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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  
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(พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยมีสาระสําคัญตามที่แนบท้ายนี้ 
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๑

แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 

๑.  บทนํา 

กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์เป็นกิจการที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ และสังคม
อย่างมาก เน่ืองจากเป็นกิจการที่เป็นรากฐานอันสําคัญของระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างย่ิง
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) หรือ ฟรีทีวี ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 
ทําให้กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน มีอิทธิพลอย่างสูงทาง ความคิด และพฤติกรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี การท่ีประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายครบถ้วน จะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความรู้ และนํามาซึ่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศชาติ 

แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลน้ี จะเป็นการกําหนด
นโยบายและกรอบเวลาสําหรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล โดยอ้างอิงตามแนวทางของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ๑ และกรอบระยะเวลาดําเนินการปรบัเปลีย่นระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็น
ระบบดิจิตอล ตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งได้กําหนดให้มีความ
สอดคล้องกับแผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

๑.๑  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
และการประกอบกิจการ โดยในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องจัดให้ภาคประชาชน
ได้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะ (มาตรา ๔๙) โดยการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถ่ี 
ในกิจการโทรทัศน์น้ัน  จะดําเนินการหลังจากมีการประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลแล้ว (มาตรา ๘๕)  จึงถือได้ว่าการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นกลไก
หลักที่สําคัญในการพัฒนากิจการโทรทัศน์  ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีที่มี
ความก้าวหน้าและสามารถทําให้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนแล้ว ยังส่งผล

๑
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๒

ต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมด้านกิจการโทรทัศน์ และเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน สังคม ได้ใช้
ประโยชน์จากคลื่นความถ่ีตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

นอกจากน้ี แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ยังได้กําหนดให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล เป็น ๑ ใน ๗ ยุทธศาสตร์หลัก โดยมีตัวช้ีวัดด้านกิจการโทรทัศน์ที่สําคัญ คือ ให้มีนโยบาย
และแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลภายใน ๑ ปี ซึ่งนับเป็น
ภารกิจเร่งด่วนและเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญสําหรับภารกิจต่อเน่ืองอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเริ่มการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ภายใน ๔ ปี ตามกรอบเวลาที่ระบุในแผนแม่บท 

๑.๒  นโยบายรัฐและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในการ
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  มีเน้ือหาสําคัญ ดังน้ี 

“ข้อ ๓.๖.๓ ส่งเสริมการใช้คลื่นความถ่ีอันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งดํารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิอันพึงได้ของ
ประเทศในการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก” 

“ข้อ ๓.๖.๔ ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน 
รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล  
ทั้งน้ี ต้องคํานึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดัน 
ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดําเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” 

นอกจากน้ี รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการจัดต้ังประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ  และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง๒  ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุม
รัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible for Information, AMRI) ซึ่งได้มีการ
หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  

ในคราวประชุม AMRI ครั้งที่ ๙ ที่ประเทศสาธารณรฐัอินโดนีเซยี ได้มีมติให้กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนใช้ระบบ Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T) เป็นมาตรฐานสําหรับโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลร่วมกัน ต่อมาในการประชุม AMRI ครั้งที่ ๑๐ ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้มีการกําหนดกรอบเวลาสําหรับการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก
ร่วมกัน หรือที่เรียกว่า Analogue switch-off (ASO) คือ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓  

๒
 คําแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๗.๒ 



๓

รวมถึงจะกําหนดมาตรฐานสําหรับกล่องรับสัญญาณ (Set-Top-Box) ร่วมกัน เพื่อให้อุปกรณ์มีราคา 
ที่ถูกลง และในการประชุม AMRI ครั้งที่ ๑๑ ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มี
ความเห็นร่วมกันว่ามาตรฐานระบบ Second Generation Digital Terrestrial Television 
Broadcasting System (DVB-T2) มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหนือกว่าระบบ DVB-T จึงควรที่
ประเทศสมาชิกจะเลือกใช้ DVB-T2 เป็นมาตรฐานร่วมกัน  

๑.๓  สภาพกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย๓ 

กิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนในประเทศไทย อาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภทหลัก คือ 
กิจการโทรทัศน์  กิจการวิทยุกระจายเสียง  กิจการสิ่งพิมพ์ และกิจการอินเทอร์เน็ต (New Media)  
ทั้งน้ี กิจการโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง นับเป็นกิจการที่มีอิทธิพลต่อประชาชนมากที่สุด โดย
ประชาชนจํานวน ๖๓ ล้านคน หรือร้อยละ ๙๘ ของประชากรไทยทั้งหมด สามารถเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ได้ 
ในขณะท่ีประชาชนจํานวน ๔๐ ล้านคนสามารถเข้าถึงสื่อวิทยุกระจายเสียง และมีประชาชนจํานวน 
เพียง ๑๒ ล้านคนเท่าน้ันที่เป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 

จากข้อมูลข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ประเทศไทยมีสัดสว่นของการ
มีโทรทัศน์ต่อครัวเรือนสูงที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคอยู่ที่ร้อยละ ๘๔  
ในขณะท่ีประเทศไทยมีค่าอยู่ที่ร้อยละ ๙๘  แสดงให้เห็นได้ว่าประชาชนไทยได้ให้ความสําคัญต่อการรบัรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ค่อนข้างมาก ในขณะที่อัตราการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของ
ประเทศไทยตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกถึง ๓ เท่า ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสําคัญ
ของกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย 

ปัจจุบันในประเทศไทยสามารถรับชมโทรทัศน์ ได้ ๓ ช่องทางหลัก คือ  

 (๑) ผ่านระบบภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) แบบไม่บอกรับเป็นสมาชิก หรือ ฟรีทีวี 
(Free TV) ซึ่งมีจํานวน ๖ สถานี โดยมีจํานวนครัวเรือนที่เข้าถึงบริการโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพื้นดิน  
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘ ของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์  

 (๒) ผ่านระบบเคเบิล (Cable Television) ซึ่งมีจํานวนประมาณ ๙๙๐ สถานี โดยมีจํานวน
ครัวเรือนที่เข้าถึงบริการโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิล คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗ ของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ 

 (๓) ผ่านระบบดาวเทียม (Satellite Television) ซึ่งมีจํานวนประมาณ ๒๐๐ ช่องรายการ  
โดยมีจํานวนครัวเรือนที่เข้าถึงบริการโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ ของครัวเรือน 
ที่มีโทรทัศน์ 

จะเห็นได้ว่าการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพื้นดิน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ฟรีทีวี (Free 
TV) เป็นช่องทางหลักที่ประชาชนเลือกใช้ในการรับชมโทรทัศน์ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารูปแบบ

๓
 ข้อมูลจาก รายงานการประเมินผลกระทบก่อนการบังคับใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



๔

ของกิจการตามที่กฎหมายกําหนด๔ คือ กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี (ระบบภาคพื้นดิน) และกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี (ระบบเคเบิล และระบบดาวเทียม) จะพบว่าสัดส่วนของผู้ชมโทรทัศน์ในกิจการที่ใช้ 
คลื่นความถ่ี คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘ ของครัวเรือนมีโทรทัศน์ ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วนของผู้ชมโทรทัศน์ 
ในกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒ ของครัวเรือนมีโทรทัศน์ 

นอกจากช่องทางหลักข้างต้น ยังมีการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายไอพี หรือ ไอพีทีวี (IPTV) 
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการไอพีทีวี ๒ ราย โดยมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมตามโครงข่ายบรอดแบนด์ ทั้งน้ี 
ไอพีทีวีจะเป็นการให้บริการในลักษณะเดียวกับเคเบิลทีวี แต่อาศัยโครงข่ายไอพีที่รองรับการสื่อสาร 
สองทาง ช่วยให้สามารถให้บริการแบบ Interactive ได้ 

๑.๔  แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม 

ในการให้บริการวิทยุโทรทัศน์ระบบแอนะลอ็ก ห่วงโซ่การให้บริการเป็นไปในลักษณะที่กิจกรรม
ทุกข้ันตอนดําเนินการโดยสถานีโทรทัศน์ (Vertical Integration) คือ สถานีโทรทัศน์เป็นผู้กําหนดต้ังแต่
ผังรายการไปจนพื้นที่ออกอากาศ ทําให้ผู้ผลิตรายการจําเป็นต้องอาศัยสถานีโทรทัศน์ที่มีอยู่จํากัด  
เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่รายการไปสู่ประชาชน  

 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบห่วงโซ่ของการใหบ้รกิารโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล 
 

 

ก. ห่วงโซ่ของการให้บริการโทรทัศน์ระบบแอนะลอ็ก 

 

 
 

ข. ห่วงโซ่ของการใหบ้รกิารโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

การเปลี่ยนระบบรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล นอกจากจะเป็นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถ่ีวิทยุให้สามารถรองรับช่องรายการที่มากข้ึน และเพิ่มคุณภาพในการรับ

๔
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๕

สัญญาณให้ดีข้ึนแล้ว ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติโครงสร้างกิจการโทรทัศน์จากเดิม โดยเป็นการแยก
โครงสร้างการประกอบกิจการ หรือที่เรียกว่า Structural Separation จากเดิมที่สถานีโทรทัศน์เป็น
ผู้ดําเนินการเองในทุกกระบวนการข้างต้น เป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการรายย่อยที่มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในแต่ละกระบวนการ 

แนวทางการแยกโครงสร้างการประกอบกิจการข้างต้น นับได้ว่าเป็นกลไกสําคัญที่เปิดโอกาส 
ให้เกิดการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ที่เสรีและเป็นธรรมมากข้ึน จากการกํากับดูแลตามห่วงโซ่การ
ให้บริการวิทยุโทรทัศน์  ทําให้ลดการผูกขาดจากผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ผลิตรายการที่มีทางเลือก 
ในการเข้าถึงช่องทางที่จะนําพารายการไปยังประชาชนได้กว้างขวาง และตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 
รวมถึงประชาชนผู้ชมจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการที่มีรายการที่ดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับแต่ละ
พื้นที่ แต่ละกลุ่มความสนใจ รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการสร้างโครงข่ายที่ซ้ําซ้อน และลดอุปสรรคในการ
เข้าสู่อุตสาหกรรมในแต่ละกระบวนการของห่วงโซ่ของผู้ประกอบการรายใหม่  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ผลิต
รายการที่จะสร้างความหลากหลายของเน้ือหา (Content Diversity) และบริการรูปแบบใหม่ ๆ เช่น 
บริการท่ีมีลักษณะของการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับชม เป็นต้น อันจะส่งผล
ดีต่อประชาชนในที่สุด  

 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลน้ี เป็นการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล  ในแผนแม่บทกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ โดยเพื่อให้การดําเนินงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังน้ี 

 (๑)  เพื่อพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศ ให้รองรับความต้องการและความจําเป็นพืน้ฐานใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาความรู้
ความสามารถ การพัฒนาสังคม และต่อยอดไปสู่การพัฒนาประเทศ 

 (๒) เพื่อสร้างกลไกการให้ เกิดการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์อย่างเสรีและเป็นธรรม  
ลดการผูกขาด และเพิ่มความหลากหลายของผู้ประกอบกิจการ 

 (๓)  เพื่อให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง และ 
ภาคประชาชนได้รับการจัดสรรการใช้คลื่นความถ่ีอย่างสมดุลและเป็นธรรม 

(๔)  เพื่อให้กิจการโทรทัศน์ของประเทศให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและสามารถใช้ 
คลื่นความถ่ีวิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกัน 
เพื่อลดการลงทุนที่ไม่จําเป็น 

 



๖

๓.  นโยบายการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลน้ัน นับเป็นภารกิจที่ส่งผล
กระทบในระดับประเทศ จึงมีความจําเป็นต้องมีการกําหนดนโยบายในการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนเพื่อให้
กระบวนการเปลี่ยนผ่านซึ่งประกอบไปด้วยข้ันตอนในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกันทั้งในด้านการ 
กํากับดูแล ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ สามารถดําเนินไปได้อย่างสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓.๑  นโยบายด้านเทคโนโลยี 

การกําหนดมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสําหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Television Broadcasting, DTTB) น้ัน เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ และช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการลงทุนของผู้ส่งและด้านผู้รับ และสร้างความชัดเจนให้กับ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑.๑  มาตรฐานการรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอล (Transmission) 

กําหนดให้รับรองระบบ DVB-T2 เป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
สําหรับประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติรับทราบตามมติ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่รับรองมาตรฐาน DVB-T2 เป็นมาตรฐาน 
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสาํหรบัประเทศไทย  ทั้งน้ี รายละเอียดของระบบ DVB-T2  
ที่จะกําหนดเป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสําหรับประเทศไทย ให้เป็นตาม
มาตรฐานทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติประกาศกําหนด 

๓.๑.๒  มาตรฐานความคมชัดของภาพ (TV Presentation Format) 

กําหนดให้มีช่องรายการทั้งในมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition, SD)   
และมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition, HD)  ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้บริการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล  ทั้งน้ีมาตรฐานความคมชัดของภาพ ให้เป็นตามมาตรฐานทางด้านเทคนิค 
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด 

๓.๑.๓  มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพ (Video Compression) 

 กําหนดให้ใช้มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพสําหรับกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็น 
MPEG-4 AVC/H.264 เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถ่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นตาม
มาตรฐานสากล ทั้งน้ีรายละเอียดของมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพ ให้เป็นตามมาตรฐานทางด้าน



๗

เทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศ
กําหนด 

๓.๑.๔  มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียง (Audio Compression)  

 กําหนดให้ใช้มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียงสําหรับกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมี
มาตรฐานข้ันตํ่าเป็น MPEG-4 HE AACv2 และมีมาตรฐานทางเลือกเป็น ระบบการบีบอัดสัญญาณเสียง
ที่รองรับการทํางานแบบ ๕.๑ ช่องเสียง โดยไม่กําหนดเทคโนโลยี เพื่อให้รองรับการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการท่ีดีข้ึน ทั้งน้ีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียง ให้เป็นตามมาตรฐาน
ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศกําหนด 

๓.๑.๕  มาตรฐานการเข้าถึงโดยมีเง่ือนไข (Conditional Access, CA) 

มาตรฐานการเข้าถึงโดยมีเงื่อนไข คือ การเข้าถึงและรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แบบมีเงื่อนไข  
สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบฟรีทีวี ซึ่งเป็นการรับสัญญาณแบบไม่มี
เงื่อนไข จึงไม่มีการกําหนดมาตรฐานในส่วนน้ี   

๓.๑.๖  มาตรฐาน Middleware หรือ Application Programming Interface (API) 

ไม่มีการกําหนดมาตรฐานในส่วนน้ี  ทั้งน้ีสําหรับผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะติดต้ัง 
Middleware หรือ Application Programming Interface (API) ในระบบการให้บริการ ให้จัดทํา
รายละเอียดมาตรฐานที่เลือกใช้ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ทั้งน้ี ต้องเป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้าน
มาตรฐานระหว่างประเทศ 

ในส่วนการเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System - EWS) กําหนดให้มี
มาตรการและกระบวนการท่ีสามารถรองรับการแจง้เหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการท่ีได้รับ
อนุญาตได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยเป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบ
กิจการ 

๓.๒  นโยบายด้านการวางแผนความถ่ี 

กําหนดให้มีแนวทางในการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุและหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ดังน้ี 

(๑)  กําหนดให้ใช้ย่านความถ่ีสูงย่ิง (UHF) สําหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลโดยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีและตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ 



๘

(๒)  การวางแผนความถ่ีวิทยุจะพิจารณาทั้งการวางแผนแบบโครงข่ายความถ่ีเดียว (Single 
Frequency Network: SFN) และแบบโครงข่ายหลายความถ่ี (Multi Frequency Network: MFN) 
โดยให้คํานึงถึงการป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน และประสิทธิภาพการใช้งานคลื่นความถ่ีเป็นสําคัญ 

(๓)  ให้คํานึงถึงการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกร่วมกัน 

(๔)  ให้คํานึงถึงการใช้งานคลื่นความถ่ีและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(๕)  สามารถให้บริการท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถ่ิน โดยอิงเขตพื้นที่เชิงเทคนิค 
รวมทั้งต้องมีจํานวนความถ่ีเพียงพอสําหรับช่วงเวลาการส่งสัญญาณระบบดิจิตอลและระบบแอนะล็อก
คู่ขนานกัน (Simulcast Period) 

รายละเอียดแผนความถ่ีสําหรับกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นตามประกาศ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓  นโยบายด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการ 

 นโยบายหลักด้านการอนุญาตประกอบกิจการ คือการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่าง 
เป็นธรรม โดยนําหลักการแยกโครงสร้างการประกอบกิจการ (Structural Separation) มาใช้ในการ
กําหนดลักษณะของกิจการโทรทัศน์ โดยแยกเป็น (๑) การให้บริการโครงข่าย (๒) การให้บริการสิ่ง
อํานวยความสะดวก (๓) การให้บริการโทรทัศน์ และ (๔) การให้บริการแบบประยกุต์   

ตามลักษณะโครงสร้างการประกอบกิจการดังกล่าว จะกําหนดสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ี
(Spectrum Right) สิทธิในการประกอบกจิการ (Broadcast Right) และสิทธิในการติดต้ัง และใช้เครื่อง
อุปกรณ์ (Operating Right) ที่แตกต่างกันตามลักษณะของกิจการ ทั้งน้ีผู้ได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ี
จะต้องประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ด้วยตนเอง   แต่อาจให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดําเนินรายการ 
บางช่วงเวลาได้ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด 

การอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ ที่เป็นกิจการทางธุรกิจจะดําเนินการคัดเลือก
โดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ี๕ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด 

การอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ ที่เป็นบริการสาธารณะ จะคํานึงถึงหน้าที่ตาม
กฎหมายหรือความจําเป็นเพื่อการบริการสาธารณะ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด 

๕
 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ วรรค ๖ 



๙

การอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ ที่เป็นบริการชุมชน จะคํานึงถึงความต้องการที่
หลากหลาย  ความพร้อม และประโยชน์สาธารณะของชุมชน ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด 

๓.๔  นโยบายด้านการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  จะเริ่มพิจารณาจัดทําแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
แอนะล็อก (Analogue switch-off, ASO) พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถ่ีที่ได้คืนจากการยุติ
ระบบแอนะล็อก (Digital Dividend) ทั้งน้ีผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกมีสิทธิในการใช้
คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รับรองไว้ โดยมี
กําหนดเวลาและเงื่อนไขตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) และแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  

การพิจารณาจัดทําแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก จะคํานึงถึง  
ความพร้อมของประชาชน ความพร้อมของผู้ประกอบกิจการ  ความพร้อมของประเทศโดยรวม   
และกรอบเวลาในการยุติของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยระยะเวลาการยุติการรับส่งสัญญาณ
จะต้องไม่สร้างภาระมากเกินควรในการสง่สญัญาณวิทยุโทรทศัน์คู่ขนานทั้งในระบบแอนะลอ็กและระบบ
ดิจิตอล (Simulcast Period) 

 ทั้งน้ี จะมีมาตรการในการสนับสนุนการยุติการรับส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกในมิติต่าง ๆ  
มาตรการการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณในระบบดิจิตอลสําหรับผู้มีรายได้น้อย และมี
มาตรการการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยผ่านกลไกของ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะและเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาฐานการผลิตของประเทศในระยะยาว  รวมถึงการจัดทําแผน
สื่อสารประชาสัมพันธ์และประสานงานในการให้ข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนต่อเน่ือง เพื่อให้การดําเนินงานสามารถบรรลุตามแผนการยุติการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกที่กําหนด 

 

๔.  กรอบเวลาการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  

 การดําเนินการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลน้ัน ได้กําหนดให้
สอดคล้องกับภารกิจและกรอบระยะเวลาตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) รวมทั้งให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตลอดจนมีหลักเกณฑ์การใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกันใน
การประกอบกิจการโทรทัศน์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สามารถเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์



๑๐

ในระบบดิจิตอลได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กําหนดในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์   

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้กําหนดกรอบระยะเวลาของ
กระบวนการออกใบอนุญาตให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงข่ายกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์และใบอนุญาตให้บริการกิจการบริการสาธารณะภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และใบอนุญาต
ให้บริการกิจการทางธุรกิจและใบอนุญาตให้บริการกิจการบริการชุมชนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างเป็น
ข้ันตอนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ทั้งน้ีเมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถ่ีสําหรบักิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลครบถ้วนแล้ว 
ให้ถือเป็นการประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๕ ด้วย 

 

๕.  แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล 

เพื่อให้การดําเนินงานบรรลตุามแผนการเปลีย่นระบบการรบัสง่สญัญาณวิทยุโทรทศัน์เป็นระบบ
ดิจิตอล และสามารถติดตามประเมินผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติและ
การประเมินผลไว้ ดังน้ี 

(๑) ให้นําแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(๒) ให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดในแผนการเปลี่ยนระบบ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล และพิจารณาปรับปรงุแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลน้ี ให้มีความทันสมัยและเหมาะกับกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง 

____________________ 
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