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ความเป็นมาของการเปลี่ยนผ่านฯ 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบฯ ดิจิตอล 
 

 มุ่งให้มีการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล  เพ่ือให้การใช้คลื่นความถี่มี
ประสิทธิภาพ 
สามารถจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
โทรทัศน์ ตามเจตนารมณ์กฎหมาย 
 โดยอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เ พ่ือประกอบ
กิจการฯ การส่งเสริมการใช้โครงข่ายร่วมกัน  และการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้อย่างท่ัวถึง 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน ์
(2555-2559) 
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    วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถจัดสรรให้ภาค
ประชาชนไ ด้ ใช้คลื่ นความถี่ ในกิ จการ
โทรทัศน์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้อย่างท่ัวถึง 
 
 
 

1. มีแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณฯ เป็นดิจิตอล ภายใน 1 ป ี

2. มีมาตรฐานทางด้านเทคนิคของการรับส่งสัญญาณวิทยโุทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล ภายใน 1 ป ี

3. มีแผนความถี่วิทยุเพ่ือการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภายใน 1 ป ี

4. มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการประกอบ
กิจการวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ภายใน  2 ป ี

5. มีการเร่ิมรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ภายใน 4 ป ี

6. มีจ านวนครัวเรือนที่สามารถรับสัญญาณฯ ในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ป ี

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์(2555-
2559) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5.6 การเปล่ียนผา่นไปสู่ระบบดิจิตอล 
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โทรทศัน์ภาคพื้นดิน..แอนะลอ็ก ในประเทศไทย 
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2498 2510 

2551 2513 2531 

 
BW ------ 12 ปี ------ Color 

 
Analog ---------------------------- 46 ปี ---------------------------- Digital (Trial) 

2556 

2498 : แพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์
ภาพขาวด าอย่างเป็นทางการครัง้แรก
ในประเทศไทย(ช่อง 4 บางขุนพรม) 

2510:  แพร่ภาพ
ออกอากาศโทรทัศน์
ภาพสี 

2556 :มีการทดลองแพร่ภาพ
ออกอากาศโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (DVB-T2) 



ลกัษณะและประเภทของกิจการ 
• ประกาศ กสทช. เร่ือง ก าหนดลกัษณะและประเภทของกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์ 
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ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายและกิจการโทรทัศน์ 

การให้บริการ
โครงข่ายฯ 

การให้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

การให้บริการ
โทรทัศน์ 

การให้บริการ
โปรแกรมประยุกต ์

กิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ 

กิจการที่ใช้คลื่น
ความถี่ 

บริการสาธารณะ บริการชุมชน บริการทางธุรกิจ 



จ านวนช่องรายการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
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โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 48 ช่อง 

ช่องรายการ 
บริการสาธารณะ 

ช่องรายการ 
บริการชุมชน 

ช่องรายการ 
บริการทางธุรกิจ 

12 ช่อง 
แต่ละเขตบริการ 

 24 ช่อง 
ระดับชาติ 

12 ช่อง 
ระดับชาติ 



การอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการบริการสาธารณะ 
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ช่องรายการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล กิจการบริการสาธารณะในช่วงการออกอากาศคู่ขนาน 
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TPBS  
(MOU: 

Learning Ch.) 
4 

TPBS 3 

NBT 2 

CH 5 1 
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ความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การเกษตร 
และการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ 

สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ความมั่นคงของรัฐ 

ความปลอดภัยสาธารณะ 

ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับ 
ประชาชนและรัฐสภากับประชาชน 

ส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่
ป ร ะชาชน เ กี่ ย วกั บ ก า ร ปกคร อ ง ในร ะบอ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 
แก่คนพิการ คนด้อยโอกาส รวมถึงเด็กและเยาวชนฯ 
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7 

6 
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Simulcast 

* มาตรา  11 (1) 

วัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2) พิทักษ์ รักษาเอกราช 
อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
ดินแดน 
3) รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ 

MOU New Licenses 



1. 

2. 

3. 

คุณสมบติัของผูป้ระสงคข์อรับใบอนุญาต 
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ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
บริการสาธารณะต้องเป็น 

กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยที่มวัีตถุประสงค์ในการด าเนิน
กิจการบริการสาธารณะตามลักษณะและหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่ความรู้สู่
สังคมตามลักษณะและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 



การพิจารณาอนุญาต 

การอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์โดยใช้คลื่นความถี่ให้
คณะกรรมการค านึงถึงภารกิจหรือวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ 

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ให้ค านึงถึง 
(1) หน้าท่ีตามกฎหมายหรือ 
(2) ความจ าเป็นเพ่ือการบริการสาธารณะ  

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์มีอายุไม่เกินสิบห้าปี  
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การอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการบริการธุรกิจ 
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การประมูลคล่ืนความถ่ีฯ 

 เมื่อวนัท่ี 26 – 27 ธนัวาคม 2556 ส านกังาน กสทช. จดัการประมลู
คล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดจิิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดบัชาต ิ
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หมวดหมู่การใหบ้ริการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล  
ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ 
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• 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) 



ราคาขั้นต ่า = ราคาเร่ิมตน้การประมูล 
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• 140 ล้านบาท เพิ่มราคาครั้งละ 2 ล้านบาท เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

• 220 ล้านบาท เพิ่มราคาครั้งละ 2 ล้านบาท ข่าวสารและสาระ 

• 380 ล้านบาท เพิ่มราคาครั้งละ 5 ล้านบาท 
ทั่วไป 

แบบความคมชัดปกติ 

• 1,510 ล้านบาท เพิ่มราคาครั้งละ 10 ล้านบาท 
ทั่วไป 

แบบความคมชัดสูง 

* หลักประกันการประมูลเท่ากับร้อยละ 10 ของราคาขั้นต่ า 



หมวดหมู่ จ านวนเงิน (บาท) 

1. เด็ก เยาวชน และครอบครัว (3 ราย) 1,974,000,000.00 

2. ข่าวสารและสาระ (7 ราย) 9,238,000,000.00 

3. ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (7 ราย) 15,950,000,000.00 

4. ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (7 ราย) 23,700,000,000.00 

รวมทั้งสิ้น 50,862,000,000.00 

การประมูลคล่ืนความถ่ีฯ 
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ผลการประมูลคล่ืนความถ่ีและการเลือกหมายเลขล าดบั 
การใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ 

ช่องทั่วไปแบบความคมชัดสูง  

30  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)   

31  บริษัท จเีอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จ ากัด  

32  บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท ์จ ากัด  

33  บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด   

34  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด   

35  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด  

36  บริษัท บางกอก มเีดีย แอนด ์บรอดคาสติง้ จ ากัด  
18 

ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
13  บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด   
14  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)   
15  บริษัท ไทยทีวี จ ากัด  

ช่องข่าวสารและสาระ 

16  บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น)  

17  บริษัท ไทยทีวี จ ากัด  

18  บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด  

19  บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด   

20  บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด   

21  บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด  

22  บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด  

ช่องทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 

23  บริษัท ไทย บรอดคาสติง้ จ ากัด  

24  บริษัท ทรู ดีทีที จ ากัด   

25  บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล 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   



13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 

23 24 25 26 28 27 29 

30 31 32 33 35 34 36 

 
ท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ 

SD (7 ช่อง) 
 
 

ท่ัวไปแบบความคมชัดสูง  
HD (7 ช่อง) 

 

เด็ก เยาวชน และครอบครัว (3 ช่อง) ข่าวสารและสาระ (7 ช่อง) 

บริการธุรกิจ (24 ช่อง) 

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

บริการสาธารณะ 

Simulcast 

ประเภทท่ี 1 ส่งเสริมความรู้ 
ศาสนา สุขภาพฯ 

ประเภทท่ี 2 เพื่อ
ความมั่นคง และความ
ปลอดภัยสาธารณะฯ 

ประเภทท่ี 3 ส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีระหว่างรัฐกับประชาชนและ

รัฐสภาฯ 

การให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

MOU 



การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

20 



การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิ 
ในระบบดจิติอล 

  ประกาศ กสทช. เ ร่ือง หลักเกณฑ์และวิ ธีการ
อนญุาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายฯ มีการระบุ
ให้ ต้องขยายโครงข่ายให้สามารถครอบคลุมครัวเรือน
ทัง้ประเทศ อยา่งน้อยดงันี ้
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ร้อยละ 50 ของจ านวนครัวเรือนภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 80 ของจ านวนครัวเรือนภายใน 2 ปี 
ร้อยละ 90 ของจ านวนครัวเรือนภายใน 3 ปี 
ร้อยละ 95 ของจ านวนครัวเรือนภายใน 4 ปี 



การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล 

  ต้องจัดให้มีการแพร่สัญญาณเพื่อให้ผู้ใช้บริการใน
เขตเทศบาลเมืองขึ้นไปสามารถรับสัญญาณได้ใน
ลักษณะการรับสัญญาณแบบพกพาภายในอาคาร 
(Portable Indoor Reception)...” 
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  ต้องจัดให้มีค่าความจุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
ที่ให้บริการ ส าหรับให้บริการโทรทัศน์ประเภท
บริการชุมชน 

 

http://www.ebay.co.uk/gds/What-to-
Consider-When-Buying-an-Indoor-TV-
Aerial-/10000000177318348/g.html 



แผนการติดตั้งโครงข่ายฯ โดยสงัเขป 
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แผนการติดตั้งสถานีหลัก (39 แห่ง) 
ก าหนดการ
ให้บริการ 

ครอบคลุมจ านวน
ครัวเรือน 

(โดยประมาณ) 
กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา, เชียงใหม่, สงขลา, 
อุบลราชธานี, สุราษฎร์ธานี, ระยอง, สิงห์บุรี, สุโขทัย, 
ขอนแก่น, อุดรธานี  (11 แห่ง) ภายในปี 

2557 

50% 

ร้อยเอ็ด, เชียงราย, สระแก้ว, นครสวรรค์, 
นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, ตรัง, ล าปาง, สกลนคร,  
สุรินทร์, น่าน, เพชรบูรณ์, ประจวบคีรีขันธ์  (13 แห่ง) 80% 

 กาญจนบุรี, ชุมพร, ตราด, มุกดาหาร, ตาก, แม่ฮ่องสอน, 
ระนอง, เลย, ชัยภูมิ, แพร่, สตูล, อุตรดิตถ์, บึงกาฬ,     
ศรีสะเกษ, ยะลา  (15 แห่ง) 

ภายในปี 
2558 



แผนการใหบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ฯ 
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มิถุนายน 2557 (11 สถานีหลัก) มิถุนายน 2558 (39 สถานีหลัก) 
ท่ีมา: ITU 



รัศมีการใหบ้ริการ (สถานีหลกั) 

• ในการให้บริการในช่วง 2 ปีแรก (ติดตัง้สถานีหลกั 39 เขต) การรับสญัญาณแบบ Portable Indoor จะรับได้เฉพาะในขอบเขตของ
เทศบาลเมืองท่ีอยูร่อบๆ ไม่หา่งไกลจากเสาส่ง ส่วนเทศบาลเมืองในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ผู้บริการโครงข่ายจะติดตัง้สถานีเสริมเพิ่มเพ่ือให้รับแบบ 
Portable Indoor ได้ในภายหลงั 25 

รัศมี 10 – 20 กม. 

รัศมี 30 กม. 

รัศมี 70 กม. 

Source: Samart 

สัญญาณอ่อนบริเวณ 
เงาใต้เสา (1-2 กม.) 



ระบบการใหบ้ริการช่วยเหลือประชาชนฯ 

26 



ระบบการใหบ้ริการช่วยเหลือประชาชนฯ 

27 ท่ีมา: ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) ส านักงาน กสทช. 

หน้าเร่ิมต้นการใช้งาน 

จังหวัด … 

แสดงต าแหน่งปัจจุบัน 1 

ภาพแผนที่ขยายไปยังต าแหน่งของ
สถานีและ จุดอ้างอิงพร้อมทั้งแสดง 
Coverage 30 องศา 

3 

แสดงข้อมูล 
- ชื่อสถานี 
- ความเชื่อมัน 
- ระยะห่าง 

2 
สถานีกรุงเทพฯ (ใบหยก) ระยะห่าง 12.345 กิโลเมตร 

+ 

- 

กดปุ่มแสดงรายละเอียด 4 

กดปุ่มเพิ่มข้อเสนอแนะ 5 

สถานีกรุงเทพฯ (ใบหยก) 



Web Application and Mobile Application (iOS/Android) 
‘DTV Service Area’ 

การตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ 
 



การรับชมโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
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Terrestrial Satellite Cable TV 

48 ช่อง 36 ช่อง 
(Must carry) 

36 ช่อง 
(Must carry) 

+ 

+ + 
+ 

+ 

iDTV 

- ผ่านกล่องแปลงสัญญาณ Set-Top-Box 
- โทรทัศน์ที่มี DVB-T2 Tuner ในตัว ดูได้โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม ดูได้โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม 



คปูองเพ่ือสนบัสนนุประชาชนในการเปลี่ยนผ่าน 
ไปสูก่ารรับชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

30 



การสนบัสนุนประชาชนในการเปล่ียนผา่นฯ 

https://www.facebook.com/digitaltv.nbtc 
 31 

http://digital.nbtc.go.th/ 

 

https://www.facebook.com/digitaltv.nbtc
http://digital.nbtc.go.th/


คูปองเพื่อสนับสนุนประชาชน 
คูปองจะส่งตรงถึงบ้านโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น 



คูปองแลก/ส่วนลดซ้ือ อะไรได้บ้าง 



การสนับสนุนคูปองทีวีดิจิตอล ระยะท่ี ๑ 

 การแจกคูปองในช่วงท่ี ๑ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗                    
ในพื้นที่ ๒๑ จังหวัดที่มีสัญญาณครอบคลุมตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ จ านวน ๔,๖๔๕,๑๗๕ 
ครัวเรือน (ที่มีบ้านและมีเจา้บ้าน) ได้แก่  
 

(๑)กรุงเทพมหานคร (๒)นนทบุรี     (๓)นครปฐม             (๔)ปทุมธานี  
(๕)สมุทรปราการ    (๖)สมุทรสาคร  (๗)พระนครศรีอยุธยา  (๘)สิงห์บุรี  
(๙)อ่างทอง           (๑๐)ระยอง     (๑๑)สุพรรณบุรี        (๑๒)หนองคาย  
(๑๓)สุโขทัย          (๑๔)อุดรธานี   (๑๕)ฉะเชิงเทรา        (๑๖)สมุทรสงคราม  
(๑๗)พัทลุง           (๑๘)สงขลา     (๑๙)นครนายก         (๒๐)ราชบุรี      
(๒๑)ชัยนาท 



การสนับสนุนคูปองทีวีดิจิตอล ระยะท่ี ๒ 

 การแจกคูปองในช่วงท่ี ๒ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗                  
ในพื้นที่ ๒๑ จังหวัด เฉพาะอ าเภอท่ีมีสัญญาณครอบคลุมตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ได้แก่  
 

(๑)อุบลราชธานี      (๒)ล าพูน               (๓)พิษณุโลก        (๔)สุราษฎร์ธานี           
(๕)อ านาจเจริญ       (๖)ชลบุรี               (๗)นครราชสีมา    (๘)ขอนแก่น           
(๙)ลพบุรี            (๑๐)มหาสารคราม   (๑๑)เชียงใหม่      (๑๒)สระบุรี        
(๑๓)เพชรบุรี           (๑๔)จันทบุรี          (๑๕)ปัตตานี        (๑๖)พิจิตร         
(๑๗)หนองบัวล าภู  (๑๘)กาญจนบุรี      (๑๙)ก าแพงเพชร  (๒๐)กาฬสินธุ์    
(๒๑)ปราจีนบุรี 



การสนับสนุนคูปองทีวีดิจิตอล ระยะท่ี ๒  

ล ำดบั จงัหวัด
 จ ำนวนอ ำเภอที่

ครอบคลมุมำกกว่ำ 80%
(ครอบคลมุ/ทัง้หมด)

1 อุบลรำชธำนี 15/25
2 ล ำพูน 4/8
3 พิษณโุลก 4/9
4 สรุำษฎร์ธำนี 8/19
5 อ ำนำจเจริญ 3/7
6 ชลบุรี 6/11
7 นครรำชสมีำ 14/32
8 ขอนแก่น 9/26
9 ลพบุรี 3/11
10 มหำสำรคำม 6/13
11 เชียงใหม่ 7/25

ล ำดบั จงัหวัด
 จ ำนวนอ ำเภอที่

ครอบคลมุมำกกว่ำ 80%
(ครอบคลมุ/ทัง้หมด)

12 จนัทบุรี 3/10
13 สระบุรี 7/13
14 เพชรบุรี 3/8
15 ปัตตำนี 1/12
16 พิจติร 2/12
17 หนองบัวล ำภู 0/6
18 กำญจนบุรี 1/13
19 ก ำแพงเพชร 1/11
20 กำฬสนิธุ์ 1/18
21 ปรำจนีบุรี 2/7

100/296รวมอ ำเภอทีค่รอบคลมุมำกกว่ำ 80%

ข้อมูลพ้ืนที่สนับสนุนการแจกคูปองทีวีดิจิตอล (ช่วงที่ ๒) 



การประชาสมัพนัธ์ท่ีผ่านมา 

37 



แนวทางการประชาสัมพันธ์ 
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1. สร้างการ
รับรู้ DTTB 

2. สร้างความ
เข้าใจ DTTB 

3. สร้างทัศนคต ิ
DTTB 

4. ความตั้งใจการ
รับการเปลี่ยนผ่าน 

DTTB 
 

5.การยอมรับ 
DTTB 

6. ความพึง
พอใจ DTTB 

แนวทางการประชาสัมพนัธ์ 



ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ :  digital.nbtc.go.th 



ตัวอย่างสื่อการประชาสมัพนัธ์ 



Analogue Switch-Off 

 ในปี พ.ศ. 2558 เร่ิมจัดท าแผนยุตกิารรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทศัน์ในระบบแอนะล็อก และแนวทางการใช้ประโยชน์
จากคล่ืนความถี่วิทยุที่ได้คืนจากการยุตริะบบแอนะล็อก 

 กลุ่มประเทศอาเซียนเหน็ร่วมกันในการยุตริะบบแอนะล็
อกภายในปี พ.ศ. 2563 

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



Conclusion  

2015>> 

Trial 

Services 

ASO Planning 

 

 

Digital Roadmap : Feb 2012 
 

DVB-T2 Standard Adopted : Jun 2012 

Facility/ Network Licensing:  

Jun 2013 

Digital TV Trail : Q1 2013 

Technical Standard for DTTB 

Transmissiom/ Reciever-ver1, 

Frequency Plan:2012 

 

Technical Standard for DTTB 

Reciever-ver2, 

Certified STB DVB-T2:Q3 2013 

•Spectrum Auction : Dec 2013 
•Licensing: Apr2014 



ขอบคุณค่ะ 
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https://www.facebook.com/digitaltv.nbtc 
http://digital.nbtc.go.th 

https://www.facebook.com/digitaltv.nbtc
https://www.facebook.com/digitaltv.nbtc
http://digital.nbtc.go.th/

