
การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณ 
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 

9 เมษายน 2557 

DTV นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน 
กลุ่มงานขับเคลือ่นกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติอล 



การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณ 
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

• ทีวีดิจิตอล คืออะไร ? 

• กระบวนการเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

• การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดจิิตอล 

• แผนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

• การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
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ทีวีดิจิตอล คืออะไร ? 

3 



4 

      ช่องทางหลักในการรับชมโทรทัศน์ของประเทศไทย 
 

1. ผ่านระบบภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) 

2. ผ่านระบบดาวเทียม (Satellite Television) 

3. ผ่านระบบเคเบิล (Cable Television) 

ทีวีดิจิตอล คืออะไร ? 
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 ทีวีดิจิตอล หรือ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  
 

ทีวีดิจิตอล คืออะไร ? 
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ทีวีดิจิตอล คืออะไร ? 

การรับส่งสัญญาณ
โทรทศันใ์นระบบดิจิตอล 

สัญญาณโทรทศัน ์

การรับส่งในระบบ
ดิจิตอล 



ประวัติศาสตร์โทรทัศน์ไทย 

พ.ศ. 2498 
แพร่ภาพออกอากาศ
โทรทศัน์ภาพขาวด า
อย่างเป็นทางการครั้ง
แรกในประเทศไทย 

(ช่อง 4 บางขุนพรม) 

พ.ศ. 2510 
แพร่ภาพออกอากาศ

โทรทศัน์ภาพสี 

พ.ศ. 2556 
มีการทดลองแพร่ภาพ
ออกอากาศโทรทศัน์ใน

ระบบดิจิตอล 
(DVB-T2) 

12 ปี 46 ปี 

7 



กระบวนการเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
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Analog TTB Partial DTTB Fully DTTB 

Simulcast period 

DTTB  Digital Terrestrial Television Broadcasting 
DSO Digital Switchover           
ASO  Analog Switch-off 

Digital Switchover 

กระบวนการเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
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กระบวนการเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

ช่วงก่อนการเปลี่ยนผ่าน ช่วงหลังการเปลี่ยนผ่าน 

Digital Switch-on (Fully)Analog Switch-off 

คัดเลือกและ
ก ำหนดมำตรฐำน 

    บริหารการเปลี่ยนผ่าน 
• ประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลและควำมรู้ท่ีจ ำเป็นต่อผู้บริโภค  
• ด ำเนินมำตรกำรเพื่อจูงใจและกระตุ้นให้ผู้บริโภค

ด ำเนินกำรเปลี่ยนผ่ำน 

จัดท ำแผนกำรเปลี่ยนไปสู่
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และ
แผนกำรใช้คลื่นควำมถี่ 

ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรออกใบอนุญำต 
กำรก ำกับดูแล ประเมินมูลค่ำคลื่น ฯลฯ 

น ำคล่ืนควำมถี่ท่ีได้
จำกกำรเปลี่ยนผ่ำน
ไปใช้ประโยชน ์

ช่วงการเปลี่ยนผ่าน 

Digital Switchover 

ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีได้รับอนุญำต ในมิติ
ต่ำง ๆ ตำมเงื่อนไขแนบท้ำยใบอนุญำต 

10 

ออกใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำร
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 



โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการเลือกมาตรฐานโทรทัศน์ฯ
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 

ท่ีมำ: http://www.dvb.org/resources/public/factsheets/dvb-t2_factsheet.pdf 
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โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ท่ีมำ: http://www.dvb.org/resources/public/images/site/dvb-t_map.pdf (ธันวำคม 2556) 12 



ประโยชน์ของการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล 
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• ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี ่

• คุณภาพของสัญญาณภาพ และเสียง 

• สามารถพัฒนาบริการแบบใหม่ๆ  ที่ไม่สามารถท าได้ในโทรทัศน์
ระบบแอนะลอ็ก เช่น การกระจายข้อมูล (Data Broadcasting), 
Interactive Services 

 



ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่ 

14 

• ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี ่ใน 1 ช่องความถี่ ขนาด 8 MHz 
 - Analog TV ส่งช่องรายการได้เพียงช่องรายการเดียว 

 - Digital TV (DVB-T2) ส่ง SD ได ้12 รายการ     
 หรือ HD 2 รายการ + SD 6 รายการ  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

HD1 S3 S4 HD2 

1 ช่องสัญญำณ (8 MHz) 

S11 S12 

S6 S5 S2 S1 



คุณภาพของสัญญาณ 

15 

THE BRICK WALL EFFECT (ปรากฏการณร์ับสัญญาณภาพ) 



คุณภาพของภาพ และเสียง 

16 ท่ีมำ: http://luxpentrutine.ro/filmare-sd-sau-hd-ori-fullhd/ 

• มาตรฐานความคมชัดของภาพ > Standard Definition (SD) และ High 
Definition (HD) 
– SD ความละเอียดแบบ 576i 
– HD ความละเอียดแบบ 720p หรือ 1080i 

• เข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ Stereo (MPEG 4 HE AACv2) 
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การให้บริการแบบใหม ่

Data broadcasting 
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การให้บริการแบบใหม ่

Interactive TV 



การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน ์
ภาคพื้นดนิในระบบดิจิตอล 
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มติ กสท. ครั้งที่ 23/2556 และ 36/2556 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโครงข่ายฯ 

20 

การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล 



การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล 

  ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
เพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายฯ มีการระบุให้ ต้อง
ขยายโครงข่ายให้สามารถครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศ 
อย่างน้อยดังนี้ 

 

 

 

    

 

ร้อยละ 50 ของจ านวนครัวเรือนภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 80 ของจ านวนครัวเรือนภายใน 2 ปี 
ร้อยละ 90 ของจ านวนครัวเรือนภายใน 3 ปี 
ร้อยละ 95 ของจ านวนครัวเรือนภายใน 4 ปี 

21 



จ านวนช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 48 ช่อง 

ช่องรายการ 
บริการสาธารณะ 

ช่องรายการ 
บริการชุมชน 

ช่องรายการ 
บริการทางธุรกิจ 

12 ช่อง 
แต่ละเขตบริการ 

 24 ช่อง 
ระดับชาติ 

12 ช่อง 
ระดับชาต ิ
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ช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล กิจการบริการสาธารณะในช่วงการออกอากาศคู่ขนาน 

TPBS  
(MOU: 

Learning Ch.) 
4 

TPBS 3 

NBT 2 

CH 5 1 

10 

12 

11 

ควำมรู้ กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม กำรเกษตร 
และกำรส่งเสริมอำชีพอื่น ๆ 

สุขภำพ อนำมัย กีฬำ หรือกำรส่งเสริม 
คุณภำพชีวิตของประชำชน 

ควำมมั่นคงของรัฐ 

ควำมปลอดภัยสำธำรณะ 

ส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงรัฐบำลกับ 
ประชำชนและรัฐสภำกับประชำชน 

ส่งเสริมสนับสนุนในกำรเผยแพร่และให้กำรศึกษำแก่
ป ร ะ ช ำ ช น เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร ป ก คร อ ง ใ น ร ะบ อบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

บริกำรข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์สำธำรณะ 
แก่คนพิกำร คนด้อยโอกำส รวมถึงเด็กและเยำวชนฯ 

9 

8 

7 

6 

5 

Simulcast 

* มำตรำ  11 (1) 

วัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) พิทักษ์รักษำ ปกปอ้งสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 
2) พิทักษ์ รักษำเอกรำช 
อธิปไตย และบูรณภำพแห่ง
ดินแดน 
3) รักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ 

MOU New Licenses 
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การอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  
ประเภทบรกิารทางธุรกิจระดับชาต ิ

• จ านวน 3 ช่อง (ใบอนุญาต) เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

•  จ านวน 7 ช่อง (ใบอนุญาต) ข่าวสารและสาระ 

•  จ านวน 7 ช่อง (ใบอนุญาต) ทั่วไป 
แบบความคมชัดปกติ 

•  จ านวน 7 ช่อง (ใบอนุญาต) ทั่วไป 
แบบความคมชัดสูง 

รวม 24 ช่อง (ใบอนุญาต) 
24 



การประมูลคลื่นความถี่ฯ 

 เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2556 ส านักงาน กสทช. จัดการประมูล
คลืน่ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาต ิ
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การประมูลคลื่นความถี่ฯ 

 ผลการประมลูคลืน่ความถี่และการเลือกหมายเลขล าดับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

13  บริษัท บีอีซ-ีมัลติมีเดีย จ ากัด   

14  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)   

15  บริษัท ไทยทีวี จ ากัด  
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ช่องข่าวสารและสาระ 

16  บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น)  

17  บริษัท ไทยทีวี จ ากัด  

18  บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด  

19  บริษัท สปริงนวิส์ เทเลวิชั่น จ ากัด   

20  บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั   

21  บริษัท วอยซ ์ทีว ีจ ากัด  

22  บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ ์วิชั่น จ ากัด  

การประมูลคลื่นความถี่ฯ 
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ช่องทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 

23  บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด  

24  บริษัท ทร ูดีททีี จ ากัด   

25  บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทลั ทีวี จ ากัด  

26  บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด  

27  บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด   

28  บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด   

29  บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด   

การประมูลคลื่นความถี่ฯ 
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ช่องทั่วไปแบบความคมชัดสูง  

30  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)   

31  บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทลั ทีวี จ ากัด  

32  บริษัท ทริปเปิล ว ีบรอดคาสท์ จ ากัด  

33  บริษัท บีอีซ-ีมัลติมีเดีย จ ากัด   

34  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด   

35  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด  

36  บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด ์บรอดคาสติ้ง จ ากัด  

การประมูลคลื่นความถี่ฯ 
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13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 

23 24 25 26 28 27 29 

30 31 32 33 35 34 36 

ทั่วไปแบบ 
ความคมชัดปกติ (SD) 

ทั่วไปแบบ 
ความคมชัดสูง (HD) 

เด็ก เยาวชน และครอบครัว ข่าวสารและสาระ 

บริการธุรกิจ 

10 11 12 8 9 5 6 7 3 1 2 4 

บริการสาธารณะ 

Simulcast 

ประเภทท่ี 1 ส่งเสริมความรู้ 
ศาสนา สุขภาพฯ 

ประเภทท่ี 2 เพื่อ
ความม่ันคง และความ
ปลอดภัยสาธารณะฯ 

ประเภทท่ี 3 ส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีระหว่างรัฐกับประชาชนและ

รัฐสภาฯ 

การให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 



แผนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล 
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แผนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ 

32 

ล าดับ 
แผนการติดตั้งสถานี 

(สถานีหลัก) 
ก าหนดการให้บริการ 

1. กรุงเทพมหำนคร  

1 เม.ย. 2557 
2. นครรำชสีมำ  
3. เชียงใหม่  
4. สงขลำ  
5. อุบลรำชธำน ี

1 พ.ค. 2557 6. สุรำษฎร์ธำน ี
7. ระยอง  
8. สิงห์บุร ี

1 มิ.ย. 2557 
9. สุโขทัย  
10. ขอนแก่น  
11. อุดรธำนี  

ปีที่ 1 ให้ครอบคลุมจ ำนวนครัวเรือนไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 50 



แผนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ 

33 

ปีที่ 2 ให้ครอบคลุมจ ำนวนครัวเรือนไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 80 

ล าดับ 
แผนการติดต้ังสถานี 

(สถานีหลัก) 
ก าหนดการให้บริการ 

1. ร้อยเอ็ด 

1 ส.ค. 2557 
2. เชียงรำย 
3. สระแก้ว 
4. นครสวรรค์ 
5. นครศรีธรรมรำช 

1 ต.ค. 2557 
6. ภูเก็ต 
7. ตรัง 
8. ล ำปำง 
9. สกลนคร 

1 ธ.ค. 2557 
10. สุรินทร์ 
11. น่ำน 
12. เพชรบูรณ์ 
13. ประจวบคีรีขันธ์ 
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ล าดับ 
แผนการติดตั้งสถานี 

(สถานีหลัก) 
ก าหนดการให้บริการ 

14. กำญจนบุรี 

1 ก.พ. 2558 
15. ชุมพร 
16. ตรำด 
17. มุกดำหำร 
18. ตำก 
19. แม่ฮ่องสอน 

1 เม.ย. 2558 
20. ระนอง 
21. เลย 
22. ชัยภูมิ 
23. แพร ่
24. สตูล 

1 มิ.ย. 2558 
25. อุตรดิตถ ์
26. บึงกำฬ 
27. ศรีสะเกษ 
28. ยะลำ 

ปีที่ 2 ให้ครอบคลุมจ ำนวนครัวเรือนไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 80 
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มิถุนายน 2557 (11 สถานีหลัก) มิถุนายน 2558 (39 สถานีหลัก) 
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Terrestrial Satellite Cable TV 

48 ช่อง 36 ช่อง 
(Must carry) 

36 ช่อง 
(Must carry) 

+ 

+ + 
+ 

+ 

iDTV 

- ผ่ำนกล่องแปลงสัญญำณ Set-Top-Box 
- โทรทัศน์ทีม่ี DVB-T2 Tuner ในตัว ดูได้โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม ดูได้โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม 
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23 24 25 26 27 28 29 31 30 32 

33 34 35 36 38 37 39 

40 41 42 43 45 44 46 

ทั่วไปแบบ 
ความคมชัดปกติ (SD) 

ทั่วไปแบบ 
ความคมชัดสูง (HD) 

เด็ก เยาวชน และครอบครัว ข่าวสารและสาระ 

บริการธุรกิจ 

20 21 22 18 19 15 16 17 13 11 12 14 

บริการสาธารณะ 

Simulcast 

ประเภทท่ี 1 ส่งเสริมความรู้ 
ศาสนา สุขภาพฯ 

ประเภทท่ี 2 เพื่อ
ความม่ันคง และความ
ปลอดภัยสาธารณะฯ 

ประเภทท่ี 3 ส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีระหว่างรัฐกับประชาชนและ

รัฐสภาฯ 

การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 

หมายเลขช่องในระบบดาวเทียม และระบบเคเบลิ 



Analogue Switch-Off 

 ในปี พ.ศ. 2558 เริ่มจัดท าแผนยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก และแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
คลื่นความถี่วิทยุที่ได้คืนจากการยุติระบบแอนะล็อก 

 กลุ่มประเทศอาเซียนเห็นร่วมกันในการยุติระบบแอนะล็อก
ภายในปี พ.ศ. 2563 

ท่ีมำ: http://blog.robertwright.org.uk/2011/09/digital-switchover-7-to-21-september.html 41 
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