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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) 
Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) 

 

ส ำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจำยเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

พื้นที่ครอบคลุมสัญญำณดิจิตอลทีว ี
และข้อแนะน ำในกำรรบัสัญญำณ 

สุภัทรสทิธิ์ สวนสุข 

หัวข้อ 
พื้นที่ครอบคลุมสัญญำณดิจิตอลทีวี 
 โครงข่ำยและช่องรำยกำรดิจิตอลทีวี 
 แผนกำรขยำยโครงข่ำยและพื้นทีค่รอบคลมุสัญญำณ 
 สถำนะโครงข่ำยในปัจจุบนั 
 พื้นที่ครอบคลมุสัญญำณดิจิตอลทีวีจำกสถำนีสงขลำ (เขำคอหงส์) 

 

ข้อแนะน ำในกำรรับสัญญำณดิจิตอลทีวี 
 ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลมุสัญญำณดิจิตอลทีวี 
 ประเภทของสำยอำกำศรับสัญญำณ 
 ลักษณะของกำรรับสัญญำณและสำยอำกำศ 
 ข้อแนะน ำในกำรเตรียมควำมพร้อมและเลือกใช้งำนอุปกรณ์เพือ่รับสัญญำณดิจิตอลทีวี 

 

พ้ืนท่ีครอบคลุมสัญญำณดิจิตอลทีวี 

โครงข่ำยดิจิตอลทีวี (5 โครงข่ำย) 
 
 

กรมประชำสัมพันธ์ 
ใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำย 1 ใบ (มัลติเพล็กซ์ที่ 1) 

กองทัพบก 
ใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำย 2 ใบ (มัลติเพล็กซ์ที่ 2 และ 5) 

อสมท 
ใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำย 1 ใบ (มัลติเพล็กซ์ที่ 3) 

ไทยพีบีเอส 
ใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำย 1 ใบ (มัลติเพล็กซ์ที่ 4) 
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ช่องรำยกำรดิจิตอลทีว ี
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงข่ำย 
และช่องรำยกำรดิจิตอลทีวี 

สถานีส่งสญัญาณของแต่ละโครงข่ายจะ
ตัง้อยู่ทีเดียวกันและออกอากาศบนเสา
ต้นเดยีวกนั 
 
รวมทั ้ง  กสทช .  ได้มีข้อก าหนดทาง
เทคนิคส าหรบัทุกโครงข่ายเหมอืนกนั 
 
ดงันัน้สญัญาณจากแต่ละโครงข่ายจะไม่
แตกต่างกนัมาก 

แผนกำรขยำยโครงขำ่ยในภำพรวม 
(ตำมเงื่อนไขกำรให้บริกำรโครงข่ำย) 

เฟส (ปี) ช่วงเวลา เป้าหมายจ านวน
ครวัเรือนท่ีครอบคลุม 

สถานี 

1 เมษายน 2557 –  มถุินายน 2557 50% 11 สถานีหลกั 

2 กรกฎาคม 2557 – มถุินายน 2558 80% 28 สถานีหลกั + สถานีเสรมิบางส่วน 

3 กรกฎาคม 2558 – มถุินายน 2559 90% สถานีเสรมิ 

4 กรกฎาคม 2559 – มถุินายน 2560 95% สถานีเสรมิ 

โดยต้องจัดให้มีการแพร่สัญญาณเพื่อใหผู้้ใช้บริการในเขตเทศบาลเมืองข้ึนไปสามารถรับสัญญาณได้ในลักษณะการรับสัญญาณแบบพกพา
ภายในอาคาร(PORTABLE IN DOOR RECEPTION)  

แผนกำรขยำยโครงข่ำยระยะที่ 1 

ล าดับ แผนการติดตั้งสถานี 

(สถานีหลัก) 

ก าหนดการให้บริการ 

1 กรุงเทพฯ 

1 เม.ย. 2557 
2 นครราชสีมา 

3 เชียงใหม่ 

4 สงขลา 

5 อุบลราชธานี  
1 พ.ค. 2557 6 สุราษฎร์ธานี  

7 ระยอง  

8 สิงห์บุรี  

1 มิ.ย. 2557 
9 สุโขทัย  
10 ขอนแก่น  

11 อุดรธานี  

พ้ืนที่ครอบคลุมภำยหลังกำรขยำยโครงข่ำยระยะท่ี 1 

ภายหลงัการติดตั้งสถานีในระยะที่ 1 สามารถครอบคลุม 
จ  านวนครัวเรือนประมาณ       11,444,900      ครัวเรือน 
ครอบคลุมจ  านวนครัวเรือนร้อยละ       50.12    .  
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พ้ืนที่ครอบคลุมภำยหลังกำรขยำยโครงข่ำยระยะท่ี 2 
แผนกำรขยำยโครงข่ำยระยะที่ 2 

ล าดับ แผนการติดตั้งสถานี 

(สถานีหลัก) 
ก าหนดการให้บริการ 

1 ร้อยเอ็ด  

1 ส.ค. 2557 
2 เชียงราย  

3 สระแก้ว  

4 นครสวรรค์  

5 นครศรีธรรมราช 

1 ต.ค. 2557 
6 ภูเก็ต   

7 ตรัง 

8 สุรินทร ์

9 สกลนคร  

1 ธ.ค. 2557 
10 ล าปาง 

11 น่าน  

12 เพชรบูรณ์  

13 ประจวบคีรีขันธ ์

14 กาญจนบุรี  

1 ก.พ. 2558 
15 ชุมพร 

16 ตราด 

17 มุกดาหาร 

18 ตาก 

19 แม่ฮ่องสอน  

1 เม.ย. 2558 
20 ระนอง 

21 เลย 

22 ชัยภูมิ 
23 แพร่ 

24 สตูล 

1 มิ.ย. ๒๕๕๘ 

25 อุตรดิตถ์ 

26 บึงกาฬ 

27 ศรีสะเกษ 

28 ยะลา 

ภายหลงัการติดตั้งสถานีในระยะที ่2 สามารถครอบคลุม 

จ านวนครัวเรือนประมาณ       17,343,314*      ครัวเรือน 

ครอบคลุมจ านวนครัวเรือนร้อยละ       75.94*    . 

*ไม่รวมถงึพืน้ท่ีครอบคลมุจากสถานีเสริมซึง่จะ
ติดตัง้เพิ่มเติมในระยะท่ี 2  

จ ำนวนครัวเรือนท่ีครอบคลุม 

34.47% 
40.50% 

50.12% 
57.32% 

62.96% 
67.13% 69.72% 72.41% 

75.94% 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

70.00% 

80.00% 

เป
อร

์เซ
็นต

์ขอ
งจ

 ำน
วน

คร
ัวเ

รือ
น 

1 เมษายน 2557 1 พฤษภาคม 2557 1 มิถุนายน 2557 1 สิงหาคม 2557 1 ตุลาคม 2557 1 ธันวาคม 2557 1 กุมภาพันธ์ 2558 1 เมษายน 2558 1 มิถุนายน 2558 
เปอร์เซ็นต์ 34.47% 40.50% 50.12% 57.32% 62.96% 67.13% 69.72% 72.41% 75.94% 

เปอร์เซ็นต์ของจ ำนวนครัวเรือนที่ครอบคลุม 

จ ำนวนต ำบลที่มีสัญญำณครอบคลมุ 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 
1 เม.ย. 57 1 พ.ค. 57 1 มิ.ย. 57 1 ส.ค. 57 1 ต.ค. 57 1 ธ.ค. 57 1 ก.พ. 58 1 เม.ย. 58 1 มิ.ย. 58 

จ านวนต าบลซึง่ครอบคลุมมากกวา่ 80% ของจ านวนครวัเรอืนทัง้ต าบล          1,474           1,834           2,625           3,203           3,596           3,903           4,077           4,263           4,674  
จ านวนต าบลซึง่ครอบคลุมระหวา่ง 50% - 80% ของจ านวนครวัเรอืนทัง้ต าบล             131              193              284              394              474              530              574              635              678  
จ านวนต าบลซึง่ครอบคลุมน้อยกวา่ 50% ของจ านวนครวัเรอืนทัง้ต าบล             404              610              926           1,087           1,223           1,400           1,430           1,475           1,450  
จ ำนวนต ำบลซึง่มสีญัญำณครอบคลุมทัง้หมด (0.01%-100%)          2,009           2,637           3,835           4,684           5,293           5,833           6,081           6,373           6,802  
จ ำนวนต ำบลซึง่ยงัไมม่สีญัญำณครอบคลุม (0%)          5,416           4,788           3,590           2,741           2,132           1,592           1,344           1,052              623  

สถำนะโครงข่ำยในปัจจุบัน (ตุลำคม 2557) 
 จ านวนสถานีส่งตามแผนการขยายโครงข่าย มี 19 สถานีหลัก  
 โดยอาจมีการติดตั้งแล้วเสร็จจริงตามแผนประมาณ 15-20 สถานี ขึ้นกับข้อจ ากัดและความ

พร้อมของอุปกรณ์ของผู้ให้บริการโครงข่ายแต่ละราย 
 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์โดยแบบจ าลองการแพร่กระจายคล่ืนและฐานข้อมูลของกรมการ

ปกครอง (ค านวณจากการรับสัญญาณในลักษณะติดตั้งบนหลังคา หรือ Fixed reception): 
 จ านวนครวัเรอืนที่ครอบคลมุ (ตามแผน) ประมาณ 14 ล้านครัวเรือน  

หรือ ประมาณ 63% ของจ านวนครัวเรือนทั้งประเทศ 
 จ านวนต าบลที่มพีื้นที่ครอบคลุมมากกวา่ 80%   มีประมาณ  3600 ต าบล 
 จ านวนต าบลที่มพีื้นที่ครอบคลุมมากกวา่ 50-80%   มีประมาณ  500  ต าบล  

 
(จาก 7425 ต าบล ของทั้งประเทศ) 
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พ้ืนที่ครอบคลุมสัญญำณดิจิตอลทีวีจำกสถำนีสงขลำ (เขำคอหงส์) พ้ืนที่ครอบคลุมสัญญำณดิจิตอลทีวีจำกสถำนีสงขลำ (เขำคอหงส์) 

สถานีหลกั จ านวนครวัเรือนท่ีครอบคลมุ 
เปอรเ์ซ็นตข์องจ านวน
ครวัเรือนทัง้ประเทศ 

 สงขลา  550,875  2.41% 

ข้อแนะน ำในกำรรับสัญญำณดิจิตอลทีวี 
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ระบบตรวจสอบพ้ืนท่ีครอบคลุม 
สัญญำณดิจิตอลทีวี 

ประเภทของสำยอำกำศรับสัญญำณ 

• สำยอำกำศแบบภำยนอกอำคำร  

 สายอากาศแบบยากิ (Yagi Uda Antenna) หรือสายอากาศแบบก้างปลา ซึ่งอาจมีทั้งขนาดใหญ่ส าหรับติดตั้งบนอาคาร หรือ 
ขนาดเล็กซึ่งสามารถน าไปติดตั้งตามระเบียง ผนังด้านนอก หรือขอบหน้าต่างได้ และต้องเดินสายเคเบิลเข้ามาในอาคารเพื่อต่อ
กับเคร่ืองรับสัญญาณหรือเคร่ืองโทรทัศน์ 

 

ประเภทของสำยอำกำศรับสัญญำณ 
• สำยอำกำศแบบภำยในอำคำร แบ่งเป็น 2 ประเภท 

1. แบบธรรมดา หรือแบบ passive  

 เช่น สายอากาศหนวดกุ้ง หรือสายอากาศรับสัญญาณขนาดเล็กที่ตั้งไว้ในอาคารไม่ไกลจากเคร่ืองรับสัญญาณหรือเคร่ือง
โทรทัศน์ 

2. แบบ active (จ่ายไฟเล้ียงเพื่อขยายสัญญาณได้) 

 เช่น สายอากาศรับสัญญาณขนาดเล็กที่ตั้งไว้ในอาคารไม่ไกลจากเคร่ืองรับสัญญาณ โดยสามารถการใช้งานจะต้องอาศัย
ไฟเล้ียงจากกล่องรับสัญญาณ ซึ่งจะท าให้อัตราขยายของสายอากาศดีข้ึน รับสัญญาณได้ดีข้ึน 

ลักษณะกำรรับสัญญำณดิจิตอลทีวีและสำยอำกำศ 
ข้อแนะน ำกำรติดตั้งสำยอำกำศ กรณีระยะห่ำงจำกสถำนีส่งสัญญำณในแต่ละลักษณะ 

 

FX [PO] 

 
FX PO [PI] 

 

FX PO PI 

 

ห่ำงจำกสถำนีไม่เกิน 10 - 15 กม. 
- น่าจะรับสัญญาณได้โดยสายอากาศเกือบทุกประเภท รวมทั้งสายอากาศ
ภายในอาคารแบบแอกทีฟ (Active indoor antenna) โดยหากอยูใกล้
สถานีส่งมากอาจใช้แบบพาสซีฟ (Passive) ก็เพียงพอ 
 
ห่ำงจำกสถำนีไม่เกิน 15 – 30 กม. 
- รับสัญญาณได้โดยสายอากาศแบบภายนอกอาคาร (outdoor) ทั้งที่ติดบน
หลังคาหรือติดตั้งภายนอกอาคาร 
- อาจจะยังพอรับสัญญาณได้โดยสายอากาศภายในอาคารแบบแอกทีฟ 
(Active indoor antenna) 
 
ห่ำงจำกสถำนีไม่เกิน 30 - 80 กม. 
- รับสัญญาณได้โดยสายอากาศแบบภายนอกอาคาร (outdoor) แบบติดบน
หลังคา (ควรสูงจากระดับพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 10 เมตร) 
- อาจจะยังพอรับสัญญาณได้โดยสายอากาศแบบภายนอกอาคาร 
(outdoor) ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร เช่น ระเบียงหรือขอบหน้าต่าง 

** โปรดดูพ้ืนที่ครอบคลุมสัญญาณและระยะห่างจากสถานีส่ง โดยตรวจสอบจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นประกอบ (ดูจากพ้ืนที่ครอบคลุมที่น่าจะรับสัญญาณได้ 95%) 
โดยการรับสัญญาณจริงมีปัจจัยอื่นที่ต้องค านึงถึงด้วย เช่น ก าลังส่งออกอากาศ ความสูงของสายอากาศภาคส่ง สูงและอัตราขยายของสายอากาศภาครับ ทิศทางของ
สายอากาศ คุณภาพของเคร่ืองรับ สิ่งกีดขวาง ลักษณะของอาคารบ้านเรือน สภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม (ตึกสูง บ้านเรือน แม่น้ า ต้นไม้ ถนน) 

FX = รบัสญัญาณไดใ้นลกัษณะอยู่กบัทีภ่ายนอกอาคาร (Fixed Outdoor) 
PO = รบัสญัญาณไดใ้นลกัษณะพกพาภายนอกอาคาร (Portable Outdoor) 
PI = รบัสญัญาณไดใ้นลกัษณะพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor) 
[XX] = อาจจะยงัพอรบัสญัญาณไดใ้นลักษณะ XX (FX,PO, หรอื PI แล้วแตก่รณี) 
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กรณีมีสำยอำกำศรับสัญญำณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิม 

 หำกมีสำยอำกำศรับสัญญำณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิมไม่ว่ำจะเป็นแบบก้ำงปลำหรือ
หนวดกุ้ง มีโอกำสน ำมำใช้งำนกับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ โดย:  

• ข้ึนอยู่กับว่าสายอากาศที่มีอยู่น้ันรองรับช่วงความถ่ีของทีวีดิจิตอลด้วยหรือไม่ (ย่านความถ่ี UHF 510-790 MHz) 

• อาจสังเกตโดยดูว่าสายอากาศเดิมน้ันสามารถใช้รับสัญญาณของ Thai PBS ได้ ก็น่าจะใช้รับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ 

• หากสายอากาศเก่าเกินไปก็อาจไม่รองรับย่านความถ่ีของดิจิตอลทีวีได้ หรือรองรับได้ไม่ทั้งหมด 

• นอกจากน้ี จะต้องตรวจสอบด้วยว่าสายอากาศแบบก้างปลาหรือหนวดกุ้งเดิมน้ันยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ 

 

ข้อแนะน ำในกำรเตรียมควำมพร้อม 
และเลือกใช้งำนอุปกรณ์เพ่ือรับสัญญำณดิจิตอลทีวี 
 ส ำรวจบ้ำน 

 อยู่ในพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณหรือไม่?  ระยะห่างเท่าไร?  โครงข่ายขยายมาถึงพื้นที่ที่อาศัยหรือยัง? 
(อาศัยระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ) 

 มีเสารับโทรทัศน์เดิม (ก้างปลา) หรือไม่?   
 ถ้ามี  จะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรองรับดิจิตอลทีวีได้หรือไม่? 
 ถ้าไม่มี จะสามารถหาต าแหน่งติดตั้งเสาก้างปลาได้หรือไม่? 
 หากไม่มีต าแหน่งติดตั้งเสาก้างปลา ให้ลองคิดว่าสายอากาศแบบไหนจะเหมาะกับบ้านที่อาศัย โดยดู

จากระยะห่างจากเสาส่ง รวมทั้งสภาพแวดล้อมของบ้าน (ความหนาแน่นของอาคารบ้านเรือน ตึกสูง 
ภูเขา …) โดยถ้าอยู่ห่างจากเสาส่งออกไปไกลหรืออาศัยในพื้นที่ ชุมชนที่มีอาคารสูง ควรเลือก
สายอากาศที่มีอัตราขยายสูง (ไม่แนะน าให้ใช้สายอากาศตัวเล็ก) 

 ส ำรวจควำมต้องกำรของตนเอง 
 ต้องการซื้อแค่กล่องรับสัญญาณ (set-top box) หรือต้องการเปล่ียนโทรทัศน์ใหม่ ? 
 ต้องการเพียงแค่รับสัญญาณ หรือต้องการฟังก์ชันใช้งานอื่น เช่น เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต บันทึกรายการ 

 

ข้อแนะน ำในกำรเตรียมควำมพร้อม 
และเลือกใช้งำนอุปกรณ์เพ่ือรับสัญญำณดิจิตอลทีวี 
 กำรเลือกซื้ออุปกรณ์ 
 เลือกซื้ออุปกรณ์ตำมกำรส ำรวจบ้ำนและควำมต้องกำรของตนเอง 
 เลือกกล่องรับสัญญำณหรือโทรทัศน์ทีผ่่ำนกำรตรวจสอบและรับรองจำก กสทช. 

 
 
 

 กำรติดตั้งอุปกรณ์ 
 กรณีสำยอำกำศแบบภำยนอกอำคำร ให้พยำยำมหันทศิทำงของสำยอำกำศไปทำงเสำสง่ (ดู

จำกระบบตรวจสอบพื้นทีค่รอบคลมุสัญญำณ) 
 กรณีสำยอำกำศภำยในอำคำร ให้พยำยำมติดตั้งใกล้กับประตูหรือหน้ำต่ำงซึ่งหันออกไปทำง

เสำส่ง 
 กำรสะท้อนของสัญญำณภำยในอำคำรมีผล ควรขยบัต ำแหน่งของสำยอำกำศจนในระดับ

ของสัญญำณที่ดี 
 หำกเป็นสำยอำกำศแบบแอกทีฟ (จ่ำยไฟเลี้ยงเพื่อขยำยสญัญำณได้) ต้องเปิดไฟเลี้ยง

สำยอำกำศจำกเมนขูองกล่องรับสัญญำณด้วย 
 

ขอบคุณครับ 


