงบวก 

(1) ประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่มีคุณภำพและเป็นประโยชน์ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิต รวมถึง

ได้รับกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของช่องว่ำงกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงประชำชนในเขตเมืองและชนบท 

(2) ประชำชนได้รับฟังรำยกำรที่เหมำะสมกับแต่ละพ้ืนที่  กลุ่มควำมสนใจและควำมต้องกำร เช่น  

ด้ำนกำรศึกษำ กำรเมือง เศรษฐกิจ กำรแพทย์และสำธำรณะสุข กำรจรำจร และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นผลจำกนโยบำย

กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ กำรอนุญำตประกอบกิจกำรส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล และแนวทำงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม 

(3) กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีคุณลักษณะพิเศษที่สำมำรถให้บริกำรข้อมูล 

หรือภำพ ไปพร้อมกับสัญญำณเสียงได้ ท ำให้ประชำชนได้รับข่ำวสำร หรือข้อมูลเพ่ิมเติมจำกเนื้อหำรำยกำรที่

รับชม อีกทั้งสำมำรถเข้ำถึงช่องรำยกำรได้ง่ำยขึ้น และเลือกฟังรำยกำรจำกผังที่แสดงที่ได้โดยตรงจำก 

ผังรำยกำรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide) ซึ่งผู้ฟังไม่จ ำเป็นต้องจ ำเลขช่องรำยกำร รวมถึง

สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดในแต่ละช่องรำยกำรบนจอภำพแสดงผลได้ เช่น ชื่อช่องรำยกำร รำยกำรต่อไป  

เวลำเริ่มและเวลำจบของรำยกำร เป็นต้น นอกจำกนี้บริกำรข้อมูลบนบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

                                           
111 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียบงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่, ส ำนักงำน กสทช., 
2558 
112 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียบงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่, ส ำนักงำน กสทช., 
2558 
113 ที่มำ: จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จ ำกัด 
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จะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีปัญหำทำงกำรได้ยินสำมำรถใช้วิทยุกระจำยเสียงได้ โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้สำมำรถ

อ่ำนข้อควำมหรือค ำบรรยำยรำยกำรที่ออกอำกำศในลักษณะของข้อควำมวิ่ง (Scrolling Text) ได้ 

(4) ประชำชนได้ใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่มีคุณภำพมำกขึ้น มีช่องรำยกำรที่หลำกหลำยและไม่พบ

เจอปัญหำเรื่องคลื่นแทรกในกำรฟังวิทยุกระจำยเสียงจำกกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

และกำรก ำหนดมำตรฐำนทำงเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐำนของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

ผลกระทบเชิงลบ 

 (1) กำรก ำหนดให้มีกำรเริ่มทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลโดยกำรเริ่มสร้ำง

โครงข่ำยในพ้ืนที่เมืองใหญ่ก่อน ส่งผลให้ประชำชนในชนบทอำจรับรู้ถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลช้ำกว่ำประชำชนในเมืองใหญ่ 

 แนวทางบรรเทาผลกระทบเชิงลบโดยรวม 

 (1) ภำครัฐควรมีกำรจัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือให้ประชำชนทั้งในเมืองและในชนบทมีกำรรับรู้ 

และเข้ำใจถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในระดับเดียวกัน  และสำมำรถเข้ำถึงบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้อย่ำงทั่วถึง 
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6.2.11 สรุปผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในกิจการกระจายเสียง 

ตำรำงที่ 12: ตำรำงสรุปผลกระทบต่อผู้มสี่วนได้เสยีในกิจกำรกระจำยเสียง 

ผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ แนวทางการบรรเทาผลกระทบ 

1. ผู้ให้บริการช่องรายการ

วิทยุกระจายเสียงรายเก่า 
 มีทำงเลือกขอรับอนุญำตประกอบ

กิจกำรได้ตำมลักษณะและประเภท

บริกำรที่เหมำะกับวัตถุประสงค์และ

ควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบกิจกำร

ของตนเอง 

 มีโอกำสในกำรขยำยฐำนผู้ฟัง

วิทยุกระจำยเสียง 

 ประหยดัต้นทุนกำรประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงจำกกำรเปลี่ยนมำ

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

- - 

2. ผู้ผลิตรายการ  มีโอกำสในกำรท ำธรุกิจมำกยิ่งข้ึน 

 สำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำ

ทำงเทคโนโลยีในกำรผลิตเนื้อหำ

 มีกำรผลิตเนื้อหำตำมควำมนิยมของ

ตลำดเป็นหลัก เพื่อให้สำมำรถดึงดูด

ผู้บริโภคมำรับฟังเนื้อหำรำยกำรของ

ตนมำกที่สดุ  

 ภำครัฐควรมีกำรออกแนวทำงในกำร

ก ำกับดูแลดำ้นประเภทเนื้อหำ หรอืสร้ำง

มำตรกำรจูงใจส ำหรับผู้ผลิตเนื้อหำ

รำยกำร 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ แนวทางการบรรเทาผลกระทบ 

รำยกำรทีส่ร้ำงสรรค์ มีรูปแบบกำร

ให้บริกำรที่แปลกใหม่และน่ำสนใจมำก

ยิ่งข้ึน 

3. ผู้ให้บริการช่องรายการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

 มีโอกำสในกำรเข้ำสูต่ลำดกิจกำร

กระจำยเสียงมำกยิ่งขึ้น 

 มีโอกำสในกำรสรำ้งรำยได้จำก

คุณลักษณะพิเศษของกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจติอล 

 อำจมีควำมเสี่ยงในเรื่องของรำยได ้

สืบเนื่องจำกรำยไดจ้ำกโฆษณำส่วน

ใหญ่อำจเป็นของผู้ประกอบกิจกำร

รำยเก่ำที่เป็นท่ีนยิมของผู้ฟังมำกกว่ำ 

 ภำครัฐควรมีกำรออกมำตรกำรและ

แนวทำงที่ส่งเสริมให้ประชำชนมีกำรรับรู้

และเข้ำถึงถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจติอลที่เป็นบริกำรใหม ่

 ภำครัฐควรมีกำรสนับสนุนผู้ให้บรกิำรช่อง

รำยกำรวิทยุกระจำยเสยีงในระบบดิจิตอล

ในระยะแรก 

4. ผู้ให้บริการโครงข่าย

และสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

 มีโอกำสในกำรสรำ้งรำยได้ใหม่ๆ  จำก

กำรให้เช่ำโครงข่ำย หรือให้เช่ำสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวก 

- - 

5. ผู้ผลิตอุปกรณ์ และ

 อฟแวร์ 
 สำมำรถหำรำยได้จำกกำรที่มี

อุตสำหกรรมใหม่เกิดขึ้น 

 มีโอกำสในกำรท ำธรุกิจมำกข้ึน 

 ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์อำจไม่

สำมำรถจ ำหน่ำยอุปกรณ์และซอฟแวร์

ของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจติอล

ได้ในรำคำต่ ำเท่ำของต่ำงประเทศ 

 ภำครัฐควรมีแนวทำงในกำรสนับสนุนและ

อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูผ้ลติอปุกรณ์

และซอฟแวร์เพื่อใหร้ำคำเครื่องรับ

สัญญำณวิทยุกระจำยเสยีงในระบบ
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 มีต้นทุนในกำรด ำเนินงำนท่ีเพิ่มขึน้ ดิจิตอลมีรำคำต่ ำ 

 ภำครัฐควรมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนเพื่อ

ส่งเสริมเรื่องกำรวิจัยและกำรพัฒนำ

เครื่องรับสญัญำณวิทยุกระจำยเสยีงใน

ระบบดิจติอล 

 ภำครัฐควรมีกำรก ำหนดแผนงำน 

(Roadmap) กำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจติอลอย่ำง

ชัดเจน เพื่อให้ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์

เตรียมควำมพร้อมได ้

6. ผู้ประกอบกจิการ

อุตสาหกรรมยานยนต ์
 มีโอกำสในกำรปรับมำตรฐำน

วิทยุกระจำยเสียงในรถยนต์ให้เปน็ระบบ

ดิจิตอลที่มคีุณภำพที่สูงขึ้น 

- - 

7. ภาครัฐและหน่วยงาน

ก ากับดูแล 
 ภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแลได้รับ

รำยได้จำกกำรประมูลคลื่นควำมถี ่และ

รำยได้จำกกำรเก็บค่ำธรรมเนียมตำ่งๆ  

- - 
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8. ผู้บริโภค  ประชำชนไดร้ับรู้ข้อมลูข่ำวสำรที่มี

คุณภำพและเป็นประโยชน์  

 ประชำชนในเขตเมืองและชนบทได้รับ

กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของช่องว่ำงกำร

เข้ำถึงขอ้มูลข่ำวสำร 

 ประชำชนไดร้ับฟังรำยกำรที่เหมำะสม

กับแต่ละพื้นที่  

กลุ่มควำมสนใจและควำมต้องกำร 

 ประชำชนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยน

เครื่องรับสญัญำณวิทยุกระจำยเสยีง 

 ภำครัฐควรมีกำรหำรือร่วมกับหนว่ยงำนท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อหำแนวทำงกำรในสนับสนุน

เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเครื่องรบั

สัญญำณวิทยุกระจำยเสยีงในระบบ

ดิจิตอล 
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6.3 ผลกระทบหลักจากการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

 
รูปที ่6-4: ผลกระทบจำกกำรเริ่มรบัส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจติอลต่ออุตสำหกรรมวิทยกุระจำยเสียง 

กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลก่อให้เกิดผลกระทบในหลำกหลำยด้ำน เช่น 

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของกิจกำรกระจำยเสียงใหม่ กำรให้บริกำรในรูปแบบใหม่ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพใน

กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงนี้อำจท ำให้เกิดกำรพ่ึงพำต่ำงประเทศจำกควำม

จ ำเป็นในกำรน ำเข้ำเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจำกต่ำงประเทศมำกยิ่งขึ้น ซึ่ง

ผลกระทบต่ำงๆ ข้ำงต้น มีรำยละเอียดดังนี้ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกิจการกระจายเสียง 

กำรเริ่มกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นกำรเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ำงของกิจกำร

กระจำยเสียงออกเป็นส่วนๆ หรือที่เรียกว่ำ Structural Separation ตำมห่วงโซ่ของกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะมีกำรแบ่งกำรประกอบกิจกำรในแต่ละด้ำนตำมควำมเชี่ยวชำญของ  

ผู้ประกอบกิจกำร โดยให้มีควำมสอดคล้องกับกำรก ำหนดลักษณะและประเภทของกิจกำรกระจำยเสียงของ

คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกโครงสร้ำงกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเดิมที่ผู้ประกอบกิจกำรจะต้องด ำเนินกิจกำรด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มจนจบ

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้คล่ืนความถี่
กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นกำรน ำคลื่นควำมถี่
ย่ำน VHF Band III มำใช้
-รองรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงได้มำกขึ้นถึงประมำณ      ช่อง
-ไม่มีปัญหำเร่ืองคลื่นแทรก
-กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระดับท้องถิ่น และระดับชำติ

การเสียดุลการค้าจากการน าเข้าเครื่องรับสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ประเทศไทยอำจมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำเข้ำเคร่ืองรับสัญญำณ
วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งส่งผลต่อกำรน ำเข้ำของประเทศ

การให้บริการรูปแบบใหม่
-บริกำรรูปแบบใหม่ เช่น บริกำรข้อควำม 
 ตัวอักษร หรือ ภำพ)
-ตัวอย่ำงกำรส่งข้อมูลและข่ำวสำรที่ใช้
ประโยชน์จำกบริกำรรูปแบบใหม่ คือ 
กำรพยำกรณ์อำกำศ และกำรจรำจร
-ท ำให้ผู้รับฟังสำมำรถเข้ำใจในเน้ือหำ
ที่ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงต้องกำร
จะสื่อสำรได้มำกขึ้น

ผลกระทบจากการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดจิติอลตอ่อุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกิจการกระจายเสียง

ห่วงโซ่ของกำรให้บริกำรวิทยกุระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก

ห่วงโซ่ของกำรให้บริกำรวิทยกุระจำยเสียงในระบบดิจิตอล
การเริ่มรับส่ง

สัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิตอล

รำคำที่ต่ ำสุดของเคร่ืองรับสัญญำณ DAB+ 
ต่อเคร่ือง ≈ 600 บำท

1
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ห่วงโซ่ของกำรให้บริกำรทุกขั้นตอนด ำเนินกำรโดยสถำนีวิทยุ (Vertical Integration) คือ สถำนีวิทยุเป็น

ก ำหนดตั้งแต่ผังรำยกำรไปจนถึงกำรออกอำกำศ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงนี้  

ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ของกำรให้บริกำร โดยเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของ 

ผู้ประกอบกิจกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละกระบวนกำรของกำรเผยแพร่กำรออกอำกำศ อำทิเช่น ผู้รวบรวม

สัญญำณ ผู้ให้บริกำรโครงข่ำย ซึ่งจะเป็นโอกำสให้ผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่เข้ำมำมีส่วนร่วมในอุตสำหกรรม 

อีกทั้งยังเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยของผู้เล่นอ่ืน เนื่องจำกไม่จ ำเป็นจะต้องด ำเนินงำนในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่ 

กำรด ำเนินงำน นอกเหนือจำกนี้ กำรร่วมมือกันของผู้ประกอบกิจกำรยังเป็นกำรใช้ทรัพยำกรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย115 ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกิจกำรกระจำยเสียงนับได้ว่ำเป็นกลไก

ที่ส ำคัญที่เปิดโอกำสให้เกิดกำรแข่งขันในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงที่เสรีและเป็นธรรมมำกขึ้น ท ำให้ลดกำร

ผูกขำดจำกผู้ประกอบกิจกำรรำยใหญ่ เพิ่มโอกำสของผู้ประกอบกิจกำร ผู้ผลิตรำยกำรมีทำงเลือกในกำรเข้ำถึง

ช่องทำงที่จะน ำพำรำยกำรไปยังประชำชนได้กว้ำงขว้ำง และตรงกลุ่มเป้ำหมำยได้มำกขึ้น รวมถึงรำยกำรที่จะ

สร้ำงควำมหลำกหลำยของเนื้อหำ (Content Diversity) และบริกำรรูปแบบใหม่ๆ เช่น บริกำรที่มีลักษณะของ 

กำรปฏิสัมพันธ์ (interactive) ระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับผู้รับบริกำร เป็นต้น อันจะส่งผลดีต่อประชำชนในที่สุด  

การให้บริการรูปแบบใหม่ 

กำรออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงบนโครงข่ำยดิจิตอลสำมำรถให้บริกำรข่ำวสำรข้อมูลต่ำงๆได้ในหลำย

รูปแบบมำกกว่ำบนโครงข่ำยแอนะล็อก อำทิเช่น กำรออกอำกำศในรูปแบบของสัญญำณเสียง ตัวอักษร  

และ/หรือ ภำพ จะท ำให้กำรส่งข้อมูล ข่ำวสำร พยำกรณ์อำกำศ และกำรจรำจรที่สำมำรถออกอำกำศพร้อม

แผนที่ได้ ท ำให้ผู้รับฟังสำมำรถเข้ำใจในเนื้อหำที่ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงต้องกำรจะสื่อสำรได้มำกขึ้น116 

จำกคุณลักษณะใหม่ของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลวิทยุกระจำยเสียง  ท ำให้ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร

วิทยุกระจำยเสียงมีโอกำสขยำยรูปแบบบริกำรที่มีควำมหลำกหลำยเพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร

กลุ่มต่ำงๆ นอกจำกนี้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถแสดงข้อมูลและภำพ นอกจำกนี้ 

ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงสำมำรถหำรำยได้เพ่ิมเติมจำกบริกำรรูปแบบใหม่นี้ได้ คือ กำรโฆษณำโดยกำร

แสดงข้อมูลขึ้นบนจอแสดงผล เช่น รำยละเอียดของสินค้ำหรือบริกำรที่ก ำลังโฆษณำอยู่ ซึ่งส่งผลให้ผู้ฟัง

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีกำรเข้ำถึงโฆษณำผ่ำนช่องทำงวิทยุกระจำยเสียงมำกขึ้นเมื่อเทียบระบบ 

                                           
115 ที่มำ: รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง, ส ำนักงำน กสทช., 2560 
116 ที่มำ: http://www.102radio.net/data/ewt_dl_link.pdf 
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แอนะล็อกที่มีเพียงข้อควำมเสียงเท่ำนั้น จำกกำรที่เครื่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีคุณลักษณะใน 

กำรเลื่อนข้อควำม (Scrolling text) จึงก่อเกิดเป็นโอกำสเพ่ิมเติมของผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลในกำรเพ่ิมจ ำนวนโฆษณำที่ต้องกำรจะออกอำกำศได้ อีกด้วย117 ซึ่งถือว่ำเป็นกำรพัฒนำรูปแบบของ

โฆษณำผ่ำนสื่อวิทยุ รวมถึงท ำให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจและกำรแบ่งรำยได้ในรูปแบบใหม่ๆ  อีกด้วย ทั้งนี้  

กำรที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำร และบริกำรที่หลำกหลำยได้มำกขึ้น ถือเป็นกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตและยกระดับควำมเป็นอยู่ของประชำชนไทยโดยรวม 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่ 

กำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นกำรน ำคลื่นควำมถี่ย่ำนสูงมำก

แบนด์สำม (VHF Band III) มำใช้งำน ท ำให้สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้คลื่นควำมถี่  ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่มี

อยู่อย่ำงจ ำกัด ทั้งนี้ กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถรองรับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงได้มำกขึ้นถึงประมำณ 9-18 ช่องรำยกำร (ต่อ 1 โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล) 

เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ท ำให้ผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียง

สำมำรถรับฟังเนื้อหำรำยกำรที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลยังสำมำรถเพ่ิมคุณภำพในกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงให้ดีขึ้น โดยผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลจะไม่พบปัญหำเรื่องคลื่นแทรกเช่นเดียวกับที่ประสบปัญหำในกำรฟังวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อก อีกทั้ ง  กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระดับท้องถิ่น และระดับชำติส่งผลให้ 

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงสำมำรถครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริกำรได้ครบถ้วนมำกยิ่งขึ้น ซึ่งท ำให้อำจมีสัดส่วนจ ำนวน

ครัวเรือนที่รับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงมำกขึ้น 

การสูญเสียดุลการค้าจากการน าเข้าเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ในระยะแรกของกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ประเทศไทยอำจมีควำม

จ ำเป็นที่จะต้องน ำเข้ำเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล จำกกำรที่ประเทศไทยไม่สำมำรถ

พัฒนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้ หรือไม่สำมำรถผลิต

อุปกรณ์และเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้ทันกับอุปสงค์ของผู้บริโภคที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้ง 

อำจเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรที่ประเทศไทยไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  

                                           
117 ที่มำ: THE INFLUENCE OF DIGITAL RADIO ON THE ADVERTISING MARKET, digitalradioplus.com.au 
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เนื่องจำกเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและสำรสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่มีรำคำค่อนข้ำงสูง กำรน ำเข้ำเครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอำจส่งผลกระทบในด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ โดยประเทศไทยต้องเสียเงิน

จ ำนวนมำกในกำรน ำเข้ำอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจำกต่ำงประเทศ 

ทั้งนี้ รำคำต่ ำสุดของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแบบมีหน้ำจอแสดงตัวเลขและ

ตัวอักษรทั่วไป แบบที่มีหน้ำจอสีและแสดงรูปภำพได้ (หน้ำจอเล็ก) และแบบที่มีหน้ำจอสีและแสดงรูปภำพได้ 

(จอขนำดใหญ่ และรองรับบริกำรมัลติมีเดีย) อยู่ที่ 600 บำท118 1,383 บำท119 และ 2,990 บำท120 ตำมล ำดับ 

หำกก ำหนดให้ประเทศไทยน ำเข้ำอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ในอัตรำ

ร้อยละ 50 ของจ ำนวนอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลทั้งหมดในประเทศไทย 

จะส่งผลให้ประเทศไทยต้องเสียค่ำน ำเข้ำอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ประมำณ 212 ล้ำนบำท ในระยะเวลำ 3 ปีนับตั้งแต่เริ่มกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

6.4 ผลกระทบจากการให้บริการกระจายเสียงในรูปแบบอ่ืน 

กำรขยำยตัวของโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต กำรเกิดขึ้นของเทคโนโลยีสตรีมมิ่ง (Streaming) และบริกำร

วิทยุออนไลน์ส่งผลอย่ำงมำกต่ออุตสำหกรรมกำรกระจำยเสียงและพฤติกรรมของผู้บริโภค และเป็นปัจจัยเสี่ยง 

อย่ำงหนึ่งในกำรด ำเนินนโยบำย กำรเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และ 

ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง คือ ผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรใช้บริกำรมำกขึ้น ผู้ผลิตเนื้อหำมีทำงเลือกใน

กำรด ำเนินกำรผ่ำนแพลตฟอร์มใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงมีทำงเลือกในกำร

ประกอบกิจกำรมำกขึ้น แต่ก็ประสบปัญหำเรื่องควำมยำกในกำรประกอบกิจกำรเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 

ผลกระทบดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้ 

                                           
118 ที่มำ: ข้อมูลรำคำเครื่องรับสัญญำณ DAB+ จำกกำรสัมภำษณ์ บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จ ำกัด 
119 ที่มำ: ข้อมูลรำคำเครื่องรับสัญญำณ DAB+ ที่มีกำรปรับลดจำกสัดส่วนรำคำที่เปลี่ยนแปลงไปของเครื่องรับสัญญำณ DAB+ ประเภทแบบมีหน้ำจอแสดงตัวเลขและตัวอักษร
ทั่วไป 
120 ที่มำ: ข้อมูลรำคำเครื่องรับสัญญำณ DAB+ ที่มีกำรปรับลดจำกสัดส่วนรำคำที่เปลี่ยนแปลงไปของเครื่องรับสัญญำณ DAB+ ประเภทแบบมีหน้ำจอแสดงตัวเลขและตัวอักษร
ทั่วไป 
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รูปที่ 6-5: ผลกระทบจำกกำรให้บริกำรกระจำยเสียงในรูปแบบอ่ืน 

ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกใช้บริการเพิ่มข ้น 

เนื่องจำกกำรเติบโตของบริกำรอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงบริกำร

กระจำยเสียงผ่ำนอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ที่สำมำรถรับ

ฟังบริกำรต่ำงๆ รวมถึงบริกำรวิทยุออนไลน์ได้ นอกจำกนี้ เทคโนโลยีสตรีมมิ่ง (Streaming) ยังได้รับกำร

น ำไปใช้ในกำรให้บริกำรมิวสิคสตรีมมิ่งซึ่งเป็นบริกำรส ำหรับกำรฟังเพลงโดยเฉพำะ 1) Spotify 2) Apple 

Music และ 3) JOOX ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่ำวมีคุณสมบัติส ำคัญ เช่น ควำมสำมำรถในกำรเป็นบริกำรที่สำมำรถ

ทดแทนบริกำรวิทยุกระจำยเสียงทั้งในระบบแอนะล็อกและในระบบดิจิตอลได้ นอกจำกนี้ยังท ำให้ผู้บริโภค

สำมำรถเข้ำถึงและกำรแพร่กระจำยสำรสนเทศ โดยปรำศจำกข้อจ ำกัดเรื่อง พ้ืนที่และเวลำ121 ท ำให้ผู้บริโภค

สำมำรถรับฟังวิทยุกระจำยเสียงช่องเดิมบนอินเทอร์เน็ตเรดิโอ (Internet Radio) ได้ทุกที่ เช่น ที่บ้ำนหรือใน

รถยนต์ โดยผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ในทุกท่ีทั่วโลกมีสำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้122  

                                           
121 ที่มำ: โครงกำรศึกษำวิจัยกำรปฏิรูปสื่อ  เล่มที่   “วิวัฒนำกำร และสถำนภำพปัจจุบันของสื่อ โครงสร้ำงตลำดสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  และสื่อใหม่  (New Media), 
วิวัฒนำกำรเทคโนโลยีของสื่อ” จัดท ำโดย TDRI 
122 ที่มำ: https://mbcharle.expressions.syr.edu/?p=21 ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 

• ควำมง่ำยในกำรเผยแพร่เนื้อหำเพ่ิมขึ้น
• Social media ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มผู้ฟังมำกขึ้น
• ผู้ผลิตเนื้อหำมีช่องทำงในกำรหำรำยได้เพ่ิมขึ้น

• แนวโน้มมูลค่ำโฆษณำในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงลดลง ในขณะที่สื่อดิจิตอลมี
มูลค่ำโฆษณำเติบโตขึ้น

• บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังไม่มีกำรเร่ิมให้บริกำรจึงยังไม่มีฐำน
ผู้ฟังในปัจจุบัน

• กำรเติบโตของเทคโนโลยี กำรสนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิตอลและอินเตอร์เน็ต
ของรัฐท ำให้สื่อดิจิตอลและแพลตฟอร์มออนไลน์มีแนวโน้มเติบโต

• เทคโนโลยีเกิดใหม่สำมำรถทดแทนบริกำรวิทยุกระจำยเสียงแบบเดิมได้
• ผู้บริโภคเข้ำถึงบริกำรอินเตอร์เน็ตได้มำกขึ้นและมีแนวโน้มในกำรรับฟังสื่อต่ำงๆ

ผ่ำนสมำร์ทโฟนมำกขึ้น

ผลกระทบจากการให้บริการกระจายเสียงในรปูแบบอื่น

ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการเพิ่มข ้น

ผู้ผลิตเนื้อหามีทางเลือกในการด าเนนิการผ่านแพลตฟอร์มใหม่
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ท่ีมำ: ส ำนักงำน กสทช , 2560
• สำมำรถออกอำกำศในรูปแบบรำยกำรสดทดแทนกำรออกอำกำศรูปแบบเดิม
• พฤติกรรมกำรออกอำกำศในระบบเดิมควบคู่ไปกับกำรออกอำกำศออนไลน์ใน

ปัจจุบันช่วยให้เข้ำถึงกลุ่มผู้ฟังได้มำกขึ้น

ผู้ประกอบกิจการมีทางเลือกในการให้บริการเพิม่ข ้น
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ปี 2558 = 5,675 ล้ำนบำท
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จำกรำยงำนของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จ ำกัด ระบุว่ำ กำรเข้ำมำของเทคโนโลยีใหม่ส่ง

ผลกระทบต่อทำงเลือกเละพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยส่งผลให้สัดส่วนผู้บริโภคที่ฟังผ่ำนสมำร์ทโฟนใน 

ปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 2 ของผู้ฟังทั้งหมด เป็นร้อยละ 58 ของผู้ฟังทั้งหมดในปี พ.ศ. 2559  

ในขณะเดียวกันสัดส่วนของผู้บริโภคที่รับฟังสื่อจำกเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงร้อยละ 60 ของผู้ฟัง

ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2558 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 31 ของผู้ฟังท้ังหมดในปี พ.ศ. 2559 เท่ำนั้น123 

ในแง่ของเนื้อหำรำยกำรและรูปแบบกำรน ำเสนอ ผู้บริโภคบำงกลุ่มต้องกำรรับฟังเพียงเนื้อหำที่ตนเอง

สนใจเท่ำนั้น ดังนั้น มิวสิคสตรีมมิ่งซึ่งเป็นบริกำรใหม่จะสำมำรถทดแทนบริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่มีเนื้อหำ

รำยกำรประเภทเพลงได้อย่ำงสมบูรณ์ นอกจำกนี้บริกำรมิวสิคสตรีมมิ่ง และผู้ให้บริกำรสื่อออนไลน์ยังพยำยำม

สร้ำงคุณลักษณะเฉพำะของวิทยุให้กับบริกำรของตนเอง คือ กำรมีผู้จัดรำยกำร ซึ่งท ำให้ผู้ฟังได้รับเพลงหรือ

เนื้อหำใหม่ๆ มำกกว่ำกำรฟังเพลงใน playlist ของตนเองเพียงอย่ำงเดียว124 แพลตฟอร์มกำรฟังเพลงต่ำงๆ มี

กำรใช้ระบบ A.I. เพ่ือสร้ำง playlist ตำมควำมสนใจของผู้ฟัง หรือบริกำร podcast ที่มีรูปแบบกำรน ำเสนอ

คล้ำยรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง แต่ผู้ฟังสำมำรถดำวน์โหลดหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลำ

ผ่ำนคอมพิวเตอร์หรือสมำร์ทโฟน เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำร

อินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภำพในกำรเข้ำถึงบริกำร ท ำให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเรดิโอและมิวสิคสตรีมมิ่งยังไม่

สำมำรถเข้ำถึงผู้ฟังบำงกลุ่มได ้

ผู้ผลิตเนื้อหามีทางเลือกในการเผยแพร่เนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆ 

ผู้ผลิตเนื้อหำเป็นอีกผู้เล่นหนึ่งที่มีบทบำทต่อกำรเลือกรับฟังสื่อของผู้บริโภค ในกิจกำรกระจำยเสียง 

ผู้ผลิตเนื้อหำคือ ผู้ผลิตรำยกำรและศิลปินเจ้ำของเพลง แต่ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีเอ้ืออ ำนวย ท ำให้เกิดผู้ผลิต

เนื้อหำเกิดขึ้นจ ำนวนมำกและสำมำรถออกอำกำศได้โดยไม่ต้องอำศัยค่ำใช้จ่ำยหรือโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรำคำแพง 

อำศัยเพียงอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น คอมพิวเตอร์ หรือสมำร์ทโฟน ก็สำมำรถเผยแพร่เนื้อหำผ่ำนกำรอัพโหลด

หรือระบบถ่ำยทอดสดทำงอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งผู้ผลิตเนื้อหำเหล่ำนี้มีแนวโน้มในกำรเผยแพร่ผ่ำนแพลตฟอร์ม

                                           
123 ที่มำ: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640781  
124 ที่มำ: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640781 
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ใหม่ๆ ในระบบออนไลน์มำกกว่ำแพลตฟอร์มเดิม เช่น วิทยุหรือโทรทัศน์ ทั้งนี้ ผู้ผลิตเนื้อหำมีข้อได้เปรียบใน

กำรให้บริกำรบนแพลตฟอร์มใหม่ๆ คือ 

1. ความง่ายในการเผยแพร่เนื้อหา ผู้ผลิตเนื้อหำสำมำรถเผยแพร่เนื้อหำโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย 

และผ่ำนกระบวนกำรก่อนที่จะเผยแพร่เนื้อหำน้อยกว่ำรูปแบบกำรกระจำยเสียงวิทยุแบบเก่ำ คือ 

ผู้ผลิตเนื้อหำไม่จ ำเป็นต้องขำยเนื้อหำรำยกำรให้กับช่องวิทยุ หรือช่องโทรทัศน์เพียงอย่ำงเดียว 

แต่สำมำรถอัพโหลดหรือแพร่ภำพสดผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และหำรำยได้จำกกำรโฆษณำสินค้ำใน

รำยกำรตนเอง นอกจำกนี้ หำกศิลปินต้องกำรเผยแพร่ผลงำนเพลงผ่ำนบริกำรมิวสิคสตรีมมิ่ง 

ศิลปินสำมำรถอัพโหลดผลงำนเพลงและรอกำรตรวจสอบ ซึ่งถือว่ำเป็นกระบวนกำรที่ง่ำยกว่ำ 

กำรเผยแพร่ผลงำนผ่ำนค่ำยเพลงหรือวิทยุ และศิลปินยังสำมำรถได้รับค่ำลิขสิทธิ์จำกบริกำรมิวสิค

สตรีมมิ่งได้โดยตรงอีกด้วย รูปแบบดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงจำกกำรโปรโมทเพลงผ่ำนวิทยุเพียง

อย่ำงเดียวที่ศิลปินไม่ได้รับรำยได้จำกกำรออกอำกำศ125 นอกจำกนี้ แพลตฟอร์มใหม่ๆ ยังลด

ข้อจ ำกัดต่ำงๆในกำรออกอำกำศ เช่น ควำมยำวของรำยกำร กำรแย่งตำรำงออกอำกำศใน

ช่วงเวลำที่มีผู้ฟังมำก หรือกำรใช้งำนคุณลักษณะอ่ืนๆของโซเชียลมีเดีย เช่น กำรตอบโต้ระหว่ำงผู้

จัดรำยกำรและผู้ฟังผ่ำนกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้ฟังแบบ real time  

2. การเข้าถ งผู้บริโภคในกลุ่มที่ต้องการได้มากข ้น บริกำรมิวสิคสตรีมมิ่งหรือคุณลักษณะของ

บริกำรโซเชียลมีเดียที่พยำยำมน ำเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคมีควำมสนใจ รวมถึงกำรที่ผู้บริโภคมักจะ

ค้นหำเนื้อหำที่ตนเองสนใจได้โดยง่ำย ท ำให้ผู้ผลิตเนื้อหำเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจเนื้อหำของตน

ง่ำยขึ้น ซึ่งได้เปรียบบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกในปัจจุบันที่มีควำมจ ำกัดด้ำน

พ้ืนทีใ่นกำรออกอำกำศ 

ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมีทางเลือกในการให้บริการเพิ่มข ้น 

เนื่องจำกบริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่ส่งผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่ำบริกำรวิทยุออนไลน์ 

สำมำรถออกอำกำศสื่อเนื้อหำในรูปแบบรำยกำรสดเหมือนกับกำรรับฟังผ่ำนช่องทำงวิทยุ  ท ำให้ 

ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงมีทำงเลือกทำงด้ำนเทคโนโลยีในกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นนอกจำกกำรรับส่ง

สัญญำณผ่ำนระบบคลื่นควำมถี่126 นอกจำกนี้บริกำรอินเทอร์เน็ตเรดิโอยังเป็นบริกำรที่มีประสิทธิภำพเมื่อ

                                           
125 ที่มำ: https://brandinside.asia/music-streaming-more-important-than-radio/ 
126 ที่มำ: PWC, The cost of code interventions on commercial broadcasters, 2014 



   

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง หน้ำ 315 

เทียบกับบริกำรวิทยุกระจำยเสียง เนื่องจำกอินเทอร์เน็ตเรดิโอสำมำรถให้บริกำรได้ไม่จ ำกัดเฉพำะพ้ืนที่ และ

ขจัดปัญหำเรื่องคลื่นรบกวน 

กำรเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ประกอบกิจกำรเช่นกัน เนื่องจำกกำรเข้ำถึง

อินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมมำกขึ้นมำก เป็นทั้งโอกำสและแรงบีบให้ผู้ผลิตสื่อดั้งเดิม (traditional media) ต้องปรับตัว

โดยกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรเข้ำถึง โดยเฉพำะกำรเปิดเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่เนื้อหำ กำรใช้โซเชียลมีเดีย ตลอดจน

โปรแกรมประยุกต์ส ำหรับโทรศัพท์มือถือแบบสมำร์ทโฟน และแท็บเล็ต  

นอกจำกกำรปรับเปลี่ยนช่องทำงกำรเผยแพร่เนื้อหำหรือกระจำยเสียงแล้ว กำรออกอำกำศในระบบ

เดิมควบคู่ไปกับกำรออกอำกำศออนไลน์ยังเป็นพฤติกรรมหนึ่งของผู้ประกอบกิจกำร ซึ่งสอดคล้องกับ

เทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำขึ้นในยุคหลอมรวมสื่อ เช่นเดียวกับกำรถ่ำยทอดสดผ่ำน Facebook (Facebook Live) ที่

เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจำกผู้ประกอบกิจกำรเล็งเห็นว่ำ ผู้บริโภคย้ำยไปใช้แพลตฟอร์มออนไลน์กันมำกขึ้น 

แต่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งยังคงมีพฤติกรรมเหมือนในอดีต คือ รับชมผ่ำนโทรทัศน์ และฟังวิทยุกระจำยเสียงอยู่ 

เพียงแต่เปลี่ยนอุปกรณ์กำรฟัง โดยพบว่ำผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้สมำร์ทโฟนในกำรฟังเพลง ซึ่งสำมำรถระบุได้ว่ำ

ผู้บริโภคไม่ได้ยึดติดกับเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง ประเด็นดังกล่ำวกลำยเป็นข้อดีส ำหรับวงกำร

วิทยุกระจำยเสียง เพรำะผู้บริโภคสำมำรถรับฟังวิทยุกระจำยเสียงได้ตลอดเวลำ127 กำรออกอำกำศในระบบเดิม

ควบคู่ไปกับกำรออกอำกำศออนไลน์ยังท ำให้เข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มำกขึ้นอีกด้วย128 โดยผู้ประกอบกิจกำร 

รำยเก่ำสำมำรถออกอำกำศรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงของตนผ่ำนทั้งช่องทำงวิทยุกระจำยเสียงแบบดั้งเดิม และ

วิทยุออนไลน์ เช่นผู้ประกอบกิจกำรบำงรำยที่ได้มีกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุออนไลน์แล้ว เช่น 1) เอไทม์ มีเดีย129  

2) สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชำสัมพันธ์130 และ 3) บีอีซี เทโร เรดิโอ131 เป็นต้น 

นอกจำกนี้ ด้วยรูปแบบของกำรให้บริกำรวิทยุออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริกำรสำมำรถหำรำยได้

เพ่ิมเติมจำกกำรใส่แบนเนอร์โฆษณำ (Advertising Banner) บนหน้ำเว็บไซต์หรือบนหน้ำแอพลิเคชั่น ใน

ขณะเดียวกันแบนเนอร์โฆษณำก็ไม่มีกำรกระทบต่อคุณภำพกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง ซึ่งถือเป็นควำม

ได้เปรียบของบริกำรวิทยุออนไลน์อีกอย่ำงหนึ่ง 

                                           
127 ที่มำ: https://brandinside.asia/chill-fm-change-to-chill-online/ 
128 ที่มำ: https://brandinside.asia/digital-ads-spending-growth/ 
129 ที่มำ: www.atimemedia.com 
130 ที่มำ: http://nbt.prd.go.th/home.html 
131 ที่มำ: http://www.becteroradio.com/ 
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ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยรวมมีความยากในการประกอบกิจการเพิ่มข ้น 

เทคโนโลยีทีเ่กิดใหม่ส่งผลให้มีบริกำรใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคในกำรใช้

บริกำร สิ่งนี้ก่อให้เกิดแนวโน้มกำรลดลงของมูลค่ำค่ำโฆษณำผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียง โดยกำรใช้เม็ดเงิน

โฆษณำผ่ำนวิทยุกระจำยเสียงของสินค้ำจะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวเป็นผลที่สะท้อนจำกรำยงำนของ

บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จ ำกัด ที่ระบุว่ำ กำรใช้งบค่ำใช้จ่ำยค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อวิทยุกระจำยเสียง  

ในเดือน มกรำคม ถึง พฤษภำคม ปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่ำ 1,764 ล้ำนบำทลดลงร้อยละ 20.43 จำกช่วงเวลำ

เดียวกันปี พ.ศ. 2559 ที่มีมูลค่ำ 2,217 ล้ำนบำท132 ในขณะเดียวกัน ฐำนผู้ฟังออนไลน์กลับมีจ ำนวนมำกกว่ำ

ฐำนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกกว่ำ 2 เท่ำซึ่งสอดคล้องกับกำรเติบโตของงบโฆษณำทำงสื่อ

ดิจิตอลที่เพ่ิมข้ึนอย่ำงก้ำวกระโดด133 

ในแง่กำรเริ่มต้นให้บริกำรกระจำยเสียงวิทยุในระบบดิจิตอลของผู้ประกอบกิจกำรในประเทศไทย

บริกำรอินเทอร์เน็ตเรดิโอ (Internet Radio) และบริกำรมิวสิคสตรีมมิ่ง (Music Streaming) เป็นบริกำรที่มี

อยู่ในปัจจุบันจึงท ำให้บริกำรดังกล่ำวมีฐำนผู้ฟังแล้วในระดับหนึ่ง ในขณะที่บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลยังไม่มีกำรเริ่มให้บริกำรจึงยังไม่มีฐำนผู้ฟังในปัจจุบัน ซึ่งแตกต่ำงกับกำรเกิดขึ้นของวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลในทวีปยุโรปที่มีกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจนมีฐำนผู้ฟังมำก่อนจนกระทั่ง

เกิดกำรขยำยตัวของบริกำรอินเทอร์เน็ตเรดิโอ (Internet Radio) และเทคโนโลยีสตรีมมิ่ง (Streaming) ใน

ภำยหลัง เช่น ในสหรำชอำณำจักรมีประชำชนร้อยละ 90 ยังรับฟังวิทยุกระจำยเสียงอยู่ และมีประชำชนร้อย

ละ 61 รับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล134 ในขณะที่ประเทศนอร์เวย์มีประชำชนมำกกว่ำร้อยละ 65.9 

รับฟังวิทยุกระจำยเสียงทุกวัน และมีกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลถึงร้อยละ 73 ของผู้ฟัง

วิทยุกระจำยเสียงทั้งหมด135 กำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลภำยหลังจำกมีกำรเกิดขึ้นของ

บริกำรมิวสิคสตรีมมิ่งถือเป็นปัจเสี่ยงอีกข้อที่เกิดข้ึนจำกเทคโนโลยีเกิดใหม่ต่อกำรด ำเนินนโยบำย 

นอกจำกนี้ ภำครัฐยังให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังจะเห็นได้จำกกำรให้ควำมส ำคัญของกำร

พัฒนำประเทศไทยไปสู่ digital economy กำรลดช่องว่ำงดิจิทัล หรือกำรตั้งเป้ำในกำรพัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศในแผนพัฒนำดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

                                           
132 ที่มำ: https://www.prachachat.net/marketing/news-3611 
133 ที่มำ: http://www.daat.in.th/index.php/daat-digital2016/ 
134 ที่มำ: http://www.rajar.co.uk/docs/news/RAJAR_DataRelease_InfographicQ32017.pdf 
135 ที่มำ: https://radio.no/2017/07/norways-radio-transition-benefits-the-newcomers/ 
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โดยเป้ำหมำยหนึ่งคือกำรเพ่ิมอัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตของประชำชน136 โดยให้มีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง

ครอบคลุมทั่วประเทศ137 และจำกโครงกำรอินเทอร์เน็ตประชำรัฐ138 ซึ่งมีกำรอนุมัติเมื่อเดือน มกรำคม  

ปี พ.ศ. 2559139 และได้มีกำรติดตั้งอุปกรณ์อย่ำงเป็นรูปธรรมในเวลำต่อมำ ประกอบกับแนวโน้มกำรพัฒนำ

ของเทคโนโลยีที่ประเทศอ่ืนๆ มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตไปถึง 5G140 เช่น ประเทศ

ออสเตรเลียได้มีกำรปิดกำรให้บริกำร 2G ไปแล้ว กล่ำวได้ว่ำ ประเทศไทยยังมีพ้ืนที่ให้พัฒนำโครงข่ำย

อินเทอร์เน็ตต่อไปอีกมำก141 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นของเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ทั้งควำมเร็วที่

เพ่ิมขึ้น ค่ำบริกำรในกำรใช้งำนที่ถูกลง และมีควำมครอบคลุมผู้บริโภคมำกขึ้น142 ซึ่งเป็นกำรเอ้ือให้ผู้บริโภค

สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรต่ำงๆ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้มำกข้ึน  

6.5 การประเมินผลกระทบต่อนโยบายทางเลือก 

จำกกำรประเมินควำมเป็นไปได้ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย 

NPV ของอุตสำหกรรมกิจกำรกระจำยเสียงติดลบประมำณ 800 ล้ำนบำท ซึ่งหมำยควำมว่ำกำรเริ่มให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นไม่มีควำมคุ้มค่ำที่จะลงทุนในเชิงธุรกิจ ดังนั้น ที่ปรึกษำจึงได้มีกำร

ประเมินผลกระทบเพ่ือให้ได้มำซึ่งแนวทำงกำรใช้นโยบำยที่เหมำะสมในกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของ

ประเทศไทย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกแนวทำงนั้นๆ รำยละเอียดของกรอบแนวทำงกำรประเมินผลกระทบ 

และแนวทำงกำรใช้นโยบำยที่เหมำะสมส ำหรับประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

                                           
136 ที่มำ: http://www.nesdb.go.th/article_attach/article_file_20170703123435.pdf 
137 ที่มำ: http://www.digitalthailand.in.th/digital-infrastructure 
138 ที่มำ: http://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=4854&filename=index 
139 ที่มำ: https://www.thairath.co.th/content/1079207 
140 ที่มำ: https://www.gizmodo.com.au/2017/10/the-acma-is-future-proofing-australias-4g-and-5g-mobile-networks/ 
141 ที่มำ: http://www.amta.org.au/amta/news/51135.2g-networks-are-switching-off 
142 ที่มำ: http://www.propertytoday.in.th/marketing/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84Internet-of-Things 
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ขั้นตอนในการประเมินผลกระทบต่อรูปแบบนโยบายทางเลือก 

 
รูปที่ 6-6: ขั้นตอนกำรประเมินผลกระทบต่อนโยบำยทำงเลือก 

ที่ปรึกษำได้น ำขั้นตอนในกำรประเมินผลกระทบต่อนโยบำยที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในต่ำงประเทศ ซึ่ง

คือ กำรประเมินผลกระทบต่อกำรบังคับใช้นโยบำยของ OECD143 มำใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกระทบ

ต่อรูปแบบนโยบำยทำงเลือก รวมถึงได้น ำประเด็นข้อคิดเห็นของกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นเฉพำะกลุ่มต่อ

แนวทำงและแผนงำนกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมำระบุเป็นปัญหำที่ส ำคัญที่ต้องมี 

กำรสร้ำงนโนบำยทำงเลือกเพ่ือประเมินผลกระทบ ซึ่งในกำรประเมินผลกระทบต่อนโยบำยทำงเลือกดังกล่ำว  

แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนที่ 1: กำรระบุวัตถุประสงค์และประเด็นปัญหำ  

 ขั้นตอนที่ 2: กำรก ำหนดนโยบำยทำงเลือก  

 ขั้นตอนที่ 3: กำรประเมินผลกระทบของนโยบำยทำงเลือก 

 

                                           
143 ที่มำ: Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis, OECD, 2008 

 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้มีแนวทำงกำรใช้นโยบำยที่เหมำะสม
ในกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย 
และทรำบถึงผลกระทบที่อำจเกิดข้ึน

 ปัญหาด้านอุปสงค์
• ผู้บริโภคไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออุปกรณ์เครื่องรับสัญญำณ
วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใหม่ 

 ปัญหาด้านอุปทาน
• ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลมีต้นทุนกำรลงทุนส ำหรับกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง
ในระบบดิจิตอล

 ปัญหาด้านเนื้อหารายการ
• เน้ือหำรำยกำรบนช่องวิทยุกระจำยเสียงไม่มีควำมหลำกหลำย

ข้ันตอนการประเมินผลกระทบตอ่นโยบายทางเลือก

 การประเมินผลกระทบตอ่
นโยบายทางเลือก

 ด้านอุปสงค์ และ ด้านอุปทาน
• ไม่มีกำรสนับสนุน
• มีกำรสนับสนุนทำงกำรเงินทั้ง

ด้ำนอุปสงค์และด้ำนอุปทำน

 ด้านเนื้อหารายการ 
• ไม่มีกำรก ำกับดแูลเรื่องควำม

หลำกหลำยของเน้ือหำรำยกำร
• มีกำรก ำหนดเน้ือหำใหม้ีควำม

หลำกหลำยผ่ำนกระบวนกำร
ใบอนุญำต

ข้ันตอนที่ 2: 
การก าหนดนโยบายทางเลอืก

ข้ันตอนที่ 1: 
การระบุวัตถุประสงค์และประเด็นปัญหา 

NPV ของอุตสาหกรรมกระจายเสียง -800 ล้านบาท การระบุนโยบายทางเลือกทีเ่หมาะสม

ข้ันตอนที่ 3: 
การประเมินผลกระทบตอ่

นโยบายทางเลือก
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การระบุวัตถุประสงค์และประเด็นปัญหา 

กำรประเมินผลกระทบต่อนโยบำยทำงเลือกมีวัตถุประสงค์วิเครำะห์ถึงแนวทำงกำรใช้นโยบำยที่

เหมำะสมในกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย และผลกระทบที่ อำจเกิดขึ้นจำกแนวทำงนั้นๆ 

โดยนโยบำยทำงเลือกที่ถูกก ำหนดขึ้นจะเป็นทำงเลือกที่สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้แผนพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ได้ โดยปัญหำหลักจะเป็นประเด็นปัญหำที่ถูกพูดคุยในกำรประชุม

เฉพำะกลุ่มต่อแนวทำงและแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง เมื่อวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีทั้งหมด 

3 ปัญหำ คือ  

1) ปัญหาด้านอุปสงค์: ผู้บริโภคไม่ทรำบถึงประโยชน์ของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ทรำบแต่

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออุปกรณ์เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใหม่ 

2) ปัญหาด้านอุปทาน: ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมี

ต้นทุนกำรลงทุนในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

3) ปัญหาด้านเนื้อหารายการ: เนื้อหำรำยกำรบนช่องวิทยุกระจำยเสียงไม่มีควำมหลำกหลำย 

การก าหนดนโยบายทางเลือก 

ที่ปรึกษำได้ระบุแนวทำงแก้ไขของแต่ละปัญหำอย่ำงชัดเจนเพ่ือให้ทรำบถึงนโยบำยที่สำมำรถแก้ไข

ปัญหำหลักทั้ง 3 ปัญหำได้ เนื่องจำกด้ำนอุปสงค์และด้ำนอุปทำนมีควำมสอดคล้องกันอยู่ตรงที่มีกรณีพ้ืนฐำนที่

ระบุว่ำจะไม่มีกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงินใดๆ อยู่ ดังนั้นนโยบำยทำงเลือกส ำหรับด้ำนอุปสงค์และ 

ด้ำนอุปทำนจึงจะถูกรวมเป็นปัญหำที่มีนโยบำยทำงเลือกเดียวกัน นโยบำยทำงเลือกของด้ำนอุปสงค์และ 

ด้ำนอุปทำน มี (DS1) คือ กรณีพ้ืนฐำนที่ไม่มีกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงิน และ (DS2) คือ มีกำรสนับสนุนทำง

กำรเงินทั้งด้ำนอุปสงค์และด้ำนอุปทำนในขณะเดียวกัน นโยบำยทำงเลือกส ำหรับด้ำนเนื้อหำรำยกำร มี (C1) 

คือ ไม่มีกำรก ำกับดูแลเรื่องควำมหลำกหลำยของเนื้อหำรำยกำร และ (C2) คือ มีกำรก ำหนดเนื้อหำให้มีควำม

หลำกหลำยผ่ำนกระบวนกำรใบอนุญำต จำกนโยบำยทำงเลือกทั้งหมดนี้ ทำงท่ีปรึกษำได้แบ่งนโยบำยทำงเลือก

ออกเป็น 2 แนวทำงเพ่ือใช้ในกำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง คือ  
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 แนวทำงที่ 1: DS2+C1 (สนับสนุนด้ำนอุปสงค์และอุปทำน) 

 แนวทำงที่ 2: DS2+C2 (สนับสนุนด้ำนอุปสงค์และอุปทำน + ก ำหนดเนื้อหำให้มีควำม

หลำกหลำยผ่ำนกระบวนกำรใบอนุญำต) 

 
รูปที่ 6-7: นโยบำยทำงเลือก (Policy Options) 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำนโยบำยทำงเลือกที่เป็นแนวทำงที่หน่วยงำนก ำกับดูแลไม่มีกำรก ำกับดูแลใดๆ  (แนวทำง 

DS1+C1) จะเป็นแนวทำงที่ทำงที่ปรึกษำก ำหนดให้เป็นกรณีพ้ืนฐำน ซึ่งที่ปรึกษำได้ท ำกำรประเมินผลกระทบ

ของกรณีพ้ืนฐำนนี้อยู่ในบทที่ 3 ผลกระทบต่อของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในบทนี้จะไม่มีกำรประเมินผลกระทบต่อนโยบำยทำงเลือกซึ่งเป็นกรณีพ้ืนฐำนนี้ 

เนื่องจำกว่ำในปัจจุบันประเทศไทยมีกำรบังคับใช้ค ำสั่ง คสช. ที่ 76/2559 ข้อ 7 อยู่ ดังนั้นนโยบำย

ทำงเลือกที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นจะมีเพียงแต่นโยบำยในกำรก ำกับดูแลวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเท่ำนั้น 

ทั้งนี้ เมื่อค ำสั่ง คสช. ที่ 76/2559 ข้อ 7 สิ้นสุดลง คลื่นควำมถี่จะถูกเรียกคืนโดยส ำนักงำน กสทช. ตำม

กฎหมำย ดังนั้นวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกถูกด ำเนินกำรจัดท ำระบบใบอนุญำตและ  

ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจะต้องประมูลคลื่นควำมถี่ขึ้นในอนำคต 

นโยบายทางเลือก (Policy Options)

วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะลอ็ก

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล

เมื่อค ำส่ัง คสช  ที่ 76/2559 ข้อ 7 ส้ินสุดลง คล่ืนควำมถ่ีจะถูกเรียกคืนโดยส ำนักงำน กสทช  ตำมกฎหมำย คือ จะมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบ
ใบอนุญำตและประมูลคล่ืนส ำหรับกำรใหบ้รกิำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกข้ึน

ด้านอุปสงค์  Demand) และ ด้านอุปทาน (Supply) ด้านเนื้อหารายการ (Content)

กรณีพื้นฐาน  Base Case Scenario) 

DS1 ไม่มีกำรสนับสนุนทำงกำรเงินส ำหรบัดำ้นอุปสงคแ์ละ
ด้ำนอุปทำน

มีกำรสนับสนุนทำงกำรเงินทั้งดำ้นอุปสงคแ์ละด้ำนอุปทำน

นโยบายทางเลือก (Policy Option) 

DS2

กรณีพื้นฐาน  Base Case Scenario) 
C1 ไม่มีกำรก ำกับดแูลเรื่องควำมหลำกหลำยของ

เน้ือหำรำยกำร

C2 มีกำรก ำหนดเน้ือหำใหม้ีควำมหลำกหลำยผ่ำน
กระบวนกำรใบอนุญำตที่เข้มงวดมำกข้ึน

นโยบายทางเลือก (Policy Option) 

รูปแบบนโยบายทางเลือกทัง้ 2 แนวทาง

กรณีพื้นฐาน :

แนวทางท่ี 1: สนับสนุนด้านอุปสงค์และอุปทาน

ไม่สนับสนุนทางการเงินด้านอุปสงค์และอุปทาน + ไม่มีการก ากับดูแลเรื่องความหลากหลายของเน้ือหารายการ

แนวทางท่ี 2: สนับสนุนด้านอุปสงค์และอุปทาน + ก าหนดเน้ือหาให้มีความหลากหลาย
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กำรประเมินผลกระทบของนโยบำยทำงเลือกจะเป็นกำรประเมินเพ่ือให้เห็นถึงผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ 

โดยผ่ำนวิธีกำรประเมินผลต้นทุนและผลประโยชน์ เมื่อทรำบถึงต้นทุนและผลประโยชน์ของนโยบำยทำงเลือก

แต่ละแนวทำงแล้ว จะท ำให้สำมำรถแนะน ำนโยบำยทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุดส ำหรับแผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียงได้ และสำมำรถพัฒนำแผนกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมได้ต่อไป 

การประเมินผลกระทบต่อนโยบายทางเลือก 

ที่ปรึกษำได้แบ่งนโยบำยทำงเลือกของกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) 

ออกเป็น 2 แนวทำง ซ่ึงรำยละเอียดของนโยบำยทำงเลือก มีดังต่อไปนี้  

1. นโยบายทางเลือกที่ 1 : DS2+C1 

 นโยบำยทำงเลือกที่ 1: DS2+C1 นี้ เป็นนโยบำยทำงเลือกที่ทำงหน่วยงำนก ำกับดูแลมีกำรสนับสนุน

ทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทำน ในขณะเดียวกันหน่วยงำนก ำกับดูแลจะไม่มีกำรก ำกับดูแลเรื่องควำมหลำกหลำยของ

เนื้อหำรำยกำร 

2. นโยบายทางเลือกที่ 2 : DS2+C2 

นโยบำยทำงเลือกที่ 2: DS2+C2 นี้ เป็นนโยบำยทำงเลือกที่ทำงหน่วยงำนก ำกับดูแลมีกำรสนับสนุน

ทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทำน ในขณะเดียวกัน หน่วยงำนก ำกับดูแลมีกำรก ำหนดเนื้อหำให้มีควำมหลำกหลำยผ่ำน

กระบวนกำรใบอนุญำตที่เข้มงวดมำกขึ้น 
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รูปที่ 6-8: ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและรปูแบบนโยบำยทำงเลือก 

รูปแบบนโยบำยทำงเลือกทั้ง 2 แนวทำงมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ มีกำรสนับสนุนทั้งด้ำนอุปสงค์และ

อุปทำน ด้วยรูปแบบกำรสนับสนุนทั้งด้ำนอุปสงค์และอุปทำนนี้ ภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแลควรมีเงิน

สนับสนุนเพ่ือให้กำรเริ่มกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ใน

ขณะเดียวกัน สิ่งที่แตกต่ำงกันระหว่ำง 2 แนวทำง คือ แนวทำงที่ 1 จะไม่มีกำรก ำกับดูแลเรื่องควำม

หลำกหลำยของเนื้อหำรำยกำร ซึ่งหมำยควำมว่ำ เนื้อหำรำยกำรบนช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลจะถูกปล่อยให้เป็นไปตำมควำมนิยมของตลำด จึงท ำให้มีควำมคล้ำยคลึงกับเนื้อหำรำยกำรของ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเดิมในปัจจุบัน ส่วนแนวทำงที่ 2 จะมีกำรก ำกับดูแลให้เนื้อหำรำยกำรมี

ควำมหลำกหลำย ท ำให้ประชำชนได้รับข้อมูลและข่ำวสำรที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น รวมถึงได้รับฟังรำยกำร

ที่เหมำะสมกับควำมสนใจและควำมต้องกำรของตน เช่น ช่องรำยกำรด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกำรเมือง ด้ำน

เศรษฐกิจ ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณะสุข ด้ำนกำรจรำจร และอ่ืนๆ อีกมำกมำย ทั้งนี้ ช่องรำยกำรที่ถ่ำยทอด

ข่ำวสำรในด้ำนต่ำงๆจะเป็นกำรส่งเสริมเพ่ิมควำมรู้ในกำรใช้ชีวิตขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งจะถือว่ำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

โดยรวมของประชำชน อีกทั้ง เนื้อหำที่หลำกหลำยยังช่วยสร้ำงเสริมเติมควำมคิด และมุมมองของประชำชน

ผู้บริโภคให้กว้ำงขวำงไปกว่ำในอดีตอีกด้วย สิ่งนี้ถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมในบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและรูปแบบนโยบายทางเลือก

แนวทางการสนบัสนนุ

แนวทางที่ 1

แนวทางที่ 2

สนับสนุนด้านอปุสงค์และอุปทาน

สนับสนุนด้านอปุสงค์และอุปทาน และ
ก าหนดเนื้อหาให้มีความหลากหลาย

ผลกระทบ
• ประชำชนได้รับข้อมูลและข่ำวสำรทีม่ีควำมหลำกหลำย

มำกข้ึน โดยมีควำมเหมำะสมกับควำมสนใจ อีกทั้งได้รับ
กำรส่งเสริมเพื่อสร้ำงเสริมเติมควำมคิด และมุมมองให้มี
ควำมกว้ำงขวำง

ผลกระทบ
• เน้ือหำจะเป็นไปตำมควำมนิยม ประชำชนไดร้ับข้อมูล

ข่ำวสำรแบบเดิม ซ่ึงอำจส่งผลให้ประชำชนไมเ่ห็น
ควำมแตกต่ำง และมูลค่ำเพ่ิมของวิทยุกระจำยเสียง
ในระบบดิจิตอลน้ี

คาดการณ์ว่ารัฐ/หนว่ยงานก ากับดแูล
อาจต้องใช้เงินสนบัสนนุประมาณ

ในระยะเริ่มต้น

NPV ของอุตสาหกรรม
กิจการกระจายเสียงหลงัจาก

ได้รับการสนับสนนุ

NPV ของ
อุตสาหกรรมกจิการ

กระจายเสียง   
 800 ล้านบาท
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จำกรูปแบบกำรสนับสนุนทำงกำรเงินเพ่ือให้กำรเริ่มกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลเป็นไปอย่ำงรำบรื่นข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรระดับชำติจะสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำปัจจุบัน

ของก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนได้ถึงประมำณ 2.2 เท่ำ  

 
รูปที่ 6-9: มูลค่ำปัจจบุันของก ำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภำษีของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกำรกระจำยเสียง 

กำรสนับสนุนกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในบริบทต่ำงๆ ถือว่ำส ำคัญมำกต่อ

กำรด ำเนินงำนเพ่ือก่อให้เกิดกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอย่ำงมีประสิทธิภำพและอย่ำง

รำบรื่น เพรำะท้ำยที่สุดแล้ว กำรสนับสนุนเพื่อให้เกิดกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล จะส่งผล

ให้ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลทั้งภำครัฐและภำคเอกชนสำมำรถให้บริกำรที่มีคุณภำพดีขึ้นแก่

ประชำชนได้ ผู้ประกอบกิจกำรภำคเอกชนต่ำงๆ สำมำรถสร้ำงรำยได้ได้มำกขึ้น รวมถึงผู้บริโภคจะสำมำรถ

เข้ำถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่เป็นบริกำรขั้นพ้ืนฐำนได้และได้รับบริกำรขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง  

ทั้งนี้ ส ำนักงำน กสทช. อำจพิจำรณำให้กำรสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรด้วยมำตรกำรอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น  

กำรสนับสนุนด้ำนกำรลงทุนและให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูล และกำร

สนับสนุนกำรร่วมมือกันของผู้ประกอบกิจกำร เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมี

กำรเติบโตขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแลสำมำรถน ำแนวทำงกำรสนับสนุนกำรเริ่ม

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในต่ำงประเทศมำปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 

ผลลัพธ์ที่เกิดข ้นหลังจากไดร้ับการสนบัสนนุทางการเงินโดยภาครัฐ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องในกิจการกระจายเสียง

มูลค่าปัจจุบันของก าไรก่อนหัก
ดอกเบ้ียและภาษี 

 ก่อนได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานก ากับดูแล)

มูลค่าปัจจุบันของก าไรก่อนหัก
ดอกเบ้ียและภาษี

 หลังได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานก ากับดูแล)

ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับชาติ - 368.8  448.5

ผู้ให้บริการช่องรายการธุรกิจระดับท้องถิ่น - 383.7 - 383.7

ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชาติ  217.6  217.6

ผู้ให้บริการโครงข่ายระดับท้องถิ่น  133.1  133.1

ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดต้ังโครงข่าย  182.3  182.3

กลุ่มผู้ผลิตวิทยุต้ังโต ะ  59.8  59.8

กลุ่มผู้ค้าปลีกวิทยุดิจิตอลแบบต้ังโต ะ  61.6  61.6

กลุ่มผู้ผลิตวิทยุดิจิตอลในรถยนต์  433.4  433.4

กลุ่มผู้ค้าปลีกวิทยุดิจิตอลในรถยนต์  313.4  313.4

รวมท้ังหมด  648.7  1,466

จำกกำรสนับสนุนค่ำเช่ำโครงข่ำยให้ผู้ให้บริกำร
ช่องรำยกำรระดับชำติในช่วงเร่ิมให้บริกำรวิทยุ
ดิจิตอลจะส่งผลให้มูลค่ำปัจจุบันของก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนของผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร

ระดับชำติเพ่ิมขึ้นถึงประมำณ 2.2 เท่ำ

หน่วย: ล้ำนบำท

2.2 เท่า
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รูปแบบมาตรการสนับสนุนการเริ่มให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในต่างประเทศ 

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต้องมีกำรลงทุนเป็นจ ำนวนมำก อีกทั้งต้องอำศัย

กำรร่วมมือกันจำกทุกฝ่ำย ดังนั้นกำรที่ภำครัฐออกนโยบำยสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย

ส ำคัญของกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งกำรสนับสนุน

ดังกล่ำวนิยมท ำกันในต่ำงประเทศมีตัวอย่ำงกำรสนับสนุน ดังนี้ 

 การสนับสนุนด้านการลงทุนและให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรได้รับกำรสนับสนุนภำครัฐเป็นหนึ่งในปัจจัยส ำคัญของกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เนื่องจำกผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถลดต้นทุนจำกกำรได้รับกำรสนับสนุน

ได้จ ำนวนมำก โดยเฉพำะในช่วงแรกที่มีกำรออกอำกำศแบบคู่ขนำน (Simulcast) ที่ผู้ประกอบกิจกำรต้อง

แบกรับต้นทุนทั้งจำกกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และระบบดิจิตอล ตัวอย่ำงเช่น ใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ผู้ประกอบกิจกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ และได้รับกำรสนับสนุนจำก

หน่วยงำนก ำกับดูแลผ่ำนกำรด ำเนินนโยบำย Information Campaign ท ำให้สำมำรถประหยัดต้นทุนใน

กำรออกอำกำศแบบคู่ขนำน (Simulcast) ได้ถึงร้อยละ 80144 นอกจำกนี้ กำรสนับสนุนกำรลงทุน และกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่น ำร่องโดยภำครัฐยังเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในทุกภำคส่วน เช่น ผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงภำคเอกชน และประชำชน ซึ่งจะน ำไปสู่กำร

พัฒนำกำรของตลำดที่จะเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ ในประเทศต่ำงๆ หน่วยงำนก ำกับดูแลนิยมมี

มำตรกำรจูงใจให้กับผู้ประกอบกิจกำร เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ประกอบกิจกำรสนใจมำให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น ในสหรำชอำณำจักรมีมำตรกำรผ่อนปรนกำรก ำกับดูแลที่เกี่ยวกับ

เนื้อหำกำรออกอำกำศท้องถิ่น กำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่ผู้ประกอบกิจกำรที่

ขยำยโครงข่ำย DAB+145 อีกทั้งผู้ประกอบกิจกำรจะได้รับกำรขยำยระยะเวลำใบอนุญำตส ำหรับกำร

                                           
144 ที่มำ: Market Insights Digital Radio 2017 จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 
145 ที่มำ: Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment of Digital Radio จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 
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ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก หำกผู้ประกอบกิจกำรตัดสินใจให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล146 และ ในประเทศออสเตเรีย ผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำจะได้รับสิทธิในกำรประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลโดยไม่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่ถึง 6 ปี147 

 การสนับสนุนด้านข้อมูล 

จำกกำรศึกษำของผู้ประกอบกิจกำรในยุโรป กำรขำดกำรเก็บข้อมูลของตลำดกระจำยเสียงเป็นอีก

หนึ่งควำมเสี่ยงของผู้ประกอบกิจกำรในยุโรป เนื่องจำกข้อมูลที่มีอย่ำงจ ำกัดอำจท ำให้ผู้ประกอบกิจกำรไม่

สำมำรถวำงกลยุทธ์ธุรกิจในระยะสั้นและระยะยำวได้อย่ำงเหมำะสม 148 ด้งนั้นกำรที่หน่วยงำนก ำกับดูแล

สำมำรถสนับสนุนข้อมูลด้ำนตลำด และด้ำนกำรวำงแผนทำงธุรกิจ เช่น ข้อมูลผลกำรศึกษำและกำรวำงแผน

ด้ำนควำมพร้อมของโครงข่ำย พ้ืนที่ในกำรออกอำกำศ และข้อมูลส ำคัญอ่ืนๆ เช่น รำคำเครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล พฤติกรรมผู้บริโภคและก ำลังซื้อ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดตั้งสถำนี

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต่อหนึ่งสถำนี ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งโครงข่ำยทั่วประเทศ และอัตรำค่ำเช่ำ

หรือค่ำใช้โครงข่ำยที่ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงจะต้องจ่ำยให้แก่ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ เป็นต้น จะส่งผลดี

ต่อผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงที่จะด ำเนินกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็น

อย่ำงมำก 

 การสนับสนุนการร่วมมือกันของผู้ประกอบกิจการ 

ปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้กำรด ำเนินกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นไปอย่ำงรำบรื่น149 

คือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนในกิจกำรกระจำยเสียงต้องท ำงำนร่วมกันอย่ำงสอดคล้องและมี

ทิศทำงกำรท ำงำนที่ชัดเจน โดยเฉพำะหน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีและด้ำนกำรสื่อสำร  ดังจะเห็นได้จำก

ประเทศต่ำงๆในทวีปยุโรป เช่น ประเทศนอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ สหรำชอำณำจักร ที่ภำครัฐมีกำร

สนับสนุนและเป็นผู้ประสำนงำนในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เพ่ือ

ก่อให้เกิดกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น กำรร่วมมือกับค่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่

ต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ และอุตสำหกรรม

                                           
146 ที่มำ: Action Plan for the Transformation of Radio Broadcasting the Digital Age, Federal Ministry of Transport and Digital Infrastucture 
147 ที่มำ: International Benchmarks for DAB+ Digital Radio Deployment, ITU, 2559 
148 ที่มำ: Market Insights Digital Radio 2017 จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 
149 ที่มำ: Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment of Digital Radio จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 
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ยำนยนต์เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในรถยนต์ หรือกำร

ส่งเสริมในกำรใช้โครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร่วมกัน เป็นต้น150 

นอกจำกนี ้กำรสนับสนุนกำรร่วมมือกันของผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถส่งเสริมได้ผ่ำนทำงกำรแทรกแซงของ

ภำครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่ำย หรือสร้ำง Win-Win Situation เพ่ือให้ทุกฝ่ำย

มีแรงจูงใจในกำรด ำเนินกำร ซึ่งท ำได้โดย 1) ระบุประโยชน์ที่แต่ละฝ่ำยจะได้รับ 2) คำดกำรณ์ควำมเสี่ยงที่

จะเกิดขึ้นและประเมินผลกระทบของทุกฝ่ำย และ 3) สร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำต่อยอดให้กับทุกฝ่ำย ดังเช่น

ในสหรำชอำณำจักรและประเทศนอร์เวย์ที่กำรสร้ำงหน่วยงำนกลำง คือ Digital Radio UK ที่รวมตัวแทน

จำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน เพ่ือท ำงำนร่วมกันและสร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำที่เป็นที่

ยอมรับของทุกฝ่ำยและเป็นหนึ่งเดียว 

6.6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

โดยสรุปแล้ว กำรใช้ (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) นี้ ส่งผลกระทบที่

ส ำคัญต่อประเทศในภำพรวม อุตสำหกรรมกระจำยเสียง และผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรกระจำยเสียง ดังนี้ 

สรุปผลกระทบที่ส าคัญต่อประเทศในภาพรวม 

1. ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อย่างประสิทธิภาพ : กำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่ย่ำนสูงมำกแบนด์สำม 

(VHF Band III) ซ่ึงเป็นคลื่นควำมถี่ย่ำนที่เคยใช้ในกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบ 

แอนะล็อกมำใช้งำน ซึ่งหลังจำกกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกถูกยุติลงทั้ง

หมดแล้ว คลื่นควำมถี่ย่ำนสูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) จะว่ำงลง ดังนั้นกำรเริ่มระบบกำร

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะท ำให้คลื่นควำมถี่ดังกล่ำวถูกน ำมำใช้งำน โดย

ก่อให้เกิดกำรใช้คลื่นควำมถี่อย่ำงมีประสิทธิภำพและรองรับควำมต้องกำรในกำรใช้คลื่นควำมถี่

เพ่ือให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณ ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย: กำรก ำหนดแนวทำงให้ผู้ประกอบ

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเข้ำสู่กระบวนกำรรับใบอนุญำต และกำรมีแนว

                                           
150 มำ: Digital Radio Toolkit Key Factors in the Deployment of Digital Radio จัดท ำโดย European Broadcasting Union (EBU) 
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ทำงกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะก่อให้เกิดเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม 

(GDP) ของประเทศไทย โดยจะก่อให้เกิดกำรลงทุนในหลำกหลำยด้ำน เช่น 1. กำรลงทุนสร้ำง

โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 2. กำรลงทุนในกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรเพ่ือ

ออกอำกำศบนแพลตฟอร์มใหม่ และ 3. กำรลงทุนของผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมที่

เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น กำรลงทุนในกำรพัฒนำ

และตรวจสอบมำตรฐำนเทคโนโลยีที่เหมำะสมของกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์ กำรเปลี่ยน

สำยกำรประกอบรถยนต์ใหม่ของผู้ประกอบกิจกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์  เป็นต้น 

นอกจำกนี้ ผู้บริโภคจะมีกำรซื้อสินค้ำและบริกำรเพ่ิมเติมและภำครัฐจะได้รับเงินค่ำประมูลคลื่น

ควำมถี่และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 

3. ส่งเสริมการสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงทางสื่อให้กับประเทศ : กำรมีแนวทำงให้ 

ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและในระบบดิจิตอลเข้ำสู่ระบบใบอนุญำต

จะส่งผลให้สื่อวิทยุในกิจกำรกระจำยเสียงโดยรวมมีเนื้อหำที่มีควำมเหมำะสม นอกจำกนี้ กำรเริ่ม

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนของวิทยุกระจำยเสียงให้ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 1 ของ

แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องกำรให้มีกำรมีโครงข่ำยแพร่สัญญำณภำพโทรทัศน์

และกระจำยเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของ

ประเทศให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ซึ่งกำรพัฒนำข้ำงต้นจะเป็นกำรเพ่ิมโอกำสให้ประชำชน

สำมำรถรับข้อมูลและข่ำวสำรที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงเสถียรภำพ

และควำมม่ันคงทำงสื่อของประเทศอีกด้วย  

4. การลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ : ในขอบเขตพ้ืนที่บริกำรที่เท่ำกัน กำรส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใช้พลังงำนน้อยกว่ำกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบแอนะล็อก ดังนั้นกำรเปลี่ยนโครงข่ำยรับส่งสัญญำณเป็นระบบดิจิตอลทั่วประเทศ จะ

เป็นกำรช่วยลดกำรใช้พลังงำนในภำพรวมของประเทศที่ส ำคัญในระยะยำว ลดต้นทุนของกำรใช้

พลังงำนต่อปีได้ประมำณ 32 เท่ำเม่ือเปรียบเทียบกับกำรใช้เทคโนโลยี FM 
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สรุปผลกระทบที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมกระจายเสียง 

1. ผู้ประกอบกิจการรายเล็กมีโอกาสในการประกอบธุรกิจในกิจการกระจายเสียงมากข ้น :  

จำกกำรกำรแยกโครงสร้ำงของกิจกำรกระจำยเสียงออกเป็นส่วนๆ หรือที่เรียกว่ำ Structural 

Separation ตำมควำมเชี่ยวชำญของผู้ประกอบกิจกำรส่งผลให้ในระยะยำวผู้ประกอบกิจกำรรำย

เล็กที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในแต่ละกระบวนกำร เช่น กำรผลิตรำยกำร กำรให้บริกำรช่อง

รำยกำรวิทยุ กำรให้บริกำรโครงข่ำย และกำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสำมำรถเข้ำสู่ตลำด

ได้มำกขึ้นและสำมำรถประกอบกิจกำรตำมที่ถนัด  

2. การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและเป นธรรม: จำกแนวทำงกำรให้ผู้ประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงทั้งในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลเข้ำสู่ระบบใบอนุญำต หน่วยงำนก ำกับ

ดูแลสำมำรถก ำหนดจ ำนวนผู้ประกอบกิจกำรที่จะเข้ำมำประกอบธุรกิจในกิจกำรกระจำยเสียง

ผ่ำนจ ำนวนกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้ ในขณะเดียวกัน กำรให้กิจกำรกระจำยเสียงเข้ำสู่

ระบบใบอนุญำตยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดได้ ซึ่งจะ

ส่งผลให้กิจกำรกระจำยเสียงจะมีกำรให้บริกำรโดยผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำและรำยใหม่ และลด

กำรผูกขำดของผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำรวมถึงมีกำรแข่งขันในระดับที่เหมำะสมมำกยิ่งขึ้น 

3. ลดปัญหาคลื่นรบกวน: ในปัจจุบันประชำชนประสบปัญหำคลื่นรบกวนและคุณภำพเสียงไม่

ชัดเจนเป็นหลัก ดังนั้นกำรจัดท ำแผนคลื่นควำมถี่และกำรก ำกับดูแลด้ำนมำตรฐำนในกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจะส่งผลให้กิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก

มีจ ำนวนผู้ ให้บริ กำรวิทยุกระจำยเสี ยงที่ เหมำะสม ลดปัญหำเรื่ องกำรส่ งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงที่ทับซ้อนในช่วงคลื่นควำมถี่เดียวกัน อีกทั้ งยังก่อให้เกิดกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงตำมมำตรฐำนเทคโนโลยีที่เหมำะสม นอกจำกนี้ กำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่มีกำรใช้เทคโนโลยี  DAB+ ในกำรส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียง  จะสำมำรถลดปัญหำคลื่นรบกวน และก่อให้เกิดกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงที่คุณภำพเสียงที่ดีขึ้นอีกด้วย 

4. ส่งเสริมให้กิจการกระจายเสียงมีสื่อที่หลากหลาย: กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงด้วย

ระบบดิจิตอลมีลักษณะพิเศษที่สำมำรถส่งได้ทั้งข้อมูลภำพและข้อมูลเสียง ซึ่งท ำให้ประชำชน

สำมำรถรับฟังสื่อวิทยุที่มีควำมหลำกหลำยและรูปแบบแปลกใหม่ รวมถึงได้รับฟังรำยกำรที่
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เหมำะสมกับควำมสนใจและควำมต้องกำรของตนมำกยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นกำรใช้ประโยชน์จำก

เทคโนโลยีกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในกำรให้บริกำรข้อมูลและบริกำรสื่อประสม 

สรุปผลกระทบที่ส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในกิจการกระจายเสียง 

1. ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายมีการลงทุนในการสร้างโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ประมาณ 3,908 ล้านบาท151: ในระยะเวลำ 15 ปี เพ่ือเป็นกำรสร้ำงโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลให้มีควำมครอบคลุมประมำณร้อยละ 80 ของประชำกร โดยจ ำนวนเงินลงทุน

ดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงินที่มีมูลค่ำสูง ท ำให้ผู้ประกอบกิจกำรโครงข่ำยมีควำมท้ำทำยในกำร

ประกอบกิจกำรเพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงข ้น : 

เนื่องจำกกำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนก ำกับดูแลท ำให้ จ ำนวนผู้ทดลองประกอบกำร

วิทยุกระจำยเสียงที่ไม่ได้มำตรฐำนลดน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหำคลื่นแทรกและคลื่นรบกวนลด

น้อยลงตำมไปด้วย ดังนั้นคุณภำพกำรบริกำรของทั้งผู้ทดลองประกอบกิจกำรรำยอ่ืนมีแนวโน้มที่

จะสูงขึ้น และผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงคลื่นหลักจะสำมำรถให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ทีม่ีคุณภำพสูงขึ้นด้วย 

3. ผู้ให้บริการช่องรายการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลมีโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ: 

เนื่องจำกกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นธุรกิจใหม่ซึ่งส่งผลให้ผู้ ให้บริกำรช่อง

รำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถหำรำยได้เพ่ิมขึ้นในระยะยำวหลังผ่ำน 

ระยะทดลองในช่วงแรกของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงฯ นอกจำกนี้ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังสำมำรถใช้ควำมสำมำรถของเทคโนโลยี DAB+ ในกำร

ให้บริกำรประเภทข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันกำรประกอบกิจกำรดังกล่ำวก็มี

ควำมท้ำท้ำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน 

4. ประชาชนได้รับบริการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพสูงข ้นและหลากหลายมากยิ่งข ้น :  

เนื่องจำกกำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่ช่วยลดปัญหำคลื่นรบกวนท ำให้ประชำชน

สำมำรถได้รับคุณภำพของบริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่มีคุณภำพสูงขึ้น นอกจำกนี้จำกกำรที่

                                           
151 จำกรูปแบบกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติจ ำนวน 2 โครงข่ำยและระดับท้องถ่ินจ ำวน 1 โครงข่ำย 
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ประเทศไทยมีกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลส่งผลให้ประชำชน

สำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำรำยกำรที่หลำกหลำยรวมถึงกำรบริกำรประเภทข้อมูลอีกด้วย 

จำกกำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...)152 จะเห็นได้ว่ำ

แผนพัฒนำกิจกระจำยเสียงดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยผลกระทบที่

ส ำคัญสำมำรถสรุปได้เป็นผลกระทบในรูปที่เป็นจ ำนวนเงินและในรูปที่ไม่เป็นจ ำนวนเงิน ดังนี้ 

                                           
152 ในกำรประเมินผลกระทบในรปูที่เป็นจ ำนวนเงิน ที่ปรึกษำใช้อัตรำต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของเงินทุน (WACC) ที่ร้อยละ 12 และมีระยะเวลำกำรประเมินผลกระทบ 15 ปี 
ซึ่งรำยละเอียดของสมมติฐำนอื่นๆที่ส ำคัญ ถูกระบุอยู่ในบทที่ 7 กำรประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
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ตำรำงที่ 13: ตำรำงสรุปผลกระทบท่ีส ำคัญจำกกำรใช้แผนพัฒนำกจิกำรกระจำยเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...) 

ประเภทของผลกระทบ ผลกระทบในรูปท่ีเป นจ านวนเงิน ผลกระทบในรูปท่ีไม่เป นจ านวนเงิน 

ผลกระทบเชิงบวก  กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถเพิ่มมูลค่ำ

ปัจจุบันสุทธิของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทยได้

ประมำณ 24,676 ล้ำนบำท ในระยะเวลำ 15 ปี หรือคิดเป็น GDP ที่

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 จำกมูลค่ำ GDP ในปัจจุบัน  

 กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลส่งผลให้ประเทศไทย

สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนได้ประมำณ 32 เท่ำต่อป ีในระยะยำว 

 ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนในกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลน้อยกว่ำกำรให้บริกำรวิทยุ 

แอนะล็อกประมำณ 11 เท่ำต่อช่องรำยกำร   

 ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรระดับชำติจะได้รับ

รำยได้ประมำณ 6,373 ล้ำนบำท และ 302 ล้ำนบำทต่อช่องรำยกำร

ในระยะเวลำ 15 ปี ตำมล ำดับ 

 ประเทศไทยมีกำรใช้คลื่นควำมถี่อย่ำงมีประสิทธิภำพและลด

ปัญหำกำรรบกวนกันของคลื่นควำมถี ่

 ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำสู่ตลำดได้ง่ำยขึ้น ส่งเสริมให้เกิด

กำรแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม 

 ประชำชนได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่มีคุณภำพเสียงท่ีดีขึ้น 

 ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถขยำยฐำนผู้ฟังจำกกำรที่ประกอบ

กิจกำรได้ในท้ังระดับชำติและระดับท้องถิ่น 

 ภำครัฐได้รับรำยได้จำกกำรประมูลคลื่นควำมถี่และกำรเก็บ

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 

 ส่งเสริมกำรสร้ำงเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงสื่อให้กับ

ประเทศ 

ผลกระทบเชิงลบ  ต้นทุนของกำรสร้ำงโครงข่ำยระดับชำติประมำณ 3,906 ล้ำนบำท 

เพื่อให้มีควำมครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชำชนไทย 

 

 หน่วยงำนก ำกับดูแลและภำครัฐมีค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำกับดูแล 

และกำรเตรียมกำรสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 ผู้ประกอบกิจกำรประเภททำงธุรกิจมีโอกำสและควำมท้ำทำย

ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
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จำกผลกระทบที่เกิดขึ้นข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกำรด ำเนินนโยบำยตำมแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) นี้ยังมีประเด็นควำมท้ำทำยในกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ประเภททำงธุรกิจ ที่อำจจ ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรแก้ไขที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนั้น ที่ปรึกษำจึงได้จัดท ำ

ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมจำกภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแล โดยแบ่งเป็น 3 แนวทำง ดังนี้  

1. การสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล : จะเป็นกำรสนับสนุนค่ำ

เช่ำโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลให้แก่ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล ทั้งประเภทธุรกิจและประเภทสำธำรณะ ในระยะเริ่มต้น เช่น ระยะ 5 ปี เนื่องจำก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำใช้โครงข่ำยคิดเป็นสัดส่วนหลักของค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำร

ทั้งหมดของผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรสนับสนุนในรูปแบบดังกล่ำวจึง

สำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงของทั้งผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและผู้

ให้บริกำร โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้  เนื่ องจำกผู้ ให้บริ กำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะมีต้นทุนในกำรให้บริกำรที่น้อยลงจึงมีควำมเสี่ยงในกำร

ประกอบกิจกำรที่ลดลง ในขณะเดียวกันผู้ให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลจะเสมือนได้รับกำรรับประกันรำยได้อีกด้วย  

2. การสนับสนุนด้านการผลิตอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอล : จะเป็นกำรสนับสนุน เงินลงทุน ในกำรผลิต อุปกรณ์ เครื่ องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ได้รับกำร

สนับสนุนนี้จะต้องสำมำรถจ ำหน่ำยเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใน

รำคำที่ต่ ำกว่ำรำคำเริ่มต้นของเครื่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ 

เพ่ือเป็นกำรลดภำระในกำรเปลี่ยนเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงของประชำชนจำกกำร

เริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

3. การท าประชาสัมพันธ์โดยภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแล : ภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับ

ดูแลจะต้องมีกำรประชำสัมพันธ์ โดยให้ข้อมูลข่ ำวสำรและสร้ ำงควำมรู้ เกี่ ยวกับ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแก่ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รับทรำบถึงข้อมูล

และประโยชน์ของกำรใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยเฉพำะผู้ประกอบ

กิจกำรเกิดกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ และยอมรับกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน
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ระบบดิจิตอลได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังมีควำมมั่นใจในกำรประกอบกิจกำรมำกขึ้นจำกกำรที่

ผู้บริโภครับทรำบถึงข้อมูลและประโยชน์และเริ่มเปลี่ยนมำใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล ทั้งนี้เพ่ือให้กำรประชำสัมพันธ์นั้นเกิดประสิทธิผล ภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับ

ดูแลควรจัดท ำเนื้อหำและสื่อสำรโดยใช้รูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย 

เช่น ในระยะแรกอำจท ำกำรประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจำกเป็นหนึ่งในกลุ่ม

หลักท่ีมีกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงอย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น 
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7 การประเมินผลกระทบในเชิ ง เศรษฐกิ จและสั งคมต่อการ เริ่ ม รับส่ งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลเป็นกำรประเมินผลกระทบเพ่ือให้เห็นถึงผลกระทบที่ส ำคัญในแง่มุมต่ำงๆ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

โดยโครงสร้ำงของรำยงำนในบทนี้จะประกอบด้วย กรอบแนวทำงกำรประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ

สังคมต่อกำรเริ่มรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อกำรเริ่ม

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรประเมินผลกระทบเชิงสังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจจะมีกำรประเมินผลกระทบในมุมของ

ผู้เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำ ผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่ ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์  

ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ประชำชนผู้ใช้บริกำร และหน่วยงำนก ำกับดูแล ใน

ขณะเดียวกัน จะมีกำรประเมินผลกระทบเชิงสังคมทั้งสิ้น 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูล ด้ำนควำม

หลำกหลำยของข้อมูล ด้ำนพฤติกรรม ด้ำนควำมปลอดภัยของประชำชน ด้ำนสิ่งแวดล้อม  และที่ปรึกษำจะ

จัดท ำสรุปกำรประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมและข้อเสนอแนะต่อส ำนักงำน กสทช. ในท้ำยที่สุด 

7.1 กรอบการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอล 

ในบทนี้ที่ปรึกษำจะอธิบำยควำมสัมพันธ์ของกิจกำรกระจำยเสียงกับบริบทด้ำนเศรษฐกิจ และสังคม

เพ่ือให้เห็นถึงประเด็นต่ำงๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องซึ่งจะถูกน ำมำพิจำรณำประกอบในกำรประเมินผลกระทบเข้ำ

เศรษฐกิจและสังคม และสรุปภำพรวมแผนกำรเริ่มระบบสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลตำมที่ได้

จัดท ำไว้ใน (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. …) และภำพรวมแผนงำน (Roadmap) ของ

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. …) เพ่ือให้เห็นถึงแผนกำรพัฒนำที่ส ำคัญของกำรเริ่มรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือน ำมำพัฒนำกรอบและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบเชิง

เศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลโดยจะระบุถึงขั้นตอนกำร

ประเมินผลและปัจจัยหลักพร้อมทั้งระบุตัวแปรหลักที่ใช้ในกำรประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

รำยละเอียดของกำรจัดท ำกรอบเพื่อใช้ในกำรประเมินผลดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นมีดังนี้ 
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7.1.1 กิจการกระจายเสียงกับบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคม 

กิจกำรกระจำยเสียงหรือที่ประชำชนทั่วไปรู้จักกันในชื่อวิทยุกระจำยเสียงนั้น เป็นสื่อสำรมวลชน  

ประเภทหนึ่งที่ถือเป็นบริกำรขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนไทย ซึ่งประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยโดยไม่ เสีย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำร (Free-to-Air Service) และเป็นบริกำรที่สำมำรถกระจำยข้อมูลข่ำวสำรและ 

สื่อเนื้อหำโดยครอบคลุมพ้ืนที่ในวงกว้ำงและครอบคลุมประชำชนหลำกหลำยกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลทั่วไป  

ผู้อยู่อำศัยในพ้ืนที่ชนบทห่ำงไกล ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสในสังคม และผู้ไม่รู้หนังสือ ท ำให้ประชำชนไทยได้รับ

โอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกเหนือจำกข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อ

เหตุกำรณ์ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีกำรเข้ำมำของสื่อมำกมำย แต่วิทยุกระจำยเสียงนั้นก็ยังเป็นทำงเลือกหนึ่ง

ประชำชนเลือกใช้บริกำร 

กิจกำรกระจำยเสียงถือว่ำเป็นกิจกำรที่มีควำมส ำคัญต่อประชำชนไทยทั้งในบริบทด้ำนเศรษฐกิจและ

สังคม อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน และส่งเสริมกำรเข้ำถึง

แหล่งควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำรขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนซึ่งเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญของกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตย นอกจำกนี้ กิจกำรกระจำยเสียงยังมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถิ่น ภำยใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน 

ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในหลำกหลำยด้ำน โดยเฉพำะกิจกำรกระจำยเสียงที่อำจถูก

เทคโนโลยีใหม่เข้ำมำแทนที่ ซึ่งผลกระทบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลต่อกำรวำงแผนและพัฒนำกิจกำรกระจำย

เสียงของประเทศไทยต่อไปในอนำคต ที่ปรึกษำจึงได้วิเครำะห์บริบทด้ำนเศรษฐกิจและสังคมที่สอดรับกับสภำพ

กิจกำรกระจำยเสียงในประเทศไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนำคต โดยที่ปรึกษำมีประเด็นต่ำงๆ

ที่ส ำคัญในบริบทเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อไปนี้ 
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มูลค่าค่าโฆษณาในตลาดวิทยุกระจายเสียงกับมูลค่าผลิตภัณ ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย 

 
รูปที่ 7-1: ควำมสอดคล้องของมูลค่ำโฆษณำในตลำดวิทยุกระจำยเสยีงกับมูลค่ำผลติภณัฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย 

มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี ดังจะเห็นได้จำกมูลค่ำ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย ณ ปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 อยู่ที่มีมูลค่ำประมำณ  

9.2 ล้ำนล้ำนบำท 9.5 ล้ำนล้ำนบำท และ 9.8 ล้ำนล้ำนบำท153 ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็นรำยได้ต่อหัว (GDP per 

Capita) ประมำณ 141,770 บำทต่อคนต่อปี 144,696 บำทต่อคนต่อปี และ 148,993 บำทต่อคนต่อปี 

ตำมล ำดับ ในขณะเดียวกัน มูลค่ำค่ำโฆษณำในตลำดวิทยุกระจำยเสียงกลับมีแนวโน้มลดลง โดยใน  

ปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 มีมูลค่ำค่ำโฆษณำตลำดวิทยุกระจำยเสียงมีมูลค่ำประมำณ 5,625 

ล้ำนบำท 5,675 ล้ำน และ 5,262 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ตำรำงที่ 14: สัดส่วนของมลูค่ำโฆษณำในตลำดวิทยุกระจำยเสียงกับผลิตภณัฑ์มวลรวม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ผลิตภณัฑ์มวลรวม (GDP) 9.2 ล้ำนล้ำนบำท 9.5 ล้ำนล้ำนบำท 9.8 ล้ำนล้ำนบำท 

รำยได้ต่อหัว (ต่อคนต่อป)ี 141,770 บำท 144,696 บำท 148,993 บำท 

มูลค่ำโฆษณำในตลำดวิทยุกระจำยเสียง 5,625 ล้ำนบำท 5,675 ล้ำนบำท 5,262 ล้ำนบำท 

                                           
153 ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 

ความสอดคลอ้งของมลูคา่คา่โฆษณาในตลาดวิทยุกระจายเสยีงกบัมูลคา่ผลติภณั ม์วลรวม  GDP) ของประเทศไทย
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 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

สัดส่วนของมลูค่ำค่ำโฆษณำในตลำด

วิทยุกระจำยเสียงกับผลติภณัฑ์มวลรวม 

ร้อยละ 0.060 ร้อยละ 0.059 ร้อยละ 0.053 

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของมูลค่ำค่ำโฆษณำในตลำดวิทยุกระจำยเสียงกับผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศไทยจะเห็นได้ว่ำมูลค่ำค่ำโฆษณำในตลำดวิทยุกระจำยเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.060 0.059 และ 0.053 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 2258 และ 2559 ตำมล ำดับซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำสัดส่วน

ของมูลค่ำค่ำโฆษณำในตลำดวิทยุกระจำยเสียงกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยอำจมีแนวโน้มลดลงและ

ตรงกันข้ำมกับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 

การด าเนินธุรกิจและการแข่งขันในตลาดกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 ในปัจจุบัน กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงของประเทศไทยมีทั้งผู้ประกอบกิจกำรที่เป็นหน่วยงำนรัฐ ผู้รับ

สัมปทำนเอกชน และผู้ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงหรือสถำนีวิทยุชุมชนเดิม โดยมีรูปแบบกำร

ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก หรือ ผู้ประกอบกิจการรายเก่า เป็นผู้ประกอบกิจกำรที่ด ำเนินกำร

ก่อน พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง และ กิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 บังคับใช้ซึ่งปัจจุบัน

กิจกำรกระจำยเสียงในประเทศไทยเป็นบริกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกทั้งหมด และสำมำรถ

แบ่งได้เป็น 2 ช่วงคลื่นหลักคือ 1) ช่วงคลื่นควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง (VHF Band II) ตั้งแต่ 

87 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 108 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ส ำหรับกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) และ 2) ช่วงคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่กลำง (Medium Frequency: MF) 

ตั้งแต่ 526.5 กิโลเฮิรตซ์ (KHz) ถึง 1,606.5 กิโลเฮิรตซ์ (KHz) ส ำหรับกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบ เอ.เอ็ม. (AM) สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคลื่นหลักในประเทศไทยที่มีกำรใช้

งำนจริงในปัจจุบันมีจ ำนวนทั้งสิ้น  506 สถำนี154 โดยแบ่งเป็นสถำนีวิทยุกระจำยเสียงระบบ  

เอฟ.เอ็ม. (FM) จ ำนวนทั้งสิ้น 313 สถำนี และสถำนีวิทยุกระจำยเสียงระบบ เอ.เอ็ม. (AM) จ ำนวน

ทั้งสิ้น 193 สถำนี  

                                           
154 ที่มำ: คู่มือกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง ส ำนักงำน กสทช. 
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2. ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุชุมชนเดิม เป็นสถำนีวิทยุที่ได้รับอนุญำต

ให้เป็นผู้ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงที่สำมำรถออกอำกำศได้ตำมประกำศคณะกรรมกำร

กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำต

ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง พ.ศ. 2555 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 4 ,177 สถำนีทั่วประเทศไทย 

แบ่งผู้ประกอบกิจกำรวิทยุออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภททำงธุรกิจ 3 ,240 สถำนี ประเภทบริกำร

สำธำรณะ 741 สถำนี และประเภทบริกำรชุมชน 196 สถำนี155 

ด้วยรูปแบบกำรประกอบกิจกำรของสถำนีคลื่นหลัก ผู้ประกอบกิจกำรที่ต้องกำรจะเข้ำสู่ตลำดต้อง

ขอรับสัมปทำนในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงจำกหน่วยงำนภำครัฐ ท ำให้ตลำดกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงมี

อุปสรรคในกำรเข้ำมำประกอบกิจกำรส ำหรับผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่ อีกทั้งกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบแอนะล็อกในปัจจุบันไม่ได้อยู่ภำยใต้ระบบใบอนุญำตของ กสทช. ท ำให้ส ำนักงำน กสทช. ไม่สำมำรถ

ก ำกับดูแลด้ำนกำรแข่งขันได้อย่ำงเต็มที ่นอกจำกนี้จำกรูปแบบของตลำดกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงที่มีผู้ทดลอง

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงหรือสถำนีวิทยุทดลองฯ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงกำรแข่งขันของตลำด

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงเป็นอย่ำงมำก อีกทั้งก่อให้เกิดกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ที่มำกเกินควำมจุ (Capacity) ที่

เหมำะสมของคลื่นควำมถี ่หรือมีกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ที่ทับซ้อนกัน ซึ่งผลกระทบที่ตำมมำ คือ ประชำชนผู้รับ

ฟังวิทยุกระจำยเสียงส่วนใหญ่ประสบปัญหำคลื่นแทรก และท ำให้รับฟังบริกำรวิทยุกระจำยเสียงไม่ชัดเจน156 

นอกจำกนี้ บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในปัจจุบันสำมำรถให้บริกำรประเภทเสียงได้เพียงระบบเดียว ส่งผลให้ผู้

ประกอบกิจกำรจะไม่สำมำรถแข่งขันกันในด้ำนกำรให้บริกำรอ่ืนๆ แก่ผู้ฟังได้ นอกจำกนี้ จำกสภำพกำร

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในประเทศไทยในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ำกิจกำรกระจำยเสียงเป็นธุรกิจที่มี

อัตรำเติบโตค่อนข้ำงต่ ำและมีแนวโน้มถดถอย กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกที่สำมำรถ

ออกอำกำศได้เฉพำะในพ้ืนที่หนึ่งก็ถือเป็นข้อจ ำกัดในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง จำกเหตุผลดังกล่ำวส่งผล

ให้กำรแข่งขันในกิจกำรกระจำยเสียงในปัจจุบันนั้นค่อนข้ำงถูกจ ำกัด และมีกำรกระจุกตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบ

กิจกำรที่มีเครือข่ำยได้เปรียบในกำรหำโฆษณำและกำรลดต้นทุนในกำรผลิตรำยกำร ด้วยข้อได้เปรียบใน

หลำกหลำยด้ำนท ำให้เป็นกำรจ ำกัดโอกำสของผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่ที่สนใจในกำรประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียง ในขณะเดียวกันโครงสร้ำงตลำดวิทยุก็มีกำรผนวกกันกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพำะธุรกิจ

                                           
155 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ, 
https://broadcast.nbtc.go.th/operator/radio 

156ที่มำ: Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand โดย ITU ณ ปี พ.ศ. 2557 
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เพลง เนื่องจำกผู้ผลิตเพลงใช้คลื่นวิทยุเปิดเพลงในค่ำยของตน ซึ่งเป็นอุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำดของศิลปิน

อิสระที่ไม่สังกัดบริษัทสื่อครบวงจรดังกล่ำว และยังพบพฤติกรรมกำรโฆษณำเกินก ำหนดเวลำและมีกำรโฆษณำ

แฝงอีกด้วย157 

การรับฟังวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุกระจำยเสียงเป็นหนึ่งในสื่อหลักที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย โดยผลส ำรวจกำรเข้ำถึง

กำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่ำประเทศไทยมีจ ำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับ

สัญญำณวิทยุอยู่อยู่ทั้งสิ้น 11,087,024 ครัวเรือน ณ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งคิดเป็นประมำณร้อยละ 52 ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย โดยในปัจจุบันมีประชำชนร้อยละ 46 รับฟังวิทยุกระจำยเสียง โดยในกลุ่ม

ประชำชนที่รับฟังวิทยุกระจำยเสียงร้อยละ 49.34 เป็นผู้รับฟังวิทยุที่เป็นประจ ำที่รับฟังวิทยุกระจำยเสียงตั้งแต่ 

3-4 วันต่อสัปดำห์ขึ้นไป158 

 
รูปที่ 7-2: กำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงของประชำชนไทย 

                                           
157 ที่มำ: กำรปฏิรูปสื่อ ภำยในรัฐธรรมนัญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐, นำยอภิวัฒน์ สุดสำว นิติกร ส ำนักกฎหมำย 
158 ที่มำ : รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง โดยส ำนักงำน กสทช. ณ ปี พ.ศ.2560 

การรับฟังวิทยุกระจายเสียงของประชาชนไทย

46.27%53.72%

สัดส่วนของประชาชนไทยที่รับฟังวิทยุกระจายเสียง
เปรียบเทียบกับประชาชนทีไ่ม่ฟังวิทยุ

คนที่รับฟังวิทยุคนที่ไม่ฟังวิทยุ ร้อยละ 46
ของจ านวนประชาชนท้ังหมด

ในประเทศไทยรับฟังวิทยุ

ความถี่ของประชาชนไทยที่รับฟงัวิทยุกระจายเสยีง (ร้อยละ)

ท่ีมำ: ส ำนักงำน กสทช , 2560

54.10%

45%

10.80%

คลื่นรบกวน

คุณภำพเสียงต่ ำ

รำยกำรไม่น่ำสนใจ

ร้อยละ

ปัญ
หำ

ปัญหาที่ประชากรไทยได้รับในการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก (ร้อยละ)

ผู้ฟังส่วนมากรับฟังวิทยุกระจายเสียง 3 วัน/สัปดาห์ข ้นไป

ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีประชาชนพบในการรับฟังวิทยุกระจายเสียง
ในระบบแอนะล็อก คือ 
1. ปัญหาเรื่องการมีคล่ืนสัญญาณรบกวน
2. คุณภาพของเสียงต่ า   เสียงไม่ชัดเจน

49.34%

19.26%

31.40%

มำกกว่ำ   วัน สัปดำห์

    วัน สัปดำห์

    วัน เดือน
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จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงยังคงเป็นหนึ่งในกิจกำรสื่อสำรมวลชนที่ได้รับ

ควำมนิยมจำกประชำชนอยู่ แต่กำรเข้ำถึงของบริกำรวิทยุกระจำยเสียงนั้นยังไม่ได้ครอบคลุมประชำกรทั้งหมด 

เนื่องจำกควำมครอบคลุมของสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบแอนะล็อกมีข้อจ ำกัดด้ำนเทคโนโลยี รวมไปถึง

สภำพแวดล้อมของประเทศไทยท ำให้สถำนีวิทยุกระจำยเสียงหลักเหล่ำนี้กระจุกตัวอยู่ตำมเขตที่มีผู้อำศัยมำก 

เช่น เขตตัวเมืองหลักในแต่ละจังหวัด ท ำให้ในบำงพ้ืนที่นั้นยังไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำนวิทยุกระจำยเสียง 

นอกจำกนี้ ประชำชนผู้รับฟังวิทยุกระจำยเสียงส่วนใหญ่ประสบปัญหำคลื่นแทรกเป็นหลัก159 

นอกจำกนี้ กำรเกิดขึ้นของบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและบริกำรรูปใหม่ยังส่งผลกระทบต่อ

พฤติกรรมกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงในปัจจุบัน ผู้ให้บริกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตใน

กำรส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บริกำรปลำยทำง ซึ่งสำมำรถให้บริกำรส่งผ่ำนข้อมูลทั้งในรูปแบบข้อควำม ภำพ และ

เสียงได้ ท ำให้ประชำชนมีทำงเลือกในกำรรับบริกำรใหม่ นอกเหนือจำกบริกำรวิทยุกระจำยเสียงซึ่งเป็นบริกำร

ดั้งเดิมที่สำมำรถให้บริกำรได้แค่ข้อมูลเสียง ในปัจจุบัน ช่องรำยกำรเพลงบนบริกำรวิทยุกระจำยเสียงซึ่งถือว่ำ

เป็นรูปแบบเนื้อหำรำยกำรที่ผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงส่วนใหญ่เลือกรับฟังรำยกำรเพลงมำกที่สุด160 ก ำลังจะถูก

ทดแทนด้วยช่องทำงกำรให้บริกำรใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตเรดิโอ (Internet Radio) และมิวสิคสตรีมมิ่ง  

(Music Streaming) ซึ่งเป็นบริกำรส ำหรับกำรฟังเพลงโดยเฉพำะ สิ่งนี้ถือเป็นควำมท้ำทำยของ 

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในประเทศไทย 

การใช้พลังงานและมลพิษที่เกิดข ้นจากการให้บริการวิทยุกระจายเสียง 

กำรใช้พลังงำนในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ161 คือ  

1. การใช้พลังงานในระบบส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง (Transmission System) ซึ่งกำรส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจะใช้เครื่องส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงจ ำนวน 1 เครื่อง 

ต่อ 1 ช่องรำยกำร 

                                           
159 ที่มำ : รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง โดยส ำนักงำน กสทช. ณ ปีพ.ศ.2560 
160 ที่มำ : รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง โดยส ำนักงำน กสทช. ณ ปี พ.ศ.2560 
161ที่มำ: Economic Advantages of DAB+, GatesAir, 2557 
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2. การใช้พลังงานในระบบระบายความร้อน (Cooling Effort) กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงมี

กำรใช้พลังงำนในระบบระบำยควำมร้อนเพ่ือปรับอุณหภูมิเครื่องส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงไม่ให้มีอุณหภูมิที่

ร้อนจนเกินไป 

ซ่ึงกำรใช้พลังงำนทั้ง 2 รูปแบบข้ำงต้นมีรำยละเอียดดังตอ่ไปนี้162 

ตำรำงที่ 15: สรุปกำรใช้พลังงำนในระบบส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสยีง (Transmission System)  

การใช้พลังงานในระบบส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
สถานีวิทยุคลื่นหลัก
ระบบ FM 1 สถานี 

สถานีวิทยุ 
ทดลอง 163 

ระบบ FM 1 สถานี 
พลังงำนท่ีใช้ในกำรส่งสัญญำณต่อ 1 เครื่องส่งสัญญำณ (ต่อช่ัวโมง) 13.9 kW 0.5 kW164 

พลังงำนท่ีใช้ในกำรส่งสัญญำณต่อ 1 เครื่องส่งสัญญำณ (ต่อป)ี 121,764 kW 4380 kW 

ต้นทุนกำรใช้พลังงำนในระบบส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง (ต่อป)ี 639,261 บำท165 22,995 บำท166 

ที่มำ: บริษัท GatesAir (พ.ศ. 2557) 

ตำรำงที่ 16: สรุปกำรใช้พลังงำนในระบบระบำยควำมร้อน (Cooling effort) 

การใช้พลังงานในระบบระบายความร้อน 
สถานีวิทยุคลื่นหลัก
ระบบ FM 1 สถานี 

สถานีวิทยุทดลอง  
ระบบ FM 1 สถานี 

พลังงำนที่ใช้ในกำรระบำยควำมร้อน (ต่อช่ัวโมง) 3.9 kW 0.14 kW 

พลังงำนที่ใช้ในกำรระบำยควำมร้อน (ต่อป)ี 34,164 kW 1,226 kW 

ตน้ทุนกำรใช้พลังงำนในระบบระบำยควำมร้อน (ต่อป)ี 179,361 บำท167 6,437 บำท168 

ที่มำ: บริษัท GatesAir (พ.ศ. 2557) 

                                           
162ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 35 บำทต่อ 1 ดอลลำร์ 
163 วิทยุทดลองฯ หมำยถึงวิทยุชุมชนเดิมที่ได้รับอนุญำตทดลองจำก กสทช. 
164 อ้ำงอิงจำกประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง พ.ศ. 2555 
165 อ้ำงอิงอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่ 0.15 USD ต่อ 1 kWh จำก GateAir 
166 อ้ำงอิงอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่ 0.15 USD ต่อ 1 kWh จำก GateAir 
167 ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 35 บำทต่อ 1 ดอลลำร์ 
168 ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 35 บำทต่อ 1 ดอลลำร์ 
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กำรที่ประเทศไทยมีจ ำนวนสถำนีวิทยุคลื่นหลักจ ำนวน 313 สถำนี และสถำนีวิทยุทดลองฯ  จ ำนวน 

4,177 สถำนีทั่วประเทศไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนในกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงและใน

ระบบระบำยควำมร้อนค่อนข้ำงมำก ซึ่งก่อให้เกิดกำรใช้พลังงำนในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงประมำณ 

72,221,726 กิโลวัตต์ (kW) ซึ่งคิดเป็นต้นทุนกำรใช้พลังงำนในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงประมำณ 379 

ล้ำนบำท ซึ่งกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงของประเทศไทยในปัจจุบันก่อให้เกิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) ประมำณ 39,289 ตัน169 

ตำรำงที่ 17: กำรใช้พลังงำนในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง170 

ที่มำ: บริษัท GatesAir (พ.ศ. 2557) 

ความส าคัญของการแจ้งเหตุป องกันภัยพิบัติผ่านวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุกระจำยเสียงเป็นสื่อที่ส ำคัญในช่วงเกิดภัยพิบัติ  เนื่องจำกวิทยุกระจำยเสียงสำมำรถเข้ำถึง

ประชำชนในชุมชนห่ำงไกล และเป็นสื่อทีภ่ำครัฐสำมำรถใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรกับภำคประชำชนได้ทั้งในระดับ

                                           
169 ค ำนวณด้วยอัตรำกำรก่อให้เกิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของปี พ.ศ. 2559 ที่ประเทศไทยผลิตก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ด้วยอัตรำ 0.544 กิโลกรัมต่อ 1 kWh 
170ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 35 บำทต่อ 1 ดอลลำร์ 

การใช้พลังงานในการให้บริการวิทยุกระจายเสียง 
สถานีวิทยุคลื่นหลัก

ระบบ FM 313 สถานี 
สถานีวิทยุทดลอง  

4,177 สถานี 
พลังงำนท่ีใช้ในกำรส่งสัญญำณต่อ 1 เครื่องส่งสัญญำณ (ต่อป)ี 38,112,132 kW 18,295,260 kW 

พลังงำนที่ใช้ในกำรระบำยควำมร้อน (ต่อป)ี 10,693,332 kW 5,121,002 kW 

พลังงำนรวมที่ใช้ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง (ต่อปี) 48,805,464 kW 23,416,262 kW 

พลังงำนรวมที่ใช้ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงของประเทศไทย 
(ต่อปี) 

72,221,726 kW 

ต้นทุนกำรใช้พลังงำนในระบบส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง (ต่อป)ี ประมำณ 200 ล้ำนบำท ประมำณ 96 ล้ำนบำท 

ต้นทุนกำรใช้พลังงำนในระบบระบำยควำมร้อน (ต่อป)ี ประมำณ 56 ล้ำนบำท ประมำณ 27 ล้ำนบำท 

ต้นทุนรวมกำรใช้พลังงำนในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง (ต่อป)ี ประมำณ 256 ล้ำนบำท ประมำณ 123 ล้ำนบำท 

ต้นทุนรวมกำรใช้พลังงำนในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงของ
ประเทศไทย (ต่อปี) 

ประมำณ 379 ล้ำนบำท 
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ท้องถิ่นและระดับชำติไม่ว่ำจะเป็นกำรแจ้งเหตุด่วนภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน และกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือ

รำยงำนสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นให้ประชำชนทรำบอย่ำงทันท่วงที รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือให้กำรช่วยเหลือ

ประชำชนในพื้นท่ีประสบภัย เป็นต้น171 พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 

พ.ศ. 2551 มำตรำ 35 ได้ก ำหนดเป็นหลักกำรว่ำ ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอ่ืนตำมที่ 

กสทช. ประกำศก ำหนด ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องออกอำกำศแจ้งข่ำวหรือเตือนภัยในประชำชนทรำบ เมื่อรัฐบำล

หรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ ให้ผู้ได้รับใบอนุญำตด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอนั้น ทั้งนี้กำรที่ประชำชน

ได้รับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะของหน่วยงำนของรัฐตำมที่กฎหมำยบัญญัตินั้นเป็นสิทธิและ

เสรีภำพของปวงชนชำวไทยที่บุคคลและชุมชนพึงได้รับตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 

มำตรำ 41 โดยเฉพำะในกรณีที่เกิดภำวะวิกฤติ เหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติขึ้นในประเทศไทย ซึ่งกำรแจ้งข้อมูล

ป้องกันภัยพิบัติผ่ำนวิทยุกระจำยเสียงในปัจจุบันนั้นยังคงไม่แพร่หลำยและนิยมมำกนัก ในปัจจุบัน กำรแจ้ง

เตือนภัยพิบัตินิยมสื่อสำรผ่ำนวิทยุโทรคมนำคม (Land Mobile Radio) เป็นหลัก จำกกำรที่ระบบสื่อสำรของ

แต่ละหน่วยงำนอยู่บนคลื่นควำมถี่คนละช่วงกันและมีอุปกรณ์ต่ำงกัน ท ำให้ระบบกำรสื่อสำรของแต่ละ

หน่วยงำนไม่สำมำรถเชื่อมโยงกันได้ สิ่งนี้จึงส่งผลให้กำรแจ้งเตือนภัยพิบัติของประเทศไทยในปัจจุบันมีค วำม

ล่ำช้ำค่อนข้ำงมำก ดังนั้นวิทยุกระจำยเสียงซึ่งเป็นสื่อที่สำมำรถแจ้งเหตุด่วนภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน และกำร

เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือรำยงำนสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นให้ประชำชนทรำบอย่ำงทันท่วงทีจึงเป็นสื่อหนึ่งที่เป็น

ทำงเลือกท่ีเหมำะสมส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐส ำหรับกำรแจ้งเหตุป้องกันภัยพิบัติในปัจจุบัน172 

                                           
171 นอกจำกนี้วิทยุกระจำยเสียงยังมีประโยชน์เฉพำะตัว เนื่องจำกสำมำรถใช้ได้ในกรณีที่ไฟฟ้ำดับ และ มีค่ำใช้จ่ำยที่ต่ ำในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรไปยังประชำชนส่วนใหญ่ได้
พร้อมกัน 
172ที่มำ: บทสัมภำษณ์นำยสมิทธ ธรรมสโรช อดีตประธำนกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ (ศภช.) โดยส ำนักข่ำว Thai PBS ณ วันที่ 12 ม.ค.2560 
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7.1.2 ภาพรวมแผนการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

 
รูปที่ 7-3: ภำพรวมแผนกำรเริ่มระบบรับส่งสญัญำณวิทยุกระจำยเสยีงในระบบดิจติอล 

กำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเริ่มจำกกำรเตรียมควำมพร้อม 

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลตำมแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. …) ใน

ระยะ 5 ปีแรกของกำรเริ่มบังคับใช้ ซึ่งกำรเตรียมควำมพร้อมดังกล่ำวสำมำรถแบ่งออกเป็น  

การเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในระดับชาติ 

1 ด้ำนคลื่นควำมถี่: ซึ่งจะรวมถึงกำรคืนคลื่นควำมถี่จำกผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบ

แอนะล็อก และกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในย่ำนสูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) เพ่ือให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

2 ด้ำนกำรให้บริกำรโครงข่ำย: กำรเตรียมพร้อมดังกล่ำวจะเป็นกำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยในด้ำนเทคนิคและรูปแบบของ

บริกำร ซึ่งกำรทดลองจะใช้เวลำไม่เกิน 2 ปีแรกหลังจำกมีกำรเริ่มบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง เพ่ือเป็นกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของตลำดและเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้

ให้บริกำรโครงข่ำยก่อนจะมีกำรเริ่มให้บริกำรจริง เมื่อระยะเวลำของกำรทดลองดังกล่ำวจบลง 

กำรคัดเลือกผู้ประกอบกิจกำรโครงข่ำยจึงเริ่มต้นขึ้น โดยผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกจะได้เป็นผู้สร้ำง

โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลให้มีควำมครอบคลุมทั่วประเทศ 

3 ด้ำนกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล : จะเริ่มต้นในช่วงเวลำที่มีกำรอนุญำต

ให้บริกำรโครงข่ำย โดยกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ช่วงออกอากาศวิทยกุระจายเสียงในระบบดจิติอลระดบัชาติ

ช่วงทดลอง  ระดบั
ท้องถิ่น

ช่วงออกอากาศวทิยกุระจายเสียงในระบบดจิติอล
ระดับทอ้งถิน่

2 ปี 3 ปี

ประมำณกำรระยะเวลำช่วง
ของกำรทดลอง 3-5 ปี

ทดลอง
โครงข่าย

ทดลองช่อง
รายการ

ระดับชาติ

ระดับทอ้งถิน่

ปีที่ 15

ภาพรวมแผนการเริม่ระบบรบัสง่สญัญาณวิทยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล

ระยะเวลำตำมแผนพัฒนำกิจกำรกระจำย
เสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. …) 5 ปี
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ดิจิตอลจะเป็นกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรศึกษำ

และส ำรวจควำมพร้อมของผู้ประกอบกิจกำรและควำมพร้อมของตลำดต่อกำรมีบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยผู้ทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะ

ใช้เวลำในกำรทดลองไม่เกิน 3 ปี ซึ่งกำรทดลองดังกล่ำวจะแล้วเสร็จภำยในปีที่ 5 หลังจำกมี

กำรเริ่มบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง หลังจำกนั้นกำรพิจำรณำอนุญำตให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจึงเริ่มต้นขึ้นเพ่ือเป็นกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลในประเทศไทยอย่ำงสมบูรณ์ 

การเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในระดับท้องถิ่น 

จะมีเริ่มกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในระดับท้องถิ่นเมื่อมีควำมพร้อม

ของพ้ืนทีซ่ึ่งคำดว่ำจะมีกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในพ้ืนที่เขตหัวเมืองใหญ่ 

เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลำ นครศรีธรรมรำช ขอนแก่น ก่อนพื้นที่อ่ืนๆ 

การให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในระยะยาว  

ในระยะยำวภำยหลังระยะเวลำบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. …) ที่ปรึกษำ

คำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่นอย่ำง

แพร่หลำย โดยประมำณกำรณ์จ ำนวนผู้ฟังอยู่ที่ 13.6 ล้ำนคน และ 18.7 ล้ำนคน ในปีที่ 10 และ ปีที่ 15173 

หลังจำกกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยจะมีช่องรำยกำรอย่ำงน้อย 36 ช่องใน

ระดับชำติ174 แบ่งเป็นช่องรำยกำรสำธำรณะ 18 ช่อง ช่องรำยกำรในประเภททำงธุรกิจ 18 ช่อง และช่อง

รำยกำรในระดบัท้องถิ่น 702 ช่อง175 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 

                                           
173 ในกำรประเมิน ที่ปรึกษำได้ประมำณกำรอัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอยู่ที่ร้อยละ 19.5 และร้อยละ 26.1 ของจ ำนวนประชำกรในปีที่ 10  
และปีที่ 15 ตำมล ำดับ 
174 ในกำรประเมิน ที่ปรึกษำได้ต้ังสมมติฐำนจ ำนวนโครงข่ำยระดับชำติทั้งสิ้น 2 โครงข่ำยโดยแต่ละโครงข่ำยสำมำรถรองรับช่องรำยกำรได้ 18 ช่องรำยกำร 
175 ในกำรประเมิน ที่ปรึกษำได้ต้ังสมมติฐำนให้โครงข่ำยระดับท้องถ่ินมี 1 โครงข่ำยในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 39 พื้นที่ โดยแต่ละโครงสำมำรถรองรับช่องรำยกำรได้ 18 ช่อง
รำยกำร 
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7.1.3 แนวทางในการประเ มินผลกระทบเชิง เศรษฐกิจและสังคมต่อการเริ่ มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลและปัจจัยหลัก 

แนวทำงและขั้นตอนในกำรประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

 ขั้นตอนที่ 1 ที่ปรึกษำได้ท ำกำรศึกษำผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมท่ีอำจจะเกิดขึ้นโดยอ้ำงอิงจำก

หลำยแหล่งข้อมูลเพ่ือให้มีควำมครอบคลุมและมีควำมครบถ้วนมำกยิ่งขึ้น โดยรำยละเอียดของแหล่งข้อมูลที่

ทำงท่ีปรึกษำรวบรวมและน ำมำประกอบกำรประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมมีดังนี้ 

 ผลกำรศึกษำในรำยงำนสรุปผลกำรรวบรวมข้อมูลและรำยงำนกำรศึกษำ ที่ทำงที่ปรึกษำได้มี

กำรจัดท ำข้ึนในงวดที่ 2 

 ผลกำรประชุมกลุ่มย่อยและกำรสัมภำษณ์เชิงลึกท่ีทำงท่ีปรึกษำได้จัดท ำขึ้น 

 บริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน 

 กำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียง โดยหน่วยงำน UNESCO 

 จำกรำยงำน International Principles For Social Impact Assessment โดย Frank 

Vanclay 

ขั้นตอนที่ 2 ที่ปรึกษำได้ท ำกำรก ำหนดกรอบของกำรประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อ

กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 

1) กำรประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

จะเน้นในกำรวิเครำะห์และประเมินผลกระทบตำมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดยทำงที่ปรึกษำได้ท ำกำรแบ่งกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกำรกระจำยเสียง

เป็น 8 กลุ่ม เนื่องจำกกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะมีผลกระทบเชิง

เศรษฐกิจต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ไม่เหมือนกันและแตกต่ำงกันออกไป ดังนั้นกำรแบ่งกลุ่มของผู้ที่

1. ศ กษาแนวทางในการ
ประเมนิผลจากเอกสารที่

เกี่ยวข้อง

2. จัดท ากรอบแนวทาง
ในการประเมนิผลเชิง
เศรษฐกจิและสงัคม

3. ก าหนดปจัจยั
หลักที่จะใช้ในการ

ประเมนิ

4. สรุปผล
การประเมนิ
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เกี่ยวข้องในกิจกำรกระจำยเสียงจะท ำให้สำมำรถทรำบถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นได้ชัดเจน ซึ่งกลุ่มของผู้ที่

เกี่ยวข้องในกิจกำรกระจำยเสียง แบ่งออกเป็น  

1. ภำพรวมเศรษฐกิจ 

2. ผู้ผลิตรำยกำร 

3. ผู้ให้บริกำร 

4. ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร ์

5. ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  

6. ผู้ประกอบกำรอ่ืนๆ  

7. ประชำชนผู้ใช้บริกำร 

8. หน่วยงำนก ำกับดูแล  

2) กำรประเมินผลกระทบในเชิงสังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

จำกที่ท่ีปรึกษำได้ศึกษำและรวบรวบข้อมูลจะพบว่ำประชำชนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงสังคมเป็นหลัก ดังนั้น 

ที่ปรึกษำจึงท ำกำรประเมินผลกระทบเชิงสังคมในด้ำนเนื้อหำแทนที่จะเน้นไปทำงด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ที่ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูล และอ้ำงอิงจำกเอกสำรรวมไปถึงรำยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำมำใช้ ในกำร

ก ำหนดกรอบกำรประเมิน โดยปัจจัยที่น ำมำวิเครำะห์ได้อ้ำงอิงถึงบทควำมที่จัดท ำขึ้นโดยหน่วยงำน USESCO 

ใน World Radio Day ในปี 2559176 ซึ่งได้กล่ำวถึงผลกระทบของวิทยุในทำงสังคม 3. ประเด็นใหญ่ๆ คือ  

1. วิทยุมอบกำรเข้ำถึงข้อมูลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนที่จะเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 2. อิสระในกำร

แสดงควำมเห็นผ่ำนวิทยุ โดยทุกคนสำมำรถมีอิสระในกำรแสดงควำมเห็นได้ ไม่ว่ำ จะเป็นผู้พิกำร หรือ

ผู้ด้อยโอกำส 3. วิทยุสำมำรถเป็นสื่อที่ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในเหตุกำรณ์วิกฤต และสำมำรถลดควำม

สูญเสียทั้งทำงชีวิตและทรัพย์สินได้ นอกจำกนี้ จำกรำยงำนเรื่อง International Principles For Social 

Impact Assessment โดย Frank Vanclay177 ได้กล่ำวถึงผลกระทบทำงด้ำนสังคมในแง่ของ 1. พ้ืนฐำนกำร

ด ำเนินชีวิตของประชำชน กำรใช้ชีวิตรวมถึงกำรท ำงำน พักผ่อน และกำรสื่อสำรกับผู้อ่ืน 2. กำรแสดงออก

ถึงอัตลัษณ์ทำงวัฒนธรรมและกำรแบ่งปันวัฒนธรรมและจำรีตกันในสังคม 3. กำรรวมของกลุ่มคนในสังคมที่มี

                                           
176 Radio world day – UNESCO 2559  http://www.diamundialradio.org 
177 Frank Vanclay (2003) International Principles For Social Impact Assessment,Impact Assessment and Project Appraisal, 21:1, 5-12, DOI: 
10.3152/147154603781766491 

อิงมำจำก UNESCO และ 

source อ่ืนๆ 



   

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 348 

ควำมคล้ำยคลึงกันทั้งในแง่ของควำมสนใจ และ ควำมเชื่อ 4. สภำพแวดล้อม 5. สุขภำพของประชำชน และ 6. 

สิทธิขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนที่พึงจะได้รับ เพ่ือให้กำรวิเครำะห์และกำรประเมินผลกระทบเชิงสังคมสำมำรถ

เสนอผลกระทบให้มีควำมครอบคลุมรอบด้ำน ซึ่งได้น ำมำประยุกต์ให้เข้ำกับบริบทสถำนกำรณ์ของประเทศไทย 

โดยแบ่งกำรประเมินผลกระทบเชิงสังคมออกเป็น 5 ด้ำน คือ 

1. ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูล  

2. ด้ำนควำมหลำกหลำยของสื่อ  

3. ด้ำนพฤติกรรมของผู้รับสื่อ  

4. ด้ำนควำมปลอดภัยของประชำชน 

5. ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 3 ที่ปรึกษำจะท ำกำรก ำหนดปัจจัยหลักเพ่ือน ำมำประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ

สังคม โดยปัจจัยที่จะน ำมำประเมินนั้นจะมีทั้งปัจจัยในเชิงปริมำณและในเชิงคุณภำพเพ่ือให้มีควำมครอบคลุม

ทุกมิติ ซึ่งกำรประเมินผลกระทบเชิงปริมำณนี้ จะเป็นกำรประเมินผลกระทบโดยใช้โมเดลที่มีอยู่แล้วของ

ส ำนักงำน กสทช. โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูลต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลง

ไป โดยปัจจัยหลักท่ีจะถูกน ำมำประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ มีดังต่อไปนี้ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP)  

 กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ย่ำนสูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 กำรสร้ำงงำน  

 กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม 

 โอกำสทำงธุรกิจ 

 รำยได้ของแต่ธุรกิจ 

 ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือนในกำรประกอบกิจกำร (OPEX)  

 ต้นทุนกำรลงทุนของแต่ละธุรกิจ (CAPEX) 

 ควำมเสี่ยงในกำรท ำธุรกิจ  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนเครื่องรับสัญญำณวิทยุ 
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รูปที่ 7-4: ปัจจัยหลักในกำรประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ในด้ำนของปัจจัยหลักท่ีจะน ำมำท ำกำรประเมินผลกระทบเชิงสังคมนั้นก็จะมีทั้งปัจจัยเชิงปริมำณและ

เชิงคุณภำพเช่นกัน โดยปัจจัยหลักท่ีจะถูกน ำมำประเมินผลกระทบเชิงสังคม มีดังต่อไปนี้ 

ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูล 

 กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 

ด้ำนควำมหลำกหลำยของขอ้มูล 

 โลกำภิวัตน์ (Globalization) 

 สังคมเพ่ือคนทั้งมวล (Inclusive society) 

 สังคมสูงอำยุ (ageing society) 

ด้ำนพฤติกรรม 

 พฤติกรรม และทัศนคติ 

ด้ำนควำมปลอดภัยของประชำชน  

ปัจจัยหลกัในการประเมนิผลกระทบเชงิเศรษฐกจิและสงัคมตอ่การเริม่รบัสง่สญัญาณวิทยุกระจายเสยีงในระบบดจิิตอล

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP)

 กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 กำรสร้ำงงำน 

 กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม

 โอกำสทำงธุรกิจ
 รำยได้ของแต่ธุรกิจ

 ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำร
 ต้นทุนกำรลงทุนของแต่ละธุรกิจ

 ควำมเสี่ยงในกำรท ำธุรกิจ 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนเครื่องรับสัญญำณวิทยุ

 กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร

 โลกำภิวัตน์  Globalization)
 สังคมเพื่อคนทั้งมวล  Inclusive society)

 สังคมผู้สูงอำยุ  aging society)

 ผลกระทบต่อพฤติกรรม
 ควำมปลอดภัยสำธำรณะ

 ระบบกำรเตือนภัยพิบัติ  Emergency Warning 
System)

 มลพิษทำงอำกำศ

 ขยะอิเล็คโทรนิค

ปัจจัยหลกัเชงิเศรษฐกจิ ปัจจัยหลกัเชงิสงัคม

ผู้ผลิตรายการ ผู้ให้บริการ

ผู้ผลิตอปุกรณ์

ผู้ให้บริการโครงข่าย

ผู้ประกอบการอ ืน่ๆ ประชาชน หน่วยงานภาครฐั

เศรษฐกจิโดยรวม

ที่ปรึกษำจะใช้ปัจจัยข้ำงต้นเพื่อประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ที่ปรึกษำจะใช้ปัจจัยข้ำงต้นเพื่อประเมินผลกระทบทำงสังคม 
ซึ่งผลกระทบทำงสังคมส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบต่อประชำชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นที่ปรึกษำจึงเน้นในกำรประเมินผล
กระทบเชิงสังคมในด้ำนเนื้อหำแทนที่จะเน้นไปทำงด้ำนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ปัจจัยหลกั
ในการประเมนิผล

กระทบเชงิเศรษฐกจิ
และสงัคม
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 ควำมปลอดภัยสำธำรณะ 

 ระบบกำรเตือนภัยพิบัติ (Emergency Warning System) 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 ควำมเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 ขยะอิเล็กทรอนิกส ์

ขั้นตอนที่ 4 ที่ปรึกษำจะท ำกำรประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมตำมรูปแบบและปัจจัยที่ได้

ก ำหนดไว้ โดยกำรประเมินนั้นจะเน้นในกำรอธิบำยรำยละเอียดของผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นได้จำกกำรเริ่ม

ระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เมื่อที่ปรึกษำท ำกำรประเมินผลกระทบในแต่ละหัวข้อ

เสร็จสิ้น ที่ปรึกษำจะท ำกำรสรุปผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้อยู่ในรูปแบบของตำรำงสรุป เพ่ือให้

สำมำรถเห็นถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่อำจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกำรกระจำยเสียง รวมถึง

ผลกระทบเชิงสังคมในแต่ละด้ำนได้อย่ำงชัดเจน 

7.1.4 ตัวแปรหลักในการประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อการเริ่มรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

เนื่องจำกในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมถึง

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในอนำคตอำจมีกำรพัฒนำไปในทิศทำงที่แตกต่ำงจำกที่มี 

กำรคำดกำรณ์ไว้  ดังนั้นกำรประเมินผลกระทบ เชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจึงควรมีกำรท ำประเมินผลกระทบในช่วงระยะเวลำ 15 ปี  

เพ่ือให้เห็นผลชัดเจน ทั้งนี้ กำรประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมดังกล่ำว จึงควรมีกำรก ำหนด

ข้อสมมติฐำนและตัวแปร เพ่ือให้เห็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจน เช่น กำรเข้ำถึงบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล จ ำนวนช่องรำยกำรที่ให้บริกำร และกำรเติบโตของตลำด เป็นต้น เพ่ือให้

ทำงที่ปรึกษำสำมำรถท ำกำรประเมินผลกระทบได้อย่ำงถูกต้องบนพ้ืนฐำนของข้อสมมติฐำนที่ได้ตั้งขึ้น โดยตัว

แปรหลักและข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล มีดังต่อไปนี้ 
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ตัวแปรหลัก สมมติฐาน 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติต่อหัว (GDP per 

Capita (PPP)) ในปี พ.ศ. 2558 
593,110 บำท 

มูลค่ำโฆษณำในตลำดกิจกำรกระจำยเสียง  

ปี พ.ศ. 2559 
5,262 ล้ำนบำท 

กำรเติบโตของมูลค่ำโฆษณำในตลำด 

กิจกำรกระจำยเสียง 
อัตรำกำรเติบโตลดลง 

จ ำนวนผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

แอนะล็อก 

จ ำนวนสถำนีคลื่นหลักและจ ำนวนผู้ได้รับอนุญำต

ทดลองประกอบกิจกำรฯ ที่สำมำรถออกอำกำศได้มี

แนวโน้มลดน้อยลง 

กำรยุติกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดิน 

ในระบบแอนะล็อก 

มีกำรยุติกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดิน 

ในระบบแอนะล็อกในทุกพ้ืนที่อย่ำงสมบูรณ์ และ 

มีกำรคืนคลื่นควำมถี่ย่ำนสูงมำกแบนด์สำม  

(VHF Band III) 

กรอบระยะเวลำในกำรประเมินผลกระทบ 
15 ปีหลังจำกเริ่มบังคับใช้แผนพัฒนำ 

กิจกำรกระจำยเสียง 

ระยะเวลำอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีและประกอบ

กิจกำร 
7 ปี 

กำรแข่งขันในตลำดกิจกำรกระจำยเสียง 

ในระบบดิจิตอล 
มีกำรแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม 

ควำมครอบคลุมของโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียง 

ในระบบดิจิตอล 
ร้อยละ 80 ของประชำกร 

พ้ืนที่ในกำรให้บริกำร 39 พ้ืนที่ 

ระยะเวลำในกำรกำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลด้ำนเทคนิค 

2 ปี (ปีที่ 1 – 2 ของระยะเวลำกำรบังคับใช้

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง) ฉบับที่ 1 (พ.ศ. …) 
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ตัวแปรหลัก สมมติฐาน 

และรูปแบบของบริกำร 

ระยะเวลำกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ในระบบดิจิตอล 

3 ปี (ปีที่ 3 – 5 ของระยะเวลำกำรบังคับใช้

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง) ฉบับที่ 1 (พ.ศ. …) 

อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ในระบบดิจิตอล 

ร้อยละ 26.1178 ของผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงทั่ว

ประเทศในปีที่ 15  

จ ำนวนช่องรำยกำรที่ให้บริกำร 
ช่องรำยกำรระดับชำติ 36 ช่อง และช่องรำยกำร

ระดับท้องถิ่น 18 ช่องต่อพ้ืนที่ 

จ ำนวนโครงข่ำยในกำรให้บริกำร 
โครงข่ำยระดับชำติ 2 โครงข่ำย และโครงข่ำยระดับ

ท้องถิ่น 1 โครงข่ำยต่อพ้ืนที่ 

ค่ำเช่ำใช้โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ระดับชำติที่ควำมครอบคลุมร้อยละ 80 ของจ ำนวน

ประชำกร 

12.6 ล้ำนบำทต่อปีต่อช่องรำยกำรในระดับชำติ 

และ 0.48 ล้ำนบำทต่อปีต่อช่องรำยกำรใน 

ระดับท้องถิ่น 

กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงินอย่ำงมีนัยส ำคัญจำก

ภำครัฐ 
ไม่มี 

ช่วงรำคำของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล 
600 บำท – 2,990 บำท 

 

7.2 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  

ในกำรประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่ปรึกษำได้ท ำกำรประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง 8 

กลุ่ม คือ เศรษฐกิจและสภำพอุตสำหกรรมโดยรวม ผู้ผลิตรำยกำร ผู้ให้บริกำร ผู้ให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวกและโครงข่ำย ผู้ประกอบกำรอ่ืนๆ ผู้ผลิตอุปกรณ์ ประชำชน และ หน่วยงำนภำครัฐ โดยมีรำยละเอียด

ของผลกำรประเมินดังต่อไปนี้ 

                                           
178 รำยละเอียดของสมมติฐำนในปีต่ำงๆ แสดงไว้ในภำคผนวก ฉ. 
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7.2.1 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 

กำรพัฒนำบริกำรวิทยุกระจำยเสียงเป็นระบบดิจิตอล ถือเป็นกำรจัดระเบียบครั้ งใหญ่ของกิจกำร

กระจำยเสียง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยรวมของเศรษฐกิจในประเทศไทย คือ  กำรใช้คลื่นควำมถี่ที่มี

ประสิทธิภำพ และเกิดกำรสร้ำงงำนในกิจกำรกระจำยเสียงจำกกำรเข้ำสู่ตลำดที่ง่ำยขึ้น ซึ่งรำยละเอียดของ

ผลกระทบที่กล่ำวข้ำงต้นมีดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 7-5: ผลกระทบต่อภำพรวมเศรษฐกิจและกิจกำรกระจำยเสยีง 

การเพิ่มมูลค่า GDP ของประเทศไทย  

 แนวทำงกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะท ำให้มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศไทย (GDP) มีแนวโน้มที่จะโตมำกขึ้น โดยกำรพัฒนำบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้น

ก่อให้เกิดกำรลงทุนจ ำนวนมำก ตั้งแต่กำรลงทุนสร้ำงโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรลงทุนใน

กำรผลิตเนื้อหำรำยกำร กำรลงทุนของผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น ผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยซอฟแวร์ และอุปกรณ์ที่จะต้องมีกำรลงทุนใน 

กำรพัฒนำ และตรวจสอบมำตรฐำนเทคโนโลยีที่เหมำะสม ผู้ประกอบกิจกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ที่

ต้องมีกำรเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตใหม่ เพ่ือให้รถยนต์สำมำรถรองรับกำรฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ผลกระทบตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิและกจิการกระจายเสยีง1

การใช้คลืน่ความถีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ระบบการรบัส่งสญัญาณวิทยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล
คือการน าคลื่นความถี่ยา่นสูงมากแบนดส์าม (VHF Band III) 

มาใช้ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ

• รองรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงได้มำกข้ึนถึง
18 ช่องรำยกำรต่อ 1 โครงข่ำย 

• สำมำรถน ำคล่ืนควำมถ่ีวิทยุที่ว่ำงลงจำกกำรยุติกำรให้บริกำร
โทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกมำจัดสรรใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ 

เกิดการสรา้งงานในกิจการกระจายเสียงจากการเข้าสูต่ลาดทีง่่ายข น้ 

กำรเปลี่ยนจำกรูปแบบกำรประกอบกำรทุกอย่ำงโดยสถำนีวิทยุ เป็นกำรแยก
โครงสร้ำงกิจกำรกระจำยเสียงออกเป็นส่วนๆ ก่อให้เกิดงำนในอุตสำหกรรม

สถำนีวิทยุ

ผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ผู้ให้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียง

การเพ่ิมมลูคา่ GDP ของประเทศไทย  

การเริ่มระบบรบัสง่สญัญาณวิทยกุระจายเสียงสามารถเพ่ิมมลูคา่
ปัจจบุนัสทุธขิองมลูคา่ผลติภณั ม์วลรวมในประเทศไทย (GDP) 
ได้ประมาณ   ,    ล้านบาทในระยะเวลา  5 ป  หรือคดิเป น
ร้อยละ 0.25 ของ GDP ของประเทศ

มูลค่ำอุปโภคบริโภคสินค้ำเคร่ืองรับสัญญำณ
วิทยุกระจำยเสียง 17,084 ล้ำนบำท 

ลงทุนติดตั้งโครงข่ำย 2,266 ล้ำนบำท 

ผลทวีคูณกำรลงทุน  5,325 ล้ำนบำท 
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นอกจำกนี้ ผู้บริโภคเองก็จ ำเป็นต้องซื้อเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใหม่เนื่องจำกเครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกไม่สำมำรถรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้ จึงท ำให้เกิด

กำรบริโภคเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลขึ้นเป็นจ ำนวนมำกเมื่อมีกำรเริ่มให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

จำกรูปแบบของกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่มีกำรตั้งสมมติฐำนให้มีโครงข่ำย

ระดับชำติจ ำนวน 2 โครงข่ำย และโครงข่ำยท้องถิ่นจ ำนวน 1 โครงข่ำย พบว่ำจะสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำปัจจุบัน

สุทธิของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) ได้ประมำณ 24,676 ล้ำนบำท179หรือคิดเป็นร้อยละ 

0.25 ของ GDP ของประเทศไทย ซ่ึงกำรเพ่ิมข้ึนของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) ค ำนวณมำ

จำก 3 ส่วนหลักด้วยกัน คือ 1. มูลค่ำสุทธิของมูลค่ำอุปโภคบริโภคสินค้ำเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอล (ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งในรถยนต์) ทั้งสิ้น 17,084 ล้ำนบำท180 2. มูลค่ำสุทธิของมูลค่ำ

กำรลงทุนติดตั้งโครงข่ำยทั้งสิ้น 2,266 ล้ำนบำท และ 3. ผลทวีคูณของกำรลงทุนทั้งสิ้น 5,325 ล้ำนบำท ใน

ระยะเวลำ 15 ปี 

 
รูปที่ 7-6: กำรคำดกำรณม์ูลค่ำปจัจุบันของ GDP ที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรเริ่มใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสยีงในระบบดิจิตอลแยกตำมปี 

                                           
179 รำยละเอียดผลกำรค ำนวณแสดงไว้ในภำคผนวก ฉ. ผลกำรประเมินด้ำนเศรษฐกิจที่ส ำคัญต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
180 ประกอบด้วยมูลค่ำกำรอุปโภคบริโภคเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแบบต้ังโต๊ะจ ำนวน 5.4 ล้ำนเครื่องมูลค่ำ 2,214 ล้ำนบำท และมูลค่ำกำรอุปโภค
บริโภคเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแบบติดต้ังในรถยนต์จ ำนวน 12.7 ล้ำนเครื่องมูลค่ำ 14,870 ล้ำนบำท  
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การใช้คลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล คือกำรน ำเอำคลื่นควำมถี่ย่ำนสูง

มำกแบนด์สำม (VHF Band III) มำใช้งำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุนี้ท ำให้

เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้คลื่นควำมถี่มำกขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อก ทั้งนี้กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถรองรับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงได้มำกขึ้นถึง 18 ช่องรำยกำรต่อ 1 โครงข่ำยและใช้ควำมกว้ำงของช่องสัญญำณที่ 1.536  

เมกะเฮิร์ท (MHz) ต่อโครงข่ำย เมื่อเปรียบเทียบกับระบบแอนะล็อกที่ให้บริกำรได้เพียง 1 ช่องรำยกำรต่อ  

1 ช่องควำมถี่และใช้ควำมกว้ำงของช่องสัญญำณที่ 0.25 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ต่อช่องสัญญำณ โดยเมื่อเทียบ

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงที่ 36 ช่อง จะเห็นได้ว่ำกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลใช้ เพียง  

2 ช่องสัญญำณ หรือประมำณ 3.072 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ในขณะที่ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อกจะต้องใช้คลื่นควำมถ่ีมำกถึง 36 ช่องสัญญำณ หรือ ประมำณ 9 เมกะเฮิร์ท (MHz) กำรเปรียบเทียบ

ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำประสิทธิภำพในกำรใช้คลื่นควำมถี่ของกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลนั้นสำมำรถใช้ได้อย่ำงคุ้มค่ำและนับเป็นกำรจัดสรรทรัพยำกรคลื่นควำมถี่ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดของ

ประเทศให้มีประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกนี้กำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

สำมำรถน ำคลื่นควำมถี่วิทยุที่ว่ำงลงจำกกำรยุติกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกมำจัดสรร

ใหมใ่ห้เกิดประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่ที่ได้คืนอีกด้วย 

การสร้างงานในกิจการกระจายเสียง 

 กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนที่มำกขึ้น จำกกำรแยก

โครงสร้ำงกิจกำรกระจำยเสียงออกเป็นส่วนๆ (Structural Separation) ตำมควำมเชี่ยวชำญของ

ผู้ประกอบกำรโดยแบ่งเป็น ผู้ให้บริกำรวิทยุ ผู้ให้บริกำรโครงข่ำย และผู้ให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  

ซึ่งท ำให้เกิดควำมต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมควำมเชี่ยวชำญและมีควำมสำมำรถในแต่ละบริกำรที่เกิดขึ้นเพ่ือ

รองรับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของกิจกำรกระจำยเสียงที่เปลี่ยนไป ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี DAB+ ยังไม่เป็น 

ที่แพร่หลำยในประเทศไทย จึงก่อให้เกิดโอกำสที่จะสร้ำงงำนในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องและเกิดผู้ประกอบ

กิจกำรใหม่ๆ ที่ด ำเนินกำรในธุรกิจดังกล่ำว นอกจำกนี้ กำรแยกโครงสร้ำงยังเป็นกำรกระจำยต้นทุนไปสู่  

ผู้ประกอบกิจกำรหลำยฝ่ำยยิ่งขึ้น เอ้ือให้เกิดกำรเพ่ิมขึ้นของกำรมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกำรรำยย่อยน ำไปสู่

กำรจ้ำงงำน และกระจำยรำยได้ในวงที่กว้ำงข้ึน  
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7.2.2 ผลกระทบต่อผู้ผลิตรายการ  

กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำรขึ้นอยู่กับผู้ผลิตรำยกำร ซึ่งผู้ผลิตรำยกำรคือผู้ก ำหนดเนื้อหำของรำยกำร 

ซึ่งเมื่อมีกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแล้ว ผู้ผลิตรำยกำรย่อมได้รับผลกระทบ 

โดยหำกมองในมุมของผลกระทบทำงเศรษฐกิจแล้วจะเห็นได้ว่ำผู้ผลิตรำยกำรนั้นได้รับผลกระทบในแง่ของ

โอกำสทำงธุรกิจ และกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม 

 
รูปที่ 7-7: ผลกระทบต่อผูผ้ลิตรำยกำร 

โอกาสทางธุรกิจ 

กำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลท ำให้โอกำสในกำรท ำธุรกิจของผู้ผลิต

รำยกำรมีมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง ในระบบดิจิตอลสำมำรถให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงด้วยจ ำนวนช่องที่มำกกว่ำ ส่งผลให้ผู้ผลิตรำยกำรมีโอกำสทำงธุรกิจในกำรผลิตรำยกำรที่มี

ควำมหลำกและและจ ำนวนที่มำกขึ้น ดังนั้นเนื้อหำของรำยกำรจึงกลำยเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรแข่งขันของกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และผู้ผลิตรำยกำรสำมำรถเลือกออกอำกำศไม่ว่ำจะเป็นในช่อง

รำยกำรระดับชำติเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรไปยังประชำชนในวงกว้ำง หรือในช่องรำยกำรระดับท้องถิ่นเพ่ือ

เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรไปยังพ้ืนที่ได้พ้ืนที่หนึ่งเพ่ือให้ตรงเป้ำหมำยมำกข้ึน  
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การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ในเมื่อเนื้อหำรำยกำรเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรแข่งขันของกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลกำรแข่งขันในตลำดของผู้ผลิตเนื้อหำเองก็จะมีสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งผู้ผลิตเนื้อหำจึงต้องพยำยำมหำควำม

นิยมของตลำดเพ่ือจะผลิตเนื้อหำให้ตอบสนองควำมต้องกำรส่วนใหญ่ของตลำด แต่ด้วยกำรแข่งขันที่สูงผู้ผลิต

เนื้อหำจึงจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงควำมแตกต่ำงออกจำกผู้ผลิตเนื้อหำรำยอ่ืนๆ และก่อให้เกิดต้นทุนในกำรพัฒนำ

ในรูปแบบของเนื้อหำรำยกำรเพ่ือให้เกิดควำมแปลกใหม่ รวมถึงมีกำรลงทุนพัฒนำรูปแบบของบริกำรเสริม 

เพ่ือก่อให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำของเนื้อหำรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

นอกจำกนี้กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังเป็นกำรส่งเสริมกำรแข่งขันตำม

ควำมเชี่ยวชำญของผู้ประกอบกำรที่มำกขึ้นในแต่ละด้ำนตำมประเภทของเนื้อหำ เช่น ผู้ประกอบกำรที่มีควำม

เชี่ยวชำญในเรื่องของข่ำว ก็จะสำมำรถใช้ควำมเชี่ยวชำญนั้นเป็นจุดเด่นเพ่ือสร้ำงควำมแตกต่ำงและควำม

ได้เปรียบในเชิงกำรแข่งขันได ้

7.2.3 ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ 

ในส่วนของผู้ให้บริกำรหรือ Service Provider สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือผู้ประกอบกิจกำร

รำยเก่ำ และผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่เนื่องจำกทั้ง 2 กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบที่แตกต่ำงกันโดยรำยละเอียดมี

ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ประกอบกิจการรายเก่า  

เมื่อกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงได้เปลี่ยนผ่ำนจำกระบบแอนะล็อกเป็นย่อมส่งผลกระทบ 

ทำงเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบกิจกำรเดิมที่อยู่ในตลำดของวิทยุกระจำยเสียง โดยส่งผลผ่ำนปัจจัยหลัก 4 ด้ำนคือ 

โอกำสทำงธุรกิจ กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม ต้นทุนกำรลงทุน และค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำร 
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รูปที่ 7-8: ผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำ 

โอกาสทางธุรกิจ 

 ผู้ประกอบกำรรำยเก่ำจะมีโอกำสในกำรเลือกที่จะให้บริกำรในกิจกำรที่ทำงผู้ประกอบกิจกำรเดิม 

มีควำมถนัด เนื่องจำกกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะมีกำรเปลี่ยนโครงสร้ำง

ธุรกิจของกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง ท ำให้ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถใช้ควำมช ำนำญที่ตนมีในกำรเพ่ิมคุณภำพ

และประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรที่ดีมำกยิ่งข้ึน  

 นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรกิจกำรวิทยุรำยเก่ำมีโอกำสในขยำยฐำนผู้ฟังจำกฐำนผู้ฟังรำยเก่ำให้กว้ำงขึ้น

โดยจำกกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงสำมำรถกระจำยเสียงทั้งในระบบแอนะล็อกและในระบบดิจิตอล  

ส่งผลให้ควำมครอบคลุมของบริกำรวิทยุกระจำยเสียงของผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำนั้นมีมำกขึ้น ซึ่งผู้ประกอบ

กิจกำรรำยเก่ำจะสำมำรถให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระดับชำติผ่ำนโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล และสำมำรถให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบท้องถิ่นผ่ำนโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อกและในระบบดิจิตอล ด้วยเหตุนี้กำรพัฒนำของวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเป็นกำรเพ่ิม

โอกำสทำงธุรกิจของผู้ประกอบกำร โดยผู้ประกอบกำรจะสำมำรถปรับเปลี่ยนกิจกำรไปตำมควำมเหมำะสม

ของแต่ละพ้ืนที่  

• ผู้ประกอบกำรรำยเก่ำจะมีโอกำสในกำรเลือกที่จะให้บริกำรใน
กิจกำรที่ทำงผู้ประกอบกิจกำรเดิมมีควำมถนัด

• ผู้ประกอบกำรรำยเก่ำสำมำรถให้บริกำรทั้งในระดับชำติและระดับ
ท้องถ่ินจำกกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมฐำนลูกค้ำให้
สูงข้ึน

• กำรบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลน ำไปสู่กำรเกิดของ
บริกำรเสริมใหม่ๆ ซ่ึงมีทั้งบริกำรประเภทเสียงและประเภทข้อมูล 
และอำจน ำไปสู่กำรพัฒนำในแง่ของรูปแบบกำรโฆษณำผ่ำนส่ือ
วิทยุ

ผลกระทบตอ่ผูใ้หบ้รกิาร3

 .1 ผู้ประกอบการรายเกา่ 

• สำมำรถลงทุนไปที่กำรประกอบกำรในส่วนที่ผู้ประกอบกำรมีควำม
ถนัดเป็นกิจกรรมหลัก จึงไม่จ ำเป็นต้องลงทุนในทุกกิจกรรมของ
ห่วงโซ่กิจกำรกระจำยเสียง 

• ต้นทุนอุปกรณ์ต่อช่องรำยกำรส ำหรับบริกำรระดับชำติและระดับ
ท้องถ่ินอยู่ที่ประมำณ    ,000 – 1,000,000 บำทต่อช่องรำยกำร

• ต้นทุนด้ำนคล่ืนควำมถี่ของผู้ให้บริกำรระดับชำติอยู่ที่ประมำณ 
4.7 ล้ำนบำทต่อช่องรำยกำร

• ต้องลงทุนเพ่ือผลิตเน้ือหำรำยกำรเพ่ือออกอำกำศ

โอกาสทางธรุกจิ ต้นทุนการลงทนุ (CAPEX)

ภาระคา่ใช้จา่ยในการประกอบกจิการ (OPEX)

• ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำรระดับชำติอยู่ที่ประมำณ 
18 ล้ำนต่อปี

การแข่งขันในอตุสาหกรรม

กำรแข่งขันที่สูงขึ้นส่งผลให้ส่วนแบ่งตลำดของผู้ประกอบกิจกำรเดิมลดลง

ผู้ให้บริกำร ผู้ให้บริกำรโครงข่ำย ผู้ให้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
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 กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลน ำไปสู่กำรเกิดของบริกำรเสริมใหม่ๆ  นอกจำก

กำรบริกำรเสียงแล้วบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังสำมำรถให้บริกำรประเภทข้อมูลได้อีกด้วย ซึ่ง

ข้อมูลประเภทข้อมูลนี้สำมำรถแสดงออกมำเป็นข้อมูลประเภทข้อควำมและภำพได้ ท ำให้ผู้ประกอบกิจกำร 

รำยเก่ำที่เข้ำสู่ตลำดวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลมีโอกำสในกำรขยำยรูปแบบของบริกำรให้มีควำม

หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น น ำไปสู่กำรพัฒนำทั้งในแง่ของโฆษณำผ่ำนสื่อวิทยุ ที่ท ำให้ผู้ประกอบกิจกำรปัจจุบัน

โอกำสในกำรสร้ำงรำยได้จำกโฆษณำเพ่ิมเติมจำกรูปแบบของบริกำรเสริมในกำรส่งข้อมูลแบบข้อควำมและ

ภำพ และกำรให้ควำมรู้ที่สำมำรถเข้ำถึงเป้ำหมำยได้ง่ำยมำกข้ึน  

การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

 กำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้มีผู้ประกอบ

กิจกำรรำยใหม่เข้ำสู่ตลำดซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรรำยเก่ำ

จะต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพของบริกำรวิทยุกระจำยเสียงให้ดีขึ้น รวมทั้งกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรที่มี

ควำมแปลกใหม่มำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้กำรแข่งขันที่สูงขึ้นอำจจะส่งผลให้ส่วนแบ่งตลำดและส่ วนแบ่งมูลค่ำ

โฆษณำในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงของผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำนั้นลดลงอีกด้วย 

ต้นทุนการลงทุน 

 ผู้ประกอบกำรเดิมสำมำรถเลือกขออนุญำตประกอบกิจกำรได้ตำมลักษณะประเภทบริกำรที่เหมำะสม

กับวัตถุประสงค์และควำมเชี่ยวชำญของผู้ประกอบกำร โดยสำมำรถเน้นกำรลงทุนไปที่กำรประกอบกำรในส่วน

ที่ผู้ประกอบกำรมีควำมถนัดเป็นกิจกรรมหลัก และไม่จ ำเป็นต้องลงทุนด ำเนินกำรในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่

กิจกำรกระจำยเสียง เนื่องจำกกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถแยกโครงสร้ำงของ

กิจกำรกระจำยเสียงออกเป็นส่วนๆ ได้ตำมควำมเชี่ยวชำญของผู้ประกอบกำรโดยผู้ประกอบกิจกำรจ ำเป็นที่

จะต้องลงทุนอุปกรณ์ส ำหรับกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติและระดับท้องถิ่นครั้ง

แรกอยู่ที่ประมำณ 430,000 บำท181 โดยมีกำรลงทุนในอุปกรณ์รวมทั้งหมดตลอดระยะเวลำ 15 ปีอยู่ที่

ประมำณ 900,000 – 1,000,000 บำท182ต่อช่องรำย และมีต้นทุนในด้ำนคลื่นควำมถี่อยู่ที่ประมำณ 4.7 ล้ำน

                                           
181 ต้นทุนอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเช่น IP router, Switch, E Mux Controller, Satellite TX/R, Satellite dish, EDI Switch, Data 
MUX ค่ำติดต้ังอุปกรณ์ อุปกรณ์ส ำรองไฟฟ้ำ เป็นต้น 
182 อ้ำงอิง : รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่ โดยส ำนักงำน 
กสทช. 
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บำทต่อช่องรำยกำรระดับชำติ นอกจำกนี้กำรออกอำกำศแบบคู่ขนำน (Simulcast) จะส่งผลให้ผู้ประกอบกำร

วิทยุรำยเก่ำมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้นในกำรส่งสัญญำณลักษณะดังกล่ำว183 และในกรณีที่ผู้ประกอบกำรรำยเก่ำมี

เนื้อหำรำยกำรที่จะใช้ออกอำกำศแค่เฉพำะวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ท ำให้ช่วงเริ่มแรกของกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงแบบดิจิตอลนั้นผู้ประกอบกำรปัจจุบันมีควำมจ ำเป็นจะต้องลงทุนเพ่ือผลิตเนื้อหำ

รำยกำรเพ่ือออกอำกำศ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิ ตอลท ำให้

เกิดธุรกิจแบบเฉพำะเจำะจงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนสร้ำงโครงข่ำยหรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงอีกด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ 

ผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำมีค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล (OPEX) 

เฉลี่ยทั้งสิ้นประมำณ 18 ล้ำนบำทต่อปีต่อช่องรำยกำรในระดับชำติ184 (90 สถำนี ครอบคลุมร้อยละ 80 ของ

ประชำกร) โดยแบ่งเป็นค่ำเช่ำโครงข่ำยระดับชำติตลอดระยะเวลำ 15 ปีเฉลี่ย 11.8 ล้ำนบำทต่อปี  ค่ำ

บ ำรุงรักษำอุปกรณเ์ฉลี่ย 4 หมื่นบำทต่อปี ค่ำบริหำรจัดกำรเฉลี่ย 1.4 ล้ำนบำทต่อปี ค่ำกำรขำยและกำรตลำด

เฉลี่ย 4.4 ล้ำนบำทต่อปี และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำสมทบกองทุน กทปส. เฉลี่ย 800,000 บำทต่อปี 

ในขณะที่ค่ำเช่ำสถำนีและคลื่นควำมถี่วิทยุเพ่ือให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก  1 สถำนีอยู่ที่

ประมำณ 20 ล้ำนบำทต่อปี185 ทั้งนี้รำคำดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำร (OPEX) อ่ืนๆ 

2) ผู้ประกอบกิจการรายใหม่  

กำรพัฒนำระบบวิทยุกระจำยเสียงท ำให้ผู้ประกอบกำรรำยใหม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดวิทยุกระจำยเสียง

ได้มำกขึ้น โดยปัจจัยหลักในกำรประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจส่งผลสู่ผู้ประกอบกำรรำยใหม่มีทั้งสิ้น 5 ด้ำน 

คือ โอกำสทำงธุรกิจ ควำมท้ำทำยทำงธุรกิจ ต้นทุนในกำรลงทุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำร และกำร

แข่งขันในอุตสำหกรรม 

 

 

                                           
183 ที่มำ : Digital switchover of television and radio in the United Kingdom โดย the Authority of the House of Lords ณ ปี 2010 

184 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่ โดยส ำนักงำน กสทช. 
185ที่มำ : กำรประชุมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
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รูปที่ 7-9: ผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม ่

โอกาสทางธุรกิจ 

 กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลน ำไปสู่กำรเพ่ิมขึ้นของช่องสัญญำณท ำให้

ผู้ประกอบกำรรำยใหม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดกิจกำรกระจำยเสียงมำกขึ้น เนื่องจำกกำรคัดเลือกผู้ให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในประเภทธุรกิจจะเป็นกำรคัดเลือกด้วยระบบประมูลคลื่นควำมถี่ท ำให้เกิด

ควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรเข้ำสู่ตลำด ผู้ให้บริกำรสำมำรถเช่ำใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนจำกผู้ที่ได้รับใบอนุญำต

ให้บริกำรโครงข่ำยและผู้ให้บริกำรโครงข่ำย ได้รับรำยได้จำกผู้ให้บริกำรสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เหตุผล

ดังกล่ำวท ำให้อุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำดนั้นลดลงอย่ำงมำก นอกจำกนี้ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรใหม่มีโอกำสใน

กำรสร้ำงรำยได้จำกคุณลักษณะพิเศษของกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่สำมำรถ

ให้บริกำรประเภทเสียง ข้อควำม และภำพไปพร้อมกันได้ ซึ่งสำมำรถเปิดโอกำสให้ท ำตลำดในรูปแบบที่ต่ำง

ออกไปจำกระบบแอนะล็อกได้ 

การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

กำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงท ำให้ผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่สำมำรถเข้ำตลำดกำร

แข่งขันไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมและส่งผลให้มีผู้เล่นในตลำดมำกขึ้น ซึ่งจะท ำให้กำรแข่งขันในตลำดวิทยุกระจำยเสียง

• กำรแข่งขันจะสูงข้ึนเน่ืองจำกจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่เข้ำสู่ตลำดมำกข้ึน
• ผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่อำจจะเสียเปรียบผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำในด้ำนควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และฐำนลูกค้ำที่มีอยู่ก่อน
• ผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่อำจได้รับส่วนแบ่งรำยได้จำกมูลค่ำโฆษณำในตลำดน้อย เน่ืองจำกฐำนลูกค้ำที่ต่ ำกว่ำ

ผลกระทบตอ่ผูใ้หบ้รกิาร3

 . ผู้ประกอบกจิการรายใหม ่

ตลาดวิทยกุระจายเสยีงเดมิทยีากตอ่การเข้าตลาดเนือ่งจาก
ช่องสัญญาณทีจ่ ากดัและเป นระบบสมัปทาน

ผู้ประกอบกำรรำยใหม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดกิจกำรกระจำยเสียงได้มำก
ขึ้น จำกกำรคัดเลือกด้วยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถี่

• ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ไม่จ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงโครงข่ำยหรือส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกเองท ำให้อุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำดน้ันลดลง

• สำมำรถให้บริกำรในรูปแบบต่ำงออกไปจำกระบบแอนะล็อก โดยกำร
โฆษณำผ่ำนส่ือวิทยุกระจำยเสียงในรูปแบบเสียง ข้อควำม และภำพ

ระยะเวลำกำรคุ้มทุนมีแนวโน้มที่จะมำกกว่ำระยะเวลำของ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร

ระยะเวลาการคุม้ทนุ ระยะเวลาของใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่>

• ต้นทุนอุปกรณ์ต่อช่องรำยกำรส ำหรับบริกำรระดับชำติและระดับ
ท้องถ่ินอยู่ที่ประมำณ    ,000 – 1,000,000 บำทต่อช่องรำยกำร

• ต้นทุนด้ำนคล่ืนควำมถ่ีของผู้ให้บริกำรระดับชำติอยู่ที่ประมำณ 
4.7 ล้ำนบำทต่อช่องรำยกำร

• ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำรระดับชำติประมำณ 18 ล้ำนต่อปี

การแข่งขันในอตุสาหกรรม

ภาระคา่ใช้จา่ยในการประกอบกจิการ (OPEX)

ต้นทุนการลงทนุ (CAPEX)

โอกาสทางธรุกจิ ความเสีย่งทางธรุกจิ
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นั้นมีกำรแข่งขันท่ีเพ่ิมสูงขึ้นและส่วนแบ่งตลำดจะไม่กระจุกตัวอยู่กับผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำเพียงไม่กี่รำย แต่

อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่เป็นผู้ประกอบกำรที่ยังไม่มีฐำนลูกค้ำซึ่งแตกต่ำงจำกผู้

ประกอบกิจกำรรำยเก่ำที่มีควำมช ำนำญในธุรกิจดังกล่ำวมำกกว่ำผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่ อีกทั้งผู้ประกอบ

กิจกำรรำยเก่ำยังมีฐำนผู้ฟังจำกกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกท ำให้มีโอกำสในกำรสร้ำง

ฐำนลูกค้ำได้ดีกว่ำผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่ ดังนั้นผู้ประกอบกำรรำยใหม่จึงมีควำมท้ำทำยในเรื่องของกำรหำ

ฐำนลูกค้ำและกำรเ พ่ิมส่วนแบ่ งตลำด ซึ่ งจะส่งผลให้ส่วนแบ่ งรำยได้จำกมูลค่ำโฆษณำในตลำด

วิทยุกระจำยเสียงนั้นน้อยไปด้วย และด้วยลักษณะกำรเลือกช่องทำงเพ่ือลงโฆษณำในปัจจุบันของเอเจนซี่ที่มี

กำรเน้นในกำรเลือกลงโฆษณำกับสถำนีวิทยุที่มีคนฟังมำกที่สุดเพียง 10 อันดับแรกเท่ำนั้น ท ำให้ผู้ประกอบ

กิจกำรรำยใหม่มีโอกำสในกำรได้รับส่วนแบ่งจำกมูลค่ำกำรโฆษณำผ่ำนสื่อวิทยุกระจำยเสียงน้อยไปด้วย 

ความท้าทายทางธุรกิจ  

ผู้ให้ประกอบกำรรำยใหม่ที่เข้ำสู่ตลำดวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นมีควำมท้ำทำยในแง่ของ

ควำมไม่แน่นอนทำงธุรกิจเนื่องจำกกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นมีระยะเวลำกำร

คุ้มทุนที่มำกกว่ำระยะเวลำของใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ที่มีระยะเวลำเพียง 7 ปี ตำมมำตรำ 18 แห่ง

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยรำยละเอียดของกำร

ประเมินผลทำงกำรเงินถูกแสดงไว้ในตำรำงด้ำนล่ำงนี้ 

ตำรำงที่ 18: กำรประเมินผลทำงกำรเงินของกลุ่มผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติ ประเภทธุรกิจ 

 

ต้นทุนการลงทุน  

ผู้ให้บริกำรรำยใหม่ทีใ่ห้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติมีจะต้องลงทุน

ในอุปกรณ์ส ำหรับกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติและระดับท้องถิ่นเช่นเดียวกัน

National Service Provider Year 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

EBIT THB Mn -215.0 -188.1 -339.3 -398.2 36.4 48.1 68.7 95.1 124.6 161.3 177.2 201.1 225.1 251.1 278.2

Depreciation THB Mn 0.1 0.1 1.1 8.5 12.1 13.5 14.7 14.6 15.6 14.5 7.4 3.7 2.3 1.1 1.1

Tax THB Mn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3 35.4 40.2 45.0 50.2 55.6

CAPEX THB Mn 0.4 0.0 7.3 51.5 25.5 9.7 8.5 0.0 6.5 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0

Free cash flow THB Mn -215.4 -188.0 -345.5 -441.3 23.0 51.9 75.0 109.7 133.6 143.6 147.9 164.6 182.4 202.0 223.6

Accumulated Free cash flow THB Mn -215.4 -403.4 -748.9 -1190.2 -1167.2 -1115.3 -1040.4 -930.7 -797.0 -653.4 -505.5 -340.9 -158.5 43.5 267.1
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กับผู้ประกอบกำรรำยเก่ำ ซึ่งมีกำรลงทุนครั้งแรกอยู่ที่ประมำณ 430,000 บำท186 โดยมีกำรลงทุนในอุปกรณ์

รวมทั้งหมดตลอดระยะเวลำ 15 ปีอยู่ที่ประมำณ 900,000 – 1,000,000 บำท187ต่อช่องรำย และมีต้นทุนใน

ด้ำนคลื่นควำมถ่ีอยู่ที่ประมำณ 4.7 ล้ำนบำทต่อช่องรำยกำรระดับชำติ 

ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ 

นอกจำกต้นทุนกำรลงทุนแล้วผู้ประกอบกำรรำยใหม่ยังมีค่ำใช้จ่ำยในค่ำด ำเนินงำน (OPEX) 

เหมือนกันกับผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยทั้งสิ้นประมำณ 18 ล้ำนบำทต่อปีต่อช่องรำยกำร

ในระดับชำติ188 โดยแบ่งเป็นค่ำเช่ำโครงข่ำยระดับชำติตลอดระยะเวลำ 15 ปีเฉลี่ย 11.8 ล้ำนบำทต่อปี ค่ำ

บ ำรุงรักษำอุปกรณเ์ฉลี่ย 4 หมื่นบำทต่อปี ค่ำบริหำรจัดกำรเฉลี่ย 1.4 ล้ำนบำทต่อปี ค่ำกำรขำยและกำรตลำด

เฉลี่ย 4.4 ล้ำนบำทต่อปี และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำสมทบกองทุน กทปส. เฉลี่ย 800,000 บำทต่อปี 

ในขณะที่ค่ำเช่ำสถำนีและคลื่นควำมถี่วิทยุเพื่อให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกอยู่ที่ประมำณ 20 

ล้ำนบำทต่อปี189 ทั้งนี้รำคำดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำร (OPEX) อ่ืนๆ190 

7.2.4 ผลกระทบต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ และ อฟแวร์  

  โดยสำมำรถแบ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โครงข่ำย และผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องรับ ซึ่ งผลกระทบในแง่ของ

เศรษฐกิจมีทั้งสิ้น 3 ด้ำนคือ 1. รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 2. ต้นทุนกำรลงทุน และ 3. กำรแข่งขันใน

อุตสำหกรรม 

                                           
186 ต้นทุนอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเช่น IP router, Switch, E Mux Controller, Satellite TX/R, Satellite dish, EDI Switch, Data 
MUX ค่ำติดต้ังอุปกรณ์ อุปกรณ์ส ำรองไฟฟ้ำ เป็นต้น 
187 อ้ำงอิง : รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่ โดยส ำนักงำน 
กสทช. 
188 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่ โดยส ำนักงำน กสทช. 
189ที่มำ : กำรประชุมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
190 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่ โดยส ำนักงำน กสทช. 
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รูปที่ 7-10: ผลกระทบต่อผูผ้ลติอปุกรณ์ และซอฟแวร ์

รายได้จากการประกอบกิจการ 

 เนื่องจำกซึ่งอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีแนวโน้มจะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยคำด

ว่ำจะมีจ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมำกถึง 18.7 ล้ำนคน และมีรถยนต์ที่มีกำรติดตั้งเครื่องรับ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมำกถึง 12.7 ล้ำนคันหรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของจ ำนวนรถยนต์ทั้งหมดในปี

ที่ 15 หลักจำกมีกำรบังคับใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง191 ท ำให้ผู้ผลิตและจัดจ ำหน่วยอุปกรณ์เครื่องรับ

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลทั้งแบบตั้งโต๊ะที่มีรำคำเริ่มต้นอยู่ที่ ประมำณ 600 บำท192 และ

เครื่องรับสัญญำณวิทยุส ำหรับติดตั้งในรถยนต์ที่มีรำคำเริ่มต้นอยู่ที่ประมำณ 3,800 บำท193 ซึ่งกำรเริ่มระบบ

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ผู้ผลิตเครื่องรับสัญญำณวิทยุกว่ำ 42,859 ล้ำนบำท

โดยแบ่งรำยได้จำกเครื่องรับสัญญำณวิทยุตั้งโต๊ะ 2 ,113 ล้ำนบำท194 และรำยได้จำกเครื่องรับสัญญำณวิทยุ

ภำยในรถยนต์ 40,746 ล้ำนบำท195 นอกจำกนี้กลุ่มผู้จ ำหน่ำยอุปกรณ์ส ำหรับติดตั้งโครงข่ำยจะมีรำยได้จำก

                                           
191 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่ โดยส ำนักงำน กสทช. 
192 ที่มำ: ข้อมูลรำคำเครื่องรับสัญญำณ DAB+ จำกกำรสัมภำษณ์ บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จ ำกัด 

193 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่ โดยส ำนักงำน กสทช. 
194 ค ำนวณจำกกำรคำดกำรณ์จ ำนวนเครื่องรับสัญญำณวิทยุที่ผู้ผลิตขำยได้จ ำนวน 2.4 ล้ำนเครื่องโดยมีรำคำเฉลี่ยอยู่ที่เครื่องละ 866 บำท 
195 ค ำนวณจำกกำรคำดกำรณ์จ ำนวนเครื่องรับสัญญำณวิทยุที่ผู้ผลิตขำยได้จ ำนวน 12.7 ล้ำนเครื่องโดยมีรำคำเฉลี่ยอยู่ที่เครื่องละ 3,201 บำท 
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กำรขำยอุปกรณ์โครงข่ำยให้แก่ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยอยู่ที่ประมำณ 3,906 ล้ำนบำทในระยะเวลำ 15 ปี196 โดย

รำยได้ดังกล่ำวจะมำจำกกำรขำยอุปกรณ์โครงข่ำยระดับชำติ 2 ,194 ล้ำนบำทและจำกกำรขำยอุปกรณ์

โครงข่ำยระดับท้องถิ่น 1,712 ล้ำนบำท 

ต้นทุนการลงทุน  

 กำรลงทุนในกำรผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีเครื่องรับสัญญำณวิทยุในระบบดิจิตอลนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ผลิต

อุปกรณ์และซอฟแวร์ไม่สำมำรถเลี่ยงได้ เนื่องจำกเครื่องรับสัญญำณต้องสำมำรถรองรับบริกำรกระจำยเสียงใน

ระบบ DAB+ ที่ยังไม่แพร่หลำยในประเทศไทย ซึ่งท ำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์จ ำเป็นที่ต้องลงทุนเปลี่ยนสำยกำรผลิต

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกให้มำเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลแทน นอกจำกนี้ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์อำจจะต้องเสียค่ำด ำเนินกำรใน

กำรตรวจสอบมำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลตำมเงื่อนไขของ 

กสทช. ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรส ำหรับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องวิทยุคมนำคม 

และอุปกรณ์ โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรออกเครื่องหมำยแสดงกำรได้รับตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน 5 บำทต่อ

เครื่องหมำย197 

การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

 อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตและน ำเข้ำเครื่องรับสัญญำณและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ จะมีกำร

แข่งขันของอุตสำหกรรมที่สูงขึ้น เนื่องจำกกำรเริ่มใช้วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลซึ่งจะส่งผลต่อจ ำนวน

กำรน ำเข้ำอุปกรณ์เหล่ำนี้จำกต่ำงประเทศที่จะมีจ ำนวนมำกขึ้นในอนำคต เฉพำะกำรน ำเข้ำเครื่องรับสัญญำณ

จำกประเทศจีนที่มีรำคำต่ ำกว่ำเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในประเทศอ่ืน โดยค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้น

จำกกำรน ำเข้ำคือ ค่ำขนส่งสินค้ำ และค่ำใช้จ่ำยด้ำนภำษีจำกกำรน ำ เข้ำซึ่งอัตรำภำษีที่ผู้น ำเข้ำจะต้องช ำระ

ให้แก่กรมศุลกำกรอยู่ที่ร้อยละ 10 ของสินค้ำ แม้ว่ำกำรน ำเข้ำจะมีค่ำใช้จ่ำยอยู่ระดับหนึ่งแต่รำคำขำยของ

อุปกรณ์วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศก็มีรำคำที่ใกล้เคียงหรือถูกกว่ำอุปกรณ์

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่ผลิตในประเทศไทย198 ด้วยกำรน ำเข้ำอุปกรณ์เหล่ำนี้จำกต่ำงประเทศที่มี

                                           
196 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่ โดยส ำนักงำน กสทช. 
197ที่มำ : ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องวิทยคมนำคม และ
อุปกรณ์ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 
198ที่มำ : สัมภำษณ์บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ 



   

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 366 

จ ำนวนมำกอำจจะส่งผลให้รำคำเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทยมีรำคำ

ลดลง ซึ่งอำจจะส่งผลให้ผู้ผลิตในประเทศไทยประสบปัญหำในกำรท ำก ำไรจำกกำรขำยอุปกรณ์ดังกล่ำว 

7.2.5 ผลกระทบต่อผู้ให้บริการโครงข่าย และสิ่งอ านวยความสะดวก  

โดยบทบำทผู้ให้บริกำรโครงข่ำยจะเป็นผู้ลงทุนในกำรพัฒนำโครงข่ำยโทรทัศน์ ที่ประกอบไปด้วย

อุปกรณ์เครื่องส่ง กับอุปกรณ์รวบรวมและกระจำยสัญญำณ กำรเปลี่ยนของบริกำรวิทยุกระจำยเสียงสู่ระบบ

ดิจิตอลย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ในแง่ของผลกระทบทำงเศรษฐกิจ

นั้น มีทั้งสิ้น 3 ด้ำนคือ 1. รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 2. ควำมท้ำทำยในกำรท ำธุรกิจ 3. ต้นทุนกำรลงทุน 

และ 4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำร 

 
รูปที่ 7-11: ผลกระทบต่อผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

รายได้จากการประกอบกิจการ 

กำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะมีกำรให้อนุญำตให้บริกำรโครงข่ำย

ส ำหรับวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลซึ่งท ำให้ประเทศไทยมีผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและผู้ให้บริกำรสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวก ซึ่งสำมำรถสร้ำงโอกำสในกำรท ำรำยได้จำกกำรให้เช่ำโครงข่ำยหรือให้เช่ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ได้ โดยผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกระดับชำติ และระดับท้องถิ่นจะได้รำยได้จำก

ผลกระทบตอ่ผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ย และสิง่อ านวยความสะดวก 5

กำรเร่ิมระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะท ำให้
เกิดธุรกิจใหม่ และสร้ำงรำยได้จำกกำรบริกำรโครงข่ำยและส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและให้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ระดับชำติจะได้รำยได้ประมำณ 6,373 ล้านบาท 

ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและให้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ระดับท้องถ่ินจะได้รำยได้ประมำณ 4,011 ล้านบาท 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการ

ความทา้ทายในการท าธรุกจิ

ต้นทุนการลงทนุ

ค่าใช้จา่ยในการประกอบกิจการ

ระยะเวลำกำรคุ้มทุนมีแนวโน้มที่จะมำกกว่ำระยะเวลำของ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร

   ระยะเวลาการคุม้ทนุ ระยะเวลาของใบอนุญาตประกอบกจิการ>

• ต้นทุนอุปกรณ์โครงข่ำยของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและให้บริกำรส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกระดับชำติประมำณ 2,194 ล้านบาท

ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยระดับชำติจะต้องเสียค่ำลงทุนติดตั้ง
โครงข่ำยทั้งส้ิน    สถำนี เพ่ือให้ครอบคลุมประชำกรร้อย
ละ   

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ 
และ ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำ USO

• ต้นทุนอุปกรณ์โครงข่ำยของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและให้บริกำรส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกระดับท้องถ่ินประมำณ  ,712 ล้านบาท

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำรระดับชำติอยู่ที่ประมำณ  ,629 
ล้านบาท

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำรระดับท้องถ่ินอยู่ที่ประมำณ
2,486 ล้านบาท
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ค่ำเช่ำโครงข่ำยจำกผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรทุกประเภทประมำณ 6,373199 ล้ำนบำท และ 4,011200 ล้ำนบำท

ตำมล ำดับ201  

ความท้าทายในการท าธุรกิจ 

อย่ำงไรก็ตำมกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีผลกระทบต่อผู้บริกำร

โครงข่ำยในด้ำนควำมไม่แน่นอนของธุรกิจเช่นกัน เนื่องจำกกิจกำรให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลนั้นมีระยะเวลำคืนทุนที่มำกกว่ำระยะเวลำของใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ที่มีระยะเวลำเพียง 7 

ปี ตำมมำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดย

รำยละเอียดของกำรประเมินผลทำงกำรเงินถูกแสดงไว้ในตำรำงด้ำนล่ำงนี้ 

ตำรำงที่ 19: กำรประเมินผลทำงกำรเงินของกลุ่มผู้ให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสยีงในระบบดจิิตอล 

 

ต้นทุนการลงทุน 

กำรลงทุนเพ่ือขยำยโครงข่ำยหรือกำรจัดหำอุปกรณ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรบริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นมีต้นทุนที่ค่อนข้ำงสูง โดยผู้ให้บริกำรโครงข่ำยจะต้องเสียค่ำลงทุนติดตั้ง

โครงข่ำยทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่นทั้งสิ้น 90 สถำนีต่อโครงข่ำย เพ่ือให้ครอบคลุมประชำกรร้อยละ 80 

ซึ่งคิดเป็นจ ำนวนเงินประมำณประมำณ 3,906 ล้ำนบำท202 ในระยะเวลำ 15 ปีหลังจำกมีกำรบังคับใช้

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อท ำกำรเปรียบเทียบเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลกับเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกนั้น จะ

เห็นได้ว่ำเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถใช้คลื่นควำมถี่ได้มี

ประสิทธิภำพและสำมำรถรองรับกำรเผยแพร่ช่องรำยกำรได้หลำยรำยกำรพร้อมกันจำกอุปกรณ์รับส่งสัญญำณ

                                           
199 ค ำนวณจำกค่ำเช่ำใช้โครงข่ำยระดับชำติเฉลี่ยรำยละ 11.8 ล้ำนบำทต่อปี จ ำนวนทั้งสิ้น 36 รำย 
200 ค ำนวณจำกค่ำเช่ำใช้โครงข่ำยระดับท้องถ่ินเฉลี่ยรำยละ 0.48 ล้ำนบำทจ ำนวนทั้งสิ้น 702 รำย 
201 ที่มำ: รำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และโอกำสกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่ โดยส ำนักงำน กสทช. 
202 กำรคำดกำรณ์ต้นทุนโครงข่ำยระดับชำติ 2 โครงข่ำยและโครงข่ำยระดับท้องถ่ิน 1 โครงข่ำย 

Network Operator Year 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

EBIT THB Mn 2.2 2.2 30.0 71.1 71.1 71.9 71.9 71.9 72.0 72.0 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2

Depreciation THB Mn 7.3 7.3 96.3 228.2 228.2 235.9 235.9 235.9 236.7 236.7 316.3 316.3 316.3 316.3 316.3

Tax THB Mn 0.4 0.4 6.0 14.2 14.2 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0

Network roll-out investment THB Mn 73.0 0.0 890.3 1319.1 0.0 77.0 0.0 0.0 221.7 0.0 795.8 21.8 0.0 507.1 0.0

Free cash flow THB Mn -63.9 9.0 -770.0 -1034.0 285.1 216.4 293.4 293.4 72.6 294.3 -415.3 358.6 380.5 -126.6 380.5

Accumulated Free cash flow THB Mn -63.9 -54.9 -824.9 -1859.0 -1573.9 -1357.4 -1064.0 -770.6 -697.9 -403.7 -819.0 -460.4 -80.0 -206.6 173.9
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เครื่องเดียว ส่งผลให้เป็นกำรประหยัดต้นทุนในกำรประกอบกำรวิทยุกระจำยเสียงทั้งในแง่ของค่ำใช้จ่ำยในกำร

ลงทุนค่ำอุปกรณ์ส่งสัญญำณ และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำร  โดยสำมำรถเปรียบเทียบต้นทุนของระบบ 

แอนะล็อกและดิจิตอลไดด้ังนี้ 

ตำรำงที่ 19: ต้นทุนรำยกำรของระบบแอนะล็อก และดิจติอล 

ที่มำ: บริษัท GatesAir พ.ศ. 2557 

ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ 

ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิ ตอลมี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติ เช่น ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณูปโภค โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 225 ล้ำนบำทต่อปี นอกจำกนี้ยังมี

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำสมทบรำยปีเข้ำกองทุน กทปส. เฉลี่ย 17 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งท ำให้

ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกิจกำรทั้งหมดเฉลี่ย 242 ล้ำนบำท

ต่อปี 

 

 

เทคโนโลยีการให้บริการวิทยุ FM DAB+ 

รำคำเครื่องส่งสัญญำณต่อหน่วย 1,750,000 บำท 2,800,000 บำท 

จ ำนวน เครื่ อ งส่ งส ำหรั บกำร

ออกอำกำศ 18 ช่องรำยกำร 
18 1 

ต้นทุนทั้งหมด (18 ช่องรำยกำร) 31,500,000 บำท 2,800,000 บำท 

ต้นทุนต่อ 1 รำยกำร ประมำณ 1,750,000 บำท ประมำณ 155,000 บำท 
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7.2.6 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการอ่ืนๆ 

กำรเปลี่ยนผ่ำนของวิทยุกระจำยเสียงจำกระบบแอนะล็อกเป็นดิจิตอลย่อมส่งผลกระทบไม่เพียงแต่

ผู้ประกอบกำรที่ เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจำยเสียงโดยตรง ยังมีบำงธุรกิจที่โดยผลกระทบเช่นกัน เช่น  

ผู้ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์ ซึ่งผลกระทบทำงเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบกำรกิจกำรอุตสำหกรรมยำน

ยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นโอกำสทำงธุรกิจ และต้นทุนกำรลงทุน 

 
รูปที่ 7-12: ผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรอื่นๆ 

โอกาสทางธุรกิจ 

เนื่องจำกกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นใช้เทคโนโลยีในกำรรับ

สัญญำณที่แตกต่ำงจำกเทคโนโลยีในรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ดังนั้นผู้ประกอบ

กิจกำรในอุตสำหกรรมรถยนต์จึงมีโอกำสในกำรปรับมำตรฐำนวิทยุในรถยนต์ให้เป็นระบบดิจิตอลที่มี

คุณภำพสูงกว่ำมำตรฐำนแบบเก่ำ และมีมำตรฐำนของเครื่องวิทยุกระจำยเสียงบนรถยนต์ที่เหมือนกับ

ต่ำงประเทศ  
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รูปที่ 7-13: สถิติอุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนต์ของประเทศไทย 

อัตรำกำรเข้ำถึงวิทยุดิจิตอลในรถยนต์ของประเทศไทยในช่วง 3 ปีแรกคำดว่ำจะมีอัตรำกำรเติบโตที่

ค่อนข้ำงต่ ำ เนื่องจำกควำมครอบคลุมของกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงยังไม่ทั่วถึง รวมไปถึงยังเป็น

ช่วงแรกในกำรเริ่มให้บริกำร แต่ภำยหลังจำกปีที่ 3 ที่ปรึกษำคำดกำรว่ำอัตรำกำรเข้ำถึงวิทยุดิจิตอลในรถยนต์

จะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นจนถึงร้อยละ 46.4 ในปีที่ 15 ท ำให้มีจ ำนวนรถยนต์กว่ำ 12.7 ล้ำนคันที่มีกำรติดตั้ง

วิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล 

 

รูปที่ 7-14: อัตรำกำรเข้ำถึงวิทยุดจิิตอลในรถยนต์ของประเทศไทย 
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ต้นทุนการลงทุน 

กำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเป็นกำรสร้ำต้นทุนให้แก่

อุตสำหกรรมรถยนต์เนื่องจำกผู้ผลิตรถยนต์จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรลงทุนเพ่ิมเพ่ือเปลี่ยนสำยกำรประกอบรถยนต์

ในส่วนของวิทยุกระจำยเสียงในรถยนต์ให้เป็นเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลหรือรองรับ

กำรฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งต้นทุนในส่วนนี้เป็นส่วนที่ผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมรถยนต์

ต้องแบกรับ 

7.2.7 ผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ  

เนื่องจำกประชำชนคือผู้ที่ ใช้บริกำรสื่อวิทยุกระจำยเสียง ซึ่ งกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะส่งผลกระทบแก่ประชำชนเป็นวงกว้ำง โดยหำกพิจำรณำจำกผลกระทบ

ทำงเศรษฐกิจแล้ว จะเห็นได้ว่ำส่วนใหญ่เป็นผลกระทบในแง่ของค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยน เครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียง  

 
รูปที่ 7-15: ผลกระทบต่อประชำชนผู้ใช้บริกำร และหน่วยงำนก ำกับดูแล 
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ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณวิทยุ 

กำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นจะส่งผลให้ประชำชนไม่สำมำรถใช้

เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเดิมได้ ท ำให้ผู้บริโภคจ ำเป็นต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อ

เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล203 ซ่ึงรำคำเริ่มต้นของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลประเภทตั้งโต๊ะโดยรำคำขั้นต่ ำอยู่ที่ประมำณ 600 บำท204 โดยในปีที่ 15 จำกกำรประเมินใน

เบื้องต้นจะมีผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ิมมำกขึ้นเป็น 18,752,000 รำย ส่งผลให้เกิดมูลค่ำของ

กำรซื้อเครื่องรับส่งสัญญำณขั้นต่ ำเป็นจ ำนวนเงิน 11,251 ล้ำนบำทด้วยเช่นกัน ก็ตำมภำระในกำรเปลี่ยน

เครื่องรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงดังกล่ำวเมื่อมีกำรเริ่มระบบรับส่ง สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลอำจส่งผลให้ผู้บริโภคที่มีก ำลังซื้อต่ ำไม่สำมำรถซื้อเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ได ้

7.2.8 ผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐ  

หน่วยงำนภำครัฐนั้น รวมไปถึง รัฐบำล กระทรวงต่ำงๆ และ หน่วยก ำกับดูแล โดยที่ปรึกษำจะสนใจ

หน่วยงำนภำครัฐที่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริกำรวิทยุกระจำยเสียง โดยกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

นั้นส่งผลกระทบทำงเศรษฐกิจในแง่ของรำยได้จำกกำรประมูลคลื่นควำมถี่และค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยใน

กำรสนับสนุนกิจกำรกระจำยเสียง 

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่และค่าธรรมเนียม 

กำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะส่งผลกระทบให้หน่วยงำนภำครัฐมีรำยได้จำก

กำรประมูลคลื่นควำมถ่ี รวมไปถึงรำยได้จำกกำรเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอล โดยหน่วยงำนก ำกับดูแลจะมีรำยได้จำกกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจ ำนวน 85 ล้ำนบำท205 และจำกค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นจ ำนวน 639 ล้ำน

บำท206 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกนโยบำยด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และกำรอนุญำตประกอบกิจกำร 

                                           
203 ที่มำ: http://old.culture.gov.uk/images/publications/CBA_Radio_Switchover_Methodology_Report_July12.pdf 
204 ที่มำ: จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จ ำกัด  

205 ค ำนวณจำกต้นทุนด้ำนคลื่นควำมถ่ีของผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชำติ ที่ประมำณ 4.7 ล้ำนบำทต่อรำย จ ำนวนทั้งสิ้น 18 รำย 
206 รำยได้จำกค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ จ ำนวน 639 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 1. ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรจ ำนวน 256 ล้ำนบำท ค่ำสมทบรำยปีเข้ำกองทุน กทปส. 
จ ำนวน 356 ล้ำนบำท และ 3. ค่ำธรรมเนียมใบค ำขออนุญำตประกอบกิจกำรจ ำนวน 27 ล้ำนบำท 
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ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการกระจายเสียง 

เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอย่ำงมีประสิทธิภำพ หน่วยงำนภำครัฐ

อำจจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกิจกำรกระจำยเสียงในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรสนับสนุนผู้ให้บริกำรโครงข่ำยใน

กำรสร้ำงโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรสนับสนุนผู้เข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสั ญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสื่อสำรและสร้ำงกำรรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ

กำรติดตำมผลกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและปรับปรุงมำตรฐำนกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงให้มีควำมเหมำะสมส ำหรับประเทศไทย เป็นต้น 

7.3 ผลกระทบเชิงสังคมจากการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

รูปที่ 7-16: ผลกระทบจำกกำรเริม่รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสยีงในระบบดิจติอล 
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ในกำรประเมินผลกระทบเชิงสังคมที่ปรึกษำได้จัดท ำกรอบกำรประเมินโดยอิงจำกกรณีศึกษำกำร

วิเครำะห์ผลกระทบเชิงสังคมของ UNESCO207 ต่อบริกำรวิทยุกระจำยเสียง รำยงำนเรื่อง International 

Principles For Social Impact Assessment โดย Frank Vanclay208 และรำยงำนอ่ืนๆ ดังที่ได้กล่ำวไว้แล้ว

ในบทแนวทำงกำรประเมินผลกระทบเชิงสังคม ที่ปรึกษำได้น ำกรอบแนวทำงดังกล่ำ วมำประยุกต์ให้เข้ำกับ

บริบทของสภำพสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีผลกระทบเชิงสังคมใน 5 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเข้ำถึง

ข้อมูล ด้ำนควำมหลำกหลำยของข้อมูล ด้ำนพฤติกรรมของผู้รับสื่อ ด้ำนควำมปลอดภัยของประชำชน และ  

ด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรำยละเอียดผลกระทบที่เกิดขึ้นดังนี้ 

7.3.1 ด้านการเข้าถ งข้อมูล 

แนวคิดบทบำทหน้ำที่สื่อมวลชนของ Danis Mcquail (Danis Mcquail : 79) ที่ได้ให้หลักกำรบทบำท

หน้ำที่ของสื่อสำรมวลชนไว้ในหนังสือ “Theory of Media and Theory of Society” โดยบทบำทอย่ำงหนึ่ง

ของสื่อมวลชนคือ กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (Information) เป็นกำรท ำหน้ำที่ในกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรแก่สังคม

อย่ำงต่อเนื่อง ตรงไปตรงมำ กำรก่อให้เกิดสังคมที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร และได้รับควำมรู้อย่ำง

เท่ำเทียมเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนสังคม กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ครบถ้วนรอบ

ด้ำน ถือเป็นพ้ืนฐำนของประชำธิปไตย ที่สังคมจะสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจบนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่

เพียงพอ ซึ่งวิทยุดิจิตอลสำมำรถเป็นช่องทำงหนึ่งที่ท ำให้สังคมเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วนและรอบด้ำน 

                                           
207ที่มำ : รำยงำนของ UNESCO จัดท ำข้ึนในงำน world radio day 2016 
208ที่มำ : Frank Vanclay (2003) International Principles For Social Impact Assessment, Impact Assessment and Project Appraisal, 21:1, 5-12, DOI: 
10.3152/147154603781766491 
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รูปที่ 7-17: ผลกระทบด้ำนกำรเขำ้ถึงข้อมูล 

การเข้าถ งข้อมูลข่าวสาร 

กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นท ำให้กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงมี

ประสิทธิภำพมำกขึ้นเมื่อเทียบกับบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก ซึ่งท ำให้ประชำชนสำมำรถ

เข้ำถึงและรับข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมีคุณภำพ และครอบคลุมได้ในมุมกว้ำง ซึ่งส่งผลให้กำรเข้ำถึงข้อมูล

ข่ำวสำรของประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลนั้นมีมำกขึ้นและท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่ห่ำงไกลสำมำรถรับรู้

ข้อมูลข่ำวสำรใกล้เคียงกับประชำชนที่อยู่ในเขตตัวเมือง ถือเป็นกำรลดช่องว่ำงทำงข้อมูลระหว่ำงประชำชนใน

เขตเมืองและชนบทให้แคบลง  

นอกจำกนี้ กำรเข้ำถึงที่แพร่หลำยมำกขึ้นจะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มผู้ฟังใหม่ๆ สำมำรถเข้ำถึงและได้รับ

ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตนได้ วิทยุกระจำยเสียงยังสำมำรถส่งเสริม

ควำมคิดให้กับผู้ฟังโดยเฉพำะเด็ก โดยจำกกำรวิจัยของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพพบว่ำ

สื่อวิทยุมีส่วนสร้ำงจินตนำกำรส ำหรับเด็ก209เมื่อเทียบกับสื่อโทรทัศน์แล้ว210 แม้เด็กจะได้รับกำรรับรู้ทั้งกำรฟัง

                                           
209เด็ก  ตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 นิยำมว่ำ “เด็ก” คือ คนที่มีอำยุน้อย และพ.ร.บ.ศำลเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 บัญญัติว่ำ “เด็ก” 
หมำยควำมว่ำ บุคคลอำยุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ 
210ที่มำ : เด็กฟังวิทยุ...สร้ำงจินตนำกำรมำกกว่ำดูทีวี  ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 19 ธันวำคม 2556 
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และกำรเห็นภำพ แต่เด็กจะไม่สร้ำงจินตนำกำรใหม่ ซึ่งกำรรับสำรจำกสื่อวิทยุจะช่วยส่งเสริมให้เยำวชนที่

ต้องกำรกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถพัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ

กว่ำสื่ออ่ืน  

นอกจำกนีก้ำรพัฒนำวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่อำจจะสำมำรถลดช่องว่ำง

ทำงกำรศึกษำได้เช่นกัน ซึ่งในกำรใช้สื่อมวลชนประเภทวิทยุกระจำยเสียงเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและให้บริกำร

ด้ำนกำรศึกษำในประเทศไทยเริ่มมำนำนกว่ำ 50 ปี  ในระยะแรก กระทรวงศึกษำธิกำรได้มอบหมำยให้ศูนย์

เทคโนโลยีกำรศึกษำกรมวิชำกำรเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร เพ่ือลดปัญหำกำรสอนใน

ห้องเรียน ซึ่งสืบเนื่องมำจำกกำรขำดทรัพยำกรทำงด้ำนบุคลำกร รวมไปถึงสื่อกำรเรียนกำรสอนโดยเฉพำะใน

พ้ืนที่ต่ำงจังหวัด วิทยุกระจำยเสียงเป็นเครื่องมือกำรลงทุนที่ต่ ำ แต่มีศักยภำพในด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลได้อย่ำง

ครอบคลุม กำรพัฒนำระบบวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนับเป็นโอกำสของสถำบันกำรศึกษำที่จะส่งต่อ

ควำมรู้ออกไปเผยแพร่อยำ่งทั่วถึงทุกที่ ไม่ว่ำจะอยู่ในพื้นท่ีอย่ำงไกลและยำกต่อกำรเข้ำถึง ด้วยกำรให้ควำมรู้ใน

ลักษณะของกำรเรียนกำรสอนส ำหรับผู้เรียนทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน  และให้สำระควำมรู้

ส ำหรับประชำชนทั่วไปเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน นอกจำกกำรพัฒนำระบบวิทยุเป็นระบบดิจิตอลจะ

ช่วยลดระยะห่ำงทำงควำมรู้ระหว่ำงคนเมืองและต่ำงจังหวัดแล้ว ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำมำรถช่วยแก้ปัญหำ

ในกำรขำดแคลนอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรศึกษำในระบบโรงเรียนได้วิธีหนึ่ง และเป็นช่องทำงของกำรศึกษำในด้ำน

วิชำชีพ รวมไปถึงผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถเข้ำไปศึกษำหำควำมรู้ในสถำนบันกำรศึกษำได้ ตลอดจนผู้ที่พ้นวัยเรียน

มำแล้วจะยังสำมำรถศึกษำควำมรู้เพ่ิมเติมได้ เป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจำกนี้กำรพัฒนำระบบ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นสำมำรถสำมำรถส่งข้อมูลประเภทข้อมูลหรือข้อควำมแทนที่จะเป็น

สัญญำณเสียงเพียงอย่ำงเดียว ส่งผลให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงรูปแบบกำรบริกำรของวิทยุที่มีควำม

หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น เช่นกำรส่งสัญญำณภำพสภำพจรำจรบนถนนผ่ำนหน้ำจอของเครื่องวิทยุกระจำยเสียง

ระบบดิจิตอล หรือรูปแบบภำพนิ่งเพ่ือให้ข้อมูลที่มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้กำรมีข้อมูลข้อควำมแสดง

บนเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงวิทยุระบบดิจิตอลยังสำมำรถเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ของประชำชนได้ เช่น 

ช่องรำยกำรที่น ำเสนอเนื้อหำในแง่ของกำรศึกษำด้ำนภำษำต่ำงประเทศ กำรส่งสัญญำณภำพสำมำรถ

เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจได้มำกยิ่งขึ้น 

กำรเริ่มกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้น นอกจำกเป็นปัจจัยหนึ่งที่อำจจะลด

ช่องว่ำงทำงกำรศึกษำทำงหนึ่งแล้ว กำรเพ่ิมขึ้นของช่องรำยกำรท ำให้ควำมหลำกหลำยของเนื้อหำมำกขึ้นยัง
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ส่งผลต่อรู้เท่ำทันสื่อ (Media Literacy) อีกทำงหนึ่ง กล่ำวคือเนื่องจำกประชำชนสำมำรถเข้ำถึงสื่อได้แล้ว

ควำมสำมำรถในกำรรู้เท่ำทันสื่อก็จะมีกำรพัฒนำไปเรื่อยๆ ท ำให้ผู้บริโภคสื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง

และมีควำมรู้เกี่ยวกับสื่อมำกขึ้น  สิทธิและควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงสื่อเพ่ือที่จะสำมำรถใช้สื่อให้เป็น

ประโยชน์ในกำรแสดงควำมคิดเห็น และทัศนคติ ท ำให้เกิดสังคมแห่งกำรสื่อสำรขึ้นในหลำยๆ รูปแบบ แต่

ในทำงเดียวกัน กำรเข้ำถึงของข้อมูลที่มำกขึ้นประชำชนนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ควบคุมได้ยำกที่จะกรองข่ำวที่ไม่

มีควำมถูกต้องที่อำจเกิดขึ้นได้เนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ้นของช่องรำยกำรที่  ดังเช่นโฆษณำเกินจริง กำรมีควำมรู้เท่ำ

ทันสื่อ (Media Literacy) จึงเป็นเรื่องส ำคัญที่ควรจะด ำเนินควบคู่ไปกับกำรพัฒนำสื่อ 

7.3.2 ด้านความหลากหลายของข้อมูล 

 
รูปที่ 7-18: ผลกระทบด้ำนควำมแพร่หลำยของเนื้อหำข้อมลู 

สังคมปัจจุบันมีควำมหลำกหลำยผสมผสำนมำกขึ้นจำกโลกำภิวัตน์ ซึ่งท ำให้สังคมปัจจุบันนั้นมีคนจำก

ต่ำงชำติต่ำงภำษำ ต่ำงวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันกลุ่มคนในวัฒนธรรมย่อย ผู้ด้อยโอกำส คนชำยขอบ ได้รับ

พ้ืนที่มำกขึ้น ประเด็นของสังคมเพ่ือคนทั้งมวล (Inclusive Society) ก็ถูกหยิบยกขึ้นมำพูดมำกขึ้นรวมถึง

ประเด็นสังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) ที่ก ำลังเป็นควำมท้ำทำยของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน เพ่ือให้วิทยุ

ดิจิตอลสำมำรถตอบโจทย์กลุ่มคนที่มีควำมหลำกหลำยในสังคม รวมถึงสำมำรถเตรียมสังคมให้รับมือกับควำม

ด้านความหลากหลายของขอ้มลู2

2.1 โลกาภวัิตน ์ Globalization)

โลกปัจจุบันที่ถูกเช่ือมโยงด้วยโลจิสติกส์และกำรติดต่อส่ือสำร
ที่แทบจะท ำให้โลกทั้งใบกลำยเป็นหมู่บ้ำนเดียวกัน  global 
village)

ประเทศไทยเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวและชำวต่ำงชำติรวมถึงกำร
รับเอำวัฒนธรรม ข้อมูลข่ำวสำร และแนวคิดจำกต่ำงประเทศ ภำษำ

กำรเพ่ิมข้ึนของจ ำนวนช่องรำยกำรวิทยุที่เกิดจำกกำรพัฒนำวิทยุในระบบ
ดิจิตอลน้ัน เป็นกำรสร้ำงโอกำส และ เพ่ิมช่องทำงในกำรน ำเสนอส่ือสำร
ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมที่มำกขึ้น

2.2 สังคมเพ่ือคนทัง้มวล  Inclusive Society)

2.3 สังคมผู้สงูอาย ุ(Ageing Society)

วัฒนธรรมดั้งเดิมจำกพ้ืนที่ชำยขอบเข้ำสู่เขตเมือง และกำรใช้ชีวิตของ
เขตเมืองเข้ำสู่พ้ืนที่ห่ำงไกล จ งเปรยีบเสมอืนการแลกเปลีย่น
วัฒนธรรมทัง้สองทาง 

สังคมไทยประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีควำมหลำกหลำย
• ชำติพันธ์
• เพศสภำพ
• ผู้คนชำยขอบ

• อำยุ
• ผู้พิกำร
• ผู้ด้อยโอกำส

กำรพัฒนำกิจกำรกระจำยในระบบดิจิตอลน้ันป็นกำรเปิดโอกำสให้กับ
ผู้ประกอบกำรรำยเล็กสำมำรถเข้ำสู่กิจกำรกระจำยเสียง

คนทุกกลุ่มสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นของตนเองได้อย่ำงอิสระเสรีมำกข้ึน

 ประเทศไทยก ำลังอยู่ในช่วงกำรเปล่ียนผ่ำนเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์  Aged Society)

จึงเป็นไปได้มำกว่ำในอนำคตน้ันวิทยุดิจิตอลจะมีเน้ือหำเฉพำะเก่ียวกับ
ผู้สูงอำยุที่มำกข้ึน หรือแม้แต่เป็นกำรเปิดโอกำสให้กับกลุ่มผู้สูงอำยุได้มีสำย
งำนในส่ือกระจำยเสียงมำกข้ึน
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ท้ำทำยต่ำงๆ ได้จ ำเป็นจะต้องค ำนึงถึงเนื้อหำ ที่มีควำมหลำกหลำยและตอบสนองต่อกลุ่มผู้ฟังที่มีควำม

แตกต่ำงหลำกหลำยในสังคม 

7.3.2.1 โลกาภิวัตน์ และความหลากหลายนิยม (cosmopolitanism) 

ในปัจจุบัน โลกำภิวัตน์ ถูกนิยำมด้วยกำรไหลเวียนของปริมำณข้อมูลข่ำวสำร ซึ่งแตกต่ำงจำกอดีตที่

เน้นกำรไหลเวียนของปริมำณกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี และสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็ว โลกเผชิญกับโลกำภิวัตน์ในอีกรูปแบบที่เปลี่ยนไป ผู้คนต่ำงถูกร้อย

เรียงเข้ำด้วยกันผ่ำนตัวกลำงอย่ำงอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มดิจิตอลต่ำงๆ211 เมื่อโลก

ปัจจุบันที่ถูกเชื่อมโยงด้วยโลจิสติกส์และกำรติดต่อสื่อสำรที่แทบจะท ำให้โลกทั้งใบกลำยเป็นหมู่บ้ ำนเดียวกัน 

(Global Village) ประเทศไทยเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวและชำวต่ำงชำติเข้ำมำท ำงำนเป็นจ ำนวนมำก 

รวมถึงกำรรับเอำวัฒนธรรม ข้อมูลข่ำวสำร และแนวคิดจำกต่ำงประเทศ ภำษำ วัฒนธรรมเข้ำมำ  ผู้คนต่ำงถูก

ร้อยเรียงเข้ำด้วยกันผ่ำนสื่อต่ำงๆ โลกำภิวัตนเป็นส่วนหนึ่งที่ท ำใหชีวิตมนุษยเปลี่ยนไปตั้งแตหนวยใหญเชนรัฐ 

บริษัท ไปจนถึงปจเจกบุคคล แต่ปัจจัยที่ได้รับผลกระทบมำกที่สุดจำกโลกำภิวัตน์คือ วัฒนธรรม ควำมคิด วิธี

ชีวิต และสังคมของคนไทย212 สื่อกลำงของข้อมูลเหล่ำนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท ำให้โลกำภิวัตน์ก้ำวกระโดด รวมไป

ถึงวิทยุกระจำยเสียงซึ่ ง เป็นหนึ่ งในสื่อที่ เป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังเป็นกำรสร้ำงโอกำส และเพ่ิมช่องทำงในกำรน ำเสนอ สื่อสำรควำมรู้ควำม

เข้ำใจด้ำนวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมย่อยสู่วัฒนธรรมกระแสหลัก และวัฒนธรรมกระแสหลักสู่วัฒนธรรมย่อย ซึ่ง

ก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และน ำมำสู่ควำมเข้ำใจระหว่ำงกัน ทั้งวัฒนธรรมจำกต่ำงชำติ และ

วัฒนธรรมเมืองและชนบทถือเป็นกำรสนับสนุนให้แง่ของโลกำภิวัตน์ให้ก้ำวกระโดดแต่อย่ำงไรก็ตำม กำรเปิด

กว้ำงทำงวัฒนธรรมผ่ำนสื่อวิทยุ อำจส่งผลให้เกิดกำรครอบง ำของวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน ดังที่เห็นในปัจจุบัน 

กำรเข้ำมำของเพลงสำกล และกระแสเพลง เค-ป็อป ผ่ำนสื่อหลักต่ำงๆ จึงมีควำมเป็นไปได้ที่จะท ำให้ควำม

เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมย่อยนั้นอำจจะค่อยๆ ถูกหลอมรวมไปกับวัฒนธรรมกระแสหลัก หรือเกิดกระแส

วัตถุนิยมท่ีมำกขึ้น213  

 

 

                                           
211ที่มำ : ประชำชำติธุรกิจ โดย ดร.ธนพล ศรีธัญพงศ์ Economic Intelligence Center 
212ที่มำ : ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช นำยกรำชบัณฑิตยสถำน บรรยำยพิเศษเรื่อง ผลกระทบของโลกำภิวัตน์ต่อสังคมไทย ปี 2550 ณ สโมสรทหำรบก ถนนวิภำวดีรังสิต 
213ที่มำ : นำยวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำก สัมนำวิชำกำรผลกระทบของโลกำภิวัตน์ที่มีต่อสังคมไทย ปี 2550 ณ สโมสรทหำรบก ถนนวิภำวดีรังสิต 
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7.3.2.2 สังคมเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive society) 

Inclusive Society หรือ สังคมเพ่ือคนทั้งมวลนั้นเป็นประเด็นใหม่ที่มีกำรพูดขึ้นอย่ำงมำกในสังคม

ปัจจุบัน214และอยู่ในกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศผ่ำนโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่จะเชื่อมต่อกับ

“ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี”215 ซึ่งในแง่ควำมหมำยของสังคมเพ่ือคนทั้งมวลนั้นสำมำรถกล่ำวได้อย่ำงไม่ซับซ้อน

คือ สังคมที่ทุกคนสำมำรถเข้ำมำใช้พ้ืนที่ทำงสังคม และท ำกิจรรมทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียม โดยปรำศจำกกำร

เลือกปฏิบัติ216 ในปัจจุบันสังคมไทยประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีควำมหลำกหลำย ทั้งคนต่ำงชำติพันธุ์ ผู้มีเพศ

สภำพหลำกหลำย คนชำยขอบ ผู้พิกำรรวมไปถึงผู้ด้อยโอกำส ซึ่งกำรพัฒนำวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

นั้นถือเป็นปัจจัยหนึ่งในกำรเพ่ิมควำมเท่ำเทียมกันในสังคมมำกขึ้น ซึ่งถือเป็นกำรสนับสนุนแนวคิดของสังคม

เพ่ือคนทั้งมวล (Inclusive Society) อีกทำงหนึ่งเนื่องจำกบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถ

เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรให้กับผู้คนทุกกลุ่มได้น ำเสนอควำมคิดได้อย่ำงอิสระเสรี แต่ในทำงเดียวกัน กำรเริ่ม

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นควรมีกำรจัดกำรรวมไปถึงกฎเกณฑ์กำรคัดเลือกเนื้อหำใน

กำรออกอำกำศอย่ำงรัดกุม เนื่องจำกกำรจัดกำร และกฎเกณฑ์นั้นมีควำมส ำคัญต่อผลกระทบทำงสังคมอย่ำง

มำก หำกมีกำรจัดกำรที่ไม่ดีจะท ำให้เนื้อหำส่วนใหญ่ที่น ำเสนอผ่ำนสื่อบริกำรวิทยุกระจำยเสียงเป็นกระแสหลัก 

โดยอำจจะท ำให้โอกำสในกำรในกำรแสดงควำมเห็นของประชำชนที่ไม่ใช่กลุ่มหลักนั้นน้อยลง ส่งผลให้ช่องว่ำง

ระหว่ำงกลุ่มที่อยู่ในกระแสหลักกับกลุ่มคนที่อยู่นอกกระแสนั้นมีควำมห่ำงกันมำกยิ่งข้ึน 

7.3.2.3 สังคมผู้สูงอายุ (aging society)  

สังคมผู้สูงอำยุหมำยถึง สังคมท่ีมีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพ้ืนที่ต่อประชำกรทุกช่วงอำยุใน

พ้ืนที่เดียวกัน ในอัตรำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือมีประชำกรอำยุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพ้ืนที่

ต่อประชำกรทุกช่วงอำยุในพ้ืนที่เดียวกัน ในอัตรำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 7 ขึ้นไป217 ประเทศไทยก ำลังอยู่

ในช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งหมำยถึง สังคมที่มีประชำกรอำยุ  

60 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพ้ืนที่ต่อประชำกรทุกช่วงอำยุในพ้ืนที่เดียวกัน ในอัตรำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 20 

ขึ้นไป หรือมีประชำกรอำยุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพ้ืนที่ต่อประชำกรทุกช่วงอำยุในพ้ืนที่เดียวกัน ในอัตรำ

เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 14 ขึ้นไป โดยจำกข้อมูลจำกรำยงำน United Nations World Population 

                                           
214ที่มำ กำรประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติครั้งที่ ๓ เมื่อปลำยปีที่แล้ว และสมัชชำปฏิรูประดับชำติ ครั้งที่ ๑ โดย อนรรฆ พิทักษ์ธำนิน นักวิชำกำรอิสระ 
215ที่มำ : ไทยรัฐ วันอังคำรที่ 6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 
216ที่มำ : กำรประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติครั้งที่ ๓ เมื่อปลำยปีที่แล้ว และสมัชชำปฏิรูประดับชำติ ครั้งที่ ๑ โดย อนรรฆ พิทักษ์ธำนิน นักวิชำกำรอิสระ 
217ที่มำ : มลูนิธิพัฒนำงำนผู้สูงอำยุ 
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Ageing พบว่ำ หลังจำกปี 2552 ประชำกรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอำยุมีจ ำนวนมำกกว่ำประชำกร

ในวัยแรงงำน และในปี 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศำสตร์ที่ประชำกรเด็กน้อยกว่ำผู้สูงอำยุ สถำนกำรณ์นี้เป็น

ผลมำจำกกำรลดภำวะเจริญพันธ์อย่ำงรวดเร็ว และกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องของระดับกำรตำยของประชำกร ท ำ

ให้จ ำนวนและสัดส่วนประชำกรสูงอำยุของไทยเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 218นั่นหมำยควำมว่ำ ตลำดในส่วนของ

ผู้สูงอำยุนับวันจะขยำยตัวเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับบริษัท อสมท จ ำกัดได้

พบว่ำ สัดส่วนของผู้ฟังที่มีอำยุ 30-40 ปีมีสัดส่วนที่มำกขึ้นเรื่อยๆ กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยดิจิตอล

นั้นคำดว่ำจะมีกำรเริ่มใช้ระบบจริงในปีที่ 6 หลังกำรมีเริ่มแผนพัฒนำ หรือประมำณปี พ.ศ. 2566 จึงเป็นไป

ได้มำกว่ำช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในอนำคตนั้นจะมีเนื้อหำเฉพำะเกี่ยวกับผู้สูงอำยุที่มำก

ขึ้นซึ่งในปี 2573 ซึ่งจะมีประชำกรที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีถึงร้อยละ 26.7 ของประชำกรทั้งหมดหรือประมำณ 

17.6 ล้ำนคน219 ซึ่งท ำให้กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นจะเป็นประโยชน์ทั้ งใน

ด้ำนของกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรที่จะก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุทำงหนึ่ง และเป็นกำรให้ควำมรู้กับ

ประชำชนเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอำยุอีกทำงหนึ่ง 

 
รูปที่ 7-19: กำรคำดกำรจ ำนวนผูสู้งอำยุในประเทศไทย 

 

                                           
218ที่มำ : มลูนิธิพัฒนำงำนผู้สูงอำยุ 
219ที่มำ : ตัวชี้วัดส ำคัญด้ำนสังคม พ.ศ. 2558 จำกส ำน้กงำนสถิติแห่งชำติ 
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7.3.3 ด้านพฤติกรรม 

ในอดีต สื่อนั้นเป็นตัวกลำงที่สำมำรถก ำหนดทิศทำงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้รับสื่อได้อย่ำงมีนัยยะ

ส ำคัญ ในภำวะที่สังคมเกิดควำมแตกแยกทำงควำมคิด ท ำให้สังคมคำดหวังว่ำสื่อมวลชนจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ

เข้ำมำช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ช่วยบรรเทำเยียวยำปัญหำต่ำงเพ่ือก่อให้เกิดควำมสงบสุขขึ้นให้กับสังคม

ได้ ในขณะเดียวกันสื่อมวลชนยังถูกมองว่ำเป็นสถำบันที่ทรงอิทธิพลในกำรก ำหนดทิศทำงกำรรับรู้ของคนใน

สังคม ประเด็นในด้ำนพฤติกรรมของผู้รับสื่อจึงเป็นประเด็นที่มีผลต่อผลกระทบต่อด้ำนสังคมที่น่ำสนใจ  

 
รูปที่ 7-20: ผลกระทบด้ำนพฤติกรรม และทัศนคต ิ

ผลกระทบทางพฤติกรรม 

สื่อนั้นส่งผลต่อพฤติกรรม และทัศนคติ ซึ่งผลกระทบทำงสังคมนี้ได้รับกำรยอมรับเป็นวงกว้ำง และมี

ทฤษฏีรองรับ เช่น ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคม (Social-Learning Theory)220 ซึ่งให้แนวคิดไว้ว่ำ แม้เด็กและ

ผู้ใหญ่จะไม่ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมบำงอย่ำง แต่ก็สำมำรถเรียนรู้ได้โดยกำรเลียนแบบซึ่งไม่ว่ำสื่อที่ประชำชน

ได้รับสำรจะเป็นภำพ หรือเสียง ก็สำมำรถก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ หรือ ทฤษฎีกำรอบรมสั่งสอน 

                                           
220ที่มำ : อัลเบิร์ต แบนดูรำ (Albert Bandura, 1986)  นักจิตวิทยำร่วมสมัย (An Contemporary Phychologist) ณ มหำวิทยำลัยแสตนด์ฟอร์ด (Stanford University) 

ด้านพฤตกิรรม3

ผลกระทบตอ่พฤตกิรรม

ส่ือน้ันส่งผลต่อพฤติกรรม และทัศนคติ ซ่ึงผลกระทบทำงสังคมน้ีได้รับกำรยอมรับเป็นวงกว้ำง และมีทฤษฏีรองรับ 

ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคม  Social-Learning theory) ทฤษฎีกำรอบรมส่ังสอน  Cultivation Theory)
“ส่ือสำมำรถก่อให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่”

“กำรสัมผัสกับส่ือกระแสหลัก  Mainstream media) 
น้ัน เปรียบเสมือนกำรได้รับกำรปลูกฝังทัศนคต”ิ

ในอดีตวิทยุกระจำยเสียงน้ันเป็นส่ือที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ค่ำนิยม 
และรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่ำงมำก

วิทยุกระจำยเสียงน้ันเป็นส่ือที่เปิดรับง่ำยที่สุด เพรำะ
แม้กระทั่งผู้ไม่รู้หนังสือก็สำมำรถท ำควำมเข้ำใจได้

ปัจจุบัน กำรเข้ำมำของส่ือต่ำง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
ท ำให้บทบำทของวิทยุน้ันลดลงไปอย่ำงมำก

ประชำชนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังหรือยึดติดกับส่ือใดส่ือหน่ึงเพียงอย่ำงเดียว จึงท ำให้บทบำทของวิทยุกระจำยเสียงไม่ได้เลือนหำยไป และยังมีควำมส ำคัญใน
แง่ของกำรบริกำรสำธำรณะ

กำรเร่ิมรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอำจเป็นปัจจัย
หน่ึงที่ท ำให้เกิดผลกระทบทำงด้วยพฤติกรรมของผู้รับส่ือได้มำกยิ่งข้ึน
ในแง่ของ

• เน้ือหำที่มีควำมหลำกหลำย
• ควำมครอบคลุม
• สัญญำณภำพ
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(Cultivation Theory)221ทฤษฎีนี้กล่ำวถึงกำรสัมผัสกับสื่อกระแสหลัก (Mainstream media) เปรียบเสมือน

กำรได้รับกำรปลูกฝังทัศนคติ โดยเฉพำะในกลุ่มวัยรุ่นที่สำมำรถรับเอำทัศนคติและพฤติกรรมใหม่ๆที่แตกต่ำง

จำกที่เคยรับรู้มำได้ ซึ่งบำงพฤติกรรมที่มีอยู่เดิมอำจถูกเร่งให้เด่นชัดขึ้น หรือถูกกดให้น้อยลงโดยอิทธิพลของสื่อ

ได้ และมีอีกหลำยทฤษฏีที่กล่ำวถึงผลกระทบทำงสังคมซึ่งเป็นไปได้ทั้งในขนำดของปัจเจกบุคคลจนไปถึงกำร

เปลี่ยนแปลงทำงสังคมขนำดใหญ่  

ในอดีตวิทยุกระจำยเสียงนั้นเป็นสื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ค่ำนิยม และรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของคน

ไทยเป็นอย่ำงมำก หนึ่งในปัจจัยที่ท ำให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงนั้นสำมำรถก ำหนดหรือน ำพฤติกรรมของผู้รับ

สื่อได้ อำจเป็นเพรำะ วิทยุกระจำยเสียงนั้นเป็นสื่อที่เปิดรับง่ำยที่สุด เพรำะแม้กระทั่งผู้ไม่รู้หนังสือก็สำมำรถท ำ

ควำมเข้ำใจได้ สื่อวิทยุคือสื่อที่สำมำรถเข้ำถึงอำรมณ์ รวมทั้งมีกำรสื่อสำรกับประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง แต่ใน

ปัจจุบัน กำรเข้ำมำของสื่อต่ำงๆ เช่น อินเทอร์เน็ตท ำให้บทบำทของวิทยุนั้นลดลงไปอย่ำงมำก  จำกผลกำร

ส ำรวจของบริษัท เซอร์เคิล222 ในกำรรับฟังวิทยุพบว่ำ ในกำรรับฟังวิทยุพบว่ำ มีกำรรับฟังวิทยุผ่ำนเครื่องรับ

น้อยลง จำกในปี พ.ศ. 2558 มีกำรรับฟังวิทยุผ่ำนเครื่องรับร้อยละ 60 แต่ในปี พ.ศ. 2559 มีกำรรับฟังวิทยุ

ผ่ำนเครื่องรับลดลงเหลือร้อยละ 31 ในขณะเดียวกัน กำรรับฟังเพลงผ่ำนสมำร์ทโฟนหรืออินเตอร์เน็ทเพ่ิมขึ้น

อย่ำงเห็นได้ชัด จำกในปี พ.ศ.2558 มีผู้บริโภคฟังเพลงผ่ำนอินเตอร์เน็ทหรือสมำร์ทโฟนเพียงร้อยละ 2 แต่ในปี 

พ.ศ. 2559 พบว่ำเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 58 ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ แต่เนื่องจำกประชำชนใน

ปัจจุบันเปิดรับข้อมูลที่มีหลำกหลำย จึงยังท ำให้วิทยุกระจำยเสียงยังคงมีบทบำท โดยเฉพำะในแง่ของกำร

บริกำรสำธำรณะ แต่อย่ำงไรก็ตำมบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระดับชุมชนค่อนข้ำงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่ำง

มำกโดยเฉพำะพ้ืนที่ชำยขอบที่สื่ออ่ืนยำกต่อกำรเข้ำถึง กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลนั้นอำจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้เกิดผลกระทบทำงด้วยพฤติกรรมของผู้รับสื่อได้มำกยิ่งขึ้น ด้วยเนื้อหำที่มี

ควำมหลำกหลำย ครอบคลุมและควำมแปลกใหม่ในด้ำนของสัญญำณภำพ 

7.3.4 ด้านความปลอดภัยของประชาชน  

กิจกำรกระจำยเสียงเป็นกิจกำรที่มีควำมส ำคัญต่อประชำชนในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และ 

ควำมเป็นอยู่ของประชำชน กำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะช่วยส่งผลให้  

                                           
221ที่มำ : จอร์จ เกิร์บเนอร์ (Gerbner, อำงถึงใน ถิรนันท อนวัชศิริวงศ, 2548, น. 214) 
222ที่มำ : บริษัท เซอร์เคิล จ ำกัด ประกอบกิจกำรประเภทกำรวิจัยตลำดและกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน (ประชำมติ) 
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กำรเข้ำถึงของข้อมูลครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรในภำวะวิกฤติและเหตุฉุกเฉินนั้นมี

ควำมส ำคัญอย่ำงมำก 

 
รูปที่ 7-21: ผลกระทบด้ำนควำมปลอดภัยของประชำชน 

7.3.4.1 ความปลอดภัยสาธารณะ 

ตั้งแต่อดีตกำรสื่อสำรไร้สำยหรือด้วยคลื่นวิทยุจึงเป็นส่วนส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมมั่นคงของประเทศ 

ปัจจุบันก็มีกำรน ำควำมถี่ใช้ร่วมสำธำรณะไปใช้งำนบ้ำงส ำหรับกำรสื่อสำรข้อมูล แบบไร้สำยในภำวะฉุกเฉิน 

เช่นกำรใช้วิทยุสมัครเล่นในปฏิบัติกำรกู้ภัยต่ำงๆ ควำมปลอดภัยสำธำรณะเป็นส่วนส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิต

อย่ำงปกติสุขของสังคมทั่วไป กำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมพยำยำมในกำรลดควำมสูญเสียจำกเหตุภัย

ต่ำงๆจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นในสังคม อุปกรณ์สื่อสำรได้ถูกน ำมำใช้งำนในกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรสูญเสียใน

หลำกหลำยรูปแบบ เช่นในอดีตได้มีกำรน ำกำรสื่อสำรไร้สำยที่ใช้คลื่นควำมถี่ใช้ร่วมสำธำรณะส ำหรับระบบเฝ้ำ

ระวังเตือนภัย223 บริกำรวิทยุกระจำยเสียงเองก็เป็นหนึ่งในสื่อที่คอยเฝ้ำระวังในด้ำนควำมปลอดภัยสำธำรณะ

และใช้ร่วมกับเครื่องมือในกำรสื่อสำรประเภทอ่ืนๆ เช่น วิทยุคมนำคมที่ปัจจัยมีเครือข่ำยของวิทยุสื่อสำร-

                                           
223ที่มำ : รำยงำนกำรศึกษำเทคโนโลยีส ำหรับคลื่นควำมถ่ีใช้ร่วมสำธำรณะ, คณะอนุกรรมกำรศึกษำและจัดท ำข้อมูลกำรใช้คลื่นควำมถ่ีเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ, กันยำยน 2553 
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หน่วยงำนรำชกำร เครือข่ำยกู้ภัย มูลนิธิ องค์กรเอกชน ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต ทุกเขตในทั่ว

ประเทศ224  

 ในปัจจุบันสำมำรถน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรยกระดับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ภำคสนำม และเปลี่ยนจำกกำรแก้ไขสถำนกำรณ์หลังเกิดเหตุมำเป็นกำรป้องกันก่อนเกิดเหตุมำก

ขึ้น225ในอดีต กำรรักษำควำมปลอดภัยสำธำรณะแบบดั้งเดิม (Traditional Public Safety) โดยมีกำรสื่อสำร

แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่ำนช่องทำงกำยภำพ ช่องทำงโทรศัพท์ และปฏิบัติงำนโดยใช้เอกสำรเป็นหลัก แต่เมื่อมีกำร

พัฒนำของเทคโนโลยีที่มำกข้ึนแล้วจึงได้มีกำรพัฒนำของกำรปฏิบัติกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำคสนำม เป็นกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยสำธำรณะเชิงรับ โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนด้ำนข้อมูล (Responsive Public Safety) เป็นกำร

น ำอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ (mobile device) มำสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำคสนำม226 เพ่ือเพ่ิม

ควำมคล่องตัวและสำมำรถสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนผ่ำน

ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปัจจุบันวิทยุกระจำยเสียงมีบทบำทในกำรรักษำควำมปลอดภัยสำธำรณะเช่น ช่อง 

จส.100 ทีไ่ม่เพียงให้บริกำรด้ำนข่ำวสำรและกำรจรำจรแก่ผู้ฟังรำยกำรทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หำก

ยังพัฒนำเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือให้บริกำรและควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุไปทั่ว

ประเทศไทย227หนึ่งในหน้ำที่หลักของวิทยุกระจำยเสียงนั้นเดิมเพ่ือประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคัญท ำให้เมื่อมี

กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นเป็นกำรช่วยเสริมกำรท ำงำนภำคสนำมให้มีควำม

สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้นด้วยควำมครอบคลุมและเสถียรกว่ำบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเพ่ือ

ส่งเสริมให้เกิดควำมปลอดภัยสำธำรณะที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

7.3.4.2 ระบบการเตือนภัยพิบัติ (Emergency Warning System)) 

จำกสถิติของกำรเกิดภัยพิบัติย้อนหลังของประเทศไทยนั้นพบว่ำในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยจะต้องสูญเสีย

เงินเพ่ือชดเชยควำมเสียหำยสูงถึงปีละประมำณ 9,279 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นมูลค่ำควำมเสียหำยจำกอัคคีภัย

เฉลี่ยปีละ 1,414 ล้ำนบำท อุทกภัย 6,721 ล้ำนบำท วำตภัย 105 ล้ำนบำท และภัยแล้ง 1,038 ล้ำนบำท228

                                           
224ที่มำ : กระทรวงยุติธรรม 
225ที่มำ : Digital government of Thailand 
226ที่มำ : Digital government of Thailand 
227ที่มำ : Creative Thailand โดยศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
228ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ มูลค่ำควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ ระหว่ำงปี 2554 - 2558 
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นอกจำกนี้ประเทศไทยยังเกิดภัยพิบัติเฉลี่ยปีละ 10 ครั้ง229 ซึ่งในแต่ละปีต้องเผชิญกับภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่

หลำกหลำยและมีควำมเสียหำยทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่ำงมำก จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงำนที่มี

ภำรกิจด้ำนกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติเป็นกำรเฉพำะ เพ่ือให้ประชำชนและทุกภำคส่วนของประเทศ

เกิดจิตส ำนึกและควำมตระหนักรู้ เตรียมพร้อมรับมือได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์ ทันต่อเวลำ และลดควำมเสียหำย

จำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติลงได้ ถึงแม้ว่ำประเทศไทยจะมีกำรจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติในปี พ.ศ. 2547 

เพ่ือคอยแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยพิบัติเพ่ือให้ประชำชนระมัดระวังหรืออพยพได้ทันท่วงที  และไม่ตื่นตระหนกจำก

ข่ำวลือต่ำงๆ ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์และสถำนที่ของกำรเกิดภัยพิบัติ  แต่ควำม

ครอบคลุมและควำมเร็วในกำรเตือนภัยของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นยังไม่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเต็ม

ประสิทธิภำพ และมีควำมล่ำช้ำ ในกำรส่งข้อมูลเตือนภัยไปถึงประชำชนในพ้ืนที่นั้นอำจใช้ระยะเวลำมำกถึง

หนึ่งวัน230 กำรประสำนข้อมูลผ่ำนสถำนีโทรทัศน์หรือสถำนีวิทยุในกำรกระจำยข่ำวเตือนภัยเป็นอีกหนึ่ง

ทำงเลือกในกำรเตือนภัยที่มีควำมรวดเร็ว ซึ่งสำมำรถกระจำยข่ำวสำรได้ภำยในเวลำ 2-5 นำที231 ซึ่งหำกมีกำร

พัฒนำระบบวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่มีควำมครอบคลุมมำกกว่ำและคุณภำพเสียงที่ดีกว่ำ ท ำให้กำร

ส่งข้อมูลนั้นชัดเจนและถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญในกำรสื่อสำรข้อมูลในยำมที่เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมไปถึงควำม

รวดเร็วของข้อมูลที่มีสูงกว่ำด้วยควำมสำมำรถของกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระดับชำติ กำรส่งข้อมูลที่มี

ประสิทธิภำพ รวดเร็ว และครอบคลุมกว่ำอำจเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำมำรถบรรเทำจ ำนวนควำมเสียหำย รวมไปถึง

กำรรับมือและตอบโต้ต่อสถำนกำรณ์วิกฤติได้อย่ำงทันท่วงที เพ่ือลดผลกระทบและควำมสูญเสียได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพที่สุด นอกจำกนี้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงยังมีควำมสำมำรถในกำรเตือนภัยประชำชนโดยกำร

บังคับเครื่องวิทยุเพ่ือให้เตือนภัยประชำชนไม่ว่ำเครื่องวิทยุในระบบดิจิตอลนั้นจะถูกใช้งำนอยู่หรือไม่ก็ตำม โดย

เครื่องวิทยุที่เปิดใช้บริกำรอยู่จะถูกเปลี่ยนคลื่นไปยังสถำนีที่มีกำรเตือนภัยอยู่โดยอัตโนมัติ ในขณะที่เครื่องวิทยุ

ที่ไม่ได้ถูกใช้งำนอยู่แต่อยู่โหมดสแตนด์บำย (Standby mode) จะถูกเปิดขึ้นและถูกเปลี่ยนคลื่นไปยังสถำนีที่มี

กำรเตือนภัยอยู่โดยอัตโนมัติ อีกทั้งระบบกำรเตือนภัยเฉพำะพ้ืนที่ที่บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

นั้นสำมำรถท ำได้ จะส่งผลให้ประชำชนในพื้นท่ีได้รับข้อมูลและรำยละเอียดที่มำกขึ้น 

                                           
229ที่มำ : ศูนย์อ ำนวยกำรบรรเทำสำธำรณภัย กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
230ที่มำ: บทสัมภำษณ์นำยสมิทธ ธรรมสโรช อดีตประธำนกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ (ศภช.) โดยส ำนักข่ำว Thai PBS ณ วันที่ 12 ม.ค.2560 
231ที่มำ: บทสัมภำษณ์นำยสมิทธ ธรรมสโรช อดีตประธำนกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ (ศภช.) โดยส ำนักข่ำว Thai PBS ณ วันที่ 12 ม.ค.2560 
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รูปที่ 7-22: มูลค่ำควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 - 2558 

7.3.5 ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดังจะเห็นจำกยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปีซึ่งเป็นแผนพัฒนำของประเทศไทยนั้นได้กล่ำวถึงยุทธศำสตร์

ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 232  ดังนั้นกำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นประเด็นที่จะต้องถูกหยิบยกขึ้นมำ

พิจำรณำเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อสังคม  

                                           
232ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

มูลค่าความเสยีหายจากภยัธรรมชาต ิระหว่างป  พ ศ             
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 ท่ีมำ: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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รูปที่ 7-23: ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 

7.3.5.1 ความเป นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำพรวม ซึ่งในกิจกำร

กระจำยเสียงจะแบ่งกำรใช้พลังงำนออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1. กำรใช้พลังงำนในระบบส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียง (Transmission System) และ 2. กำรใช้พลังงำนในระบบระบำยควำมร้อน (Cooling 

Effort) 

ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอลท ำให้อุปกรณ์ส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังใช้พลังงำนน้อยกว่ำอุปกรณ์ส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อกเมื่อเปรียบเทียบในจ ำนวนของช่องรำยกำรที่เท่ำกัน ดังนั้นกำรเปลี่ยนโครงข่ำยรับสัญญำณ

เป็นระบบดิจิตอลทั่วประเทศจะเป็นกำรช่วยลดพลังงำนในภำพรวมของประเทศ233 เมื่อเทียบกับกำรให้บริกำร

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 1 ช่องรำยกำรที่จะต้องใช้ 1 เสำสัญญำณ ในขณะที่กำรส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงได้ถึง 18 ช่องรำยกำรต่อ 1 

                                           
233 ที่มำ: http://old.culture.gov.uk/publications/CBA_Radio_switchover_Methodology_Report_July12.pdf 
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โครงข่ำย ดังนั้นกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะสำมำรถประหยัดพลังงำนในกำรส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงได้มำกถึง 41 เท่ำ234 

นอกจำกกำรใช้พลังงำนในระบบส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง (Transmission System) แล้ว ยัง

จ ำเป็นต้องมีห้องเย็นเพ่ือปรับอุณหภูมิเพ่ือไม่ให้เครื่องส่งสัญญำณเกิดอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไป ซึ่งในกำรปรับ

อุณหภูมินี้ จ ำเป็นต้องมีกำรใช้พลังงำนในระบบระบำยควำมร้อน (Cooling Effort) ทั้งนี้เมื่อเทียบกับกำรส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกที่จะต้องใช้โครงข่ำย 1 โครงข่ำยส ำหรับกำรบริกำรช่องรำยกำร 

1 ช่อง ดังนั้นกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่สำมำรถส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงได้ถึง 

18 ช่องรำยกำรต่อ 1 โครงข่ำยจึงสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับอุณหภูมิได้ดีกว่ำ อีกทั้งท ำให้มีกำรใช้

พ้ืนที่ของห้องปรับอุณหภูมิเครื่องส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงที่เล็กลงได้ ดังนั้นท ำให้ต้องใช้พลังงำนในกำร

ปรับอุณหภูมิเครื่องส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลน้อยกว่ำเครื่องส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ระบบแอนะล็อกถึง 18 เท่ำ  

หำกเปลี่ยนกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิตอล ประเทศไทยจะ

สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนต่อปีได้ประมำณ 32 เท่ำ ซึ่ งกำรใช้พลังงำนที่ลดลงส่งผลถึงกำรปล่อย 

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจน 235อันเป็นมลพิษจำกกำรเผำไหม้

พลังงำนที่ลดลง น ำไปสู่กำรเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชำชนประกำรหนึ่ง และจะเห็นได้ว่ำกำรลดลงของ

คำร์บอนไดออกไซด์นั้นยังช่วยเรื่องกำรรับมือกับภำวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นพันธกิจของประเทศไทยที่มีต่อ

ประชำคมโลกได้อีกประกำรหนึ่ง 

7.3.5.2 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ในปัจจุบันปัญหำอิเล็กทรอนิกส์ได้กลำยมำเป็นประเด็นทำงสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกตื่นตัวในกำรรับมือ

มำกยิ่งขึ้น เนื่องด้วยควำมหลำกหลำยของเทคโนโลยีที่มีพัฒนำกำรอย่ำงรวดเร็วส่งผลให้ ในประเทศไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 มีจ ำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ย 380,605 ตันต่อปี หรือเพ่ิมขึ้นประมำณ

ร้อยละ 2.2 ต่อปีซึ่งคิดเป็นเกือบ 3 เท่ำของขยะมูลฝอย236 โดยเฉพำะโทรศัพท์มือมีปริมำณสูงมำกถึง 9.2 ล้ำน

เครื่อง ซึ่งถือว่ำมำกเป็นอันดับ 1 รองลงมำคืออุปกรณ์เล่นภำพ/เสียง รวมไปถึงเครื่องรับฟังวิทยุกระจำยเสียง

                                           
234 ที่มำ: Economic Advantage of DAB+ โดย GatesAir 

235ที่มำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลังงำน 
236 ที่มำ: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
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ซึ่งมีปริมำณถึง 3.3 ล้ำนเครื่อง ซึ่งจำกกำรส ำรวจ ประเทศไทยมีครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญำณวิทยุมำกถึง 

11,087,024 ครัวเรือน โดยอันดับ 1 นั้นเป็นวิทยุแบบตั้งโต๊ะถึงร้อยละ 50.28 และวิทยุในรถยนต์มำกเป็น

อันดับสอง คิดเป็นร้อยละ 48.41 ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ประชำชนใช้ในกำรรับฟังวิทยุ อันดับ 3 คือ

โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรับฟังผ่ำนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 31.29 ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ประชำชนใช้

ในกำรรับฟังวิทยุ237 ซึ่งจำกสัดส่วนดังกล่ำวจะได้เห็นได้ว่ำมีสัดส่วนที่เกินร้อยละ 100 ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่

ประชำชนใช้ในกำรรับฟังวิทยุ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำประชำกรไทยที่รับฟังวิทยุกระจำยเสียงมีพฤติกรรมกำรรับฟัง

วิทยุกระจำยเสียงที่มำกกว่ำ 1 ช่องทำง ซึ่งในกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล อำจจะ

ท ำให้ประชำชนมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใหม่ ท ำให้เครื่องรับสัญญำณ 

แอนะล็อกบำงส่วนกลำยเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่โรงงำนในประเทศไทยที่มีกระบวนกำรคัดแยกและ

บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์มีจ ำนวนน้อยสวนทำงกับปริมำณซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เศษที่เหลือของขยะอิเล็กทรอนิกส์จะถูกน ำไปท ำลำยโดยกำรเผำหรือฝัง

กลบ ทั้งนี้กำรเผำและท ำลำยขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ถูกสุขลักษณะย่อมก่อให้เกิดปัญหำต่อสิ่งแวดล้อม 

ชุมชน และต่อสุขภำพ รวมทั้งควำมปลอดภัยในกำรประกอบอำชีพของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของสำรพิษประเภทโลหะหนักที่มีมำก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอทแคดเมียม 

สำรหนู ก ำมะถัน และสำรเคมีอีกเป็นจ ำนวนมำก 

7.4 สรุปผลการประเมินและแนวทางการบรรเทาผลกระทบเชิงลบ 

กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมทั้ง

ในเชิงบวกและเชิงลบต่อหลำยภำคส่วน ส ำหรับกำรประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจ  ที่ปรึกษำได้

ประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิตรำยกำร 

ผู้ให้บริกำร ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์ ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ผู้ประกอบกำรอ่ืนๆ 

ประชำชนผู้ใช้บริกำร และหน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแล โดยมีรำยละเอียดของผลกำรประเมิน 

สรุปได้ดังนี้238 

                                           
237 ที่มำ: รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยตัวชี้วัดและกำรส ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรโทรทัศน์และบริกำรกระจำยเสียง โดยส ำนักงำน กสทช. ณ ปี พ .ศ . 2560 

238 โดยเป็นกำรประเมินผลกระทบในระยะเวลำ 15 ปี  
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวม 

กำรเพิ่มมูลค่ำ GDP ของ
ประเทศไทย 

เชิงบวก 

- ก่อให้เกิดกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของมูลค่ำ GDP ของประเทศไทยได้ประมำณ 24,676 ล้ำนบำท จำกกำร
เริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

กำรใช้คลื่นควำมถี่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

เชิงบวก 

- เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้คลื่นควำมถี่มำกข้ึน 
- สำมำรถน ำคลื่นควำมถี่วิทยุท่ีว่ำงลงจำกกำรยุติกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบแอนะล็อกมำจัดสรรใหม่ให้

เกิดประโยชน์ 

กำรสร้ ำ งงำนในกิจกำร
กระจำยเสียง 

เชิงบวก  

- เกิดกำรสร้ำงงำนท่ีมำกขึ้นจำกแยกโครงสร้ำงกิจกำรกระจำยเสียง 
- สร้ำงงำนในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องและเกิดผู้ประกอบกิจกำรใหม่ๆ เนื่องจำก DAB+ ยังไม่เป็นที่แพร่หลำยใน

ประเทศไทย 

ผู้ผลิตรำยกำร โอกำสทำงธุรกิจ เชิงบวก  

- โอกำสในกำรเผยแพร่เนื้อหำรำยกำรของตนมำกยิ่งขึ้น 
- สำมำรถเลือกออกอำกำศเนื้อหำรำยกำรของตนในช่องรำยกำรระดับชำติ และช่องรำยกำรระดับท้องถิ่น 
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กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม เชิงลบ 

- กำรแข่งขันที่สูงข้ึน 
- ต้นทุนในกำรพัฒนำรูปแบบของเนื้อหำท่ีเพิ่มขึ้น 

แนวทำงกำรบรรเทำ 

- กสทช. ควรพิจำรณำปัจจัย“จ ำนวนผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง”ให้มีควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำด 
ขนำดของอุตสำหกรรม และกำรแข่งขันในตลำด เพื่อรักษำระดับของผลตอบแทนที่ผู้ผลิตรำยกำรจะได้รับ 

ผู้ให ้
บริกำร 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ 
กำรรำยเก่ำ 

โอกำสทำงธุรกิจ เชิงบวก  

- ผู้ประกอบกำรรำยเก่ำสำมำรถให้บริกำรทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มฐำนลูกค้ำให้สูงข้ึน 
- มีโอกำสในกำรขยำยรูปแบบของบริกำรให้มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น 
- เกิดบริกำรเสริมใหม่ๆ ซึ่งมีทั้งบริกำรประเภทเสียงและประเภทข้อมูล และอำจน ำไปสู่กำรพัฒนำในรูปแบบกำร

โฆษณำผ่ำนสื่อวิทยุ 

กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม เชิงลบ 

- กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมที่สูงขึ้นเนื่องจำกมีกำรเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่เข้ำสู่ตลำด 
- ส่วนแบ่งตลำด และส่วนแบ่งมูลค่ำโฆษณำของผู้ประกอบกำรเดิมมีแนวโน้มลดลง  

แนวทำงกำรบรรเทำ  

- กสทช. ควรพิจำรณำปัจจัย“จ ำนวนผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง”ให้มีควำมเหมำะสมกับกำรแข่งขัน และส่วนแบ่ง
ตลำดที่ผู้ประกอบกำรจะได้รับ  
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ต้นทุนกำรลงทุน มีกำรลงทุนที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเดิม ได้แก่ 

- ต้นทุนอุปกรณ์อยู่ที่ประมำณ 900,000 – 1,000,000 บำทต่อช่องรำยกำรส ำหรับผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร
วิทยุกระจำยเสียงระดับชำติและระดับท้องถิ่น 

- ต้นทุนด้ำนคลื่นควำมถี่อยู่ท่ีประมำณ 4.7 ล้ำนบำท 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบ
กิจกำร 

มีค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเดิมได้แก่ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต และ
ค่ำธรรมเนียม USO 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ 
กำรรำยใหม่ 

โอกำสทำงธุรกิจ เชิงบวก 

- สำมำรถเข้ำสู่ตลำดกิจกำรกระจำยเสียงได้มำกขึ้น 
- อุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำดลดลงเนื่องจำกไม่ต้องสร้ำงโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเอง 
- สำมำรถให้บริกำรในรูปแบบใหม่ โดยกำรโฆษณำผ่ำนสื่อวิทยุกระจำยเสียงในรูปแบบเสียง ข้อควำม และภำพ 

กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม เชิงลบ 

- กำรแข่งขันกับผู้เล่นรำยเก่ำในตลำดและรำยใหม่ที่เข้ำมำ 
- ผู้ประกอบกิจกำรใหม่อำจจะเสียเปรียบผู้ประกอบกิจกำรรำยเก่ำในด้ำนควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และฐำนลูกค้ำที่มีอยู่

ก่อน 
- ผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่มีรำยได้จำกมูลค่ำโฆษณำในตลำดน้อยกว่ำผู้ประกอบกำรรำยเก่ำ เนื่องจำกฐำนลูกค้ำที่ต่ ำ

กว่ำ 
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แนวทำงกำรบรรเทำ  

- กสทช. ควรพิจำรณำปัจจัย“จ ำนวนผู้ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง”ให้มีควำมเหมำะสมกับกำรแข่งขัน และส่วนแบ่ง
ตลำดที่ผู้ประกอบกำรจะได้รับ 

ควำมท้ำทำยทำงธุรกิจ กำรด ำเนินธุรกิจมีควำมท้ำทำย เนื่องจำกระยะเวลำคุ้มทุน มีแนวโน้มที่อำจจะมำกกว่ำระยะเวลำอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ 

แนวทำงกำรบรรเทำ 

- จ ำเป็นต้องมีกำรสนับสนุนจำกภำครัฐโดยเฉพำะในระยะเริ่มต้น เช่น ในเรื่องกำรประชำสัมพันธ์ 

ต้นทุนกำรลงทุน มีกำรลงทุนที่เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบกำรรำยเก่ำ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบ
กิจกำร 

มีค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรให้บรกิำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเดมิได้แก่ค่ำธรรมเนยีมใบอนุญำต และ
ค่ำธรรมเนียม USO 

ผู้ ผ ลิ ต อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ 
ซอฟแวร์ 

รำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำร 

เชิงบวก 

- สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรจัดจ ำหน่วยเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบ
ติดตั้งบนรถยนต์อยู่ที่ประมำณ 42,859 ล้ำนบำท ตลอดระยะเวลำ 15 ปี 

- รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์โครงข่ำยให้แก่ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยอยู่ที่ประมำณ 3,906 ล้ำนบำท ตลอดระยะเวลำ 15 ปี 

ต้นทุนกำรลงทุน - ผู้ผลิตอุปกรณ์จ ำเป็นที่ต้องเพิ่มสำยกำรผลิตอุปกรณ์ให้รองรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงใน
ระบบดิจิตอล 

- มีค่ำด ำเนินกำรในกำรตรวจสอบมำตรฐำนขั้นต่ ำของเครื่องรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงดิจิตอลอยู่ที่ประมำณ
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เครื่องละ 5 บำท 

กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม เชิงลบ 

- อุตสำหกรรมไทยได้รับผลกระทบจำกกำรน ำเข้ำเครื่องวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจำกต่ำงประเทศและกำร
แข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้น 

- ผู้น ำเข้ำมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนภำษีจำกกำรน ำเข้ำอยู่ท่ีร้อยละ 10 ของรำคำสินค้ำ 

แนวทำงกำรบรรเทำ 

- ภำครัฐอำจจะต้องมีแนวทำงในกำรสนับสนุนผู้ผลิตหรือน ำเข้ำเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและ ลดค่ำใช้จ่ำยของผู้น ำเข้ำ
เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงโดยร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อหำรือแนวทำงในกำรลดอัตรำภำษีน ำเข้ำ
เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งในรถยนต์ในระยะแรกของกำรเริ่ม
ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

รำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำร 

เชิงบวก 

- สร้ำงรำยได้จำกกำรให้เช่ำโครงข่ำย หรือให้เช่ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกระดับชำติประมำณ 6,373 ล้ำนบำท ตลอด
ระยะเวลำ 15 ปี  

- สร้ำงรำยได้จำกกำรให้เช่ำโครงข่ำย หรือให้เช่ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกระดับท้องถิ่นประมำณ  4,011 ล้ำนบำท ตลอด
ระยะเวลำ 15 ปี 

ควำมท้ำทำยในกำรท ำธุรกิจ เชิงลบ 

- ควำมไม่แน่นอนของธุรกิจ เนื่องจำกเป็นธุรกิจใหม่ และ ระยะเวลำคืนทุนที่นำนเมื่อเทียบกับระยะเวลำของ
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ใบอนุญำตประกอบกิจกำร 

แนวทำงกำรบรรเทำ  

- ส ำนักงำน กสทช. ควรมีมำตรกำรสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดกำรเข้ำถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้
ดียิ่งขึ้น เช่น กำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และให้มีเข้ำถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจติอล ซึ่งจะท ำให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรดังกล่ำวได้ง่ำยขึ้น และก่อให้เกิดกำรเพิ่มของจ ำนวนผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบ
ดิจิตอล 

ต้นทุนกำรลงทุน - ต้นทุนอุปกรณ์โครงข่ำยของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกระดับชำติเพื่อให้ ครอบคลุม
ประชำกรร้อยละ 80 อยู่ท่ีประมำณ 2,194 ล้ำนบำท 

- ต้นทุนอุปกรณโ์ครงข่ำยของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกระดับท้องถิ่นเพื่อให้ครอบคลุม
ประชำกรร้อยละ 80 อยู่ท่ีประมำณ 1,712 ล้ำนบำท 

แนวทำงกำรช่วยเหลือ 

- ใช้ประโยชน์จำกโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเดิม และมีกำรใช้โครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร่วมกัน 
ให้มีประสิทธิภำพมำกทีสุ่ด 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบ
กิจกำร 

- มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 225 ล้ำนต่อป ี
- ค่ำใช้จ่ำยด้ำนค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำสมทบรำยปีเข้ำกองทุน กทปส.  

ผู้ประกอบกำรอื่นๆ โอกำสทำงธุรกิจ เชิงบวก 

- ผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมรถยนต์มีโอกำสในกำรปรับมำตรฐำนวิทยุในรถยนต์ให้เป็นระบบดิจิตอล 
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- ผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมรถยนต์สำมำรถปรับมำตรฐำนวิทยุในรถยนต์โดยใช้แนวทำงกำรพัฒนำเครื่อง
วิทยุกระจำยเสียงบนรถยนต์ให้เหมือนกับต่ำงประเทศ 

ตน้ทุนทำงกำรลงทุน - อุตสำหกรรมรถยนต์ต้องลงทุนเพื่อเปลี่ยนสำยกำรประกอบรถยนต์ในส่วนของวิทยุกระจำยเสียงในรถยนต์ให้เป็น
เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แนวทำงกำรช่วยเหลือ 

- หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนในแง่ของกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในด้ำนกำรผลิตและกำรสร้ำงนวัตกรรมและ/
หรือ กำรประชำสัมพันธ์ในช่วงเริ่มต้นเพื่อสนับสนุนกำรขำยในช่วงเริ่มต้นเพื่อให้ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยต่ ำลง ซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรประหยัดต่อขนำด (Economies of Scale) ในกำรผลิต  

ประชำชนผู้ใช้บริกำร ค่ำ ใ ช้จ่ ำย ในกำร เปลี่ ยน
อุปกรณ์รับสัญญำณ 

เป็นค่ำใช้จ่ำยของประชำชนท่ีจ ำเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องรับสัญญำณส ำหรับสัญญำณดิจิตอล ซึ่งเป็นมีรำคำขั้นต่ ำอยู่ที่ประมำณ 
600 บำท โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดระยะเวลำ 15 ปีอยู่ที่ 11,251 บำท  

แนวทำงกำรช่วยเหลือ 

- ภำครัฐสำมำรถแบ่งเบำค่ำใช้จ่ำยของประชำชนในกำรซื้ออุปกรณ์เพื่อรับฟังบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล
ได้ โดยกำรหำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อหำแนวทำงในกำรสนับสนุนเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเครื่องรับ
สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น กำรสนับสนุนเงินทุนในกำรผลิตอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญำณ
วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเพื่อให้ผู้ผลติอุปกรณ์ดงักล่ำวมีตน้ทุนกำรผลติที่น้อยลง และก ำหนดรำคำขำยขั้นสงู
ให้แก่ประชำชนผู้ใช้บริกำร 

หน่วยงำนภำครั ฐ  และ รำยได้จำกกำรประมูลคลื่น เชิงบวก 
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หน่วยงำนก ำกับดูแล ควำมถี่และค่ำธรรมเนียม - สร้ำงรำยได้จำกกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 85 ล้ำนบำท 
- สร้ำงรำยได้จำกกำรเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เฉลี่ยปีละ 48 ล้ำนบำท 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุน
กิจกำรกระจำยเสียง 

เชิงลบ 

- มีค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนผู้ให้บริกำรโครงข่ำยในกำรสร้ำงโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
- กำรสนับสนุนผู้เข้ำร่วมกำรทดลองรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 
- กำรประชำสัมพันธ์เพื่อสื่อสำรและสร้ำงกำรรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- กำรติดตำมผลกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แนวทำงบรรเทำ 

- ภำครัฐควรมีกำรวำงแผนงำนในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงอย่ำงเป็นขั้นเป็น
ตอน โดยอำจมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนหรือคณะท ำงำนเพื่อท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกำร
รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลโดยตรง 

- ภำครัฐควรมีกำรประสำนงำนเพื่อขอควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกิจกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรให้บริกำร
วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมแนวทำงและระยะเวลำกำรด ำเนินงำนที่ได้มีกำร
วำงแผนไว้ รวมถึงเพื่อลดกำรบริหำรกำรจัดกำรและค่ำใช้จ่ำยที่ซ้ ำซ้อนของหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในด้ำนของผลกระทบในเชิงสังคม ที่ปรึกษำได้จัดท ำกรอบกำรประเมินโดยอิงจำกกรณีศึกษำกำรวิเครำะห์ผลกระทบเชิงสังคมของ UNESCO  รำยงำนเรื่อง 

International Principles For Social Impact Assessment โดย Frank Vanclay  และรำยงำนอ่ืนๆ โดยน ำมำประยุกต์ให้เข้ำกับบริบทของสภำพสังคมประเทศไทย

ในปัจจุบัน และได้แบ่งผลกระทบออกเป็น 5 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูล ด้ำนควำมหลำกหลำยของเนื้อหำข้อมูล ด้ำนพฤติกรรม  ด้ำนควำมปลอดภัยของประชำชน 

และด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยผลกระทบดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้  
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ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมลู กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร เชิงบวก 

- ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลที่มีควำมหลำกลำยมำกยิ่งข้ึน  

- เนื้อหำท่ีหลำกหลำยช่วยสร้ำงเสริมเนื้อหำและมุมมองควำมคิดของประชำชน 

- ช่วยลดช่องวำ่งทำงกำรศึกษำ 

- ควำมรู้เท่ำทันสื่อ (Media Literacy) 

ด้ำนควำมหลำยกหลำย

ของข้อมูล 

โลกำภิวตัน์ 

(Globalization) 

เชิงบวก 

- ช่องทำงในกำรน ำเสนอวัฒนธรรมที่มำกข้ึน 

- มีกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจำกผู้คนท่ีอยู่ในเขตเมืองและผู้คนชำยขอบ 

เชิงลบ 

- อำจส่งผลให้เกิดกำรครอบง ำทำงสังคม  

- มีควำมเป็นไปได้ที่อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมย่อยจะถูกหลอมรวมไปกับวัฒนธรรมหลัก 

แนวทำงกำรช่วยเหลือ 

- ภำครัฐควรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนรำยกำรที่ก่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจและควำมเข้ำใจของแต่ละอัตลักษณ์

ท้องถิ่น 

สังคมเพื่อคนท้ังมวล เชิงบวก 
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(Inclusive Society) - เพิ่มช่องทำงในกำรน ำเสนอควำมคิดได้อย่ำงอิสระเสรี  

เชิงลบ 

- หำกมีกำรจัดกำรที่ไม่ดีอำจท ำให้เนื้อหำส่วนใหญ่ที่น ำเสนอผ่ำนสื่อบริกำรวิทยุกระจำยเสียงเป็นกระแสหลัก  

แนวทำงกำรบรรเทำ 

- ภำครัฐควรมีกำรจัดสรรพื้นที่ในกำรแสดงควำมคิดเห็นให้กับกลุ่มคนที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยให้อย่ำงทั่วถึง และ

เท่ำเทียม  

สังคมผูสู้งอำยุ (Aging 

Society) 

เชิงบวก  

- เป็นกำรให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอำยุ 

ด้ำนพฤติกรรม  ผลกระทบต่อพฤติกรรม  เชิงบวกและเชิงลบ 

- เนื่องจำกกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นอำจส่งผลให้สื่อวิทยุกระจำยเสียงกลับมำมี

บทบำทในแง่ของพฤติกรรมของผู้รับสื่อมำกขึ้น โดยเฉพำะวิทยุท้องถิ่น ผลกระทบในเชิงสังคมจึงเป็นไปได้ทั้งในแง่

บวกและลบ 

แนวทำงในกำรบรรเทำ 

- ภำครัฐควรมีกำรก ำกับดูแลด้ำนเนื้อหำที่สำมำรถน ำมำบังคับใช้กับกิจกำรกระจำยเสียงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ด้ำนควำมปลอดภยัของ

ประชำชน 

ควำมปลอดภัยสำธำรณะ เชิงบวก 

- กำรช่วยเสริมกำรท ำงำนภำคสนำมให้มีควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้นด้วยควำมครอบคลุมและเสถียรมำกขึ้น ของ
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ผลกระทบเชิงสังคม ผลกระทบ ผลลัพธ ์

โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียง 

ระบบกำรเตือนภยัพิบัติ 

(Emergency Warning 

System) 

เชิงบวก 

- ควำมรวดเร็วของข้อมูลที่มีสูงกว่ำด้วยควำมสำมำรถของกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระดับชำติ กำรส่งข้อมูลที่มี

ประสิทธิภำพ รวดเร็ว และครอบคลุม 

- ควำมสำมำรถในกำรเตือนภัยประชำชนที่เพิ่มมำกขึ้น เช่น กำรบังคับเครื่องวิทยุเพื่อให้เตือนภัยประชำชนโดย

อัตโนมัติ 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำมเป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 

เชิงบวก 

- มีกำรประหยัดกำรใช้พลังงำนในระบบระบำยควำมร้อน โดยลดกำรใช้พลังงำนต่อปีได้ประมำณ 32 เท่ำเมื่อเทียบกับ

ระบบแอนะล็อก 

 

ขยะอิเล็กทรอนิกส ์ เชิงลบ 

- อำจก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์จำกกำรเปลี่ยนเครื่องรับสัญญำณวิทยุเพื่อให้รองรับสัญญำณดิจิตอล 

แนวทำงกำรบรรเทำ 

- ภำครัฐควรมีกำรสนับสนุนเกี่ยวกับกำรรีไซเคิลขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ำมำกขึ้นเพื่อบรรเทำกำรสะสมของขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรรณรงค์ให้มีกำรคัดแยกขยะ และท ำลำยทิ้งอย่ำงถูกวิธี 
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7.5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จำกผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ที่ปรึกษำได้วิเครำะห์ไว้ข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกำรเริ่มรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยดังนี้  

1. ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณ ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) เนื่องกำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงก่อให้เกิดกำรลงทุนสร้ำงโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรลงทุนในกำรผลิต

เนื้อหำรำยกำร กำรลงทุนของผู้ประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เช่น ผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยซอฟแวร์ และอุปกรณ์ท่ีจะต้องมีกำรลงทุนในกำร

พัฒนำ และตรวจสอบมำตรฐำนเทคโนโลยีที่เหมำะสม ผู้ประกอบกิจกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ที่ต้องมี

กำรเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตใหม่ เพ่ือให้รถยนต์สำมำรถรองรับกำรฟังวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ด้วย

เหตุผลดังกล่ำวจึงส่งผลให้มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

2. ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจำกกำรเริ่มระบบกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถรองรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงได้มำกขึ้นถึง 18 ช่องรำยกำร

ต่อ 1 โครงข่ำยและใช้ควำมกว้ำงของช่องสัญญำณที่ 1.536 เมกะเฮิร์ท (MHz) ต่อโครงข่ำย เมื่อเปรียบเทียบ

กับระบบแอนะล็อกที่ให้บริกำรได้เพียง 1 ช่องรำยกำรต่อ 1 ช่องควำมถี่และใช้ควำมกว้ำงของช่องสัญญำณที่ 

0.25 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ต่อช่องสัญญำณ นอกจำกนั้นกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลเป็นกำรน ำเอำคลื่นควำมถี่ย่ำนสูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) มำใช้งำนซึ่งเทคโนโลยีกำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุนี้ท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้คลื่นควำมถีมำกยิ่งขึ้น กำรด ำเนินงำนในเรื่องวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลดังกล่ำวนั้น สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่และพันธกิจหลักของ กสทช. ในกำรบริหำรจัดกำร

คลื่นควำมถี่อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย 

3. ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในกิจการกระจายเสียง ตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำย

น้ ำ เช่น ผู้ผลิตรำยกำร ผู้ให้บริกำร ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟแวร์ ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวก ผู้ประกอบกำรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีควำมง่ำยในกำรเข้ำสู่ตลำดที่มำกกว่ำ และมีควำมหลำกหลำยในกำร

ให้บริกำรมำกกว่ำระบบแอนะล็อกในปัจจุบัน 

4. ส่ง เสริมการเข้ าถ งข้อมูลข่าวสารที่ มีคุณภาพอย่างทั่ วถ ง  กำรเริ่ มรับส่ งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นท ำให้กำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งท ำให้



   

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 402 

ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและรับข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมีคุณภำพ และครอบคลุมได้ในมุมกว้ำง ท ำให้ประชำชน

ทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้คนชำยขอบ หรือผู้พิกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงเท่ำเทียมซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของ 

กสทช. ที่มุ่งให้ประชำชนมีสิทธิเสรีภำพในกำรสื่อสำรและเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำย นอกจำกนี้กำรเริ่ม

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลท ำให้ผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ระบบใบอนุญำตที่ กสทช . ก ำหนด 

น ำไปสู่กำรออกอำกำศของข้อมูลข่ำวสำรที่น ำเสนอข้อเท็จจริงมำกกว่ำควำมคิดเห็น รวมไปถึงเป็นข้อมูล

ข่ำวสำรที่มีคุณภำพ และเชื่อถือได้  

5. เพิ่มประสิทธิภาพในช่องทางการเตือนภัย กิจกำรกระจำยเสียงเป็นกิจกำรที่มีควำมส ำคัญต่อ

ประชำชนในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของประชำชน โดยกำรพัฒนำวิทยุกระจำยเสียงสู่

ระบบดิจิตอลนั้น สำมำรถเป็นช่องทำงในกำรเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกกำรประสำน

ข้อมูลผ่ำนสถำนีวิทยุในกำรกระจำยข่ำวเตือนภัยเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกในกำรเตือนภัยที่มีควำมรวดเร็ว 

นอกจำกนี้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงยังมีควำมสำมำรถในกำรเตือนภัยประชำชนโดยกำรบังคับเครื่องวิทยุเพ่ือให้

ส่งข้อมูลเตือนภัยประชำชนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรเตรียมควำมพร้อมและรับมือต่อเหตุกำรณ์วิกฤ ติ 

และเหตุฉุกเฉินได้อย่ำงทันท่วงที รวมไปถึงกำรเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ซึ่งจะ

เป็นกำรป้องกันกำรสูญเสียได้ทั้งในแง่ของชีวิตและทรัพย์สิน 

6. ส่งเสริมการศ กษา กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถช่วยส่งเสริม

กำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งบริกำรวิทยุกระจำยเสียงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำกำร

เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education) ที่ไม่ได้จ ำกัดแค่ในเฉพำะห้องเรียนหรือในระบบกำรศึกษำ เช่นใน

เรื่องของทักษะวิชำชีพ และทักษะกำรใช้ชีวิต กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนี้จึงเป็น

ปัจจัยหนึ่งในกำรลดช่องว่ำงทำงกำรศึกษำ รวมไปถึงทักษะรู้เท่ำทันสื่อ (Media Literacy) ของประชำชนนั้นมี

ควำมส ำคัญต่อควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพ่ือที่จะสำมำรถใช้สื่อได้อย่ำงชำญฉลำด และไม่หลงเชื่อไปตำมข้อมูลหรือ

ข่ำวสำรเท็จ   

7. เพิ่มความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม เนื่องจำกในปัจจุบันสังคมไทยได้รับผลกระทบ

จำกโลกำภิวัตน์ทั้งในแง่ของสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมไปถึงกำรเข้ำมำของกลุ่มคนที่มีควำม

หลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ ทั้งนักท่องเที่ยวและชำวต่ำงชำติเข้ำมำท ำงำนเป็นจ ำนวนมำก รวมถึงกำรรับเอำ

วัฒนธรรม ข้อมูลข่ำวสำร และแนวคิดจำกต่ำงประเทศ ภำษำ วัฒนธรรมเข้ำมำ กำรเริ่มรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้มีกำรเรียนรู้ และเข้ำใจวัฒนธรรมที่มีควำมแตกต่ำง

หลำกหลำยทั้งวัฒนธรรมต่ำงชำติ รวมถึงวัฒนธรรมย่อย เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมของชำติพันธุ์  
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รวมถึงวัฒนธรรมนอกกระแส ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ กสทช. ในด้ำนกำรส่งเสริมสิทธิเสรีภำพในกำร

สื่อสำรของทุกกลุ่มคนในสังคม 

8. ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพอันเป นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจำก

กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้คนจำกทุกภำคส่วนที่มีควำม

แตกต่ำงหลำกหลำย เช่น กลุ่มชำติพันธ์ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงวัย เป็นต้น ได้มีพ้ืนที่ในกำรรับรู้และ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร ตลอดจนแสดงควำมคิดเห็นตัวตนและอัตลักษณ์ อันจะน ำไปสู่สิทธิและเสรีภำพซึ่ง

เป็นพ้ืนฐำนของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย นอกจำกนี้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

สำมำรถช่วยเพ่ิมกำรเข้ำถึงข้อมูลที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยและรอบด้ำน  ซึ่งจะก่อให้เกิด Informed 

Society หรือกำรที่คนในสังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงเพียงพอในกำรตัดสินใจซึ่งเป็นพ้ืนฐำนของสังคม

ประชำธิปไตยที่มีคุณภำพ 

ในท้ำยสุดนี้ถึงแม้ว่ำกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นมีควำมท้ำทำยใน

ระยะเริ่มต้นในด้ำนกำรประกอบกิจกำรเชิงธุรกิจ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

นั้นมีประโยชน์อย่ำงมำกในแง่ของกำรให้บริกำรแก่สำธำรณะ 

ในปัจจุบันถึ งแม้ว่ ำภูมิทัศน์สื่ อและพฤติกรรมผู้บริ โภคสื่ อจะเปลี่ ยนแปลงไป แต่บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงยังคงมีบทบำทส ำคัญต่อสังคมไทย ด้วยเหตุที่บริกำรวิทยุกระจำยเสียงมีควำมครอบคลุมต่อ

ประชำกรที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยมำกกว่ำ ตัวอย่ำงเช่น ประชำชนที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้ หรือ

ประชำชนที่มีข้อจ ำกัดในกำรรับสื่ออ่ืน เช่น ผู้พิกำรทำงสำยตำ หรือประชำชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล ซึ่ง

ควำมส ำคัญของกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ไม่ได้มีแค่ในเชิงธุรกิจที่สำมำรถส่งผล

ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม แต่วิทยุดิจิตอลยังมีควำมส ำคัญในเชิงสังคมอย่ำงมำกด้วย

เช่นกัน 

ที่ปรึกษำมองว่ำกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นเป็นสิ่งที่  กสทช. ควร

ด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็วเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ยุทธศำสตร์ที่ 1 

เป้ำหมำยที่ 4 โดยระบุให้มีระบบวิทยุดิจิตอลให้บริกำรภำยใน 3 ปี และเหตุผลในด้ำนของควำมมั่นคงของ

ประเทศเนื่องจำกในปัจจุบันสื่อจำกต่ำงประเทศมีกำรขยำยอิทธิพลเข้ำมำในประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อ

พฤติกรรมของประชำชนในประเทศไทยอย่ำงมำก ท ำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำน
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เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมอย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งต้องเผชิญกับโลกำภิวัตน์ในรูปแบบที่เปลี่ยนไป ดังนั้น

เสถียรภำพและควำมม่ันคงทำงสื่อของประเทศจึงเป็นประเด็นที่ภำครัฐควรให้น้ ำหนักและควำมส ำคัญ 

ทั้งนี้ ในด้ำนควำมท้ำทำยของกำรประกอบกำรเชิงธุรกิจ ที่ปรึกษำเล็งเห็นว่ำภำครัฐและหน่วยงำน

ก ำกับดูแลควรมีกำรสนับสนุนบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงจริงจังในระยะ

เริ่มแรกเพ่ือให้มีกำรเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอย่ำงรำบรื่นและสำมำรถดึงดูดผู้ประกอบ

กิจกำรเข้ำมำเป็นผู้เล่นในกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลได้ เช่น กำรสนับสนุนด้ำนกำรลงทุน

และให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูล และกำรสนับสนุนกำรร่วมมือกันของ

ผู้ประกอบกิจกำร เป็นต้น เพ่ือให้ตลำดและกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทยมี

กำรเติบโตขึ้นอย่ำงยั่งยืนในอนำคต 
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ภาพผนวก ก.  
ตารางสรุปแนวทางการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ตำรำงที่ ก -  1: ตำรำงสรุปแนวทำงกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

แนวทางการด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Key Deliverables) 

แนวทำงที่ 1 กำรจัดท ำแผนควำมถี่ส ำหรับ

กำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลและแผนควำมถี่ส ำหรับ

ให้บริ กำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลที่มีกำรจัดท ำ 

• ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องแผนควำมถี่วิทยุกิจกำรกระจำย

เสียงในระบบดิจิตอลเพื่อกำรทดลองหรือทดสอบ 

• ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกำร

ให้บริกำรวิทยุในระบบดิจิตอล 

แนวทำงที่ 2 กำรจัดท ำประกำศมำตรฐำน

เ ท ค โ น โ ล ยี เ ค รื่ อ ง รั บ ส่ ง สั ญ ญ ำ ณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและ

มำตรฐำนเครื่องรับ 

• ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่ง

วิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิตอล 

• ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคส ำหรับ

เครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แ น ว ท ำ ง ที่  3  ก ำ ร จั ด ท ำ ป ร ะ ก ำ ศ 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับกำรทดลอง

ให้บริ กำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

• ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้

คลื่นควำมถี่ในกำรทดลองวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แ น ว ท ำ ง ที่  4  ก ำ ร จั ด ท ำ ป ร ะ ก ำ ศ 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตใช้

ค ลื่ น แ ล ะ อ นุ ญ ำ ต ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก ำ ร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

• ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้

คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

• ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตประกอบ

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แนวทำงที่ 5 กำรคืนคลื่นควำมถี่ในย่ำน

ควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) 

จ ำ ก กำ ร ยุ ติ ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร โ ท ร ทั ศ น์

• กำรคืนคลื่นควำมถี่ในย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สำม (VHF 

Band III) ที่ถูกใช้ในกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบ

แอนะล็อกท้ังหมด 



 

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  หน้ำ 416 

แนวทางการด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Key Deliverables) 

ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกและจัดสรร

คลื่นควำมถี ่

• กำรจัดสรรคลื่นที่ ได้คืนมำให้กับกำรทดลองให้บริ กำร

วิ ท ยุ ก ร ะจ ำย เ สี ย ง ใ น ร ะบบดิ จิ ต อล  แล ะ ให้ บ ริ ก ำ ร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แนวทำงท่ี 6 กำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงด้ำนเทคนิคและรูปแบบ

ของบริกำร 

• กำรเริ่มกำรทดลองกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลด้ำนเทคนิคและรูปแบบของบริกำร 

แนวทำงที่  7 กำรพิจำรณำให้อนุญำต

ให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล 

• มีกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรส ำหรับบริกำรโครงข่ำย

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

แนวทำงที่  8  กำ รทดลอง ให้ บ ริ ก ำ ร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

• เริ่มกำรทดลองให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ระดับชำติตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

• มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรทดลอง

อย่ำงต่อเนื่อง 

• มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเริ่มกำรทดลอง

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับท้องถิ่น 

• มีกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรยุติกำรทดลองระบบรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

• มีกำรยุติกำรทดลองระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลเมื่อมีควำมพร้อมตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

แนวทำงที่  9  กำ ร พิ จ ำ รณำอนุญ ำต

ให้บริ กำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

• มีกำรออกใบอนุญำตกำรใช้คลื่นควำมถี่วิทยุส ำหรับกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลตำมสัดส่วนที่

ก ำหนด 

• มีกำรออกใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอล 
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แนวทางการด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Key Deliverables) 

แนวทำงที่  10 กำรปรับปรุงแผนคลื่น

ควำมถี่ เอ.เอ็ม. (AM) และควำมถี่ เอฟ.

เ อ็ ม .  ( FM)  ส ำ ห รั บ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

• ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกำร

ให้บริกำรวิทยุในระบบ เอ.เอ็ม (AM) 

• ประกำศ กสทช. เรื่องแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกำรให้บริกำร

วิทยุในระบบ เอฟ.เอ็ม (FM)* 

แ น ว ท ำ ง ที่  1 1  ก ำ ร จั ด ท ำ ป ร ะก ำ ศ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับอนุญำตใช้

ค ลื่ น แ ล ะ อ นุ ญ ำ ต ใ ห้ บ ริ ก ำ ร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

• ประกำศ กสทช. เรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่ง

วิทยุกระจำยเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.** 

• ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องมำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่ง

วิทยุกระจำยเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

• มีกำรออกใบอนุญำตกำรใช้คลื่นควำมถี่วิทยุส ำหรับกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลตำมสัดส่วนที่

ก ำหนด 

• ประกำศ กสทช. ว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรอนุญำตประกอบ

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

แนวทำงที่ 12 กำรเตรียมกำรจัดสรรคืน

คลื่นควำมถี่ในย่ำน เอฟ.เอ็ม. (FM) 

• แนวทำงในกำรเตรียมกำรจัดสรรคลื่นในย่ำนควำมถี่สูงมำก

แบนด์สอง (VHF Band II)  

แนวทำงที่  13  กำร พิจำรณำอนุญำต

ให้บริ กำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อก 

• มีกำรออกใบอนุญำตกำรใช้คลื่นควำมถี่วิทยุส ำหรับกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

• มีผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกที่มี

ค ว ำ ม พร้ อ ม ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุ ญ ำ ต ก ำ ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก ำ ร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

• มีผู้ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อกที่มีควำมพร้อมได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 
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แนวทำงท่ี 14 กำรพิจำรณำก ำหนดเงื่อนไข

ในกำรท ำนโยบำยยุติวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อก 

•  เ ก ณ ฑ์ ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ เ พ่ื อ ยุ ติ ก ำ ร รั บ ส่ ง สั ญ ญ ำ ณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

• มีกำรจัดท ำแนวทำงใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่ย่ำนควำมถี่

สูงมำกแบนด์สอง (VHF Band II) หลังจำกมีกำรยุติกำร

ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

แนวทำงที่ 15 กำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้

ประกอบกิจกำร 

• มีกำรจัดท ำแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำง

เป็นธรรมในกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ 

แอนะล็อก และในระบบดิจิตอล 

• มีกำรจัดท ำแนวทำงในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพสื่อ

วิทยุกระจำยเสียง 

• มีกำรจัดท ำแนวทำงในกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบ

กิจกำรเพื่อพัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวังและกำรก ำกับดูแลกันเอง 

• มีกำรจัดท ำแนวทำงและแผนกำรท ำกำรประชำสัมพันธ์

เกี่ยวกับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล โดย

ครอบคลุมทั้ งกำรประชำสัมพันธ์ทั้ งฝั่ งประชำชนและผู้

ประกอบกิจกำร 

• มีกำรจัดท ำแนวทำงในกำรร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำน

ก ำกับดูแลและผู้ประกอบกิจกำรภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและ

ภำคเอกชนเพื่อท ำกำรประชำสัมพันธ์และท ำแคมเปญทำงกำร

ตลำด 

*ได้มีประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำแล้วในวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 

** ได้มีประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำแล้วในวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข.  
รายงานการประชุมเชิงป ิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ เร่ือง ร่างแผนและรายงานภายใต้
โครงการจัดจ้างที่ปร กษาเพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และรายงาน

ประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) 

ที่ปรึกษำได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่อง ร่ำงแผนและรำยงำนภำยใต้โครงกำรจัด

จ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำ

กิจกำรกระจำยเสียง (RIA) ให้แก่ตัวแทนพนักงำน กสทช. ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561  

เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ อำคำรหอประชุม ชั้น 2 ส ำนักงำน กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้

ให้แก่พนักงำน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรของส ำนักงำน กสทช. 

และพนักงำน กสทช. จะมีควำมรู้เพียงพอในกำรน ำไปปฏิบัติใช้จริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในอนำคต 

การเตรียมการจัดประชุมเชิงป ิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ 

 ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรประสำนงำนกับทำงส ำนักงำน กสทช. ในกำรจัดหำสถำนที่ในกำรจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่อง ร่ำงแผนและรำยงำนภำยใต้โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือทบทวนร่ำง

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง (RIA) และ

ได้เลือกสถำนที่จัดกำรประชุมคือ อำคำรหอประชุมชั้น 2 ส ำนักงำน กสทช. ส ำหรับจัดกำรประชุมเชิง

ปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้นี้และระบุ วัน เวลำ ที่เหมำะสมให้สอดคล้องกับทุกฝ่ำย พร้อมทั้งจัดเตรียมห้อง

ประชุมและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรประชุมดังกล่ำวให้เหมำะสมกับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอด

ควำมรู้ โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกสบำย สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และภำพลักษณ์ของกำรจัดกำรประชุม จำกนั้น

ที่ปรึกษำได้ประสำนงำนกับส ำนักงำน กสทช. เรียนเชิญพนักงำนส ำนักงำน กสทช. เข้ำร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ในครั้งนี้  

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงป ิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ร่างแผนและรายงานภายใต้โครงการจัดจ้างที่

ปร กษาเพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และรายงานประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนา

กิจการกระจายเสียง (RIA) 

ที่ปรึกษำประสำนงำนกับส ำนักงำน กสทช. ในกำรส่งหนังสือเรียนเชิญเจ้ำหน้ำที่ กสทช. ให้เข้ำร่วม

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่อง ร่ำงแผนและรำยงำนภำยใต้โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือ
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ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 

(RIA) โดยมีผู้ตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้นี้ ทั้งหมด 47 คน  

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ มีผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่อง 

ร่ำงแผนและรำยงำนภำยใต้โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และ

รำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง (RIA) ทั้งหมด 53 คน (รวมผู้ลงทะเบียนเพ่ิมเติม

ภำยในงำน) ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 

ตำรำงที่ ข - 1: รำยชื่อผู้ร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่อง ร่ำงแผนและรำยงำนภำยใต้โครงกำรจัดจ้ำงที่
ปรึกษำเพื่อทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง 
(RIA) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง 
1 พลโท สำยณัห์ สวสัดิ์ศร ี ศพม. ผอ. ศพม. 
2 พันตรีหญิง ณลุักษณำ แสนอุ่น ศพม. หน. ชุดกรมแพทย์ทหำรบก 

3 นำงสำววันเพ็ญ แย้มขุนทอง ศพม. นักวิจัย/พนักงำนรำชกำร 

4 ส. สอ. สมหมำย วีสินำที ศพม. ผู้ติดตำม 

5 พันตรีโกเมธ ประทีปทอง กส. อกส. 
6 นำงสำวกอกนก กิจบำลจ่ำย อส. ออส. 
7 นำงสุวรรนีย ์เจียรำนุชำต ิ กบ. อกบ. 
8 นำยกิติคณู ห่อหุ้ม ส่วนงำน กสทช. ธวัชชัยฯ ผู้ช่วยเลขำนกุำร กสทช. 
9 นำยภกร อร่ำมเสรีวงศ ์ ส่วนงำน กสทช. ธวัชชัยฯ ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำ กสทช. 
10 นำงสำวสุมนมำศ ค ำทอง อส. นนผ. ก1 

11 นำยวิชิตโชค อินทร์เอียด กส. นก.ก1 

12 นำยจรัญชัย เคียงกิติวรรณ ปส.2 นก.ก1 

13 นำยวรวิทย ์วรวนิชย์ วส. นนผ. ก3 

14 นำงสำวดำมยิำ พงศ์ตำนี วส. นนผ. ก3 

15 นำยโฆษิต เลำหวิโรจน ์ ชส. บ.3 

16 นำงสำวสุทธิกำ ประกอบผลด ี ชส. นนผ. ก1 

17 นำงสำวสโรธร ปุษปำคม วย. บ.3 

18 นำยอรรถชัย แมนมนตร ี ทส. วก. ก1 

19 นำยอภิชำต ิทรัพย์สมบัต ิ ทส. วก. ก2 

20 นำยชินประภำ ปิ่นแก้ว ทส. วก. ก2 

21 นำยนิธินันท์ สมบูรณ ์ ผส. นสม. ก1 

22 นำงสำวรัชนีวรรณ ชำวนำ ผภ. นนผ. ก1 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง 
23 นำยเชิดชัย เคมำไชย ผภ. วก. ก2 

24 นำย ณัฏฐชำติ พวงสุดรัก สส. นก. ก1 

25 นำยสุธิชัย ลัดดำงำม กสทช. ภำค1 นตป. ก1 

26 นำงสำวพรทิพย ์ทำบุตร กสทช. ภำค1 วก. ก3 

27 นำยพชร มิโต ้ บส. นนผ. ก2 

28 นำยธนศักดิ ์สุกจิจำกร บส. นนผ. ก2 

29 นำยสุภพล จรูญวณิชกุล คภ. วก. ก1 

30 นำยภูษิต มุ่งมำนะกิจ รส. บ.3 

31 นำงสำวนนทร ีเหมทำนนท์ อส. บ.3 

32 นำยชยวียร์ อังศุสิงห ์ ปท. 1 นก. ก.2 

33 นำงสำวอรศร ีศรีระษำ จส. บ.3 

34 นำยพิชัย ร่วมภูมสิุข จส. ลูกจ้ำง 
35 นำงคณำพร สนธยำนนท์ จส. ลูกจ้ำง 
36 นำงสำววรรณพร อึ้งตระกูล จส. นก. ก2 

37 นำงอุษำ จัยสิน จส. วก. ก1 

38 นำงสำวสุพีชำ จั่นหยง จส. นนผ. ก1 

39 นำงอมรรัตน ์เต่ำทอง จส. นจท. ก1 

40 นำยเอกนรินทร ์ยุพำพิน จส. วก. ก1 

41 นำงปรินดำ จอมเกำะ จส. นจท. ก1 

42 นำยประคณุ รุ่งธนวิชญ์  จส. นนผ. ก1 

43 นำงสำววรพรรณ เร่งสมบูรณส์ุข  จส. นสม. ก2 

44 นำงปรมพร วุฒิศิร ิ จส. นนผ. ก2 

45 นำยรังสิมันตุ์ กลิ่นทอง กส. นก. ก2 
46 นำยวรุฒ ว่องโรจนำนันท์ จส. วก. ก2 

47 นำงธันยพร เปำทอง สส. ศก. ก.1 
48 นำงสำวสกณุำ แซ่ซึ่ง สส. ศก. ก.1 

49 นำยภำณุ วีระชำล ี สส. ศก. ก.2 

50 นำยปถังกร ใจปัญตำ สส. ศก. ก.3 

51 นำงสำวอำรดำ ทำงตะค ุ สส. ศก. ก.2 

52 นำงสำวกิตสรำภัทร คล่องแคล่ว สส. นสม. ก.3 
53 นำงสำวธีรดำ ศรีนวล สส. นสม. ก.2 
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ก าหนดการประชุมเชิงป ิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ร่างแผนและรายงานภายใต้โครงการจัดจ้างที่

ปร กษาเพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และรายงานประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนา

กิจการกระจายเสียง (RIA) 
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เอกสารประกอบการประชุมเชิงป ิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ร่างแผนและรายงานภายใต้โครงการ

จัดจ้างที่ปร กษาเพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และรายงานประเมินผลกระทบต่อ

แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) 

 เอกสำรประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่อง ร่ำงแผนและรำยงำนภำยใต้

โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง และรำยงำนประเมินผลกระทบต่อ

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง (RIA) ประกอบไปด้วยเอกสำรจ ำนวน 4 ชุด คือ 1. เอกสำรกำรน ำเสนอ

ประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ 2. ร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 

...) 3. แผนงำน (Roadmap) ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) และ 4. เอกสำร

ประกอบกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร โดยมีรำยละเอียดของเอกสำร ดังนี้ 

1. เอกสารการน าเสนอประกอบการประชุมเชิงป ิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ 
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2. ร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...)  
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3. แผนงาน (Roadmap) ของแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ...)  
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4. เอกสารประกอบการ ึกอบรมเชิงป ิบัติการ  
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ภาพบรรยากาศภายในการประชุมเชิงป ิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ร่างแผนและรายงานภายใต้

โครงการจัดจ้างที่ปร กษาเพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และรายงานประเมินผลกระทบ

ต่อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) 

 

รูปที่ ข - 1 : บรรยำกำศกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู ้)1) 

 
รูปที่ ข- 2: บรรยำกำศกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู ้(2) 
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รูปที่ ข- 3: บรรยำกำศกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู ้(3) 

 

 

 
รูปที่ ข- 4: บรรยำกำศกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู ้(4) 
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รูปที ่ข- 6: บรรยำกำศกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู ้(6) 
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เนื้อหาของการจัดประชุมเชิงป ิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ร่างแผนและรายงานภายใต้โครงการจัด

จ้างที่ปร กษาเพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และรายงานประเมินผลกระทบต่อ

แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ในครั้งนี้สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนกำร

บรรยำยจำกทำงที่ปรึกษำเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ ให้แก่ตัวแทนพนักงำน กสทช. และ 2. ส่วนกำรประชุมเชิง

ปฏิบัติกำร (Workshop)  

 เนื้อหาการบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้ 

ในส่วนกำรบรรยำยเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ตัวแทนพนักงำน กสทช. ที่ปรึกษำได้จัดท ำเนื้อหำของ

กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ โดยเนื้อหำดังกล่ำวประกอบไปด้วย 6 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. 

สภำพปัญหำในกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยและแนวทำงในกำรพัฒนำ 2. (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. …) 3. ภำพรวมแผนงำน (Roadmap) ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. …) 4. กำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. …) และ 5. กำร

ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  โดย

รำยละเอียดมีดังนี้ 

1. สภำพปัญหำในกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทยและแนวทำงในกำรพัฒนำ 

ในปัจจุบันตลำดกิจกำรกระจำยเสียงมีสถำนีวิทยุทั้งสิ้น 4,683 โดยแบ่งเป็น สถำนีวิทยุระบบ FM 313

สถำนี สถำนีวิทยุระบบ AM 193 สถำนี และ สถำนีวิทยุชุมชนเดิม 4,177 สถำนี จำกผลส ำรวจพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่ทำงส ำนักงำน กสทช. ได้จัดท ำขึ้นระหว่ำงปี 2557-2558 พบว่ำประชำกรไทยร้อยละ 46 ยังคงรับ

ฟังวิทยุกระจำยเสียง โดยมีกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงส่วนมำกมำกกว่ำ 3 วัน/สัปดำห์ และพบว่ำปัญหำหลัก

ในกำรรับฟัง คือเรื่องคลื่นสัญญำณรบกวน และคุณภำพเสียงที่ไม่ชัดเจน ผู้ฟังวิทยุกระจำยเสียงนิยมฟังผ่ำน

ทำงวิทยุแบบตั้งโต๊ะและวิทยุในรถยนต์เป็นหลัก โดยมีช่วงเวลำกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียงมำกที่สุด คือ 

ช่วงเวลำ 09.00 – 15.00 น. ในด้ำนมูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ มูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อเดิม เช่น โทรทัศน์ 

แอนะล็อก หนังสือพิมพ์ และ นิตยสำร มีกำรลดลงใน 3 – 4 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งในตลำดกิจกำรกระจำยเสียง มูลค่ำ

โฆษณำมีกำรหดตัวอย่ำงต่อเนื่องเช่นเดียวกันจำก 5,675 ล้ำนบำทในปี พ.ศ. 2558 เหลือ 5,262 ในปี พ.ศ. 
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2559 ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวคิดเป็นเพียงร้อยละ 5 ของสัดส่วนมูลค่ำโฆษณำทั้งหมดในปี พ.ศ. 2559 แต่สื่อที่มี

มูลค่ำโฆษณำเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องคือสื่อดิจิตอลจำก 2,783 ล้ำนบำทในปี พ.ศ. 2555 เป็น 9,883 ล้ำนบำท

ในปี พ.ศ. 2559 โดยช่องทำงที่มีสัดส่วนกำรโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิตอลที่มำกที่สุดคือ Facebook และ YouTube 

ซึ่งกำรเติบโตของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปท ำให้มีแอพพลิเคชั่น (application) ใหม่

เพ่ือให้บริกำรสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์เข้ำมำในตลำด เช่น 1) Apple Music 2) JOOX 3) Deezer 4) TIDAL 

และ 5) Spotify 

จำกข้อมูลสภำพตลำดกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในปัจจุบัน ที่ปรึกษำได้วิเครำะห์ออกมำเป็นจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค เพ่ือน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงของประเทศไทยมีจุดแข็ง คือ วิทยุกระจำยเสียงเป็นบริกำรขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนและไม่มี

ค่ำใช้จ่ำย รวมถึงเป็นสื่อหลักของภำครัฐในกำรติดต่อสื่อสำรกับประชำชน แต่ในขณะเดียวกันวิทยุกระจำยเสียง

ของประเทศไทยยังคงเป็นกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกซึ่งท ำให้มีจุดอ่อน คือ มีคลื่น

รบกวนและมีคุณภำพเสียงไม่ชัดเจน ทั้งนี้ กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงมีโอกำสในกำรพัฒนำ เนื่องจำกกำรเปลี่ยน

ระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกให้เป็นระบบดิจิตอล (เทคโนโลยี DAB+) ส่งผล

ให้วิทยุกระจำยเสียงสำมำรถให้บริกำรได้ดียิ่งขึ้น แต่เนื่องจำกในปัจจุบัน ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มอ่ืนๆ ที่

สำมำรถให้บริกำรที่เทียบเคียงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงได้ อีกทั้งมีควำมนิยมมำกขึ้นในกลุ่มคนยุคใหม่ สิ่งนี้จึง

เป็นอุปสรรคของกิจกำรกระจำยเสียงที่ต้องมีกำรพิจำรณำ 

2. (ร่ำง) แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. …) 

 ที่ปรึกษำได้พิจำรณำแผนกำรพัฒนำ แผนแม่บท แนวทำงปฏิบัติสำกล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนประเด็น

ข้อคิดเห็นจำกกำรจัดกำรประชุมเฉพำะกลุ่มในอดีตและบทเรียนจำกกำรด ำเนินงำนโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ของประเทศไทยประกอบกัน เพ่ือให้ได้มำซึ่งร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงที่ครอบคลุม โดยร่ำง

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงมีนโยบำยทั้งสิ้น 6 นโยบำย คือ 1. ด้ำนเทคโนโลยี 2. ด้ำนกำรบริหำรคลื่น

ควำมถ่ี 3. ด้ำนกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ 4. ด้ำนกำรอนุญำตประกอบกิจกำร 5. ด้ำนกำรทดลองระบบกำร

รับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และ 6. ด้ำนกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียง โดยมี

รำยละเอียดในแต่ละนโยบำย ดังต่อไปนี้ 
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นโยบายด้านเทคโนโลยี จะเป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีส ำหรับกำรส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียง รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ก ำหนดให้ใช้เทคโนโลยี DAB+ ในขณะที่ กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก

ก ำหนดให้มำตรฐำนกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงระบบแอนะล็อกเป็นระบบ เอ.เอ็ม. (AM) 

และ ระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) และก ำหนดให้มำตรฐำนทำงเทคนิคขั้นพ้ืนฐำนของเครื่องรับสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ กสทช. ก ำหนด เนื่องจำกต้องกำรให้มีกำร

คุ้มครองผู้บริโภคให้สำมำรถใช้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ 

นโยบายด้านการบริหารคลื่นความถี่ จะเป็นกำรก ำหนดคลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลและในระบบแอนะล็อก ทั้งนี้นโยบำยดังกล่ำวจะมีประเด็นส ำคัญ คือ กำรใช้โครงข่ำย

และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร่วมกัน นอกจำกนี้ เพ่ือให้กิจกำรกระจำยเสียงมีแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำง

ชัดเจน จึงก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนคลื่นควำมถี่วิทยุกระจำยเสียง คือ แผนควำมถี่วิทยุกิจกำร

กระจำยเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) แผนควำมถี่วิทยุกิจกำรกระจำยเสียงระบบ เอ.เอ็ม. (AM) แผน

ควำมถี่วิทยุกิจกำรกระจำยเสียงระบบดิจิตอล DAB+ ทดสอบ และแผนควำมถี่วิทยุกิจกำรกระจำย

เสียงระบบคลื่นสั้น (Short Wave) ทั้งนี้ ส ำนักงำน กสทช. ได้มีกำรจัดท ำแผนควำมถี่วิทยุกิจกำร

กระจำยเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) เรียบร้อยแล้ว  

นโยบายด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จะเป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรอนุญำต

ให้ใช้คลื่นควำมถี่ ทั้งนี้ กำรอนุญำตดังกล่ำวจะอิงตำมกฎหมำยที่ มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีกำรแบ่ง

ประเภทของกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภททำงธุรกิจ ประเภทบริกำร

สำธำรณะ และประเภทบริกำรชุมชน โดยกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียง 

ประเภททำงธุรกิจใช้วิธีกำรประมูลที่ตำมกฎหมำยก ำหนด ในขณะเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คลื่น

ควำมถี่ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียงประเภทบริกำรสำธำรณะและประเภทบริกำรชุมชนใช้วิธีกำร

คัดเลือก ทั้งนี้ สัดส่วนของประเภทใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่จะแบ่งเป็นระดับชำติและระดับท้องถิ่น 

ซึ่งในกำรประกอบกิจกำรระดับชำตินั้นจะแบ่งกำรประกอบกิจกำรออกเป็นประเภททำงธุรกิจร้อยละ 

50 และประเภทบริกำรสำธำรณะร้อยละ 50 ในขณะเดียวกัน กำรประกอบกิจกำรระดับท้องถิ่นจะมี

ประเภทกำรประกอบกิจกำรที่ผสมกันไปตำมกรอบกฎหมำยที่เหมำะสม ทั้งนี้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

ได ้
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นโยบายด้านการอนุญาตประกอบกิจการ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นส ำคัญ คือ 1. รูปแบบของกำร

อนุญำตประกอบกิจกำรประกอบด้วยบริกำรกระจำยเสียง บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียง และบริกำร

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 2. กำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งผู้ที่ได้รับ

อนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะได้รับ ใบอนุญำตประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลและใบอนุญำตประกอบกิจกำรแบบประยุกต์ เนื่องจำกในกำร

ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะมีกำรให้บริกำรทั้งบริกำรเสียงที่เป็นบริกำรหลัก 

และบริกำรข้อมูลที่เป็นบริกำรเสริม 3. กำรอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก 

ประเด็นส ำคัญดังกล่ำวมุ่งหวังให้มีกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกอย่ำงมีคุณภำพ 

ลดปัญหำเรื่องคลื่นรบกวน และมีจ ำนวนผู้ประกอบกิจกำรที่เหมำะสม 4. กำรอนุญำตประกอบกิจกำร

บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมุ่งหวังให้มีกำรคัดเลือกผู้ประกอบกิจกำรตำมหลักเกณฑ์

และวิธีกำรตำมที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ 

นโยบายด้านการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  ก ำหนดให้มี

กำรทดลองระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และกำรทดลองประกอบ

กิจกำร โดยกำรทดลองฯ จะเริ่มจำกกำรทดลองโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติ 

ซึ่งใช้ระยะเวลำประมำณ 1-2 ปี เพ่ือทดลองในเชิงเทคนิคเป็นหลัก และจึงเป็นกำรทดลองกำร

ประกอบกิจกำรระดับชำติซึ่งใช้เวลำระยะประมำณ 2-3 ปี ช่วงทดลองกำรประกอบกิจกำรระดับชำติ

จะเป็นช่วงที่มีควำมครอบคลุมของโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล รวมถึงเริ่มมีกำรน ำเข้ำ

อุปกรณ์รับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในระดับหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยจะ

เริ่มให้บริกำรจริงในช่วงที่ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรท ำกำรทดลองฯ เนื่องจำกต้องมีกำรลงทุนในกำร

สร้ำงโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลก่อน ในช่วงทดลองฯ ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรจะได้รับ

ใบอนุญำตประเภททดลองฯ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่น

ควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ หลังจำกเสร็จสิ้นกำรทดลองฯ ผู้ให้บริกำรจะต้อง

ประมูลคลื่นควำมถี่ส ำหรับให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงจริ ง หลังจำกนั้นจึงจะมีกำรพิจำรณำกำร

ทดลองระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ หน่วยงำนก ำกับดูแลจะพิจำรณำถึงควำมพร้อมและศักยภำพในแต่ละพ้ืนที่

ก่อน ในกำรทดลองฯ ระดับชำติ จะเริ่มต้นกำรทดลองฯ โดยใช้โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลจ ำนวน 2 MUX โดยคัดเลือกผู้ให้บริกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลระดับชำติ
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จ ำนวน 1 รำย ทั้งนี้ หำกมีควำมต้องกำรเพ่ิมเติมในกำรใช้บริกำรดังกล่ำว จึงจะมีกำรพิจำรณำเพ่ิม

จ ำนวนโครงข่ำยในภำยหลัง ผู้ที่ เข้ำร่วมกำรทดลองฯ ต้องสำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ

ข้อก ำหนดต่ำงๆ ได้ เช่น ข้อก ำหนดเรื่องระยะเวลำกำรออกอำกำศต่อวัน กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้

ส ำนักงำน กสทช. เก็บข้อมูลและประเมินผล รวมถึงกำรทดลองกำรให้บริกำรเสียงและข้อมูล ทั้งนี้ 

กำรทดลองฯ ระดับชำติจะสิ้นสุดลงเมื่อกำรครอบคลุมของโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

มำกกว่ำร้อยละ 50 ของประชำชน และจ ำนวนผู้ฟังในระบบ DAB+ มีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของผู้ฟัง

วิทยุทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน กำรทดลองฯ ระดับท้องถิ่นจะสิ้นสุดลงเมื่อจ ำนวนผู้ฟังในระบบ 

DAB+ มีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 ของผู้ฟังวิทยุทั้งหมดในพ้ืนที่นั้น ทั้งนี้กำรทดลองฯ ทั้งในระดับชำติ

และระดับท้องถิ่นจะมีระยะเวลำทดลองไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มกำรทดลองฯ ระดับชำติและระดับ

ท้องถิ่น 

นโยบายด้านการส่งเสริมกิจการกระจายเสียง มุ่งเน้นให้เกิดกำรส่งเสริมเพ่ือให้กำรพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียงด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น โดยมีประเด็นที่ส ำคัญ ดังนี้ 1. กำรสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรใน

เรื่องสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงผ่ำนกลไกต่ำงๆ เช่น กำรสนับสนุนทำงตรง

ผ่ำนส ำนักงำน กสทช. และผ่ำนกองทุน กทปส. 2. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็น

ธรรม 3. กำรพัฒนำคุณภำพของสื่อในกิจกำรกระจำยเสียงเพ่ือให้เกิดสื่อที่มีคุณภำพในกิจกำรกระจำย

เสียง โดยต้องมีควำมสร้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 4. กำรสร้ำงควำมร่วมมือกันระหว่ำง 

ผู้ประกอบกิจกำร 5. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนกำรร่วมมือของทุกภำคส่วน 5. กำรเตรียมควำมพร้อมใน

ระยะยำวส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกเพ่ือพิจำรณำเตรียมควำมพร้อม

ส ำหรับยุติกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกจำกควำมพร้อมของโครงข่ำย

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และควำมพร้อมด้ำนจ ำนวนผู้ฟัง 

3. ภำพรวมแผนงำน (Roadmap) ของแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. …) 

ที่ปรึกษำได้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ซึ่งแนวทำงดังกล่ำวจะแบ่งออกเป็น 

3 ส่วน คือ 1. แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 2. แนวทำงกำรด ำเนินงำนใน

กิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก และ 3. แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียง ใน

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกิจกำรกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล จะเริ่ มจำกกำรทดลองโครงข่ำย
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วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล และจึงเป็นกำรทดลองกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

หลังจำกสิ้นสุดกำรทดลองฯ จะมีกำรประมูลคลื่นควำมถี่เพ่ือให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลขึ้น 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลำของกำรใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ส ำนักงำน กสทช. จะมีกำรจัดท ำประกำศที่

เกี่ยวข้องด้ำนคลื่นควำมถี่ กำรทดลองฯ และกำรอนุญำต ส ำหรับแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกิจกำรกระจำย

เสียงในระบบแอนะล็อก ส ำนักงำน กสทช. จะมีกำรปรับปรุงแผนคลื่นควำมถี่ เอฟ. เอ็ม. (FM) และ เอ.เอ็ม. 

(AM) เพ่ือลดคลื่นรบกวนและให้ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกได้อย่ำงมี

คุณภำพมำกขึ้น นอกจำกนี้ ส ำนักงำน กสทช. จะมีกำรจัดท ำประกำศเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่

และอนุญำตประกอบกิจกำร  และเตรียมกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่หลั งจำกมีกำรยุติกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก เพ่ือให้กิจกำรกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อกและในระบบดิจิตอลมีกำร

ด ำเนินงำนได้อย่ำงรำบรื่นจึงมีกำรก ำหนดให้มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรส่งเสริมกิจกำรกระจำยเสียงใน

ด้ำน ทั้งนี้ กำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย ระยะ 5 ปีทั้ง 3 ด้ำนจะมีแผนงำนที่ต้องมีกำร

ด ำเนินงำนทั้งหมด 27 แผนงำน 

4. กำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. …) 

ที่ปรึกษำได้ท ำกำรประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) ซึ่งกำรใช้

แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงส่งผลกระทบเชิงบวกที่ส ำคัญ คือ กำรมีแนวทำงเริ่มให้บริกำรวิทยุในกระจำย

เสียงในระบบดิจิตอลสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำ GDP ของประเทศไทยได้ประมำณ 24,676 ล้ำนบำท รวมถึงช่วยลด

กำรใช้พลังงำนได้ประมำณ 32 เท่ำต่อปี ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลจะได้รับรำยได้ประมำณ 6,373 ล้ำนบำท และ 302 ล้ำนบำทต่อรำยตำมล ำดับ นอกจำกนี้ 

ประเทศไทยจะสำมำรถใช้คลื่นควำมถี่อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถลดปัญหำกำรรบกวนกันของคลื่น

ควำมถี่ได้ ประชำชนได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่มีคุณภำพเสียงที่ดีขึ้น ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถขยำยฐำนผู้ฟังจำก

กำรที่ประกอบกิจกำรได้ในทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่น และหน่วยงำนก ำกับดูแลได้รับรำยได้จำกกำร

ประมูลคลื่นควำมถี่และกำรเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในขณะเดียวกัน กำรใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง

ส่งผลกระทบเชิงลบที่ส ำคัญ ดังนี้ กำรมีแนวทำงเริ่มให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลส่งผลให้ผู้

ให้บริกำรช่องรำยกำรต้องมีกำรลงทุนประมำณ 900,000 – 1,00,000 บำทต่อช่องรำยกำรในระยะเวลำ 15 ปี 

ประชำชนเสียค่ำใช้จ่ำยประมำณ 600 - 2,990 บำท ในกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ส ำหรับกำรฟังวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลใหม ่ผู้ประกอบกิจกำรโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีกำรลงทุนสูง หน่วยงำนก ำกับ
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ดูแลและภำครัฐมีภำระในกำรเตรียมกำร สนับสนุนและผลักดันให้เกิดกำรให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล ประเทศไทยขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในช่วง

เริ่มต้น ซึ่งผลกระทบเชิงลบทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ NPV ของอุตสำหกรรมกิจกำรกระจำยเสียงติดลบถึง -799 ล้ำน

บำท 

 กำรเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลกระทบต่อทั้ง

ผู้บริโภคและผู้ประกอบกิจกำรในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 1. ผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรใช้บริกำรเพ่ิมขึ้น 2. ผู้ผลิต

เนื้อหำมีทำงเลือกในกำรด ำเนินกำรผ่ำนแพลตฟอร์มใหม่ 3. ผู้ประกอบกิจกำรมีทำงเลือกในกำรให้บริกำร

เพ่ิมขึ้น และ 4. ผู้ประกอบกิจกำรมีควำมยำกในกำรประกอบกิจกำร จำกผลกระทบดังกล่ำวส่งผลให้ 

กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงประเภทเชิงธุรกิจค่อนข้ำงล ำบำก ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดกำรให้บริกำร

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแลจะต้องมีเงินสนับสนุน

ประมำณ 2,000 ล้ำนบำทในช่วงเริ่มต้นโดยแบ่งเป็นกำรสนับสนุนค่ำเช่ำใช้โครงข่ำย ค่ำสนับสนุนกำร

ประชำสัมพันธ์ และค่ำสนับสนุนลงทุนในกำรผลิตอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญำณในระบบดิจิตอล ซึ่ งเงิน

สนับสนุนจ ำนวนดังกล่ำวจะท ำให้ช่วยผลักดันให้มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ  (NPV) ของอุตสำหกรรมกิจกำรกระจำย

เสียงเป็นบวก นอกจำกนี้ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนสื่อในกิจกำรกระจำยเสียงของประเทศไทย หน่วยงำน

ก ำกับดูแลควรมีกำรรวมกำรพัฒนำสื่อเข้ำไปกับกำรพัฒนำโครงข่ำยกำรรับฟังเช่นเดียวกับกำรพัฒนำสื่อใน

ต่ำงประเทศท่ีมีกำรใช้สื่อเพ่ือให้เกิดควำมหลำกหลำยของเนื้อหำ 

5. กำรประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล 

กำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลส่งผลกระทบทั้ง ในเชิงสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยที่ปรึกษำจะท ำกำรประเมินผลกระทบในกรอบระยะเวลำ 15 ปี ซึ่งคำดว่ำกำร

เริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะสำมำรถเพ่ิมของมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของมูลค่ำ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) ในระยะเวลำ 15 ปีได้ประมำณ 24,676 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น  

1. มูลค่ำอุปโภคบริโภคสิ้นค้ำเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงทั้งสิ้น 17,084 ล้ำนบำท 2. มูลค่ำกำรลงทุน

ติดตั้งโครงข่ำยทั้งสิ้น 2,266 ล้ำนบำท และ 3. ผลทวีคูณของกำรลงทุนทั้งสิ้น 5,325 ล้ำนบำท  
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ในด้ำนของผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ผลิตรำยกำรจะมีโอกำสในทำงธุรกิจที่มำกขึ้น เนื่องจำก

ในปัจจุบันกำรถือครองของสถำนีวิทยุมีกำรกระจุกตัวอยู่กับหน่วยงำนภำครัฐเพียงไม่กี่หน่วยงำน ซึ่งกำรเริ่ม

ระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะส่งผลให้จ ำนวนช่องรำยกำรนั้นมีมำกขึ้น ซึ่งจะน ำไปสู่

กำรแข่งขันในตลำดกิจกำรกระจำยเสียงที่เพ่ิมมำกขึ้น ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงรำยใหม่จะมีควำม

เสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจ สืบเนื่องจำกต้นทุนในกำรลงทุนอุปกรณ์ส ำหรับกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลประมำณ 900,000 – 1,000,000 บำท ต่อช่องรำยกำรในระยะเวลำ 15 ปี และระยะเวลำกำรคุ้ม

ทุนมีแนวโน้มที่จะมำกกว่ำระยะเวลำของใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่มีเพียง 7 ปีเท่ำนั้น  ผู้ประกอบกิจกำร

โครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลมีควำมเสี่ยงเช่นเดียวกัน เนื่องจำกรำยได้ของผู้ประกอบกิจกำร

โครงข่ำยจะข้ึนอยู่กับค่ำเช่ำใช้โครงข่ำยของผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล หำกผู้ประกอบ

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลไม่สำมำรถจ่ำยค่ำเช่ำโครงข่ำย ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อได้ หรือไม่

สำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรได้ ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยจะได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน  

กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังส่งผลกระทบเชิงสังคมในด้ำนต่ำงๆ โดยมี

ประเด็นที่ส ำคัญ คือ วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลจะเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรของภำครัฐไปสู่ประชำชน 

รวมถึงเป็นสื่อส ำคัญในกำรแพร่กระจำยข่ำวสำรโดยเฉพำะสถำนกำรณ์วิกฤต กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  

อีกท้ังสำมำรถก่อให้เกิดควำมหลำกหลำยของเนื้อหำและรำยกำรที่แตกต่ำงไปจำกเดิมสืบเนื่องจำกโลกำภิวัตน์ 

และควำมหลำกหลำยของกลุ่มคนในประเทศไทย ซึ่งกำรพัฒนำบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้น

น ำไปสู่กำรสนับสนุนในแง่ของ สังคมเพ่ือคนทั้งมวล (inclusive society) ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้กับผู้คนทุก

กลุ่มไม่ว่ำจะแตกต่ำงกันในด้ำนของ ชำติพันธ์ เพศสภำพ หรือผู้คนชำยขอบได้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง

เท่ำเทียม นอกจำกนี้ประเทศไทยก ำลังจะก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มตัว กำรเพ่ิมขึ้นของเนื้อหำและกำร

ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรเตรียมควำมพร้อมประชำชนล้วนเป็นสิ่งที่จ ำเป็น ควำมหลำกหลำยของข้อมูลเมื่อมี

กำรเริ่มรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลนั้นรวมไปถึงบริกำรรูปแบบใหม่ที่วิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลสำมำรถให้บริกำรประเภทข้อมูลได้ รวมถึงเป็นสื่อส ำคัญในกำรแพร่กระจำยข่ำวสำรทั้งในแง่ของ

ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ที่ช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำคสนำมเพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วในกำร

ด ำเนินงำน และกำรเผยแพร่ข่ำวสำรในสถำนกำรณ์วิกฤต กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  จำกกำรที่

ประชำชนเข้ำถึงด้ำนข้อมูลได้มำกขึ้นและได้รับเนื้อหำที่มีควำมหลำกหลำย วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

จะส่งผลโดยรวมต่อพฤติกรรม ทัศนคติของผู้รับฟัง ค่ำนิยม และรูปแบบในกำรด ำเนินชีวิต อย่ำงไรก็ดี ที่
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ปรึกษำคำดว่ำผลกระทบจำกกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในบริบทด้ำน

พฤติกรรมของผู้รับสื่อทั้งหมด จะมีบทบำทที่ลดน้อยลงในอนำคตจำกกำรทดแทนของสื่อใหม่ นอกจำก

ผลกระทบด้ำนสื่อ กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลยังส่งผลกระทบในด้ำนสิ่งแวดล้อม กำร

รับส่งสัญญำณในรูปแบบดังกล่ำวมีกำรใช้พลังงำนที่น้อยกว่ำกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ  

แอนะล็อก ส่งผลให้ประเทศไทยสำมำรถลดกำรเกิดขึ้นมลพิษทำงอำกำศได้รวมไปถึงกำรลดลงของกำรปล่อย

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นพันธกิจของประเทศไทยที่มีต่อประชำคมโลกในเรื่องของภำวะเรือนกระจก แต่

ในขณะเดียวกันขยะอิเล็คทรอนิคส์อำจจะเพ่ิมมำกขึ้นจำกกำรเปลี่ยนเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบแอนะล็อกให้เป็นเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 เนื้อหาของการประชุมเชิงป ิบัติการ 

 ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในครั้งนี้ ที่ปรึกษำได้เตรียมแบบฝึกหัดเพ่ือให้สร้ำงเสริมควำมเข้ำใจของ

ผู้เข้ำร่วมประชุม โดยแบบฝึกหัดที่ทำงที่ปรึกษำเตรียมมีจะเน้นในกำรให้ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้ทดลองท ำกำร

ประเมินผลกระทบจำกกำรเริ่มใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ...) และกำรประเมินผล

กระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ทั้งสิ้น 4 ข้อ ดังนี้ 

1. จงค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของตลำดวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลในระยะเวลำ 

15 ปี 

2. จงวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรเริ่มใช้แผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงต่อผู้ประกอบกิจกำรที่เกี่ยวข้อง 

3. จงค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (NPV of GDP) ที่เพ่ิมขึ้นจำกกำร

ให้เริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลตลอดระยะเวลำ15 ปี และค ำนวณ

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 

พ.ศ. 2559 

4. จงวิเครำะห์ผลกระทบในเชิงสังคมต่อกำรเริ่มระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

โดยรำยละเอียดของเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรจะอยู่ในเอกสำรประกอบกำรประชุมเชิง

ปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ 

  



 

 

 
รำยงำนฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ทบทวนร่ำงแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงและรำยงำนประเมินผลกระทบต่อแผนพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง หน้ำ 487 

ภาคผนวก ค.  
มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

มำตรฐำนกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล DAB (digital audio broadcasting) 

ได้รับกำรรับรองตำมข้อเสนอแนะของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ ITU-R BS.1114-1 ครั้งแรกเมื่อ  

ปี ค.ศ. 1994 ในปัจจุบันมีมำตรฐำนกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่ได้รับกำรรับรอง

ตำมข้อเสนอแนะของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ ITU-R BS.1114-9 และข้อก ำหนดด้ำนเทคนิค

ส ำหรับกำรวำงแผนกำรเริ่มบริกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคพื้นดินระบบดิจิตอล ดังนี้ 

ภาพรวมของมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

(1) ระบบ A (หรือเรียกว่ำระบบ Eureka 147 digital audio broadcasting: DAB) พัฒนำเพ่ือรองรับ

กำรรับสัญญำณกับอุปกรณ์เครื่องรับแบบประจ ำที่ แบบพกพำ และแบบติดตั้งในรถยนต์พัฒนำขึ้นมำโดย

สหภำพวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งยุโรป (European Broadcasting Union: EBU) ภำยใต้

โครงกำร Eureka Project 147 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ระบบนี้ได้รับควำมนิยมในกำรใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยใน

หลำยๆ ประเทศ เช่น ประเทศในทวีปยุโรป ประเทศแคนนำดำ สหรัฐอเมริกำ เป็นต้น นอกจำกนี้ระบบ A ยังมี

ควำมโดดเด่นในด้ำนระบบกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง รองรับกำรใช้งำนบนโทรศัพท์มือถือ และเป็น

ระบบที่มีควำมจุของช่องสัญญำณขนำดใหญ่ สำมำรถส่งสัญญำณได้หลำยโปรแกรม 

เทคโนโลยี DAB+ พัฒนำต่อมำจำกระบบ DAB ในปี พ.ศ. 2550 โดยมีกำรพัฒนำเพ่ิมเทคโนโลยี AAC 

(Advanced Audio Codec) เข้ำมำในระบบ DAB ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพให้กับระบบ DAB+ โดย AAC 

คือเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรบีบอัด (Compression) ต่อมำได้ถูกพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรเปลี่ยนมำใช้ 

กำรบีบอัดไฟล์แบบใหม่ที่เรียกว่ำ MPEG-4 HE-AACv2 (High Efficiency Advanced Audio Codec 

version  

2) ซึ่งมีคุณภำพกำรบีบอัดสัญญำณเพ่ิมขึ้น ซึ่งสำมำรถจัดกำรกับเสียงที่มีควำมถี่สูงได้ดี และใช้งำนบิทเรทต่ ำ 

เทคโนโลยี DAB+ สำมำรถรองรับจ ำนวนรำยกำรได้สูงสุด 63 รำยกำร ทั้งนี้ กำรรวมสัญญำณข้ึนอยู่กับคุณภำพ

ของเสียงและมัลติมีเดียที่ต้องกำรใช้งำน 

 (2) ระบบ C (หรือที่เรียกว่ำระบบ IBOC: In-band on channel หรือ HD Radio :High Definition 

Audio) คิดค้นและพัฒนำโดยบริษัท ไอบิควิตี้ (iBiquity) ซึ่งเกิดจำกกำรรวมกันระหว่ำงผู้ผลิตเครื่องรับ
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สัญญำณวิทยุ และผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกำ ระบบ IBOC ได้รับกำรพัฒนำ

โดยมีแนวคิดที่จะให้รองรับกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลควบคู่ไปกับกำรรับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก หรือกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงแบบคู่ขนำน (Simulcast) คือ 

ทั้งระบบ เอ.เอ็ม. (AM) และระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) โดยใช้ควำมถี่เดียวกัน เพ่ือให้ผู้ฟังที่มีเครื่องรับสัญญำณ

วิทยุในระบบแอนะล็อกสำมำรถรับฟังได ้

 (3) ระบบ F หรือที่เรียกว่ำระบบ ISDB – TSB พัฒนำขึ้นมำโดยประเทศญี่ปุ่นเพ่ือใช้รับส่งสัญญำณ

วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมถึงโทรทัศน์เคลื่อนที่ และเพ่ือใช้แทนกำรรับส่ง

สัญญำณแอนะล็อก ระบบ ISDB ประกอบด้วยมำตรฐำนส ำหรับกิจกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ISDB-S 

(Satellite Television) กิจกำรโทรทัศน์ผ่ำนเคเบิ้ล ISDB-C (Cable) กิจกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดิน ISDB-T 

(Terrestrial) กิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ภำคพ้ืนดิน ISDB-Tsb (Terrestrial Sound Broadcasting) 

และกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์เคลื่อนที่ ISDB-Tmm (Terrestrial Mobile Multimedia 

Broadcasting)  

ทั้งนี ้ระบบที่ใช้ส ำหรับกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล คือ ISDB-Tsb (Terrestrial 

Sound Broadcasting) ซึ่งถูกออกแบบมำเพ่ือใช้ส ำหรับกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล

ภำคพ้ืนดิน ส ำหรับรับฟังรำยกำรวิทยุในยำนพำหนะ อุปกรณ์รับสัญญำณแบบเคลื่อนที่ได้และแบบประจ ำที่ 

โดยใช้กำรมอดูเลชั่นแบบ OFDM ใช้เทคโนโลยีกำรบีบอัดสัญญำณเสียงคุณภำพสูงด้วยระบบ MPEG-2AAC 

บริกำรมัลติมีเดียด้วยระบบ MPEG-2 และบริกำรวิดีโอด้วยระบบ MPEG-4 H.264 AVC กำรรับส่งสัญญำณ

ของเทคโนโลยี ISBD-Tsb ใช้เทคนิค Band-segmented OFDM หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ Connected 

transmission (Synchronize transmission with no guard-band) 

(4) ระบบ G หรือที่เรียกว่ำ DRM เดิมทีเป็นระบบที่ได้รับกำรพัฒนำส ำหรับกำรใช้งำนกระจำยเสียง

ภำคพ้ืนดินในทุกคลื่นควำมถีท่ี่ได้รับกำรจัดสรรทั่วโลกส ำหรับกำรออกอำกำศเสียงในระบบแอนะล็อก ระบบนี้

ให้ควำมส ำคัญกับรูปแบบคลื่นควำมถี่ที่ก ำหนดโดย ITU ท ำให้สำมำรถเปลี่ยนรูปแบบกำรออกอำกำศจำก

ระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอลได้ ระบบ G ได้รับกำรพัฒนำโดย EBU (European Broadcasting Union) 

ร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องรับสัญญำณวิทยุ เครื่องส่งวิทยุ และ Chip Set ได้ร่วมกันก่อตั้ง DRM 

Consortium ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก ำไรและร่วมกันคิดค้นและพัฒนำระบบกำรส่งวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอล DRM เพ่ือใช้ทดแทนกำรส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก เอ.เอ็ม. (AM) และ
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เอฟ.เอ็ม. (FM) โดยมีแนวคิดที่จะน ำคลื่นควำมถี่ที่ใช้งำนอยู่เดิมมำใช้ส่งสัญญำณในระบบดิจิตอล ระบบ DRM 

ใช้เทคนิคกำรรวมสัญญำณแบบ OFDM และได้มีกำรพัฒนำต่อมำเป็น DRM30 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ควำมถี่ใน

กำรกระจำยสัญญำณในย่ำนควำมถี่ไม่เกิน 30 MHz และ DRM+ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ควำมถี่ในกำรกระจำย

สัญญำณในย่ำนควำมถี่สูงกว่ำ 30 MHz 

DRM+ ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือใช้ทดแทนกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. โดยส่ง

สัญญำณในย่ำนควำมถี่สูงกว่ำ 30 MHz คือ ย่ำนควำมถี่สูงมำกแบนด์สอง (VHF Band II) (87.5 MHz – 108 

MHz) เทคโนโลยีนี้รองรับกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงแบบคู่ขนำน (Simulcast) เครื่องส่งทั้ง 2 เครื่อง

จะต้องส่งสัญญำณโดยเว้นระยะห่ำงระหว่ำงสัญญำณ (Channel Space) ประมำณ 150 KHz โดยไม่

จ ำเป็นต้องส่งสัญญำณที่สถำนีส่งสัญญำณเดียวกัน สำมำรถอยู่ห่ำงกันได้แต่ออกอำกำศรำยกำรเดียวกัน 

เครื่องรับสัญญำณวิทยุจะมีปุ่มสวิทซ์ให้เครื่องสำมำรถเลือกสถำนีได้เองอัตโนมัติ (Alternative frequency 

switching) และรองรับกำรส่งสัญญำณ 4 รำยกำรดิจิตอลในระบบโมโน ที่บิตเรตระหว่ำง 37 – 186 kbit/s 

แนวทางการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี DAB+ ในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ของประเทศไทย 

ปัจจัยส ำคัญท่ีจะท ำให้กำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลประสบควำมส ำเร็จ คือ กำร

ก ำหนดมำตรฐำนกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือให้กำรประกอบกิจกำรกระจำย

เสียงใช้เป็นมำตรฐำนในกำรส่งสัญญำณออกอำกำศ และภำคอุตสำหกรรมใช้เป็นมำตรฐำนส ำหรับกำรผลิต

อุปกรณ์เครื่องรับส ำหรับผู้รับบริกำร โดยพิจำรณำจำกปัจจัยด้ำนเทคนิคเช่นประสิทธิภำพกำรใช้คลื่นควำมถี่  

จ ำนวนช่องรำยกำรที่สำมำรถให้บริกำรได้ ควำมทนทำนต่อสัญญำณรบกวน และปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ เช่น 

รำคำอุปกรณ์เครื่องรับ-ส่ง ตลอดจนด้ำนกำรใช้งำน ที่ควรเป็นระบบมำตรฐำนแบบเปิด (Open Standard) 

เพ่ือควำมสะดวกในกำรจัดหำและดูแลรักษำอุปกรณ์ มีผู้ผลิตที่หลำกหลำย ไม่ผูกขำด และส ำคัญที่สุด คือ 

ผลกระทบต่อประชำชน และกำรลงทุนในโครงข่ำยวิทยุกระจำยเสียงของประเทศ  

 ตำมที่ก ำหนดในแผนแม่บทบริหำรคลื่นควำมถี่ และตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ โดยพิจำรณำ

จำกย่ำนควำมถี่ที่ว่ำงเป็นอันดับแรกพบว่ำย่ำนควำมถี่ที่เหมำะสมส ำหรับกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย คือ ย่ำนควำมถ่ีสูงมำกแบนด์สำม (VHF Band III) แต่ปัจจุบันย่ำนดังกล่ำวถูก

ใช้ในกำรรับส่งสัญญำณโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินระบบแอนะล็อก ซึ่งหำกมีกำรยุติกำรรับส่งสัญญำณโทรทัศน์
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ภำคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกจะท ำให้มีคลื่นควำมถี่ว่ำงลงเพียงพอที่จะจัดสรรให้กับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง

ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

นอกจำกนี้ จำกกำรพิจำรณำประเทศที่ประกำศรับรองให้มีกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงใน

ระบบดิจิตอลมำตรฐำนระบบ DAB+ พบว่ำประเทศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค อำทิ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง 

และอินโดนีเซีย รวมถึงภูมิภำคยุโรป อำท ิสหรำชอำณำจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ เดนมำร์ก เนเธอร์แลนด์ 

และเยอรมัน ไดเ้ลือกระบบ DAB+ เป็นมำตรฐำนหลักในกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

 
รูปที่ ค- 1: สถำนะกำรรับส่งสญัญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล (DAB+) ในประเทศต่ำงๆ 

 ในส่วนของมำตรฐำนอ่ืนๆ จำกกำรส ำรวจและรำยงำนผลกำรศึกษำแผนกำรเริ่มระบบกำรรับส่ง

สัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล (Roadmap for the Introduction of Digital Terresterial 

Radio Service in Thailand) ของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ พบว่ำยังไม่มีกำรให้บริกำรในเชิง

พำณิชย์ ยกเว้นมำตรฐำน IBOC ที่ประเทศในภูมิภำคอเมริกำเหนือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ และเม็กซิโก 

ประกำศเลือกระบบ IBOC เป็นมำตรฐำนหลักในกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล  

 ทั้งนี้ เพ่ือให้มีมำตรฐำนกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลที่เหมำะสมและ

สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนในประเทศไทย และสำมำรถเริ่มให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในช่วงกำร

สถานะการรับส่งสญัญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดจิิตอลในประเทศตา่งๆประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งสญัญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดจิิตอล (DAB+)

ประเทศที่ใช้ DAB+ ประเทศที่ก าลังท าการทดลอง DAB+ ประเทศที่ให้ความสนใจ DAB+
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ให้บริกำรวิทยุกระจำยเสียงอย่ำงเต็มรูปแบบ ส ำนักงำน กสทช. จึงควรมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกำร

ก ำหนดมำตรฐำนกำรรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอลอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลให้ตลำด

กิจกำรกระจำยเสียงทรำบถึงมำตรฐำนที่เหมำะสมส ำหรับกำรส่งสัญญำณออกอำกำศ และกำรผลิตอุปกรณ์

เครื่องรับส ำหรับผู้รับบริกำร 

เครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB DAB+ 

 ประเภทของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล DAB/DAB+ สำมำรถแบ่งออกได้

เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 
รูปที่ ค- 2: ประเภทของเครื่องรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสยีงในระบบดิจิตอล 

(1) เครื่องรับสัญญำณวิทยุประเภทที่ 1 (Profile1): เครื่องรับสัญญำณวิทยุประเภทมำตรฐำน มี

จอแสดงผลแบบตัวเลขและตัวอักษรรองรับกำรบริกำรพ้ืนฐำนทั่วไป (Simple Text Screen) พบอยู่มำกใน

ตลำดร้ำนค้ำออนไลน์  

(2) เครื่องรับสัญญำณวิทยุประเภทที่ 2 (Profile2): เครื่องรับสัญญำณวิทยุประเภท Rich Media มี

จอแสดงผลแบบสีรองรับบริกำรประเภท Slideshow และ EPG (รองรับ podcast, wifi, Media Storage 

และ กำรส่งข้อมูลแบบ Interactive) 

ประเภทของเครื่องรับสัญญาณวิทยกุระจายเสียงในระบบดจิิตอล

เครื่องรับสัญาณวิทยุประเภทที่   
 Profile1)

• เครื่องรับสัญญำณวิทยุประเภท
มำตรฐำน เช่น วิทยุตั้งโต๊ะและวิทยุใน
รถยนต์

• มีจอแสดงผลแบบตัวเลขและตัวอักษร
• รองรับกำรบริกำรพ้ืนฐำนทัว่ไป 

 Simple Text Screen)
• สำมำรถรับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง

ระบบ DAB DAB+ และ DMB
• เป็นเครื่องรับวิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอลที่เป็นที่นิยมในตลำด

เครื่องรับสัญาณวิทยุประเภทที่ 2 
 Profile2)

• เครื่องรับสัญญำณวิทยุประเภท Rich 
Media 

• มีจอแสดงผลแบบสี
• รองรับบริกำรประเภท Slideshow 

และ EPG 
• รองรับ podcast, wifi, Media 

Storage, กำรส่งข้อมูลแบบ 
Interactive

เครื่องรับสัญาณวิทยุประเภทที่ 3 
 Profile3)

• เครื่องรับวิทยุประเภท Multimedia
• สำมำรถถอดรหัสสัญญำณได้ทัง้

เทคโนโลยี DAB DAB+ และ DMB
• รองรับบริกำรประเภท Video BIFS 

EPF และ TPEG
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(3) เครื่องรับสัญญำณวิทยุประเภทที่ 3 (Profile3): เครื่องรับสัญญำณวิทยุประเภท Multimedia โดย

เครื่องรับสัญญำณวิทยุติดตั้งในรถยนต์มีจอแสดงผลแบบจอภำพสีรองรับบริกำรวิดีิโอได้ 
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ภาคผนวก ง.  
หลักเกณ ์และวิธีการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบจากการก ากับดูแลของ 

ส านักงาน กสทช. 
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ภาคผนวก จ.  
Building an Institittional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA)  

จัดท าโดย OECD 
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ภาคผนวก ฉ. 
 ผลการประเมินด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อการเร่ิมระบบรับส่งสัญญาณวิทยกุระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอล 

ตำรำงที่ ฉ - 1: มูลค่ำผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศไทย (GDP) ที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรเริ่มระบบรบัส่งสญัญำณวิทยุกระจำยเสียงใน
ระบบดิจติอล 

ปีที ่
มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศไทย (GDP) ที่เพ่ิมขึ้น 

มูลค่ำปัจจุบัน (PV) ของมูลค่ำ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย 

(GDP)239 ที่เพ่ิมขึ้น 

มูลค่ำปัจจุบันสะสมของมูลค่ำ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย

ที่เพ่ิมขึ้น 

1           398 ล้ำนบำท 356 ล้ำนบำท 356 ล้ำนบำท 
2           316 ล้ำนบำท 252 ล้ำนบำท 608 ล้ำนบำท 
3        3,557 ล้ำนบำท 2,532 ล้ำนบำท 3,140 ล้ำนบำท 
4        8,216 ล้ำนบำท 5,222 ล้ำนบำท 83,61 ล้ำนบำท 
5        3,729 ล้ำนบำท 2,116 ล้ำนบำท 10,477 ล้ำนบำท 
6        4,308 ล้ำนบำท 2,182 ล้ำนบำท 12,659 ล้ำนบำท 
7        3,552 ล้ำนบำท 1,607 ล้ำนบำท 14,266 ล้ำนบำท  
8        3,531 ล้ำนบำท 1,426 ล้ำนบำท 15,692 ล้ำนบำท 
9        4,572 ล้ำนบำท 1,649 ล้ำนบำท 17,341 ล้ำนบำท 
10        3,806 ล้ำนบำท 1,226 ล้ำนบำท 18,567 ล้ำนบำท 
11        6,509 ล้ำนบำท 1,871 ล้ำนบำท 20,438 ล้ำนบำท 
12        4,777 ล้ำนบำท 1,226 ล้ำนบำท 21,664 ล้ำนบำท 
13        4,171 ล้ำนบำท 956 ล้ำนบำท 22,620 ล้ำนบำท 
14        6,109 ล้ำนบำท 1,250 ล้ำนบำท 23,870 ล้ำนบำท 
15        4,410 ล้ำนบำท 806 ล้ำนบำท 24,676 ล้ำนบำท 
 

  

                                           
239 ในกำรประเมินมูลค่ำปัจจุบัน ที่ปรึกษำใช้ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของเงินทุน (WACC) ที่ร้อยละ 12  
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ตำรำงที่ ฉ - 2: กำรคำดกำรณ์มลูค่ำโฆษณำในตลำดกิจกำรกระจำยเสียง 

ปีที ่
มูลค่ำโฆษณำของตลำด

วิทยุกระจำยเสียงทั่วประเทศ 

มูลค่ำโฆษณำของตลำด
วิทยุกระจำยเสียงในระบบ

ดิจิตอล 

สัดส่วนของมูลค่ำโฆษณำ
ในตลำดวิทยุกระจำยเสียง
ในระบบดิจิตอลต่อมูลค่ำ

โฆษณำในกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงทั้งหมด 

1 5,968 ล้ำนบำท 0 ล้ำนบำท 0% 
2 5,255 ล้ำนบำท 0 ล้ำนบำท 0% 
3 4,752 ล้ำนบำท 0 ล้ำนบำท 0% 
4 4,389 ล้ำนบำท 0 ล้ำนบำท 0% 
5 4,120 ล้ำนบำท 460 ล้ำนบำท 11% 
6 3,919 ล้ำนบำท 490 ล้ำนบำท 12% 
7 3,765 ล้ำนบำท 526 ล้ำนบำท 14% 
8 3,647 ล้ำนบำท 570 ล้ำนบำท 16% 
9 3,556 ล้ำนบำท 621 ล้ำนบำท 17% 
10 3,485 ล้ำนบำท 681 ล้ำนบำท 20% 
11 3,429 ล้ำนบำท 710 ล้ำนบำท 21% 
12 3,385 ล้ำนบำท 742 ล้ำนบำท 22% 
13 3,350 ล้ำนบำท 778 ล้ำนบำท 23% 
14 3,323 ล้ำนบำท 817 ล้ำนบำท 25% 
15 3,301 ล้ำนบำท 860 ล้ำนบำท 26% 
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ตำรำงที่ ฉ - 3: กำรคำดกำรณ์อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิตอล 

ปีที ่
จ ำนวนผู้ใช้บริกำรวิทยุกระจำยเสียง 

ในระบบดิจิตอล อัตรำกำรเข้ำถึงต่อจ ำนวนประชำกร 
1 78,213 รำย ร้อยละ 0.1 
2 308,177 รำย ร้อยละ 0.5 
3 1,917,792 รำย ร้อยละ 2.9 
4 5,077,186 รำย ร้อยละ 7.6 
5 7,541,021 รำย ร้อยละ 11.2 
6 8,487,959 รำย ร้อยละ 12.5 
7 9,553,806 รำย ร้อยละ 14.0 
8 10,753,493 รำย ร้อยละ 15.6 
9 12,103,826 รำย ร้อยละ 17.5 
10 13,623,723 รำย ร้อยละ 19.5 
11 14,522,614 รำย ร้อยละ 20.7 
12 15,480,814 รำย ร้อยละ 21.9 
13 16,502,236 รำย ร้อยละ 23.2 
14 17,591,052 รำย ร้อยละ 24.6 
15 18,751,707 รำย ร้อยละ 26.1 
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ตำรำงที่ ฉ - 4: ผลค ำนวณมูลคำ่ปจัจุบันสุทธิจำกกำรเริม่ระบบรับส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสยีงในระบบดิจิตอล ระยะเวลำ 15 ปี240 

                                           
240 ในกำรประเมินมูลค่ำปัจจุบัน ที่ปรึกษำใช้ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของเงินทุน (WACC) ที่ร้อยละ 12 

หน่วย: ล้านบาท

ปทีี่ รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EBIT ของ SP ธุรกิจ (ระดับชาติ) 526.3      -215 -188 -339 -398 36 48 69 95 125 161 177 201 225 251 278

EBIT ของ SP ธุรกิจ (ระดับท้องถิ่น) 963.5-      0 0 0 -186 -69 -84 -76 -67 -59 -46 -54 -83 -69 -81 -87 

EBIT ของ MUX (ระดับชาติ) 574.9      2 2 30 41 41 42 42 42 42 42 50 50 50 50 50

EBIT ของ MUX (ระดับท้องถิ่น) 362.3      0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

EBIT ของ ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดต้ังโครงข่าย 357.0      7 0 81 121 0 7 0 0 20 0 73 2 0 46 0

EBIT ของ กลุ่มผู้ผลิตวิทยุต้ังโต๊ะ 143.8      0 0 0 27 21 8 9 10 12 13 8 8 9 9 10

EBIT ของ กลุ่มผู้ค้าปลีกวิทยุดิจติอลแบบต้ังโต๊ะ 137.4      1 2 12 23 18 7 8 9 10 11 7 7 7 8 9

EBIT ของ กลุ่มผู้ผลิตวิทยุดิจติอลในรถยนต์ 1,216.0    3 7 8 78 86 88 94 93 96 99 105 110 113 116 119

EBIT ของ กลุ่มผู้ค้าปลีกวิทยุดิจติอลในรถยนต์ 780.2      20 43 46 19 53 52 68 49 47 45 60 74 71 68 65

EBIT รวม 3,134.3    -182 -134 -163 -246 216 197 243 261 322 356 455 401 437 499 474

หักลบ: ภาษีนิติบุคคล 973.1      7 11 35 68 50 47 50 47 51 80 102 97 101 116 112

NOPAT (Net Operating Profit After Tax) 2,161.2    -189 -145 -198 -314 166 151 193 214 271 275 353 304 336 383 361

บวก: ค่าเส่ือมราคา 3,341.9    7 7 97 229 229 237 237 237 238 238 317 317 317 317 317

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน 5,503.1    -181 -138 -102 -85 395 388 430 452 509 513 670 621 652 700 678

CAPEX 4,723.2    75 0 905 1,398 25 305 15 0 354 0 798 229 0 543 74

- ค่าใช้จา่ยการลงทุนเกี่ยวกับใบอนุญาตคล่ืนความถี่ 112.1      2 0 0 66 25 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0

- ค่าใช้จา่ยการลงทุนเกี่ยวกับการวางโครงข่าย/ติดต้ังอุปกรณ์ 4,611.1    74 0 905 1,332 0 296 5 0 354 0 798 229 0 543 74

กระแสเงินสด (FCF) 779.9      -257 -138 -1,007 -1,483 370 83 414 452 154 513 -128 392 652 156 604

กระแสเงินสดสะสม 16,451.5-  -257 -394 -1,401 -2,884 -2,514 -2,431 -2,016 -1,565 -1,410 -897 -1,025 -633 20 176 780

มลูค่าปัจจบุันของ FCF (PV of FCF) 799.2-      -229 -110 -716 -942 210 42 187 182 56 165 -37 101 150 32 110
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