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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  แผนการเปล่ียนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 
 

 

ตามที่แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่  (พ.ศ.  ๒๕๕๕)  ข้อ  ๘.๕  และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ข้อ  ๕.๖  กําหนดให้มีแผนการเปล่ียนระบบ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลภายใน  ๑  ปี 

บัดนี้  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ได้กําหนดนโยบายและจัดทําแผนการเปล่ียนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล  โดยมีมติ
ในการประชุมครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เห็นชอบให้ประกาศแผนการเปล่ียนระบบ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล  ตามความในข้อ  ๘.๕  ของแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่  
(พ.ศ.  ๒๕๕๕)  และข้อ  ๕.๖  ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์  ฉบับที่  ๑   
(พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยมีสาระสําคัญตามที่แนบท้ายนี้ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 



๑ 

 

แผนการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอล 

๑.  บทนํา 

กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนเปนกิจการที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ และสังคม
อยางมาก เน่ืองจากเปนกิจการที่เปนรากฐานอันสําคัญของระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางย่ิง
กิจการโทรทัศนภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Television) หรือ ฟรีทีวี ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงได 
ทําใหกิจการโทรทัศนภาคพ้ืนดิน มีอิทธิพลอยางสูงทาง ความคิด และพฤติกรรม ทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี การที่ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่
หลากหลายครบถวน จะกอใหเกิดการพัฒนาตอยอดความรู และนํามาซึ่งการมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศชาติ 

แผนการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอลน้ี จะเปนการกําหนด
นโยบายและกรอบเวลาสําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุ
โทรทัศนจากระบบแอนะล็อกไปสูระบบดิจิตอล โดยอางอิงตามแนวทางของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ0

๑ และกรอบระยะเวลาดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปน
ระบบดิจิตอล ตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซึ่งไดกําหนดใหมีความ
สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) และแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

๑.๑  กฎหมายที่เก่ียวของ 

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดแนวทางการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
และการประกอบกิจการ โดยในสวนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตองจัดใหภาคประชาชน
ไดใชคลื่นความถี่เพ่ือประโยชนสาธารณะ (มาตรา ๔๙) โดยการจัดใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่ 
ในกิจการโทรทัศนน้ัน  จะดําเนินการหลังจากมีการประกาศใหใชระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน
ในระบบดิจิตอลแลว (มาตรา ๘๕)  จึงถือไดวาการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลเปนกลไก
หลักที่สําคัญในการพัฒนากิจการโทรทัศน  ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาในดานเทคโนโลยีที่มี
ความกาวหนาและสามารถทําใหใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนแลว ยังสงผล
                                           

๑
 ITU Guidelines for the Transition from Analogue to Digital Broadcasting 



๒ 

ตอโครงสรางอุตสาหกรรมดานกิจการโทรทัศน และเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน สังคม ไดใช
ประโยชนจากคลื่นความถี่ตามเจตนารมณของกฎหมาย 

นอกจากน้ี แผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ยังไดกําหนดใหการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอล เปน ๑ ใน ๗ ยุทธศาสตรหลัก โดยมีตัวช้ีวัดดานกิจการโทรทัศนที่สําคัญ คือ ใหมีนโยบาย
และแผนการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอลภายใน ๑ ป ซึ่งนับเปน
ภารกิจเรงดวนและเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญสําหรับภารกิจตอเน่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือใหสามารถเร่ิมการรับสง
สัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลไดภายใน ๔ ป ตามกรอบเวลาที่ระบุในแผนแมบท 

๑.๒  นโยบายรัฐและพันธกรณีระหวางประเทศ 

รัฐบาลไทยไดประกาศนโยบายที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนไปสูโทรทัศนระบบดิจิตอล ในการ
แถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  มีเน้ือหาสําคัญ ดังน้ี 

“ขอ ๓.๖.๓ สงเสริมการใชคลื่นความถี่อันเปนทรัพยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งดํารงรักษาไวซึ่งสิทธิอันพึงไดของ
ประเทศในการใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพ้ืนผิวโลก” 

“ขอ ๓.๖.๔ สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน 
รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใชเทคโนโลยีจากระบบแอนะล็อกเปนระบบดิจิตอล  
ทั้งน้ี ตองคํานึงถึงการกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดัน 
ใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติดําเนินการ
รวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ” 

นอกจากน้ี รัฐบาลยังมีนโยบายสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายในการจัดต้ังประชาคมอาเซียนและสงเสริมความรวมมือกับประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียภายใต
กรอบความรวมมือดานตาง ๆ และเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง1

๒  ประเทศไทยไดเขารวมประชุม
รัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible for Information, AMRI) ซึ่งไดมีการ
หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิตอลรวมกันในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน  

ในคราวประชุม AMRI ครั้งที่ ๙ ที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดมีมติใหกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนใชระบบ Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T) เปนมาตรฐานสําหรับโทรทัศน
ระบบดิจิตอลรวมกัน ตอมาในการประชุม AMRI ครั้งที่ ๑๐ ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไดมีการกําหนดกรอบเวลาสําหรับการยุติการออกอากาศโทรทัศนในระบบแอนะล็อก
รวมกัน หรือที่เรียกวา Analogue switch-off (ASO) คือ ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓  

                                           

๒
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๓ 

รวมถึงจะกําหนดมาตรฐานสําหรับกลองรับสัญญาณ (Set-Top-Box) รวมกัน เพ่ือใหอุปกรณมีราคา 
ที่ถูกลง และในการประชุม AMRI ครั้งที่ ๑๑ ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดมี
ความเห็นรวมกันวามาตรฐานระบบ Second Generation Digital Terrestrial Television 
Broadcasting System (DVB-T2) มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีเหนือกวาระบบ DVB-T จึงควรที่
ประเทศสมาชิกจะเลือกใช DVB-T2 เปนมาตรฐานรวมกัน  

๑.๓  สภาพกิจการโทรทัศนของประเทศไทย2

๓ 

กิจการที่เกี่ยวของกับสื่อสารมวลชนในประเทศไทย อาจแบงออกไดเปน ๔ ประเภทหลัก คือ 
กิจการโทรทัศน  กิจการวิทยุกระจายเสียง  กิจการสิ่งพิมพ และกิจการอินเทอรเน็ต (New Media)  
ทั้งน้ี กิจการโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง นับเปนกิจการที่มีอิทธิพลตอประชาชนมากที่สุด โดย
ประชาชนจํานวน ๖๓ ลานคน หรือรอยละ ๙๘ ของประชากรไทยทั้งหมด สามารถเขาถึงสื่อโทรทัศนได 
ในขณะที่ประชาชนจํานวน ๔๐ ลานคนสามารถเขาถึงสื่อวิทยุกระจายเสียง และมีประชาชนจํานวน 
เพียง ๑๒ ลานคนเทาน้ันที่เปนผูรับขอมูลขาวสารผานสื่อหนังสือพิมพ 

จากขอมูลขางตน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ประเทศไทยมีสัดสวนของการ
มีโทรทัศนตอครัวเรือนสูงที่สุดในกลุมประเทศเอเชีย โดยคาเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคอยูที่รอยละ ๘๔  
ในขณะที่ประเทศไทยมีคาอยูที่รอยละ ๙๘  แสดงใหเห็นไดวาประชาชนไทยไดใหความสําคัญตอการรับรู
ขอมูลขาวสารผานโทรทัศนคอนขางมาก ในขณะที่อัตราการรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพของ
ประเทศไทยตํ่ากวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศเอเชียแปซิฟกถึง ๓ เทา ซึ่งเปนการยืนยันถึงความสําคัญ
ของกิจการโทรทัศนในประเทศไทย 

ปจจุบันในประเทศไทยสามารถรับชมโทรทัศน ได ๓ ชองทางหลัก คือ  

 (๑) ผานระบบภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Television) แบบไมบอกรับเปนสมาชิก หรือ ฟรีทีวี 
(Free TV) ซึ่งมีจํานวน ๖ สถานี โดยมีจํานวนครัวเรือนที่เขาถึงบริการโทรทัศนผานระบบภาคพ้ืนดิน  
คิดเปนรอยละ ๔๕.๘ ของครัวเรือนที่มีโทรทัศน  

 (๒) ผานระบบเคเบิล (Cable Television) ซึ่งมีจํานวนประมาณ ๙๙๐ สถานี โดยมีจํานวน
ครัวเรือนที่เขาถึงบริการโทรทัศนผานระบบเคเบิล คิดเปนรอยละ ๒๘.๗ ของครัวเรือนที่มีโทรทัศน 

 (๓) ผานระบบดาวเทียม (Satellite Television) ซึ่งมีจํานวนประมาณ ๒๐๐ ชองรายการ  
โดยมีจํานวนครัวเรือนที่เขาถึงบริการโทรทัศนผานระบบดาวเทียม คิดเปนรอยละ ๒๕.๕ ของครัวเรือน 
ที่มีโทรทัศน 

                                           

๓
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๔ 

จะเห็นไดวาการรับชมโทรทัศนผานระบบภาคพ้ืนดิน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา ฟรีทีวี (Free 
TV) เปนชองทางหลักที่ประชาชนเลือกใชในการรับชมโทรทัศน แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณารูปแบบ
ของกิจการตามที่กฎหมายกําหนด 3

๔ คือ กิจการที่ใชคลื่นความถี่ (ระบบภาคพ้ืนดิน) และกิจการที่ไมใช
คลื่นความถี่ (ระบบเคเบิล และระบบดาวเทียม) จะพบวาสัดสวนของผูชมโทรทัศนในกิจการที่ใช 
คลื่นความถี่ คิดเปนรอยละ ๔๕.๘ ของครัวเรือนมีโทรทัศน ซึ่งนอยกวาสัดสวนของผูชมโทรทัศน 
ในกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ คิดเปนรอยละ ๕๔.๒ ของครัวเรือนมีโทรทัศน 

นอกจากชองทางหลักขางตน ยังมีการใหบริการโทรทัศนผานโครงขายไอพี หรือ ไอพีทีวี (IPTV) 
ปจจุบันมีผูใหบริการไอพีทีวี ๒ ราย โดยมีพ้ืนที่ใหบริการครอบคลุมตามโครงขายบรอดแบนด ทั้งน้ี 
ไอพีทีวีจะเปนการใหบริการในลักษณะเดียวกับเคเบิลทีวี แตอาศัยโครงขายไอพีที่รองรับการสื่อสาร 
สองทาง ชวยใหสามารถใหบริการแบบ Interactive ได 

๑.๔  แนวทางการสงเสริมการแขงขันเสรีอยางเปนธรรม 

ในการใหบริการวิทยุโทรทัศนระบบแอนะล็อก หวงโซการใหบริการเปนไปในลักษณะที่กิจกรรม
ทุกขั้นตอนดําเนินการโดยสถานีโทรทัศน (Vertical Integration) คือ สถานีโทรทัศนเปนผูกําหนดต้ังแต
ผังรายการไปจนพ้ืนที่ออกอากาศ ทําใหผูผลิตรายการจําเปนตองอาศัยสถานีโทรทัศนที่มีอยูจํากัด  
เพ่ือเปนชองทางเผยแพรรายการไปสูประชาชน  

 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบหวงโซของการใหบริการโทรทศันระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล 
 

 

ก. หวงโซของการใหบริการโทรทัศนระบบแอนะล็อก 

 

 

 

ข. หวงโซของการใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล 

                                           

๔
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๕ 

การเปลี่ยนระบบรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนไปสูระบบดิจิตอล นอกจากจะเปนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชคลื่นความถี่วิทยุใหสามารถรองรับชองรายการที่มากข้ึน และเพ่ิมคุณภาพในการรับ
สัญญาณใหดีขึ้นแลว ถือไดวาเปนการปฏิวัติโครงสรางกิจการโทรทัศนจากเดิม โดยเปนการแยก
โครงสรางการประกอบกิจการ หรือที่เรียกวา Structural Separation จากเดิมที่สถานีโทรทัศนเปน
ผูดําเนินการเองในทุกกระบวนการขางตน เปนการเพ่ิมการมีสวนรวมของผูประกอบการรายยอยที่มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานในแตละกระบวนการ 

แนวทางการแยกโครงสรางการประกอบกิจการขางตน นับไดวาเปนกลไกสําคัญที่เปดโอกาส 
ใหเกิดการแขงขันในกิจการโทรทัศนที่เสรีและเปนธรรมมากข้ึน จากการกํากับดูแลตามหวงโซการ
ใหบริการวิทยุโทรทัศน  ทําใหลดการผูกขาดจากผูประกอบการรายใหญ ผูผลิตรายการที่มีทางเลือก 
ในการเขาถึงชองทางที่จะนําพารายการไปยังประชาชนไดกวางขวาง และตรงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น 
รวมถึงประชาชนผูชมจะไดรับประโยชนโดยตรงจากการที่มีรายการที่ดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับแตละ
พ้ืนที่ แตละกลุมความสนใจ รวมทั้งชวยลดตนทุนในการสรางโครงขายที่ซ้ําซอน และลดอุปสรรคในการ
เขาสูอุตสาหกรรมในแตละกระบวนการของหวงโซของผูประกอบการรายใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลิต
รายการที่จะสรางความหลากหลายของเน้ือหา (Content Diversity) และบริการรูปแบบใหม ๆ เชน 
บริการที่มีลักษณะของการปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูใหบริการกับผูรับชม เปนตน อันจะสงผล
ดีตอประชาชนในที่สุด  

 

๒.  วัตถุประสงค 

 แผนการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอลน้ี เปนการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล  ในแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดยเพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค ดังน้ี 

 (๑)  เพ่ือพัฒนากิจการโทรทัศนของประเทศ ใหรองรับความตองการและความจําเปนพ้ืนฐานใน
การรับรูขอมูลขาวสารที่มีคุณภาพและเปนประโยชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาความรู
ความสามารถ การพัฒนาสังคม และตอยอดไปสูการพัฒนาประเทศ 

 (๒) เพ่ือสรางกลไกการใหเกิดการแขงขันในกิจการโทรทัศนอยางเสรีและเปนธรรม  
ลดการผูกขาด และเพ่ิมความหลากหลายของผูประกอบกิจการ 

 (๓)  เพ่ือใหประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศนระบบดิจิตอลไดอยางทั่วถึง และ 
ภาคประชาชนไดรับการจัดสรรการใชคลื่นความถี่อยางสมดุลและเปนธรรม 

(๔)  เพ่ือใหกิจการโทรทัศนของประเทศใหมีความกาวหนาดานเทคโนโลยีและสามารถใช 
คลื่นความถี่วิทยุไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายรวมกัน 
เพ่ือลดการลงทุนที่ไมจําเปน 



๖ 

 

๓.  นโยบายการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล 

 การเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลน้ัน นับเปนภารกิจที่สงผล
กระทบในระดับประเทศ จึงมีความจําเปนตองมีการกําหนดนโยบายในการเปลี่ยนผานที่ชัดเจนเพ่ือให
กระบวนการเปลี่ยนผานซึ่งประกอบไปดวยข้ันตอนในรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกันทั้งในดานการ 
กํากับดูแล ดานเทคโนโลยี ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ สามารถดําเนินไปไดอยางสอดคลองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

๓.๑  นโยบายดานเทคโนโลยี 

การกําหนดมาตรฐานการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลสําหรับกิจการโทรทัศน
ภาคพ้ืนดิน (Digital Terrestrial Television Broadcasting, DTTB) น้ัน เพ่ือเปนการคุมครอง
ประโยชนสาธารณะ และชวยใหการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการลงทุนของผูสงและดานผูรับ และสรางความชัดเจนใหกับ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

๓.๑.๑  มาตรฐานการรับสงสัญญาณในระบบดิจิตอล (Transmission) 

กําหนดใหรับรองระบบ DVB-T2 เปนมาตรฐานการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนระบบดิจิตอล
สําหรับประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติรับทราบตามมติ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ที่รับรองมาตรฐาน DVB-T2 เปนมาตรฐาน 
การรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนระบบดิจิตอลสําหรับประเทศไทย  ทั้งน้ี รายละเอียดของระบบ DVB-T2  
ที่จะกําหนดเปนมาตรฐานการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนระบบดิจิตอลสําหรับประเทศไทย ใหเปนตาม
มาตรฐานทางดานเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติประกาศกําหนด 

๓.๑.๒  มาตรฐานความคมชัดของภาพ (TV Presentation Format) 

กําหนดใหมีชองรายการทั้งในมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition, SD)   
และมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition, HD)  ซึ่งจะเปนเง่ือนไขประกอบการอนุญาตใหบริการ
โทรทัศนระบบดิจิตอล  ทั้งน้ีมาตรฐานความคมชัดของภาพ ใหเปนตามมาตรฐานทางดานเทคนิค 
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 

๓.๑.๓  มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพ (Video Compression) 

 กําหนดใหใชมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพสําหรับกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลเปน 
MPEG-4 AVC/H.264 เพ่ือใหการใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีมีประสิทธิภาพ และเปนตาม



๗ 

มาตรฐานสากล ทั้งน้ีรายละเอียดของมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพ ใหเปนตามมาตรฐานทางดาน
เทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศ
กําหนด 

๓.๑.๔  มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียง (Audio Compression)  

 กําหนดใหใชมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียงสําหรับกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล โดยมี
มาตรฐานขั้นตํ่าเปน MPEG-4 HE AACv2 และมีมาตรฐานทางเลือกเปน ระบบการบีบอัดสัญญาณเสียง
ที่รองรับการทํางานแบบ ๕.๑ ชองเสียง โดยไมกําหนดเทคโนโลยี เพ่ือใหรองรับการพัฒนาคุณภาพ 
การใหบริการที่ดีขึ้น ทั้งน้ีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียง ใหเปนตามมาตรฐาน
ทางดานเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ประกาศกําหนด 

๓.๑.๕  มาตรฐานการเขาถึงโดยมีเงื่อนไข (Conditional Access, CA) 

มาตรฐานการเขาถึงโดยมีเง่ือนไข คือ การเขาถึงและรับสัญญาณวิทยุโทรทัศนแบบมีเง่ือนไข  
สําหรับการใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแบบฟรีทีวี ซึ่งเปนการรับสัญญาณแบบไมมี
เง่ือนไข จึงไมมีการกําหนดมาตรฐานในสวนน้ี   

๓.๑.๖  มาตรฐาน Middleware หรือ Application Programming Interface (API) 

ไมมีการกําหนดมาตรฐานในสวนน้ี  ทั้งน้ีสําหรับผูประกอบกิจการที่ประสงคจะติดต้ัง 
Middleware หรือ Application Programming Interface (API) ในระบบการใหบริการ ใหจัดทํา
รายละเอียดมาตรฐานที่เลือกใช เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ทั้งน้ี ตองเปนมาตรฐานเปด (Open Standard) ที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานดาน
มาตรฐานระหวางประเทศ 

ในสวนการเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System - EWS) กําหนดใหมี
มาตรการและกระบวนการที่สามารถรองรับการแจงเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินในพ้ืนที่ใหบริการที่ไดรับ
อนุญาตไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ โดยเปนสวนหน่ึงของเง่ือนไขในการอนุญาตประกอบ
กิจการ 

๓.๒  นโยบายดานการวางแผนความถ่ี 

กําหนดใหมีแนวทางในการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุและหลักเกณฑการใชงานคลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ดังน้ี 

(๑)  กําหนดใหใชยานความถี่สูงยิ่ง (UHF) สําหรับการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอลโดยตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ 



๘ 

(๒)  การวางแผนความถี่วิทยุจะพิจารณาทั้งการวางแผนแบบโครงขายความถี่เดียว (Single 
Frequency Network: SFN) และแบบโครงขายหลายความถ่ี (Multi Frequency Network: MFN) 
โดยใหคํานึงถึงการปองกันการรบกวนซึ่งกันและกัน และประสิทธิภาพการใชงานคลื่นความถี่เปนสําคัญ 

(๓)  ใหคํานึงถึงการใชประโยชนจากโครงขายและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยูเดิมใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมทั้งการใชประโยชนจากโครงขายและสิ่งอํานวยความสะดวกรวมกัน 

(๔)  ใหคํานึงถึงการใชงานคลื่นความถี่และขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบาน 

(๕)  สามารถใหบริการทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น โดยอิงเขตพ้ืนที่เชิงเทคนิค 
รวมทั้งตองมีจํานวนความถี่เพียงพอสําหรับชวงเวลาการสงสัญญาณระบบดิจิตอลและระบบแอนะล็อก
คูขนานกัน (Simulcast Period) 

รายละเอียดแผนความถี่สํ าหรับกิจการโทรทัศน ในระบบดิจิตอลเปนตามประกาศ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่เกี่ยวของ 

๓.๓  นโยบายดานการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการ 

 นโยบายหลักดานการอนุญาตประกอบกิจการ คือการสงเสริมใหเกิดการแขงขันเสรีอยาง 
เปนธรรม โดยนําหลักการแยกโครงสรางการประกอบกิจการ (Structural Separation) มาใชในการ
กําหนดลักษณะของกิจการโทรทัศน โดยแยกเปน (๑) การใหบริการโครงขาย (๒) การใหบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวก (๓) การใหบริการโทรทัศน และ (๔) การใหบริการแบบประยุกต   

ตามลักษณะโครงสรางการประกอบกิจการดังกลาว จะกําหนดสิทธิในการใชคลื่นความถี่
(Spectrum Right) สิทธิในการประกอบกิจการ (Broadcast Right) และสิทธิในการติดต้ัง และใชเครื่อง
อุปกรณ (Operating Right) ที่แตกตางกันตามลักษณะของกิจการ ทั้งน้ีผูไดรับสิทธิในการใชคลื่นความถี่
จะตองประกอบกิจการใหบริการโทรทัศนดวยตนเอง   แตอาจใหบุคคลอ่ืนเชาเวลาดําเนินรายการ 
บางชวงเวลาได ทั้งน้ีตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 

การอนุญาตประกอบกิจการใหบริการโทรทัศน ที่เปนกิจการทางธุรกิจจะดําเนินการคัดเลือก
โดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ 4 ๕ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 

การอนุญาตประกอบกิจการใหบริการโทรทัศน ที่เปนบริการสาธารณะ จะคํานึงถึงหนาที่ตาม
กฎหมายหรือความจําเปนเพ่ือการบริการสาธารณะ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 

                                           

๕
 ffifffõŧlŧŧlđõôf flĐffôfiŉôŋŉif  lŧ  flff ŧ   f ffĐŉõflìŉff  ffôŉô

ffi.ì.1 1 đf⁰ ffô2  



๙ 

การอนุญาตประกอบกิจการใหบริการโทรทัศน ที่เปนบริการชุมชน จะคํานึงถึงความตองการที่
หลากหลาย  ความพรอม และประโยชนสาธารณะของชุมชน ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 

๓.๔  นโยบายดานการยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบแอนะล็อก 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๘  จะเร่ิมพิจารณาจัดทําแผนการยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบ
แอนะล็อก (Analogue switch-off, ASO) พรอมทั้งการใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีที่ไดคืนจากการยุติ
ระบบแอนะล็อก (Digital Dividend) ทั้งน้ีผูประกอบกิจการโทรทัศนในระบบแอนะล็อกมีสิทธิในการใช
คลื่นความถี่และประกอบกิจการ ตามที่พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รับรองไว โดยมี
กําหนดเวลาและเง่ือนไขตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) และแผนแมบทกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  

การพิจารณาจัดทําแผนการยุติการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบแอนะล็อก จะคํานึงถึง  
ความพรอมของประชาชน ความพรอมของผูประกอบกิจการ  ความพรอมของประเทศโดยรวม   
และกรอบเวลาในการยุติของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยระยะเวลาการยุติการรับสงสัญญาณ
จะตองไมสรางภาระมากเกินควรในการสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนคูขนานทั้งในระบบแอนะล็อกและระบบ
ดิจิตอล (Simulcast Period) 

 ทั้งน้ี จะมีมาตรการในการสนับสนุนการยุติการรับสงสัญญาณระบบแอนะล็อกในมิติตาง ๆ  
มาตรการการสงเสริมสนับสนุนอุปกรณรับสัญญาณในระบบดิจิตอลสําหรับผูมีรายไดนอย และมี
มาตรการการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับโทรทัศนระบบดิจิตอล โดยผานกลไกของ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน
สาธารณะและเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาฐานการผลิตของประเทศในระยะยาว  รวมถึงการจัดทําแผน
สื่อสารประชาสัมพันธและประสานงานในการใหขอมูลขาวสารและสรางความเขาใจกับภาคสวนที่
เกี่ยวของอยางครบถวนตอเน่ือง เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบรรลุตามแผนการยุติการรับสงสัญญาณ
วิทยุโทรทัศนในระบบแอนะล็อกที่กําหนด 

 

๔.  กรอบเวลาการเปลี่ยนผานสูระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล  

 การดําเนินการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอลน้ัน ไดกําหนดให
สอดคลองกับภารกิจและกรอบระยะเวลาตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน  
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) รวมทั้งใหมีหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ตลอดจนมีหลักเกณฑการใชโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายรวมกันใน
การประกอบกิจการโทรทัศนภายในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใหสามารถเริ่มการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน



๑๐ 

ในระบบดิจิตอลไดภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กําหนดในแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน   

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไดกําหนดกรอบระยะเวลาของ
กระบวนการออกใบอนุญาตใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงขายกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนและใบอนุญาตใหบริการกิจการบริการสาธารณะภายในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และใบอนุญาต
ใหบริการกิจการทางธุรกิจและใบอนุญาตใหบริการกิจการบริการชุมชนภายในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใช
เปนแนวทางในการดําเนินการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลอยางเปน
ขั้นตอนที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

ทั้งน้ีเมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลครบถวนแลว 
ใหถือเปนการประกาศใหใชระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล ตามพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๕ ดวย 

 

๕.  แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล 

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามแผนการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบ
ดิจิตอล และสามารถติดตามประเมินผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติและ
การประเมินผลไว ดังน้ี 

(๑) ใหนําแผนการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอลไปสูการ
ปฏิบัติ โดยใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(๒) ใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดในแผนการเปลี่ยนระบบ
การรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอล และพิจารณาปรับปรุงแผนการเปลี่ยนระบบการรับสง
สัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอลน้ี ใหมีความทันสมัยและเหมาะกับกับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง 

____________________ 
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