
เก่ี่�ยวกัี่บแผนแม่่บท
กิี่จกี่ารกี่ระจายเส่ียงและกิี่จกี่ารโทรทัศน์ (ฉบับใหม่่) 
สีำาหรับผ้�ประกี่อบกิี่จกี่ารและผ้�บริโภค

แผนแม่่บทกิิจกิารกิระจายเสีียงและ
กิิจกิารโทรทัศน์ ฉบับที� 2 (พ.ศ. 2563-2568) 
เริ�ม่มี่ผลใช้้บังคัับตัั้�งแต่ั้วัันที� 20 สิีงหาคัม่ 
2563 หลายคันอาจจะยังไม่่ร้้ว่ัา แผนแม่่บทฯ
มี่คัวัาม่สีำาคััญต่ั้อกิารเปลี�ยนแปลงและ
กิาร จัดร ะ เ บียบ อุตั้สีาหกิรรม่กิิจกิาร
กิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ รวัม่ทั�ง
เป็นกิรอบในกิารวัางกิฎเกิณฑ์์และกิลไกิ
กิารกิำากัิบด้แล กิารคุ้ัม่คัรองผ้้บริโภคัและ
ส่ีง เสี ริม่ สิีท ธิิเสี รีภาพในกิาร ส่ี�อสี าร 
ตั้ลอดจนกิารบริหารจัดกิารทรัพยากิร
คัล่�นคัวัาม่ถีี่�ที�มี่อย่้จำากัิดอย่างมี่ประสิีทธิิภาพ

ในกิารนี� พ.อ.นที ศุกิลรัตั้น์ รองประธิาน
กิรรม่กิารกิจิกิารกิระจายเสียีง กิจิกิาร
โทรทัศน์ และกิิจกิารโทรคัม่นาคัม่แห่งช้าติั้ 
ในฐานะเป็นประธิานคัณะอนุกิรรม่กิาร
กิลั�นกิรองงานของ กิสีทช้. ด้านกิิจกิาร
กิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ จะเป็นผ้้ให้
บทสีรุป 9 ข้อคัวัาม่สีำาคััญของแผนแม่่บทฯ
ฉบับที� 2 ผ่านกิารสัีม่ภาษณ์ดังต่ั้อไปนี�

9ข้�อควรร้�

รองประธานกี่รรม่กี่าร
กิี่จกี่ารกี่ระจายเส่ียง กิี่จกี่ารโทรทัศน์ 
และกิี่จกี่ารโทรคม่นาคม่แห่งชาติิ 

พ.อ.นท่ ศุกี่ลรัติน์ 



เตรียมพรอมในกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน

แผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 : แผนสงเสริมทุกภาคสวน
ใหมีโอกาสเทาเทียมกัน สราง Level Playing Field A

Q หลักการที่แตกตางกันของแผนแมบทฯ 
ฉบับที่ 1 เปรียบเทียบกับฉบับที่ 2 

OTT

ฉบับที่ 
1

OTT

แผนแม่่บทฯ ฉบับท่� 1 ประกาศใช้้เร่�ม่แรกสำำาหรับ 
ปี 2555-2559 และต่่อม่าได้้ม่่การประกาศต่่ออายุุแผน  
โด้ยุแผนแม่่บทฯ ฉบับแรกน่�เน้นท่�การวางรากฐานของก่จการ
กระจายุเส่ำยุงและก่จการโทรทัศน์ ความ่สำำาคัญของแผนแม่่บทฯ 
ฉบับแรกมุ่่งไปท่�การจัด้ระเบ่ยุบก่จการ ทั�งน่� สำำาหรับก่จการ
โทรทัศน์ เร่�ม่จากการจัด้ทำาแผนความ่ถ่ี่�สำำาหรับก่จการโทรทัศน์
ภาคพื้้�นด้่นในระบบด้่จ่ทัล จนนำาไปสำ่่การจัด้การประม่่ล
คล้�นความ่ถ่ี่�สำำาหรับการให้บร่การโทรทัศน์ด่้จ่ทัลในปลายุปี 
2556 ส่ำวนในก่จการว่ทยุุกระจายุเส่ำยุง เน้นการนำาผ้่ประกอบการ
เข้าส่่ำระบบ ผ่านการออกใบอนุญาต่ทด้ลองประกอบก่จการ
ว่ทยุุกระจายุเส่ำยุง ซ่ึ่�งถ้ี่อเป็นใบอนุญาต่แบบชั้�วคราวให้กับ
ผ้่ประกอบการ

สำ่วนแผนแม่่บทฯ ฉบับท่� 2 ท่�เพื้่�งประกาศใช้้น่�  
เป็นฉบับท่�เน้นให้ทุกภาคส่ำวนม่่โอกาสำอยุ่างเท่าเท่ยุม่กัน 
หร้อเน้นให้เก่ด้ Level Playing Field ในสำนาม่ของการ
แข่งขัน ระหว่างก่จการกระจายุเส่ำยุงและก่จการโทรทัศน์กับ
การให้บร่การโทรทัศน์และว่ทยุุผ่านโครงข่ายุอ้�นท่�ม่่ใช่้ 
โครงข่ายุกระจายุเสำ่ยุงหร้อโทรทัศน์โด้ยุเฉพื้าะ หร้อเร่ยุก 
อ่กอยุ่างหน่�งว่า OTT (Over The Top) ด้้วยุการปรับ
กระบวนการกำากับด้่แล และให้ความ่สำำาคัญกับการกำากับ
ด่้แลการประกอบก่จการในด้้านเน้�อหาให้สำอด้คล้องกับ 
การเปล่�ยุนแปลงของสัำงคม่และเทคโนโลยุ่ รวม่ทั�งการปฏ่ิร่ป 
การร่้เท่าทันสำ้�อของประช้าช้นผ่านกลไกต่่างๆ ซึ่่�งถี่้อเป็น
วัต่ถุี่ประสำงค์หลักของการคุ้ม่ครองผ้่บร่โภคเพ้ื้�อให้สำาม่ารถี่
เล้อกใช้้ประโยุช้น์จากข้อม่่ลข่าวสำารได้้อยุ่างม่่คุณภาพื้ 

ทั�งน่� แผนแม่่บทฯ ฉบับท่� 2 น่� เน้นการกำากับด่้แล
ตั่�งแต่่การกำากับเน้�อหารายุการให้ม่่คุณภาพื้ การกำากับการใช้้ 
คล้�นความ่ถ่ี่�ให้ถ่ี่กต้่อง การกำากับด่้แลไม่่ให้ม่่การรบกวนของ
คล้�นความ่ถ่ี่� และการส่ำงเสำร่ม่การสำร้างเคร้อข่ายุกำากับด่้แล
กันเองของสำ้�อ ต่ลอด้ทั�งการให้บรก่ารท่�มุ่่งสำ่ค่วาม่เปน็
ด่้จ่ต่อลของสำำานักงาน กสำทช้. เพ้ื้�ออำานวยุความ่สำะด้วกให้
แก่ผ้่ประกอบการม่ากข่�น



เพิ่มใบอนุญาตโทรทัศนสาธารณะสำหรับภูมิภาคA
Q นโยบาย การกำกับดูแล 

ใบอนุญาตโทรทัศนดิจิทัล

ในปัจจุบัน ม่่ช่้องโทรทัศน์ด่้จ่ทัลทั�งหม่ด้ท่�ออกอากาศ
อยุ่่จำานวน 19 ช้่องรายุการ เป็นช้่องในหม่วด้หม่่่ธุุรก่จ
ระด้ับช้าต่่ จำานวน 15 ช้่อง และช้่องหม่วด้หม่่่สำาธุารณะ
จำานวน 4 ช้่อง ซึ่่�งยุังไม่่รวม่ช้่องท่�ทด้ลองออกอากาศ 
ในกลุ่ม่ช้่องการศ่กษา จำานวน 18 ช้่อง และช้่องสำาธุารณะ
ระด้ับภ่ม่่ภาค 1 ช้่อง โด้ยุในแผนแม่่บทฯ ฉบับท่� 2 น่� ระบุ
ไว้ช้ัด้เจนว่า จะสำนับสำนุนให้ม่่การออกใบอนุญาต่โทรทัศน์
ด่้จ่ทัลสำาธุารณะระดั้บภ่ม่่ภาค เพ้ื้�อให้สำอด้คล้องกับนโยุบายุ
ของรัฐบาลท่�ต่้องการให้ประช้าช้นทั�วทุกภ่ม่่ภาคเข้าถี่่ง
ข้อม่่ลข่าวสำารระด้ับพื้้�นท่�อยุ่างทั�วถี่่งเพื้่�ม่เต่่ม่ด้้วยุ



อนุญาตทดลองโทรทัศนเทคโนโลยีใหม 4K  A
Q โอกาสของคนไทยที่จะไดรับชม

โทรทัศนความคมชัดสูงภายใตเทคโนโลยีใหม

8K
4K
HD

ก่จการโทรทัศน์ด้่จ่ทัลของประเทศไทยุท่� กสำทช้.  
ให้ใบอนุญาต่ในปัจจุบัน อยุ่่ในร่ปแบบการให้บร่การม่าต่รฐาน 
High Definition หร้อ HD และ Standard Definition หร้อ SD 
แต่่เม้่�อเวลาผ่านไป เทคโนโลยุ่ม่่การพัื้ฒนาข่�นอยุ่างต่่อเน้�อง 
จนม่่ม่าต่รฐานใหม่่ของความ่ละเอ่ยุด้ของจอภาพื้และ 
การผล่ต่เน้�อหาท่�เร่ยุกว่า 4K หร้อ Ultra High Definition  
ท่�ม่่ความ่ละเอ่ยุด้และความ่คม่ช้ัด้สำ่งกว่า HD ม่ากกว่า  
4 เท่า โด้ยุความ่ละเอ่ยุด้ 4K นั�น เป็นม่าต่รฐานใหม่่ 
ในอุต่สำาหกรรม่บันเท่ง ภาพื้ยุนต่ร์ ละคร ซ่ึ่ร่ส์ำ ทั�งการถ่ี่ายุทำา
ด้้วยุกล้องความ่ละเอ่ยุด้ 4K และจอฉายุแบบ 4K ต่ลอด้จน 
สำ่นค้าโทรทัศน์และโฮม่เอนเต่อร์เทนเม่นท์ต่่างๆ

ด้ังนั�น เพื้้�อให้สำอด้คล้องกับเทคโนโลยุ่ใหม่่ท่�เก่ด้ข่�น
ในต่ลาด้โลก แผนแม่่บทฯ ฉบับท่� 2 จ่งเปิด้ทางให้เร่�ม่ทำาการ 
ทด้ลองเทคโนโลยุ่ใหม่่ในก่จการโทรทัศน์ โด้ยุเฉพื้าะการรับช้ม่
รายุการในระบบ 4K ซ่ึ่�งจะม่่การส้ำ�อสำารให้สำาธุารณะรับทราบ 
อยุ่างต่่อเน้�อง



A
Q

สนับสนุนรายการกีฬา 
ภายใตกฎกติกา Must Have

การสนับสนุนเนื้อหาที่ประชาชนใหความสนใจ 

MUST
HAVE

รายุการก่ฬาเป็นหน่�งในเน้�อหารายุการสำำาคัญ 
ท่�ประช้าช้นให้ความ่สำนใจและได้้รับความ่น่ยุม่ส่ำง โด้ยุท่�ผ่านม่า 
สำำานักงาน กสำทช้. ได้้ม่่ประกาศ กสำทช้. เร้�องหลักเกณฑ์์
รายุการโทรทัศน์สำำาคัญท่�ให้เผยุแพื้ร่ได้้เฉพื้าะในบร่การ
โทรทัศน์ท่�เป็นการทั�วไป พื้.ศ. 2555 หร้อประกาศ Must Have 
ซ่ึ่�งกำาหนด้ให้ผ้่ซ้ึ่�อล่ขส่ำทธุ่�ม่หกรรม่การแข่งขันก่ฬาทั�ง 7 รายุการ
ต่าม่ท่� กสำทช้. กำาหนด้ ต่้องนำาเน้�อหารายุการเหล่านั�น 
ออกอากาศทางช่้องทางโทรทัศน์ด่้จ่ทัลท่�ประช้าช้นเข้าถ่ี่ง
ได้้ฟร่ อยุ่างไรก็ต่าม่ ท่�ผ่านม่าพื้บว่า ค่าล่ขส่ำทธุ่�รายุการ
ก่ฬาสำำาคัญเหล่าน่�ม่่ราคาสำ่งข่�นอยุ่างต่่อเน้�อง จนอาจจะ
เป็นอุปสำรรคต่่อการรับช้ม่รายุการของประช้าช้น ด้ังนั�น 
เพ้ื้�อเป็นการสำนับสำนุนเน้�อหาท่�เก่ด้ประโยุช้น์ต่่อประช้าช้น
และเปิด้ช่้องทางให้ประช้าช้นได้้รับช้ม่รายุการก่ฬาสำำาคัญ
ม่ากข่�น แผนแม่่บทฯ ฉบับท่� 2 น่� จ่งเสำนอแนวทางสำนับสำนุน 
การด้ำาเน่นการให้เป็นไปต่าม่ประกาศ Must Have ด้้วยุ 

ทั�งนี�ประกิาศ กิสีทช้. เร่�อง หลักิเกิณฑ์์รายกิารโทรทัศน์สีำาคััญที�ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริกิาร
โทรทัศน์ที�เป็นกิารทั�วัไป พ.ศ.2555 หร่อ ประกิาศ Must Have กิำาหนดรายกิารโทรทัศน์ที�สีำาคััญ 
ที�ให้ออกิอากิาศได้เฉพาะฟรีทีวีัเท่านั�น ทั�งหม่ด 7 รายกิารแข่งขันกีิฬา ดังนี� 

1.  กิารแข่งขันกีิฬาระหว่ัางประเทศในกิลุ่ม่เอเชี้ยตั้ะวัันออกิเฉียงใต้ั้ หร่อกีิฬาซีีเกิม่ส์ี 
    (South-East Asian Games, SEA Games)
2.  กิารแข่งขันกีิฬาสีำาหรับนักิกีิฬาคันพิกิารอาเซีียนพาราเกิม่ส์ี (ASEAN Para Games)
3.  กิารแข่งขันกีิฬาระหว่ัางประเทศในทวีัปเอเชี้ย หร่อเอเชี้ยนเกิม่ส์ี (Asian Games)
4.  กิารแข่งขันกีิฬาสีำาหรับนักิกีิฬาคันพิกิารเอเชี้ยนพาราเกิม่ส์ี (Asian Para Games)
5.  กิารแข่งขันกีิฬาโอลิม่ปิกิ (Olympic Games)
6.  กิารแข่งขันกีิฬาสีำาหรับคันพิกิารหลายประเภทจากิทั�วัโลกิ หร่อกีิฬาพาราลิม่ปิกิ 
     (Paralympic Games)
7.  กิารแข่งขันฟุตั้บอลโลกิรอบสุีดท้าย (FIFA World Cup Final) 



ยกมาตรฐานวิทยุ เตรียมการสูการใหใบอนุญาต
เต็มรูปแบบ และประมูลคลื่นวิทยุธุรกิจA

Q ทิศทางนโยบายการกำกับดูแล
กิจการกระจายเสียงยุคใหม

ภารก่จหน่�งท่�สำำาคัญของ กสำทช้. ในแผนแม่บ่ทฯ
ฉบับท่� 2 น่� เปน็การจัด้ระเบยุ่บก่จการกระจายุเสำยุ่ง 
ทั�วประเทศท่�ต่่อยุอด้ม่าจากแผนแม่่บทฯ ฉบับท่� 1 ซ่ึ่�งให้ม่่
การทด้ลองประกอบก่จการ ว่ทยุุกระจายุเส่ำยุงเพ้ื้�อ
เป็นการเต่ร่ยุม่ความ่พื้ร้อม่ของผ้่ประกอบก่จการว่ทยุุ
ก่อนท่�จะเข้าส่่ำระบบใบอนุญาต่อยุ่างเต็่ม่ร่ปแบบท่� ได้้รับ
การ จัด้สำรรคล้�นความ่ถ่ี่�เพ้ื้�อการให้บร่การโด้ยุสำม่บ่รณ์  
อ่กทั�งให้สำอด้คล้องกับการค้นคล้�นความ่ถ่ี่�ว่ทยุุของ
หน่วยุงานต่่างๆ ในปี 2565 ซ่ึ่�งเป็นไปต่าม่ประกาศคณะ
รักษาความ่สำงบแห่งช้าต่่ (คสำช้.) เม้่�อวันท่� 20 ธัุนวาคม่ 
2559 ท่� ใช้้อำานาจต่าม่ม่าต่รา 44 ของรัฐธุรรม่น่ญแห่ง
ราช้อาณาจักรไทยุ (ฉบับชั้�วคราว) พื้.ศ. 2557 กำาหนด้ให้ 
เจ้าของคล้�นความ่ถ่ี่�ว่ทยุุทั�งหม่ด้ จะต้่องค้นคล้�นความ่ถ่ี่� 
ท่�ถ้ี่อครองให้กับ กสำทช้. เพ้ื้�อนำาม่าจัด้สำรรใหม่่ในปี 2565 
ทั�งน่�หน่วยุงานท่�ถ้ี่อครองคล้�นความ่ถ่ี่�ว่ทยุุ AM และ FM 
ในปัจจุบัน เป็นหน่วยุงานของรัฐทั�งหม่ด้

ร่ปแบบการเปล่�ยุนแปลงของก่จการว่ทยุุกระจายุเส่ำยุง 
จะเ ร่�ม่จากการเพ่ื้�ม่การกำา กับด่้แลผ้่ประกอบก่จการ 
ท่�ถ้ี่อใบอนุญาต่ทด้ลองให้ยุกระดั้บม่าต่รฐานของว่ทยุุ
ทด้ลองประกอบกจ่การ เพื้้�อใหก้ลุม่่ท่�ม่ม่่าต่รฐานด้แ่ล้ว
สำาม่ารถี่ยุ้�นขอรับใบอนุญาต่ท่�เต็่ม่ร่ปแบบ โด้ยุ กสำทช้. 
จะม่่การเต่ร่ยุม่ความ่พื้ร้อม่ในการพ่ื้จารณาให้ใบอนุญาต่ 
แก่ผ้่ประกอบก่จการต่าม่ม่าต่รา 83 แห่ง พื้.ร.บ. องค์กร
จัด้สำรรคล้�นความ่ถ่ี่�ฯ และจะม่่การจัด้การประม่่ลคล้�นความ่ถ่ี่�
ของก่จการว่ทยุุธุุรก่จ แต่่หากเป็นบร่การว่ทยุุสำาธุารณะ
จะไม่เ่ข้าข่ายุประม่่ล เช้น่เด้ยุ่วกับคล้�นความ่ถี่่� ในการ
ประกอบก่จการโทรทัศนด์้่จท่ัล ซึ่่�งเปน็ไปต่าม่ท่� พื้.ร.บ. 



องคก์รจัด้สำรรคล้�นความ่ถี่่�ฯ กำาหนด้ นอกจากน่� จะม่่ 
การสำนับสำนุนผ้่ประกอบก่จการกระจายุเส่ำยุงบร่การชุ้ม่ช้น 
ท่�ม่่คุณภาพื้ ม่่การพัื้ฒนาฐานข้อม่่ลการใช้้คล้�นความ่ถ่ี่�
และความ่จำาเป็นในการถ้ี่อครองคล้�นความ่ถ่ี่�ของส่ำวน
ราช้การ รัฐว่สำาหก่จ หน่วยุงานภาครัฐ และการพัื้ฒนา
ระบบภ่ม่่ศาสำต่ร์สำารสำนเทศสำำาหรับก่จการกระจายุเส่ำยุง
และก่จการโทรทัศน์เพ้ื้�อเพ่ื้�ม่ประส่ำทธุ่ภาพื้ในการว่เคราะห์
ข้อม่่ลประกอบการพ่ื้จารณาออกใบอนุญาต่อ่กด้้วยุ 

การเข้ม่งวด้กับการต่รวจสำอบและรับรองม่าต่รฐาน 
เคร้�องว่ทยุุคม่นาคม่เพ้ื้�อควบคุม่การรบกวนการใช้้ 
ค ล้�นความ่ ถ่ี่�แล ะ ใ ห้การออกอากาศ เ ป็นไปอ ยุ่าง ม่่
ประสำท่ธุภ่าพื้เปน็เร้�องท่�แผนแม่บ่ทฯ ฉบับท่� 2 ใหค้วาม่
สำำาคัญด้้วยุเพ้ื้�อลด้ปัญหาท่�เก่ด้ข่�นจากการท่�สำถี่าน่ว่ทยุุ
กระจายุเส่ำยุงม่่จำานวนม่ากเก่นความ่สำาม่ารถี่ทางเทคน่ค
ท่�จะรองรับได้้ ซึ่่�งม่ฉ่ะนั�นจะสำง่ผลกระทบต่อ่การรับฟัง
ของประช้าช้นทั�วไป ต่ลอด้จนปัญหาคล้�นรบกวนท่�กระทบ
ต่่อความ่ปลอด้ภัยุเก่�ยุวกับการบ่น ซ่ึ่�งถ้ี่อเป็นเร้�องท่�อาจ
เก่ด้อันต่รายุถ่ี่งช่้ว่ต่ของผ้่ท่� ได้้รับผลกระทบได้้

เร่�องม่าติรกี่ารสี่งเสีริม่กี่ารประกี่อบกี่ิจกี่ารวิทยุกี่ระจายเสี่ยง 
วิทยุโทรทัศน์ และกี่ิจกี่ารโทรคม่นาคม่ เพ่�อประโยชน์สีาธารณะ 

“ให้ กิสีทช้. หร่อสีำานักิงาน กิสีทช้. ดำาเนินกิารเรียกิคั่นคัล่�นคัวัาม่ถี่ี�เพ่�อนำาไปจัดสีรรใหม่่
หร่อปรับปรุงกิารใช้้คัล่�นคัวัาม่ถีี่�ตั้าม่แผนแม่่บทกิารบริหารคัล่�นคัวัาม่ถีี่� (พ.ศ. 2555) เม่่�อพ้น
กิำาหนดระยะเวัลาห้าปี นับแต่ั้วัันคัรบกิำาหนดแผนแม่่บทกิารบริหารคัล่�นคัวัาม่ถีี่�ดังกิล่าวั ทั�งนี�ให้
ส่ีวันราช้กิาร รัฐวิัสีาหกิิจ หร่อหน่วัยงานของรัฐที�ประกิอบกิิจกิารกิระจายเสีียงตั้าม่พระราช้
บัญญัติั้กิารประกิอบกิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และได้รับคัวัาม่เห็นช้อบ 
ให้ถ่ี่อคัรองคัล่�นคัวัาม่ถีี่�ตั้าม่พระราช้บัญญัติั้องค์ักิรจัดสีรรคัล่�นคัวัาม่ถีี่�และกิำากัิบกิารประกิอบ
กิิจกิารวิัทยุกิระจายเสีียง วิัทยุโทรทัศน์ และกิิจกิารโทรคัม่นาคัม่ พ.ศ.2553 ยังคังมี่สิีทธิิในกิาร
ประกิอบกิิจกิารวิัทยุกิระจายเสีียงและกิารถ่ี่อคัรองคัล่�นคัวัาม่ถีี่�ดังกิล่าวัได้ตั้าม่ขอบเขตั้และ 
สิีทธิิเดิม่” 

คำาสีั�ง คสีช.ฉบับท่� 76/2559 (20 ธันวาคม่ 2557)

ข้�อ 7



กำหนดมาตรฐานวิทยุดิจิทัล
และการอนุญาตทดลองหรือทดสอบ

รูปแบบการพัฒนา
ระบบวิทยุดิจิทัลในประเทศไทย

ท่�ผ่านม่า กสำทช้. ได้้ม่่การศ่กษาเร้�องระบบการรับส่ำง 
สำัญญาณ ม่าต่รฐานการรับสำ่งสำัญญาณ เคร้�องรับ
สำัญญาณ และร่ปแบบการใหบ้รก่ารวท่ยุุกระจายุเสำยุ่ง 
ในระบบด้จ่ท่ัล รวม่ทั�งศก่ษาประสำบการณก์ารใหบ้รก่าร
ว่ทยุุกร ะจายุเ ส่ำยุงในร ะบบด่้จ่ทัลของต่่างประเทศ  
เ พ้ื้�อ เ ป็นแน วทาง ในกา ร เ ร่�ม่ ใ ห้บ ร่ก า ร ว่ท ยุุ ด่้ จ่ทั ล  
เพ้ื้�อพัื้ฒนาก่จการว่ทยุุกระจายุเส่ำยุงของประเทศให้ม่่
ความ่ก้าวหน้าด้้วยุเทคโนโลยุ่ท่�ทันสำมั่ยุ

เทคโนโลยุ่การรับส่ำงสัำญญาณว่ทยุุกระจายุเส่ำยุง 
ในระบบด้่จท่ัล ทำาให้ประสำท่ธุภ่าพื้ในการใช้ค้ล้�นความ่ถี่่�
เ พ่ื้�ม่ม่าก ข่�น เ ม้่�อ เป ร่ยุบเ ท่ยุบกับเทคโนโลยุ่ ในร ะบบ 
แอนะลอ็กเด้ม่่ เน้�องจากในขนาด้ช้อ่งสำัญญาณท่�เทา่กัน 
ระบบด่้จ่ทัลสำาม่ารถี่ให้บร่การช่้องรายุการว่ทยุุได้้ม่ากกว่า
ส่ำงผลให้สำาม่ารถี่นำาคล้�นความ่ถ่ี่�ว่ทยุุท่�ว่างลงไปจัด้สำรรใหม่่
ได้้ ในจำานวนช่้องรายุการท่�ม่ากข่�น โด้ยุไม่่เพ่ื้�ม่ปัญหาการ
รบกวนของคล้�นความ่ถ่ี่� หร้อปรับปรุงการใช้้คล้�นความ่ถ่ี่� 
พื้ร้อม่ทั�งการใช้ป้ระโยุช้นอ์้�นๆ จากคล้�นความ่ถี่่�ท่� ได้ค้้น
อ่กด้้วยุ นับเป็นการจัด้สำรรทรัพื้ยุากรคล้�นความ่ถ่ี่�ท่�ม่่อยุ่่
อยุ่างจำากัด้ของประเทศให้ม่่ประส่ำทธุ่ภาพื้ส่ำงสุำด้ นอกจากน่�
จากความ่ก้าวหน้าของเทคโนโลยุ่การรับส่ำงสัำญญาณ
ว่ทยุุกระจายุเส่ำยุงระบบด่้จ่ทัล ทำาให้คุณภาพื้ในการรับส่ำง



สัำญญาณด่้ข่�น สำาม่ารถี่ทนต่่อสัำญญาณรบกวนได้้ด่้ข่�น
และม่่ประส่ำทธุ่ภาพื้ม่ากข่�นเม้่�อเปร่ยุบเท่ยุบกับระบบ 
แอนะล็อก ส่ำงผลให้สำาม่ารถี่ออกแบบการส่ำงสัำญญาณ
ว่ทยุุกระจายุเส่ำยุงครอบคลุม่พ้ื้�นท่�บร่การทั�วถ่ี่งม่ากข่�น 
รวม่ทั�งอุปกรณ์ส่ำงสัำญญาณว่ทยุุกระจายุเส่ำยุงในระบบ 
ด่้จ่ทัลยัุงใช้้พื้ลังงานน้อยุกว่าอุปกรณ์ส่ำงสัำญญาณ
ว่ทยุุกระจายุเส่ำยุงในระบบแอนะล็อกเม้่�อเปร่ยุบเท่ยุบ 
ในขอบเขต่พ้ื้�นท่�บร่การท่�เท่ากัน ดั้งนั�น การเพ่ื้�ม่ทางเล้อก
ให้ม่่ โครงข่ายุการรับส่ำงสัำญญาณเป็นระบบด่้จ่ทัล
อยุา่งกว้างขวาง จะเปน็การช้ว่ยุลด้การใช้พ้ื้ลังงานใน
ภาพื้รวม่ของประเทศด้้วยุ

เพ้ื้�อ เ ป็นการ รับม้่อกับการ เปล่�ยุนแปลงทาง
เทคโนโลยุ่ท่� ใช้้รองรับบร่การว่ทยุุด่้จ่ทัล กสำทช้. ม่่แผน 
ท่�จะให้ม่่บร่การว่ทยุุด่้จ่ทัลท่�เป็นการทด้ลองทด้สำอบก่อน 
โด้ยุปัจจุบันได้้ม่่การทด้ลองทด้สำอบไปบ้างแล้ว ในคล้�น 
VHF ยุ่าน 1300 MHz ซ่ึ่�งเป็นการทด้ลองทด้สำอบโด้ยุ
กองทัพื้บก 

ทั�งน่� ในแผนแม่่บทฯ ฉบับท่� 2 ได้้ระบุว่า จะเร่�ม่จาก
การ จัด้ทำาแผนคล้�นความ่ถ่ี่�ว่ทยุุด่้จ่ทัลสำำาหรับการ
ทด้ลองหร้อทด้สำอบ การจัด้ทำาม่าต่รฐานทางเทคน่ค 
และการอนุญาต่ให้ม่่การทด้ลองทด้สำอบว่ทยุุกระจายุ
เส่ำยุงในระบบด่้จ่ทัล ต่าม่ลำาดั้บ 



A
Q

สรางความเปนธรรม กำกับดูแลเนื้อหาทั้งระบบ

การกำกับดูแลเนื้อหารายการทั้งระบบ

OTT

OTT

แผนแม่่บทฯ ฉบับท่� 2 ระบุไว้ชั้ด้เจนว่า การกำากับด่้แล
เน้�อหาก็เพ้ื้�อให้สำอด้คล้องกับการเปล่�ยุนแปลงของสำังคม่
และเทคโนโลยุ่ เพ้ื้�อสำร้างความ่เป็นธุรรม่กับผ้่ประกอบการ
ในระบบใบอนุญาต่ให้สำาม่ารถี่แข่งขันกับผ้่ให้บร่การ
ทด้แทนท่�ไม่่อยุ่่ในระบบใบอนุญาต่ได้้ โด้ยุจะม่่การประสำาน
ความ่ร่วม่ม่้อกับหน่วยุงานท่�เก่ �ยุวข้อง ม่่การกำาหนด้
แนวทางหร้อม่าต่รการกำากับด่้แลให้สำอด้คล้องกับระบบ
น่เวศของอุต่สำาหกรรม่ (Ecosystem) โด้ยุเฉพื้าะบร่การ 
OTT ซึ่่�งเก่ด้ข่�นบนโครงข่ายุอ่นเทอร์เน็ต่ นอกจากน่� จะม่่
การเสำนอรายุงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหม่ายุท่�เอ้�อต่่อ
ระบบน่เวศของอุต่สำาหกรรม่ท่�เปล่�ยุนแปลงไปด้้วยุ



พัฒนากลไกและชองทางการคุมครองผูบริโภคA
Q มิติของการคุมครองผูบริโภค

อยางครอบคลุมและทั่วถึง

รายุละเอ่ยุด้ของแผนแม่่บทฯ ฉบับท่� 2 น่� ม่่การระบุไว้ว่า
จะม่่หลักเกณฑ์์และแนวปฏิ่บัต่่ท่�เก่�ยุวข้องกับการคุ้ม่ครอง
ผ้่บร่โภคต่่างๆ โด้ยุเฉพื้าะการกระทำาท่�เป็นการเอาเปร่ยุบ
ผ้่บร่โภคในก่จการกระจายุเส่ำยุงและก่จการโทรทัศน์ ม่่การ
ยุกระดั้บกลไกการบร่หารจัด้การเร้�องร้องเร่ยุนโด้ยุการ 
นำาเทคโนโลยุ่ด้่จ่ทัลม่าประยุุกต่์ใช้้ ม่่แผนท่�ช้ัด้เจนในการ 
ม่่เคร้อข่ายุเฝ้้าระวังและคุ้ม่ครองผ่้บร่โภคท่�เข้ม่แข็ง เช้่น
เคร้อข่ายุกลุ่ม่ช้าต่่พื้ันธุุ์และช้นเผ่าพื้้�นเม่้อง การสำร้าง
ความ่ร้่ความ่เข้าใจเก่�ยุวกับการคุ้ม่ครองผ้่บร่โภคอยุ่างต่่อเน้�อง
ต่ลอด้จนการประสำานความ่ร่วม่ม้่อกับหน่วยุงานท่�เก่�ยุวข้อง 
เช้่น สำำานักงานคณะกรรม่การอาหารและยุา (อยุ.) และ 
สำำานักงานคณะกรรม่การคุ้ม่ครองผ้่บร่โภค (สำคบ.) เป็นต้่น
ในการกำากับด้่แลเก่�ยุวกับการโฆษณาอาหาร ยุา และ
ผล่ต่ภัณฑ์์สุำขภาพื้ท่�ผ่ด้กฎหม่ายุ 

ในส่ำวนของการส่ำงเสำร่ม่ให้ผ้่พ่ื้การและผ้่ด้้อยุโอกาสำ
เข้าถ่ี่ง รับร้่ และใช้้ประโยุช้น์จากข้อม่่ลข่าวสำารได้้อยุ่างทั�วถ่ี่ง
และเท่าเท่ยุม่นั�น จะม่่การสำนับสำนุนการให้ทุนเพ้ื้�อการว่จัยุ
และพัื้ฒนาผ่านกองทุน กทปสำ. ต่ลอด้ถ่ี่งม่าต่รการต่่างๆ 
ในการจัด้ให้ม่่บร่การการเข้าถ่ี่งสำำาหรับผ้่พ่ื้การต่าม่หลักเกณฑ์์
ท่� กสำทช้. ประกาศ เช้่น จัด้ทำาคำาบรรยุายุแทนเสำ่ยุง  
เส่ำยุงบรรยุายุภาพื้ และการจัด้ทำาต้่นแบบบร่การโทรทัศน์ 
ท่�จัด้ให้ม่่ล่าม่ภาษาม้่อเต็่ม่จอ 

นอกเหน้อจากข้างต้่น ม่่การส่ำงเสำร่ม่และเสำร่ม่สำร้าง
ทักษะการร้่เท่าทันส้ำ�อให้แก่กลุ่ม่ผ้่บร่โภค ต่ลอด้จนส่ำงเสำร่ม่
การรวม่กลุ่ม่ของผ้่รับใบอนุญาต่ประกอบก่จการเพ้ื้�อสำร้าง
ความ่เข้ม่แข็งอ่กด้้วยุ



ระบบใบอนุญาตดิจิทัล (e-Services)A
Q การพัฒนาระบบฐานขอมูล
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ต่าม่เป้าหม่ายุ สำำานักงาน กสำทช้. ม่่แผนท่�จะพัื้ฒนา
ระบบการบร่หารจัด้การใบอนุญาต่ก่จการกระจายุเส่ำยุงและ
ก่จการโทรทัศน์ในร่ปแบบด่้จ่ทัล ท่�ต่อบสำนองความ่ต้่องการ
ของผ่้ใช้้บร่การได้้สำะด้วกและรวด้เร็ว โด้ยุจะพื้ัฒนาระบบ
ฐานข้อม่่ลท่� เ ช้้�อม่โยุงข้อม่่ลด้้านการอนุญาต่ทั�งหม่ด้ 
ท่�สำาม่ารถี่ต่รวจสำอบสำถี่านะของผ้่ขอรับใบอนุญาต่ได้้ 
ในร่ปแบบด่้จ่ทัลและนำาเทคโนโลยุ่ด่้จ่ทัลม่าใช้้ในการกำากับ
ด่้แลให้ม่่ประส่ำทธุ่ภาพื้ยุ่�งข่�น 

“หลังจากน่� ร่ปแบบการให้ใบอนุญาต่ การต่รวจสำอบ 
จะอยุ่่ในร่ปแบบอ่เล็กทรอน่กสำ์ ในร่ปแบบ e-Services  
สำอด้รับนโยุบายุไทยุแลนด์้ 4.0 ของรัฐบาล” 

สำำานักงาน กสำทช้. จะทำาระบบฐานข้อม่่ลกลางด้้าน
ก่จการกระจายุเส่ำยุงและก่จการโทรทัศน์ในร่ปแบบด่้จ่ทัล                 
ท่�ถ่ี่กต้่อง ทันสำมั่ยุ เพ้ื้�อการจัด้เก็บและรวบรวม่ข้อม่่ลท่�จำาเป็น
ในการออกใบอนุญาต่ประกอบก่จการและการกำากับด่้แล
อยุ่างครบถ้ี่วน ซ่ึ่�งจะเป็นระบบท่�เปิด้ให้ม่่การทำางานร่วม่กัน
ระหว่างหน่วยุงานท่�เก่�ยุวข้องอยุ่างม่่ประส่ำทธุ่ภาพื้ ง่ายุต่่อ
การใช้้งาน และม่่ม่าต่รการรักษาความ่ปลอด้ภัยุในการเข้าถ่ี่ง 
ข้อม่่ล โด้ยุจะม่่การเสำร่ม่สำร้าง พัื้ฒนาบุคลากรท่�เก่�ยุวข้อง
ให้ม่่ความ่สำาม่ารถี่ในการปรับตั่วส่่ำระบบการให้บร่การและ
การกำากับด่้แลในร่ปแบบอ่เล็กทรอน่กส์ำ



บทสีรุป

บทสีรุปคัวัาม่สีำาคััญของแผนแม่่บทกิิจกิาร
กิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์เป็นเสีม่่อน 
Road Map ที�เป็นเข็ม่ทิศนำาทางอุตั้สีาหกิรรม่
กิิจกิารวิัทยุกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ 
ในอีกิ 5 ปีข้างหน้าของประเทศ ทำาให้ผ้้ที�เกีิ�ยวัข้อง
ทั�งหม่ดในอุตั้สีาหกิรรม่นี� ได้รับร้ ้ทิศทางและ
เตั้รียม่พร้อม่รับกิารเปลี�ยนแปลงที�จะเกิิดข้�น  
ทั�งเร่�องกิารให้บริกิารที�สีอดคัล้องกัิบเทคัโนโลยี
สีมั่ยใหม่่ กิารบริหารจัดกิาร และผลิตั้คัอนเทนต์ั้ 
รวัม่ทั�งกิารรับม่่อกัิบกิฎเกิณฑ์์กิติั้กิาภายใตั้้
บริบทใหม่่ ตั้ลอดจนกิลไกิกิารให้คัวัาม่คุ้ัม่คัรอง
ผ้้บริโภคัและส่ีงเสีริม่เสีรีภาพในกิารส่ี�อสีารของ
ประช้าช้นด้วัย


