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ภาคผนวก 
 

 
 
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มี
เจตนารมณ์และเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสํานักงาน กสทช. อย่างต่อเน่ือง
และต่อยอดองค์ความรู้ของบุคลากร เพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถเท่าทันต่อแนวโน้มและการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใน
ปัจจุบัน และในฐานะการทําหน้าท่ีของหน่วยงานกํากับดูแลท่ีจะต้องวางกฎระเบียบ และคํานึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมภายใต้แนวทางท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อันจะนํามาซ่ึงการวางรากฐานการกํากับดูแลท่ี
ดี ท้ังน้ี เพื่อให้บุคลากรของสํานักงาน กสทช. สามารถนําเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรม
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการวางกฎระเบียบและประกาศของ กสทช. ท่ี
เก่ียวข้องในด้านการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยต่อไป โดยท่ีผ่านมา 
กสทช. ได้มีความสัมพันธ์อันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศช้ันนําหลายแห่ง 
ซ่ึงรวมถึงมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทางสถาบัน International and 
Executive Legal Education Program (IELE) ได้ทําการจัดหลักสูตรอบรมความรู้ในการกํากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นการเฉพาะให้แก่ สํานักงาน กสทช. ท้ังในมิติท่ีเก่ียวข้องด้านกฎหมาย 
หลักเศรษฐศาสตร์สังคม และเทคโนโลยี ซ่ึงจากการจัดอบรมท่ีผ่านมา บุคลากรของ สํานักงาน กสทช. 
สามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาสนับสนุนการทํางานได้จริง  
 

การจัดอบรมหลักสูตร Digital Broadcasting Laws & Regulations โดย มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในคร้ังน้ี จะเน้นการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย การ
กํากับดูแล เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์หลักปฏิบัติ
สากล และเรียนรู้ประสบการณ์จากกรณีศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นหน่ึงในประเทศต้นแบบ
ของการดําเนินการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในระดับสากล เน้ือหาในหลักสูตรจะ
สอดคล้องกับการดําเนินงานและขอบข่ายการกํากับดูแลของภารกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนํามาปรับใช้ในการร่างระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ใน
การกํากับดูแล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนากระบวนการความคิดของบุคลากร ให้สามารถประยุกต์กับการ
ปฏิบัติงานในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้จริง ซ่ึงถือเป็นความจําเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 
กสทช.  
 

 

 บทนาํ 
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1.1  วัตถุประสงค์ 
 
 1) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กสทช. ให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการกํากับดูแล 
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตามหลักปฏิบัติสากล 
 2) เพื่อให้บุคลากรของสํานักงาน กสทช. มีวิสัยทัศน์และมุมมองในระดับนานาชาติ ซ่ึงจะได้รับการ
ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถในระดับสากล  
 3) เพื่อเป็นการต่อยอดระดับความรู้ทางวิชาการด้านการกํากับดูแล และส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเกิด
การคิดวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้เชิงเปรียบเทียบ (Comparative study) ในการ
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบท
ของประเทศไทย 
 4)  เพื่ อใ ห้ บุคลากรของสํา นักงาน กสทช. ไ ด้ เ รียน รู้หลักคิดในการกํา กับดูแลกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาสนับสนุนการปฏิบัติงานจริงและเป็น
ประโยชน์ต่อแนวทางการกํากับดูแล และการออกประกาศหลักเกณฑ์ของ กสทช. ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไปในอนาคต 

5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านวิชาการระหว่าง กสทช.กับสถาบันองค์ความรู้ 
(Knowledge Institute) ระดับโลก ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดรูปแบบการกํากับการดูแล
ขององค์กรกํากับดูแลโดยเฉพาะในด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

1.2 ผู้เข้าร่วมอบรม 

 องค์ประกอบผู้เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตร Digital Broadcasting Laws & Regulations    
มีดังน้ี 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล กลุ่มงาน 
1 น.ส. สกลภา ประจวบเหมาะ ส่วนงานเลขานุการ กสทช.พันเอก ดร.นทีฯ 
2 น.ส. ณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ ส่วนงานเลขานุการ กสทช.พันเอก ดร.นทีฯ 
3 น.ส. ภัคชนก พัฒนถาบุตร  ส่วนงานเลขานุการ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ 
4 นายปิยพงษ์ เช้ืออาษา ส่วนงานเลขานุการ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ 
5 น.ส.จตุพร พรหมจารย์ ส่วนงานเลขานุการ กสทช.พ.ต.อ.ทวีศักด์ิฯ 
6 น.ส. นฤษมา วิมานรัตน์ ส่วนงานเลขานุการ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 
7 น.ส.เจนจิรา เยี่ยงยุกต์ิไศล ส่วนงานเลขานุการ กสทช.สุภิญญาฯ 
8 ว่าท่ีร้อยตรีปิยพงษ์ ประทุมสุวรรณ ส่วนงานเลขานุการ กสทช.สุภิญญาฯ 
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1.3 กําหนดการโครงการอบรม 

 
Mon, 4 Nov 9.15 - 12.00 Digital TV Transition 
    12.00 - 13.15 Welcome Lunch 
    13.30 - 15.30 Spectrum Reallocation/ Refarming 
    16.00 - 17.00 UC Berkeley campus tour 
 
Tue, 5 Nov 9.15 - 12.00 Spectrum Reallocation/ Refarming 
    12.00 - 13.15 Group lunch break  
    13.30 - 15.30 Broadcasting copyright issue 
    15.30 - 16.00 Library Research Methods & Lexis/Nexis Training 
 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล กลุ่มงาน 

9 นายประวิทย์ สันธนะวิทย์ กฎหมายกระจายเสียงฯ (มส.) 
10 น.ส. กัณธิมา วุฒิชาติ กฎหมายกระจายเสียงฯ (มส.) 
11 น.ส. รมิตา โรจนส์ราญรมย์ กฎหมายกระจายเสียงฯ (มส.) 
12 นายพีรพัฒน์ พหลเวชช ์ รับเร่ืองร้องเรียน (รส.) 
13 นายพสุ ศรีหิรัญ วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสยีงฯ (วส.) 
14 นายพิสิฎฐ พ่ึงวรอาสน์ ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์ฯ ระบบไอพี (พส.) 
15 นายอติโรจน์ ฟูรังษีโรจน์ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (นส.) 
16 น.ส. ฉลวยลักษณ์ ฤทธิมงคล พัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.) 
17 นางจิราพร อติสุคนธ์ ส่งเสริมการกํากับดูแลตนเอง (สส.) 
18 นางวิภาดา ปรรณารม พัฒนาบุคลากร (บส.) 
19 ว่าท่ีร้อยตรีพงศธร จันอยู่ การอนุญาตประกอบกิจการฯ (ปส.) 
20 นายวรวิวัฒน ์จันทร์รัตน์สิริ การอนุญาตประกอบกิจการฯ (ปส.) 
21 นายพงษ์ศักด์ิ พาณิชกรกุล การอนุญาตประกอบกิจการฯ (ปส.) 
22 น.ส.วลิัยพร ทะลัง อํานวยการภารกิจกระจายสยีงและโทรทัศน์ (อส.) 
23 น.ส. จงสภุา ปินตาดวง กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส) 
24 น.ส. มธุรส งามสง่า ส่วนงานเลขานุการ กสทช.พ.ต.อ.ทวีศักด์ิฯ 
25 น.ส. สบายใจ วงศางาม อํานวยการภารกิจกระจายสยีงและโทรทัศน์ (อส.) 
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Wed, 6 Nov 9.15 - 12.00 FCC's TV Incentive Auctions (Special guest lecturer) 
    12.00 - 13.30 Hosted lunch for NBTC Commissioners with guest from   
                                         Washington D.C. 
    14.00 - 16.00 Public Trustee Obligation 
 
Thu, 7 Nov 9.15 - 12.00 Media Convergence regulation 
    12.00 - 13.00 Group lunch break  
    13.00 - 16.00 Digital radio transition 
 
Fri, 8 Nov 9.30 - 11.30 NBTC Team Presentations 
    12.00 - 13.30 Closing lunch ceremony  
    14.00 - 15.00 Presentation of Course Certificates 
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การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล 
Digital TV Transition 

 
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
  การส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Television 
Broadcasting : DTTB) ใช้วิธีการบีบอัดและเข้ารหัสข้อมูลด้วยมาตรฐาน MPEG-2 เช่นเดียวกับมาตรฐาน 
DVB-S และ DVB-C ระบบ DTTB ได้รับการพัฒนาข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแทนท่ีระบบโทรทัศน์อนาล็อก 
โดยระบบใหม่นี้มี ข้อดี คือ มีจํานวนช่องมากกว่าและมีคุณภาพของภาพและเสียงท่ีดีกว่าโทรทัศน์อนาล็อก 
สําหรับการรับสัญญาณสามารถกระทําได้โดยใช้สายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์แบบธรรมดา ท่ีใช้กันอยู่
ตามบ้านเรือนท่ัวไป ซ่ึงจะประหยัดกว่าการใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมหรือการสมัครเป็นสมาชิกเคเบิลทีวี 
ปัจจุบันระบบ DTTB มีอยู่ 4 มาตรฐาน ได้แก่ 

1) American Advance Television Systems Committee (ATSC) เป็นระบบท่ีใช้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเร่ิมใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 

2) Digital Video Broadcasting (DVB) เป็นระบบท่ีใช้ในยุโรป ติดต้ังและใช้งานในปี พ.ศ. 2541 
3) Integrated services Digital Broadcasting (ISDB) เป็นระบบท่ีใช้ในประเทศญี่ปุ่น ในปี 

พ.ศ. 2541 
4) Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting (DTMB) เป็นระบบท่ีประเทศจีนพัฒนาข้ึน

มาเพื่อใช้งานเองในปี พ.ศ. 2549 
เม่ือเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาไปสู่โทรทัศน์ยุคดิจิตอลจึงคาดหวังกันว่า น่าจะมีมาตรฐานโทรทัศน์

ดิจิตอลเพียงมาตรฐานเดียว อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ ประเทศหรือกลุ่มประเทศท่ีเป็นผู้นําทางเทคโนโลยี 
ต่างก็พัฒนามาตรฐานโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลท่ีเป็นของตนเองข้ึนมาใช้งาน แต่กระน้ันมีข้อสังเกตว่าโดย
พื้นฐานแล้วมาตรฐานของแต่ละระบบต่างก็ใช้สัญญาณภาพท่ีเป็นดิจิตอลและใช้การบีบอัดแบบ MPEG-2 
เหมือนกัน 

มาตรฐาน ATSC, DVB และ ISDB ถูกกําหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) การ
ท่ี ITU ต้องกําหนดมาตรฐานควบคุม เน่ืองจากไม่สามารถรวมมาตรฐานต่างๆ ท่ีมีอยู่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ได้ เพราะมาตรฐานเหล่าน้ีมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ท้ังน้ี มาตรฐานแต่ละมาตรฐานมีจุดดีและจุด
ด้อยท่ีแตกต่างกัน 
 
การกําหนดมาตรฐานโทรทัศน์ดิจิตอลในสหรัฐอเมริกา 

สําหรับการกําหนดมาตรฐานโทรทัศน์ดิจิตอลในต่างประเทศ สามคม ATSC (Advanced 
Television Committee) ถือเป็นองค์กรสากลท่ีไม่แสวงหากําไรใดๆ ทําหน้าท่ีในการพัฒนาและจัดวาง
มาตรฐานสําหรับระบบโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television – DTV ) โดยเฉพาะ ซ่ึงในระยะแรกน้ันก่อ
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กําหนดข้ึนในประเทศอเมริกา โดยสมาพันธ์ FCC (Federal Communications Commission) ต้องการ
ขยายขอบเขตระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ให้มีความคมชัดท่ีสูงยิ่งข้ึน ซ่ึงเรียกว่า HDTV (High – 
Definition Television ) โดยได้มีการศึกษาระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียง ซ่ึงอาศัยเทคโนโลยีดิจิตอล 
หรือ DTV เพื่อให้ระบบพัฒนาได้ต่อไปในอนาคต ATSC ทํางานภายใต้ข้อกําหนด ของ FCC จึงพุ่งเป้า
พัฒนาไปในแนวทางของ DTV, Interactive System และBroadband Multi-media Communications 
ต่อมา สมาคม ATSC ได้รวบรวมกลุ่มสมาชิก JCIC, EIA,IEEE,NAB,NCTA และSMPTE เข้าด้วยกัน เพื่อให้
ครอบคลุมทุกแขนง  ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Broadcasting, Broadcast Equipment, Motion Picture, 
Consumer Electronics, Computer, Cable, Satellite และ Semiconductor industries ระบบ DTV 
เร่ิมข้ึนเม่ือ FCC ได้พิจารณา “ข้อกําหนด”ของระบบDTV ท่ี ATSC ได้เสนอข้ึนมา และในเดือน ธันวาคม 
1996 ทางFCC ก็ได้กําหนด “บรรทัดฐาน” ความเป็น DTV ข้ึนมาเป็นคร้ังแรก 

ในสหรัฐอเมริกา โทรทัศน์ดิจิตอลน้ันได้ก้าวเข้าสู่ยุคของ “ไฮ-เดฟฟินิช่ัน (HDTV) อย่างเต็มตัว ซ่ึง
ในปัจจุบันมีจํานวนเคร่ืองรับมากกว่า 40 ล้านเคร่ือง โดยคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (FCC) ได้อนุมัติเทคโนโลยีท่ีทําให้ผู้บริโภคสามารถใช้สายเคเบิลกับโทรทัศน์ดิจิตอลได้
โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเคร่ือง SEX-TOP BOX ให้ยุ่งยากอีกต่อไป 

คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ (FCC) กําหนดช่วงความถ่ีสําหรับช่องสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล โดยลดจํานวนแบนด์วิดท์ (Bandwidth) ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์เหลือเพียง 6 MHz ต่อ 1 ช่อง
รายการ และได้มีการเรียกคืนคลื่นความถ่ีการแพร่ภาพกระจายเสียงหลังจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ต่อมาได้มีการประมูลคลื่นความถ่ีท่ีได้รับจากการใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณ NTSC สําหรับบริการสื่อสารไร้
สาย โดยมีรายได้จากการประมูลเพิ่มเกือบ 18,000 ล้านดอลลาร์ 

สําหรับวัตถุประสงค์หลักในการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์จากระบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลของ FCC 
มีดังน้ี 

1. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการท้ังภาพและเสียง ให้มีความคมชัดมากยิ่งข้ึน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพของช่วงความถ่ีท่ีใช้ในการส่งสัญญาณ 
3. ส่งเสริมให้สาธารณะชนกลุ่มต่างๆ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ประชาชนในท้องถ่ินท่ีห่างไกลมีช่องทาง

ในการนําเสนอข่าวสาร และเข้าถึงข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ เช่นการเลือกต้ังและข้อมูลสภาพอากาศ 
เป็นต้น 

4. ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินเป็นระบบท่ีมีความเสถียรและสะดวกมากกว่าระบบอ่ืน ทําให้เป็น
บริการท่ีจําเป็นในกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
สําหรับแผนการเปลี่ยนผ่านน้ัน ได้มีการกําหนดให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์รายเดิมจะต้องมีการ

ออกอากาศรายการโทรทัศน์ในระบบคู่ขนานในระบบอนาล็อกกับระบบดิจิตอล นอกจากน้ี ยังได้มีการ
กําหนดให้ผู้ให้บริการเคเบ้ิลจะต้องมีการนําพาสัญญาณระบบอนาล็อกไปยังผู้ใช้บริการของตน โดยเม่ือใกล้
ระยะเวลาสิ้นสุดการแพร่ภาพออกอากาศในระบบอนาล็อกแล้ว หากผู้ให้บริการเคเบ้ิลทีวีไม่ประสงค์จะ
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นําพาสัญญาณในระบบอนาล็อกแล้ว จะต้องจัดหามาตรการเยียวยาให้ผู้ใช้บริการ เช่น การจัดหาอุปกรณ์
แปลงสัญญาณ เป็นต้น หากผู้ให้บริการโทรทัศน์เคเบ้ิลไม่ประสงค์จะอุดหนุนอุปกรณ์ดังกล่าว ก็จะต้องคง
การนําพาสัญญาณในระบบอนาล็อกต่อไป ซ่ึงจะก่อให้เกิดต้นทุนในการบํารุงรักษาโครงข่ายท่ีใช้ในการแพร่
ภาพกระจายเสียง  

เดิม FCC ได้กําหนดให้วันท่ี 17 กุมพาพันธ์ 2009 เป็นวันท่ียุติการแพร่ภาพในระบบอนาล็อก แต่
อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงช่วงเวลาดังกล่าว รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา (The Congress) เห็นว่ายังมีประชาชน
จํานวนมากยังไม่พร้อมท่ีจะเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิตอล โดยกําหนดให้เลื่อนวันยุติการออกอากาศในระบบ
อนาล็อกออกไปเป็นวันท่ี 12 มิถุนายน 2009 แทน ซ่ึงเม่ือถึงวันยุติการออกอากาศพบว่ายังมีประชาชนหรือ
ผู้ใช้บริการร้อยละ 7.7 ของครัวเรือนยังไม่มีความพร้อมและต้องมีการสนับสนุนอุปกรณ์แปลงสัญญาณ หรือ 
SET-TOP BOX โดยการแจกคูปองสนับสนุน สาเหตุหลักท่ีการปรับเปลี่ยนเป็นไปอย่างล่าช้า เน่ืองจากชาว
อเมริกันส่วนใหญ่ได้รับชมการถ่ายทอดทีวีผ่านเคเบ้ิลทีวี อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ทัช ฮิลล์ ได้ต้ัง
ข้อสังเกตเก่ียวกับการแจกคูปองสนับสนุนครัวเรือนละ 1 ใบว่า อาจไม่สมเหตุสมผลในทางปฏิบัติ เน่ืองจาก
โดยท่ัวไปประชาชนในแต่ละครัวเรือนจะมีโทรทัศน์มากกว่า 1 เคร่ือง ดังน้ัน การแจกคูปองเพียงครัวเรือน
ละ 1 ใบ ซ่ึงมีมูลค่าน้อยเม่ือเทียบกับการจัดหาอุปกรณ์หรือการเปลี่ยนเคร่ืองรับโทรทัศน์ จึงน่าท่ีจะเป็น
สาเหตุหลักท่ีทําให้ประชาชนไม่มีความพร้อมเม่ือถึงกําหนดการยุติการแพร่ภาพในระบบอนาล็อก โดยได้
สอบถามถึงแนวทางเยียวยาหรือแผนการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของไทยว่ามี
แผนการเยียวยาประชาชนอย่างไร   ซ่ึงคณะผู้เข้าอบรมได้ช้ีแจงว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ มีการแจกคูปองมูลค่า 700 บาท ต่อครัวเรือน ซ่ึงคาดว่าน่าจะมีประเด็นกรณีท่ี
แต่ละครัวเรือนมีจํานวนเคร่ืองรับมากกว่า 1 เคร่ือง เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การแจกคูปองตามจํานวน
เคร่ืองรับโทรทัศน์ของแต่ละครัวเรือน น่าท่ีจะก่อให้เกิดประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติเช่นเดียวกัน เน่ืองจาก
ไม่สามารถทราบจํานวนเคร่ืองรับโทรทัศน์ท่ีมีท้ังหมดของแต่ละครัวเรือนได้ อีกท้ังจะก่อให้เกิดปัญหา
งบประมาณท่ีจะนํามาใช้ในการอุดหนุนภาคประชาชน  

 

การคุ้มครองและกฎมายลิขสิทธิ์ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
Broadcasting copyright issue 

 
บทท่ัวไป 

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) เป็นทรัพย์ประเภทหน่ึงท่ีท่ีมีลักษณะจับต้องไม่ได้ 
(intangible) เช่น ความคิด (Ideas) วิธีการ (Know How) แนวความคิด (concepts) ผลงานภาพและเสียง 
(audio-visual works) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีอยู่หลายลักษณะ เช่น ลิขสิทธ์ิ (Copyright) 
ความลับทางการค้า (Trade secrets) เคร่ืองหมายการค้า (trademarks) สิทธิบัตร (patents) หรือ
แม้กระท่ังสัญญา (contracts) 
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ลิขสิทธ์ิ คืออะไร 
 กฎหมายลิขสิทธ์ิของสหรัฐอเมริกา (The federal copyright Act) รวมอยู่ใน 17 

ประมวลกฎหมายต้ังแต่ 101 เป็นต้นไป (17 United Code 101) กฎหมายจะคุ้มครองการแสดงออกซ่ึง
ความคิด (Expression)  

 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting) เป็นแพร่เสียงและแพร่ภาพ 
เป็นการแสดงออกสู่สาธารณะชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง และการแพร่เสียงและหรือภาพ
ทางวิทยุโทรทัศน์ โดยท่ีการแสดงออกซ่ึงความคิดน้ัน คือ ลิขสิทธ์ิ แต่ความคิดไม่ใช่ลิขสิทธ์ิ (The 
expression of an idea is copyright but an idea itself is not)  
 
ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ  
 ผู้สร้างสรรค์ (Author) คือ ผู้ทําหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์คือย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเป็นงานอันมี
ลิขสิทธ์ิ ส่วนกรณีของการจ้าง ผู้ว่าจ้าง (employer) เป็นผู้มีลิขสิทธ์ิในงานท่ีลูกจ้างทํา ส่วนลูกจ้าง 
(employee) จะเป็นผู้มีสิทธ์ิได้เป็นกรณียกเว้นท่ีจะตกลงกันกับผู้ว่าจ้าง   
 
การคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (Copyright Act) มีสาระสําคัญในการให้ความคุ้มครองงานลิขสิทธ์ิในทันที
ท่ีสร้างสรรค์งานแล้วเสร็จ งานดังกล่าวหมายถึง งานใดๆท่ีสามารถเห็นเป็นรูปร่างได้ อย่างไรก็ตามเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิอาจยื่นขอข้ึนทะเบียนข้อมูลลิขสิทธ์ิกับสํานักงานลิขสิทธ์ิได้ ซ่ึงการข้ึนทะเบียนจะมีการแจ้งให้ทราบ
ถึงสิทธ์ิ ดังน้ี การได้รับสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมาย © (ตัวซีในวงกลม ย่อมาจากคําว่า Copyright แสดงว่า
งานช้ินน้ันมีลิขสิทธ์ิ ซ่ึงหมายถึงงานท่ีเราสร้างสรรค์ข้ึนมาเอง หรือถ้านํางานของคนอ่ืนมาก็ต้องนํามาใช้ 
โดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง) เวลาท่ีมีสร้างสรรค์งานข้ึน ปีท่ีตีพิมพ์คร้ังแรก ช่ือเจ้าของผลงาน การสงวน
ลิขสิทธ์ิ เป็นต้น 
 
ประโยชน์กับเจ้าของลิขสิทธ์ิท่ีข้ึนทะเบียนมีดังต่อไปนี้ 
 1. การข้ึนทะเบียนจะเป็นการแสดงหลักฐานสาธารณะเก่ียวกับสิทธิในการเรียกร้องทางด้านลิขสทิธ์ิ 
(Creates A Public Record) 
 2. ก่อนการดําเนินคดีละเมิดลิขสิทธ์ิในกระบวนการทางศาล งานท่ีสร้างสรรค์ข้ึนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะต้องข้ึนทะเบียนกับสํานักงานลิขสิทธ์ิก่อน 
 3. ในกรณีท่ีงานได้สร้างสรรค์ข้ึนก่อน หรือภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันท่ีมีการโฆษณา  
การข้ึนทะเบียนจะเป็นหลักฐานเบ้ืองต้นท่ีจะพิจารณาในศาลถึงความสมบูรณ์ในสิทธิ และข้อเท็จจริงท่ีระบุ
ในใบสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนลิขสิทธ์ิ (Creates Presumption of validity) 
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 4. ในกรณีท่ีมีการดําเนินการข้ึนทะเบียนภายในระยะเวลา 3 เดือนภายหลังจากการโฆษณางาน 
หรือก่อนการละเมิดลิขสิทธ์ิของงาน เจ้าของลิขสิทธ์ิจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายพิเศษตามกฎหมาย 
(Statutory Damages) หรือค่าทนายความในการดําเนินคดีช้ันศาลได้ มิฉะน้ัน เจ้าของลิขสิทธ์ิจะได้รับ
ค่าเสียหายตามจริง และกําไรท่ีผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิได้รับเท่าน้ัน  
 5. การข้ึนทะเบียนจะทําให้เจ้าของลิขสิทธ์ิสามารถบันทึกการข้ึนทะเบียนกับเจ้าหน้าท่ีศุลกากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันการนําเข้าสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 
ระยะเวลาการคุ้มครอง (Term of copyright protection) 
 
  สําหรับงานสร้างสรรค์ท่ีทําข้ึนภายหลังจากวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2521 อายุการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ
จะมีอยู่ในระหว่างผู้สร้างสรรค์มีชีวิตอยู่ และ70 ปีภายหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่กรรม ในกรณีท่ี         
งานได้มีการสร้างสรรค์ร่วมกัน ให้อายุการคุ้มครองลิขสิทธ์ิมีอยู่จนกระท่ัง 70 ปีนับจากวันท่ีผู้สร้างสรรค์คน
สุดท้ายถึงแก่กรรม ในกรณีงานท่ีไม่ปรากฏช่ือผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธ์ิจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา   
95 ปี นับจากวันท่ีได้มีการโฆษณาคร้ังแรก หรือ 120 ปี นับจากวันท่ีสร้างสรรค์ แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน  
 สําหรับงานท่ีสร้างสรรค์ข้ึนแต่ไม่ได้โฆษณา หรือข้ึนทะเบียนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2521 อายุ
ความคุ้มครองตามลิขสิทธ์ิจะอยู่ในระหว่างระยะเวลาท่ีผู้สร้างสรรค์ยังมีชีวิตอยู่ และ๗๐ปี ภายหลังจากวันท่ี
ผู้สร้างสรรค์ แต่จะไม่สิ้นสุดก่อนวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และในกรณีท่ีงานได้มี
การโฆษณาก่อนวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 อายุความคุ้มครองจะไม่สิ้นสุดก่อนวันท่ี 31 ธันวาคม     
พ.ศ. 2590  
 สําหรับงานท่ีสร้างสรรค์ก่อนปี พ.ศ. 2521  ซ่ึงยังอยู่ในระหว่างอายุความคุ้มครองลิขสิทธ์ิเดิม หรือ
ท่ีต่ออายุ อายุความคุ้มครองจะสามารถขยายถึง 95 ปี นับจากวันท่ีลิขสิทธ์ิได้รับความคุ้มครองคร้ังแรก  
 
ความรับผิดของการละเมิดลิขสิทธ์ิ (Liability for infringement) 
 

• ความรับผิดของผู้ลงมือกระทําละเมินลิขสิทธ์ิ (Direct Infringement) และ 

• ความรับผิดในการกระทําโดยอ้อม (Secondary Liability) ซ่ึงมีความรับผิดอยู่ 2 ลักษณะ คือ    
1)ผู้สนับสนุน (Contributory Infringement) และ 2) ผู้ต้องรับผิดในการกระทําของบุคคลอ่ืนใน
ฐานะผู้แทน (Vicarious Liability) 

• การรับผิดในฐานะผู้สนับสนุน (Contributory Infringement) คือ มีการกระทําโดยรู้อยู่ว่าเป็นการ
ช่วยเหลือผู้กระทําความผิด 

• การรับผิดในฐานะผู้แทน (Vicarious Liability) คือ ผู้นั้นสามารถควบคุมการกระทําความผิดของผู้
ลงมือกระทําความผิดได้ ได้ผลประโยชน์ทางการเงินจากการกระทําความผิด  
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• ภาระการพิสูจน์  
โจทก์มีภาระการพิสูจน์ให้เห็นว่า (Plaintiff must show) ดังน้ี 
- งานอันมีลิขสิทธ์ิการการกระทําซํ้าโดยการกระทําของจําเลย 
- แสดงให้เห็นว่างานของจําเลยเป็นงานท่ีเหมือนในสาระสําคัญ(Substantial Similarity) กับงาน
ของโจทก์ 
 

ข้อยกเว้นความรับผิด   

• หลักการใช้อย่างเป็นธรรม (Fair use) หมายถึง การท่ีบุคคลอ่ืนสามารถนํางานอันมี
ลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิมาใช้ในบางกรณีโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานอันมี
ลิขสิทธ์ิ ไม่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าใช้งานให้แก่เจ้าของลิขสิทธ์ิ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ซ่ึงในสหรัฐอเมริกา บัญญัติอยู่ในมาตรา 107 

• หลักการจําหน่ายคร้ังแรก (First sale) เจ้าของลิขสิทธ์ิมีสิทธิในการผลิตและจําหน่ายงาน
อันมีลิขสิทธ์ิของตน หรือเรียกว่า “สิทธิจําหน่ายจ่ายโอน (distribution right)” เพื่อ
คุ้มครองเจ้าของลิขสิทธ์ิมิให้เกิดความเสียหายจากการท่ีบุคคลอ่ืนนําไปผลิตและจําหน่าย
ในงานน้ัน แต่เม่ือเจ้าของลิขสิทธ์ิได้ทําการผลิตหรือจัดให้มีการผลิตสําเนาหรือสิ่ง
บันทึกเสียงงานอันมีลิขสิทธ์ิของตนโดยชอบ และตนได้ทําการหรือจัดให้มีการจําหน่ายจ่าย
โอนสําเนาหรือสิ่งบันทึกเสียงต่อสาธารณชนแล้ว ถือได้ว่าเป็นกรณีท่ีเจ้าของลิขสิทธ์ิได้ใช้
สิทธิของตนเรียบร้อยแล้ว และถือว่าสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิในส่วนท่ีเก่ียวกับสําเนาหรือ
สิ่งบันทึกเสียงท่ีตนผลิตและทําการจําหน่ายจ่ายโอนไปโดยชอบจบสิ้นนับแต่ท่ีได้จําหน่าย
จ่ายโอนดังกล่าวเป็นต้นไป เจ้าของลิขสิทธ์ิไม่มีสิทธิจะไปควบคุมการจําหน่ายจ่ายโอน
สําเนาหรือสิ่งบันทึกเสียงดังกล่าวได้อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม สิทธ์ิอ่ืนของเจ้าของลิขสิทธ์ิ
ยังมีตามกฎหมายทุกประการ ซ่ึงในสหรัฐอเมริกาบัญญัติใน มาตรา 107(a)   

• การได้รับการยกเว้นสําหรับห้องสมุด (Exemptions for libraries) 
 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2519  (Copyright Act 1976) ซ่ึงมีผลใช้บังคับ เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519 

1. 17 USC 102 งานอันมีลิขสิทธ์ิ (Subject matter of copyright : In general ) 
มาตรา 102 วางหลักว่า งานอันมีลิขสิทธ์ิจะต้องประกอบด้วยการสร้างสรรค์ (Creativity) 

โดยผู้สร้างสรรค์ต้องแสดงออกมา (Expression of Idea) โดยทางใดทางหน่ึงไม่ใช่เพียงความคิด
เท่าน้ัน และต้องมีการกําหนดไว้เป็นท่ีแน่นอน (Fixation)  
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มาตรา 102  
(ก) การท่ีจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิ งานน้ันจะต้องเป็นงานซ่ึงมี                

การสร้างสรรค์ข้ึนด้วยตัวของผู้สร้างสรรค์งาน (Originality) และงานดังกล่าวจะต้องมีการบันทึกลง
สื่อใดๆ ก็ตามซ่ึงสามารถท่ีจะนําเสนองานน้ันออกมาปรากฏสามารถจับต้องได้ (fixed in any 
tangible medium of expression) ผลงานของการประพันธ์รวมถึงงานประเภทต่อไปน้ี:  

 (1) งานวรรณกรรม;  
 (2) ผลงานดนตรีรวมท้ังคําอ่ืน ๆ ประกอบ;  
 (3) ผลงานละครรวมถึงเพลงประกอบ;  
 (4) ใบ้และผลงานออกแบบท่าเต้น;  
 (5) ผลงานท่ีเป็นภาพกราฟิกและประติมากรรม;  
 (6) ภาพเคลื่อนไหวและผลงานภาพและเสียงอ่ืน ๆ  
 (7) การบันทึกเสียงและ  
 (8) งานสถาปัตยกรรม  
 (9) การคุ้มครองลิขสิทธ์ิสําหรับการทํางานเดิมของผู้สร้างสรรค์งานไม่รวมถึง ความคิด

ข้ันตอน กระบวนการ ระบบ วิธีของการดําเนินการ แนวคิด หลักการ หรือการค้นพบสิ่งใหม่โดยไม่
คํานึงถึงรูปแบบว่าสิ่งน้ันเป็นการอธิบาย การขยายความ มีภาพประกอบ หรือในตัวอย่างของานท่ี
ทําให้สิ่งท่ีเป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปร่าง 

 
2. 17 USC 106 สิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ (exclusive rights in copyright works) 

ภายใต้มาตรา 107 (เร่ือง Fair use) และมาตรา 122 (ข้อจํากัดของสิทธิแต่ผู้เดียวของ
เจ้าของลิขสิทธ์ิ) มี สิทธิท่ีจะทําและ ในการอนุญาต ใด ๆ ต่อไปน้ี 

(1) การทําซํ้างานท่ีมีลิขสิทธ์ิ ใน สําเนา หรือ โสตวัสดุ (phono records)  
(2) เพื่อเตรียมความพร้อม งานท่ีดัดแปลง ข้ึนอยู่กับ งานท่ีมีลิขสิทธ์ิ 
(3) แจกจ่ายสําเนา หรือ โสตวัสดุ ของงานท่ีมีลิขสิทธ์ิให้กับประชาชน โดยการ ขาย

หรือ การโอนกรรมสิทธ์ิอ่ืนใด หรือโดยการ ให้เช่า ให้เช่า หรือ ให้ยืม 
(4) ในกรณีของ งานวรรณกรรม , ดนตรี , ละคร , และ ออกแบบท่าเต้น , ใบ้ และ

ภาพ เคลื่อนไหว และผลงาน โสตทัศนูปกรณ์ อ่ืน ๆ ในการดําเนินงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ ต่อสาธารณชน 
(5) ในกรณีของ งานวรรณกรรม , ดนตรี , ละคร , และ ออกแบบท่าเต้น , ใบ้ และ

ผลงาน ภาพ กราฟิกหรือ ประติมากรรม รวมท้ังภาพบุคคล ของ ภาพเคลื่อนไหวหรือทํางาน 
โสตทัศนูปกรณ์ อ่ืน ๆท่ีจะแสดงผล งานท่ีมีลิขสิทธ์ิ ต่อสาธารณชน และ 

(6) ในกรณีของการ บันทึกเสียง ในการดําเนิน งานท่ีมีลิขสิทธ์ิ ต่อสาธารณชน โดย
การ ส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 
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3. 17 USC 107 หลักการใช้โดยเป็นธรรม (Limitations on exclusive rights: Fair use) 
แม้จะมีบทบัญญัติของ 106 และ 106A กล่าวถึงสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ แต่อย่างไรก็

ตามมาตรา ๑๐๗ ได้กําหนดให้มีการกระทําการใดๆ กับงานอันมีลิขสิทธ์ิโดยไม่จําเป็นต้องของอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ การทําซํ้า ใน สําเนา หรือ โสตวัสดุ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ 
เพื่อวัตถุประสงค์ เช่น การวิจารณ์ ความคิดเห็น การรายงาน ข่าว การเรียนการสอน (รวมถึง หลายชุด 
สําหรับการใช้งาน ในห้องเรียน ) ทุนการศึกษา หรือ การวิจัย ไม่ได้ละเมิดสิทธิ ของลิขสิทธ์ิ ในการพิจารณา
ว่า ทําให้การใช้ งาน โดยเฉพาะในกรณีการใช้งานโดยให้นําปัจจัยดังต่อไปน้ีนํามาพิจารณา  

(1) วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานให้ความเหมาะสมไม่ว่าในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อ 
     ประโยชน์ในการศึกษา  
(2) ลักษณะของงานลิขสิทธ์ิ 
(3) ปริมาณการใช้งานและสัดส่วนของงาน โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ ๔ 
(4) ผลกระทบต่อการตลาดหรือมูลค่าของงานลิขสิทธ์ิ 
 

4. 17 USC 122 ข้อจํากัดเก่ียวกับสิทธิแต่ผู้เดียว  
ในการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์โดยผู้ให้บริการดาวเทียมภายในตลาดท้องถ่ิน (Limitations on 

exclusive rights: Secondary transmissions of local television programming by satellite) 
มาตรา 122 เร่ือง ข้อจํากัดเก่ียวกับสิทธิแต่ผู้เดียว: ในการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์โดย ผู้ให้บริการ

ดาวเทียมภายในตลาดท้องถ่ิน 
(ก) การเช่ือมต่อถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์โดยโดยผู้ให้บริการดาวเทียม ผู้ถ่ายทอดสัญญาณ

มายังภาคพื้น ต้องอยู่ภายใต้ใบอนุญาตตามกฎหมายน้ี 

• การถ่ายทอดสัญญาณ หมายถึง การถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียมเผยแพร่มายัง
ประชาชน 

• การถ่ายทอดสัญญาณ ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของคณะกรรมการ 

• ผู้ให้บริการดาวเทียมมีหน้าท่ีเสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม... 
(ข) ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธ์ิ (No royalty fee required) ผู้ให้บริการดาวเทียมท่ีมีการถ่ายทอด

สัญญาณภายใต้ใบอนุญาตน้ี จะต้องไม่เก็บค่าลิขสิทธ์ิ 
สรุปได้ว่า งานอันมีลิขสิทธ์ิต้องมีลักษณะเป็นไปตามความหมายในมาตรา 102 โดยเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการกระทํากับงานใดๆของตนตามมาตรา 106 ไม่ว่าจะเป็นการทําซํ้า จําหน่าย 
จ่ายแจก เผยแพร่ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีหลักของการยกเว้นสิทธ์ิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ คือ เร่ือง
ของ Fair use ในมาตรา 107 และสําหรับกรณีของสิทธ์ิแต่ผู้เดียวในการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ ตาม
มาตรา 122 เป็นต้น  
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กรณี MGM Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 
 
ก่อนท่ีจะกล่าวถึงคดีนี้จะขออธิบายเก่ียวกับเทคโนโลยีในการจัดเก็บบันทึกผลงานไม่ว่าจะเป็นเพลง

หรือวีดีโอในรูปแบบดิจิตอลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ท่ีเรียกว่า Peer-to-Peer (P2P) File Sharing ซ่ึงระบบ
น้ีจะช่วยเหลือให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหรือเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ในระบบดิจิตอลโดยเฉพาะภาพยนตร์และเพลงได้
อย่างรวดเร็ว ดังน้ี ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนไฟล์ท่ีตนมีกับผู้ใช้คนอ่ืนโดยคุณภาพของไฟล์ยังคงอยู่ในสภาพดี
แม้จะมีการแลกเปลี่ยนก่ีคร้ังก็ตาม ในยุคแรกจะมีแม่ข่ายของระบบหรือเรียกว่า ระบบรวมศูนย์ 
(Centralized P2P) ผู้ใช้ท่ีเป็นลูกข่ายมีการค้นหาไฟล์จากระบบโดยส่งคําสั่งไปยังแม่ข่าย แทนท่ีลูกข่ายจะ
ดึงข้อมูลจากแม่ข่ายในระบบน้ีแม่ข่ายจะค้นหาดูว่าลูกข่ายอ่ืนของตนมีไฟล์ท่ีต้องการค้นหาอยู่หรือไม่ ถ้ามี
ไฟล์ท่ีค้นหาแม่ข่ายจะช่วยเหลือให้ลูกข่ายท่ีส่งคําสั่งค้นหาดาวน์โหลดไฟล์ท่ีต้องจากจากลูกข่ายท่ีมีไฟล์ท่ี
ต้องการค้นหาอยู่ ต่อมาได้มีการพัฒนาไปสู่ระบบไม่รวมศูนย์ (Decentralized P2P) ไม่จําเป็นต้องมี 
server เช่น  Gnutella Application ซ่ึงมีข้อดีตรงท่ีไม่มี server ท่ีเก็บข้อมูลกลางทําให้ไม่มีใครสามารถ
ปิดระบบได้ หรือแม้ปิดระบบตนเองแล้ว ผู้ใช้ก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนไฟล์กันได้อยู่ดี การท่ีงานอันมีลิขสิทธ์ิ 
เช่น เพลง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ถูกดัดแปลงเป็นระบบดิจิตอล เพื่อความสะดวกในการแพร่ภาพ
แพร่เสียงในสื่อสารมวลชนท่ีไม่จํากัดเพียงสื่อวิทยุ หรือสื่อโทรทัศน์ หากแต่มีการแพร่หลายผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาข้อกฎหมายลิขสิทธ์ิตามมาโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะผู้รับชม
สามารถท่ีจะดาวน์โหลดไฟล์งานอันมีลิขสิทธ์ิดังกล่าวไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์บันทึกภาพหรือ
เสียงส่วนตัวและนําไปใช้ประโยชน์ท้ังในเชิงส่วนตัว เช่น การส่งให้เพื่อนรับชมรับฟังงานดังกล่าว หรือแม้แต่
เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การนําไปจัดรายการทางกิจการกระจายเสียงหรือการให้บริการภาพยนตร์
ตามสั่ง (Video on Demand) เป็นต้น  

 
คดีน้ีผู้ถือลิขสิทธ์ิซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์และเพลงได้รวมตัวกันเป็นโจทก์ฟ้อง Grokster เป็น

จําเลย ซ่ึง Grokster เป็นผู้จัดจําหน่ายซอฟแวร์ท่ีใช้ในการดึงไฟล์ข้อมูลดิจิตอล โดยโจทก์อ้างว่า                
ผู้จัดจําหน่ายต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิเหตุเพราะซอฟแวร์ของผู้จัดจําหน่ายมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถละเมิดงานอันมีลิขสิทธ์ิและผู้จัดจําหน่ายได้รับทราบถึงการท่ีการใช้งานของผู้ใช้ โดย
ซอฟต์แวร์น้ีให้มีการการดาวน์โหลดไฟล์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ แต่การใช้น้ันไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายเพราะเป็นการดาวน์
โหลดผลงานท่ีอยู่ในโดเมนสาธารณะ  

 
ศาลสูงแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. Supreme Court) มีคําวินิจฉัยด้วยมติเป็นเอกฉันท์ว่า 

“อย่างไรก็ตาม ผู้จัดจําหน่ายต้องรับผิดฐานผู้สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธ์ิ (Contributory infringement)  
โดยท่ีตนมิได้ป้องกันให้มีการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายซ่ึงเป็นการสนับสนุนการใช้ละเมิด
ลิขสิทธ์ิอย่างแพร่หลาย และผู้จัดจําหน่ายไม่มีความพยายามท่ีจะพัฒนาเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีกรองหรือลด      
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การละเมิด อีกท้ังผู้จัดจําหน่ายได้กําไรจากการโฆษณาให้คนมาใช้ซอฟต์แวร์อย่างชัดเจนและมีการใช้
ปริมาณสูง” 

 
นอกจากน้ี ศาสตราจารย์ ทัช ฮิลล์ ได้ต้ังประเด็นข้อซักถามเก่ียวกับผลของการบังคับใช้กฎ Must 

Carry Rule ซ่ึงมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้ให้บริการเคเบ้ิลทีวีมีหน้าท่ีต้องนําพาสัญญาณโทรทัศน์
ระบบภาคพื้นดิน หรือ ฟรีทีวี ไปยังผู้ใช้บริการของตนเม่ือได้รับการร้องขอจากผู้ให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการเคเบ้ิลทีวีมีหน้าท่ีท่ีจะต้องขอความยินยอมในการนําพาหรือทวน
สัญญาณ รวมถึงการจ่ายเงินค่าตอบแทนการทวนหรือนําพาสัญญาณดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน หากในกรณีท่ีรายการโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ ผู้ให้บริการเคเบ้ิลทีวีควรท่ีจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิหรือไม่ และผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิซ่ึงอาจไม่ใช่ผู้ให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน สามารท่ีจะสงวนห้ามมิให้มีการนําพาหรือทวนสัญญาณรายการดังกล่าวได้หรือไม่นั้น ซ่ึงในกรณี
น้ี ผู้ให้บริการเคเบ้ิลทีวีมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงย่อมท่ีจะต้องรวมถึงกฎหมายว่า
ด้วยลิขสิทธ์ิด้วยเช่นเดียวกัน หากแต่ในทางปฏิบัติ เม่ือผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินทําสัญญาณลิขสิทธ์ิ
ในการเผยแพร่รายการจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ จะกําหนดขอบเขตการออกอากาศให้ครอบคลุมการ
ออกอากาศในทุกระบบ (Platform) 

 

การจัดสรรคลื่นความถี่และการกําหนดคลื่นความถี่ใหม ่
(Spectrum Reallocation/Reframing) 

 
คล่ืนความถ่ีวิทยุ (Radio Spectrum) 

 
ใช้มาตราวัดเป็นเฮิร์ต (Hz) เป็นหน่วย SI ของความถ่ีท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนรอบต่อวินาที Kilohertz 

(kHz) มีค่าเท่ากับ 1,000 เฮิร์ต เป็นหน่วยวัดจํานวนรอบต่อวินาที 1 กิโลเฮิร์ต จึงเท่ากับหน่ึงพันรอบต่อ
วินาที ใช้วัดความถ่ีของประแสไฟฟ้าสลับหรือคลื่นวิทยุ 

ในการส่งสัญญาณคลื่นความถ่ีน้ัน จะมี 2 สัญญาณหลัก ได้แก่ สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) 
หมายถึง สัญญาณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนท่ีของ ข้อมูลแบบต่อเน่ือง โดยท่ีแต่ละคลื่นจะมี
ความถ่ีและความเข้มของสัญญาณท่ีต่างกัน เม่ือนําสัญญาณเหล่าน้ีผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณและแปลง
สัญญาณก็จะได้ข้อมูลท่ีต้องการ ตัวอย่างของการส่งข้อมูลท่ีมีสัญญาณแบบอนาล็อก คือ การส่งผ่านระบบ
โทรศัพท์  และสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) หมายถึง สัญญาณท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเน่ือง ซ่ึง
จะมีขนาดแน่นอน เป็นการอธิบายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้สร้าง เก็บ และประมวลข้อมูลในลักษณะ 2 
สถานะ คือ บวก (positive) และไม่บวก (non-positive) บวก แสดงด้วยเลข 1 และไม่บวกแสดงด้วยเลข 
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0 ดังน้ันข้อมูลส่งผ่าน หรือเก็บด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล เป็นการแสดงข้อความของ 0 และ 1 แต่ละค่าของ
ตําแหน่งสถานะน้ี เป็นการอ้างแบบเลขฐาน 2 

 
พระราชบัญญัติการส่ือสาร ปี 1934: Communication Act (1934) และ FCC 
 
มาตรา 151: วัตถุประสงค์และอํานาจการควบคุม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการพาณิชย์ระหว่างรัฐและระหว่างประเทศในการสื่อสารโดยใช้
ลวดเพื่อท่ีจะทําให้ทุกคนในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้วิทยุสื่อสารได้ไกลท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ท่ัวประเทศและท่ัวโลก และอํานวยความสะดวกให้บริการวิทยุสื่อสาร
เพียงพอท่ีค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการป้องกันประเทศ การป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษา
ความปลอดภัยตามนโยบาย ระบุให้ FCC เป็นผู้กํากับดูแลโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการใช้คลื่น และการ
เข้าถึงของประชาชนเป็นหลัก  

 
การส่ือสารทางวิทยุ 

มาตรา 301 : ควบคุมดูแลช่องทางการออกอากาศท้ังหมดของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดให้มีการ
ใช้ประโยชน์จากช่องทางดังกล่าว ไม่ให้ถือกรรมสิทธ์ิ เพื่อไม่ให้ผู้หน่ึงผู้ใดเป็นเจ้าของคลื่นความถ่ีซ่ึงเป็น
สมบัติของชาติเพียงผู้เดียว โดยมีข้อจํากัดอยู่ท่ีระยะเวลาภายใต้ใบอนุญาต (license) ท่ีได้รับจากรัฐบาล
กลางผู้มีอํานาจ 

มาตรา 303 : เป็นการระบุอํานาจและหน้าท่ีของ FCC เก่ียวกับสถานีวิทยุ 
มาตรา 307 : FCC จะออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ ถ้าเป็นการอํานวยความสะดวกหรือเป็น

ความจําเป็นของประชาชน โดยยึดหลักประโยชน์สาธารณะ (public interest)  
มาตรา 302 :  FCC จะออกกฎระเบียบสําหรับอุปกรณ์แผ่คลื่นวิทยุ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนท่ี, คอม

โทรทัศน์ และอุปกรณ์ท่ีแผ่คลื่นวิทยุท้ังหมด อาทิเช่น จอภาพคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
มาตรา 301 และ 303 น้ัน FCC จะสามารถใช้ระบบบัญชาการ และควบคุม (Command and 

Control) เช่น สามารถกําหนดลักษณะของการให้บริการ (AM, FM, CMRS ,PCS หรือ unlicensed), 
อนุญาตให้นําคลื่นความถ่ี 800 MHz ไปใช้ในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี, กําหนดพื้นท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ใน
การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต และกําหนดกําลังส่งในการออกอากาศ 

มาตรา 310 : ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องไม่เป็นคนต่างชาติ โดยหากเป็นบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ (สิทธิในการออกเสียง) ไม่เกินหน่ึงในห้า และหากเป็นบริษัทลูกท่ีถูกควบคุมโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมจากอีกบริษัทหน่ึง ห้ามมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติมากกว่าหน่ึงในสี่ แต่ในปี ค.ศ. 2013 FCC ได้ลดหลั่น
กฎหมายในการถือครองโดยชาวต่างชาติให้ง่ายข้ึน 
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วิธีการพิจารณาสําหรับการออกใบอนุญาต 
 

ระบบการประมูลได้ถูกนํามาใช้ในการให้ใบอนุญาตเน่ืองจากเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าท่ีสุด 
(Cost-effective) โดยใน Section 309 ได้กําหนดให้ใช้ระบบแข่งขันโดยการประมูล โดยจะดูจาก
คุณสมบัติโดยรวมของผู้สมัครก่อนให้เข้าประมูล โดยในท่ีน้ีจะไม่รวม Public Safety Radio, Digital TV 
และ คลื่นความถ่ีท่ีถูกใช้ทางการทหารและราชการ ในการประมูลน้ัน FCC ได้ระวังเป็นพิเศษในการกําหนด
กฎกติกาไม่ให้ผู้ประมูลสมรู้ร่วมคิดกัน โดยหากจะเป็นหุ้นส่วนกันจะต้องแจ้งต่อ FCC และทําให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยมีกฎหมาย Anti -trust law เป็นตัวควบคุม นอกจากน้ี FCC ยังได้สร้างระบบ Incentive 
auction ข้ึนเป็นคร้ังแรกเพื่อใช้ในการประมูล โดยในระบบน้ีผู้เข้าประมูลสามารถสละคลื่นเพื่อแลกเปลี่ยน
เป็นสิ่งตอบแทนในการประมูล 

 
ตัวอย่างการประมูล 
 

การประมูลคลื่น Auction 91, FM Broadcast เร่ิมวันท่ี 27/4/2011 และสิ้นสุดในวันท่ี 
5/11/2011 โดยมีใบอนุญาตให้ประมูลจํานวน 144 ใบ และให้ช่วงคลื่นท่ี 88-108 MHz ผลของการประมูล
คร้ังน้ีได้ผู้ชนะการประมูล 66 ราย โดยมีใบอนุญาตท่ีถูกประมูลไปท้ังสิ้น 108 ใบ ใช้เวลาในการประมูล 62 
รอบ และได้รายได้จากการประมูลท้ังหมดจํานวน กว่า 10 ล้านดอลล่าสหรัฐ 
คล่ืนความถ่ีแบบไม่ได้รับใบอนุญาต 

Code of Federal Regulation, 15.1 ได้อนุญาตให้มีการใช้อุปกรณ์ผ่านคลื่นความถ่ีท่ีไม่ต้องรับ
ใบอนุญาต โดยการใช้อุปกรณ์น้ันๆจะต้องไม่เป็นการรบกวนคลื่นความถ่ีอ่ืนๆ เช่น การเช่ือมสัญญาณผ่าน 
WIFI ไม่จําเป็นต้องใช้ใบอนุญาต เน่ืองจากการใช้อุปกรณ์ชนิดน้ีไม่ได้ส่งผลรบกวนคลื่นความถ่ีอ่ืนๆ 
การกําหนดและจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม่ (Spectrum “Reframing”) 
การกําหนดและจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่ คือการนําคลื่นความถ่ีเก่ามาจัดสรรใหม่เพื่อจุดประสงค์ใหม่ มี
เป้าหมายเพื่อจัดสรรคลื่นเพื่อการสื่อสารในอนาคตให้ดียิ่งข้ึนและดีท่ีสุด อาทิเช่น การนําคลื่นความถ่ีใน
กิจการกระจายเสียงมาจัดสรรเพื่อ Mobile service และ Mobile Broadband  
 
การจัดสรรคล่ืนความถ่ี (Spectrum Reallocation) 

กฎการบริการในย่านความถ่ี 698-746, 747-762 และ 777-792 MHz, WT Docket 06-150, 
Second report and order (2007) : ในการจัดสรรคลื่นความถ่ีท่ีได้จากการเรียกคืนในย่าน 700 MHz 
(UHF) มาจัดสรรใหม่ โดยใช้คลื่นย่าน 62 MHz สําหรับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพื่อประโยชน์
สาธารณะ   
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ช่วงความถ่ีสําหรับช่องสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 

 
Second report and order (2008) :  ได้กําหนดเก่ียวกับคลื่นความท่ีแบบไม่มี license โดย

เรียกว่า white space ซ่ึง FCC ต้องกําหนด Band Plan เช่น จะให้คลื่นความถ่ีโดยมีใบอนุญาตหรือไม่, 
อนุญาตท่ีความแรงเท่าไหร่, ให้โทรศัพท์บ้านหรือมือถือใช้, แล้วถ้าเกิดคลื่นรบกวนกับผู้ถือใบอนุญาตจะ
ป้องกันอย่างไร โดยคลื่นท่ีไม่มีใบอนุญาตจะเน้นหลักสําคัญเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
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National Broadband Plan  

 
กําหนดให้ FCC สร้างแผนการในการพัฒนาเครือข่าย Broadband ในประเทศเพื่อประชาชน โดย 

FCC ได้วางแผนการพัฒนา โครงข่าย, อุปกรณ์ และการใช้งาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
Broadband ได้โดยง่ายและเร็วท่ีสุด แต่อย่างไรก็ดีผู้ท่ีใช้ Broadband ส่วนมากจะเป็นผู้ท่ีมีรายได้สูง ใน
รายงานได้กล่าวว่า 90% ครอบครัวท่ีมีรายได้ 100,000$ หรือมากกว่า จะเลือกใช้บริการ Broadband 
ในขณะท่ี เพียง 35% ของผู้มีรายได้ 20,000$ จะเลือกใช้บริการ Broadband  ครอบครัวในชนบทมีโอกาส

น้อยท่ีจะสมัครเป็นสมาชิก ซ่ึงน้อยกว่าครัวเรือน ในเมืองหลวง และเพียงร้อยละ 40 ของครัวเรือนสเปนและ

โปรตุเกส ท่ีจะสมัครสมาชิกบริการ Broadband ตามมาด้วยร้อยละ 46 ของครัวเรือนแอฟริกัน-อเมริกัน 
ในขณะท่ีร้อยละ 65 ของครัวเรือนคนผิวขาวในการสมัครสมาชิก Broadband 

 
การจัดสรรคล่ืนอย่างมีประสิทธิภาพต่อสินทรัพย์ท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของ 
ช่วงคลื่น 500 MHz ให้เป็นช่วงคลื่นความถ่ีใหม่ท่ีจะสามารถรองรับสําหรับการกระจายช่วงคลื่นได้ 

ภายใน 10 ปี, ช่วงคลื่น  300 MHz จะใช้ได้สําหรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือภายใน 5 ปี   โดยจะพัฒนา
แรงจูงใจท่ีจะ "ปรับเปลี่ยน" ช่วงคลื่นความถ่ี โดยมีการกระจายการประมูลรวมกับใบอนุญาตในปัจจุบัน
ตรวจสอบในความโปร่งใสในการจัดสรรคลื่นความถ่ีให้มากข้ึนใช้ “dashboard” ในการควบคุมมอบหมาย
การทํางานและการใช้งานคลื่นความถ่ี รวมถึงขยายโอกาสในการเข้าถึง รูปแบบช่วงคลื่นความถ่ีท่ีเป็น
นวัตกรรมใหม่ โดยการสร้างเส้นทางใหม่สําหรับการใช้งาน เพื่อไปสู่โอกาสใหม่ๆ รวมถึงจัดสรรช่วงคลื่น
ความถ่ีท่ียังไม่เปิดให้มีใบอนุญาต 

 
 



NBTC Training Course | Digital Broadcasting Laws & Regulations       19 

 

ส่งเสริมให้เป็นการกระจายคล่ืนความถ่ีมือถือช้ันนําของโลกและนวัตกรรม 
โดยหาทางท่ีจะให้เพิ่มการกระจายคลื่นในอีก 500 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ของช่วงคลื่นความถ่ี สําหรับ

รองรับการกระจายคลื่นมือถือภายในอีกสิบปีข้างหน้า เพิ่มโอกาสสําหรับอุปกรณ์ท่ีไม่มีใบอนุญาตและ
รูปแบบการเข้าถึงคลื่นความถ่ีท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ขยายแรงจูงใจและกลไกในการจัดสรรหรือการ
ปรับเปลี่ยนคลื่นความถ่ีไปสู่การใช้งานท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน และปรับปรุงการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพื่อการใช้
ประโยชน์สูงสุด 

 
การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการเรียกคืนคล่ืน (Reframing) และการจัดสรรคล่ืนใหม่ (Reallocation) 

ของสหรัฐอเมริกากับไทย 
 
เหตุผลในการเรียกคืนคล่ืน 
 จากการเปรียบเทียบสภาพตลาดและบริการด้านกิจการโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศไทยพบว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน มีจํานวนผู้ใช้บริการด้านกิจการโทรทัศน์ในภาคพื้นดิน 
(Terrestrial) เฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ 10 ต่อครัวเรือน (households) ในขณะท่ีผู้ ใช้บริการใน
สหรัฐอเมริกา มีอัตราส่วนการใช้บริการจากระบบเคเบ้ิลทีวีเป็นจํานวนท่ีมากกว่า ซ่ึงจากจํานวนการใช้เพียง
ร้อยละ 10 ต่อหลังคาเรือนเช่นน้ี แสดงให้เห็นว่า ความต้องการใช้การใช้คลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินน้ันมีจํานวนน้อย ซ่ึงจากการนําเสนอของ Prof. Tuthill ท่ีทําการบรรยายน้ัน ยังได้แสดงให้เห็น
อีกว่า จากความต้องการในการใช้คลื่นในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินท่ีมีจํานวนน้อยน้ัน ทําให้ผู้กํากับดูแล
นําคลื่นความถ่ีท่ีไม่ได้มีความต้องการใช้งาน มาจัดสรรใหม่ โดยไปใช้ในกิจการบรอดแบนด์ ท่ีมีความ
ต้องการสูงกว่า ซ่ึงเช่นน้ีจะสอดคล้องกับหลักความมีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถ่ี 
 ในขณะท่ีประเทศไทยน้ัน จากอัตราส่วนของการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการโทรทัศน์ในภาคพื้นดิน 
มีจํานวนประมาณร้อยละ 40 ต่อครัวเรือน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ยังมีความจําเป็นและความต้องการใช้การใช้
คลื่นความถ่ีอยู่ ซ่ึงจากจํานวนผู้ประกอบกิจการท่ีมากในประเทศไทยก็ทําให้คลื่นความถ่ีไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานในอนาคต 
 
ภาพรวมแนวทางการจัดสรรคล่ืนในประเทศไทย 
  ในอดีตน้ันคลื่นความถ่ีท่ีใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย จะมี
หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของท้ังสิ้น ซ่ึงในกิจการกระจายเสียงน้ัน หน่วยงานของรัฐฯ เป็นผู้จัดสรรคลื่น
ความถ่ีให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานด้านความม่ันคง กระทรวง ทบวง กรม มหาวิทยาลัย ซ่ึงต่อมา
หน่วยงานต่างๆ ได้มีการทําสัญญาหรือสัมปทานให้หน่วยงานเอกชน เข้าใช้ หรือเช่าช่วงเวลาในการใช้งาน
คลื่นความถ่ี ซ่ึงจํานวนรวมท้ังสิ้น 525 สถานีท้ังระบบ AM และ FM  
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ในส่วนของกิจการโทรทัศน์น้ัน หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของเช่นกัน และได้มีการจัดสรรคลื่น
ความถ่ีให้ 3 หน่วยงานได้แก่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 (อสมท.) และ
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) ซ่ึง ต่อมา ช่อง 5 ได้ทําสัมปทานให้สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ในการ
ใช้คลื่นความถ่ี โดยมีระยะเวลาสัมปทานสิ้นสุดในปี 2022 และ ช่อง 9 (อสมท.) ได้ทําสัมปทานให้
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในการใช้คลื่นความถ่ี โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดในปี 2020 ส่วนสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 
ดําเนินกิจการด้วยตนเอง  และนอกจากน้ี ยังมีสถานทีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะจาก กสทช.  
 
 จากสภาพการผูกขาดคลื่นของประเทศท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของน้ัน จึงทําให้เกิดอุปสรรคใน
การจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่ หรือการเรียกคืนคลื่นหลายประการ เช่น  
 
 กิจการโทรทัศน์  
  1) ผู้ให้บริการทีวีไม่ได้เป็นอิสระจะหน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริง เน่ืองจากเจ้าของคลื่นความถ่ีเป็น
ของรัฐและรัฐมีอํานาจเหนือสัญญาสัมปทาน  
 2) หน่วยงานเอกชนท่ีได้รับสัมปทานได้รับสิทธิตามกฎหมายท่ีจะประกอบกิจการจนกว่าอายุของ
สัมปทานจะสิ้นสุดจึงทําให้ไม่สามารถท่ีจะเรียกคืนคลื่นได้ เช่น ช่อง 3 จะมีระยะเวลาสิ้นสุดอายุสัมปทานใน
ปี 2020 เป็นต้น  
 3) แผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพื่อท่ีจะนําไปใช้งาน (Spectrum allotment master plan) ยัง
อยู่ระหว่างการจัดทํา   
  

กิจการวิทยุ  
 1) มีผู้ประกอบกิจการจํานวนมากท่ียังไม่ได้เข้าสู่ระบบของการจัดสรรอย่างถูกต้อง (ประมาณ
มากกว่า 6,000 ราย) 
  2) เกิดปัญหาการรบกวน และการทับซ้อนกันของคลื่นความถ่ีจากจํานวนผู้ประกอบกิจการท่ีมาก  
 3) ผู้ประกอบกิจการวิทยุส่วนใหญ่ ยังไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการใช้คลื่น (วิทยุชุมชน และ 
วิทยุธุรกิจ) จึงทําให้ยังไม่สามารถจําแนกความต้องการคลื่นในแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน อีกท้ัง แผนการ
จัดสรรคลื่นความถ่ียังอยู่ระหว่างการจัดทํา  
  

แต่อย่างไรก็ตาม จากวัตถุประสงค์หลักของการเรียกคืนคลื่นและจัดสรรคลื่นความถ่ีท่ีกําหนดให้ มี
การใช้งานคลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนน้ัน กสทช. ได้กําหนดแนวทางในการ
เรียกคืนคลื่นในแผนแม่บทบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ.2555) ในยุทธศาสตร์ท่ี 8.2 ไว้ ดังน้ี  
 



NBTC Training Course | Digital Broadcasting Laws & Regulations       21 

 

 ยุทธศาสตร์ 8.2 : การคืนคลี่นความถ่ีเพื่อนําไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี มี
แนวทางดังน้ี  
 1) กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐท่ีนําคลื่นความถ่ีไปให้ผู้อ่ืนประกอบกิจการ
โดยการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาท่ีชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดย กสทช. แล้ว ให้คลื่น
คลื่นความถ่ีเม่ือสิ้นสุดอายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ัน  
  2) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีมีการกําหนดอายุให้คืนคลี่นความถ่ี เม่ือ
สิ้นสุดอายุการอนุญาต 
 3) กรณีผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีมิได้กําหนดอายุการใช้คลื่น
ความถ่ีไว้ กสทช. จะกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใช้คลื่นความถ่ี โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความ
จําเป็นของการประกอบกิจการ และการใช้คลื่นความถ่ี ดังน้ี  
  - กรณีกิจการกระจายเสียงให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันท่ีแผนแม่บทบริหาร
คลื่นความถ่ีใช้บังคับ  
  - กรณีกิจการโทรทัศน์ให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันท่ีแผนแม่บทบริหารคลื่น
ความถ่ีใช้บังคับ 
 อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมของแผนแม่บทน้ัน ได้กําหนดแนวทางและระยะเวลาในการคืนคลื่น
ความถ่ีเพื่อนําไปจัดสรรใหม่ (กรณีคลื่นอนาล็อก) ดังน้ี  
 
ผู้ประกอบกิจการ ระยะเวลาสัญญาสัมปทาน

ส้ินสุด 
ระยะเวลาการเรียกคืน เวลาท่ีต้องส่งคืน 

ช่อง 3 ถึง 2020 -  7 
ช่อง 5 เจ้าของสัมปทาน 2013 – 2018 5 
ช่อง 7 ถึง 2022 - 7 
ช่อง 9 เจ้าของสัมปทาน 2013 – 2018 5 
ช่อง 11 เจ้าของสัมปทาน 2013 – 2018 5 
ช่อง Thai PBS ใบอนุญาต 2013 – 2016 3 
   
สรุปแนวทางการเรียกคืนคล่ืนและจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม่  
 
 กิจการโทรทัศน์ ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการเรียกคืนคลื่นให้ชัดเจนก่อนท่ีจะดําเนินการนํา
คลื่นไปประมูลสําหรับกิจการธุรกิจหรือทําการคัดเลือกสําหรับกิจการสาธารณะและกิจการอ่ืนๆ รายใหม่  
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 กิจการกระจายเสียง ควรมีการลงทะเบียนเพื่อทดลองการประกอบกิจการ เพื่อท่ีจะทราบ
วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงในการประกอบกิจการของแต่ละประเภท จากน้ัน แยกประเภทของกิจการแล้วนํา
คลื่นความถ่ีไปประมูลเพื่อจัดสรรสําหรับกิจการธุรกิจ และคัดเลือกสําหรับกิจการชุมชุน 
 

Understanding FCC TV Incentive Auctions 
R. Michael Senkowski 

 
Incentive Auction Stakeholders 

ผู้มีส่วนได้เสียท่ีสําคัญในการประมูล ได้แก่ 
1. Wireless แบ่งเป็น 

1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาต เช่น Multiplexer 
1.2 ผู้ท่ีไม่ต้องได้รับใบอนุญาต เช่น ผู้ขายอุปกรณ์ wireless ต่างๆ 

2. ช่องรายการโทรทัศน์ แบ่งเป็น  
2.1 ช่องรายการโทรทัศน์ท่ีมุ่งแสวงหาประโยชน์การค้า 
2.2 ช่องรายการท่ีมิได้มุ่งแสวงประโยชน์ทางการค้า, ช่องรายการเพื่อการศึกษา, ศาสนา 

3. ความม่ันคงปลอดภัยสาธารณะ  
 
ประวัติศาสตร์ของส่วน Wireless 
 การจัดสรร cellular wireline และ non-wireline ได้เร่ิมต้นเม่ือปี 1980 – 1989 โดยบริษัท
โทรศัพท์ท้องถ่ินได้เร่ิมต้นใช้ระบบ wireline ส่วน non-wireline น้ัน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
ก่อนท่ีจะทําการจัดสรรคลื่นความถ่ี  ซ่ึงการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพื่อรับใบอนุญาตน้ีแบ่งตามพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น ในอเมริกาก็มีการแบ่งพื้นท่ีคล้ายกับจิ๊กซอว์ โดยมีการกําหนดมาตรฐานป้องกันการรบกวน
ข้ึนมาระหว่างเขตพื้นท่ีท่ีได้รับใบอนุญาต แต่ต่อมาระบบก็พบกับปัญหา เน่ืองจากการรับฟังความคิดเห็นน้ี
จะใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นการยากท่ีจะตัดสินใจได้ว่าใครควรท่ีจะได้ไป  ส่วนระบบไร้สายน้ันได้
เข้าไปสู่ชุมชนเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการรับฟังความคิดเห็น ต่อมาก็เกิดวิธีการจัดสรรใหม่ข้ึนคือการจับฉลาก แต่
ก็มีปัญหาตามมาอีกเช่นกันโดยผู้ท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนกลับเป็นผู้ท่ีได้รับคลื่นความถ่ีไป และนําไปขายต่อ
กับผู้ท่ีทําธุรกิจด้านน้ีจริงๆ จึงทําให้เกิดประเด็นท่ีควรจะต้องพิจารณาข้ึนว่ารัฐบาลควรท่ีให้ใบอนุญาตแก่ผู้
ท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติไปเลยแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่   ต่อมาในปี ค.ศ. 1993 สมาชิกรัฐสภาอเมริกันได้
อนุญาตให้ FCC มีอํานาจใช้การประมูลคลื่นความถ่ีได้ โดยการประมูลน้ีเช่ือว่าถูกกําหนดมาเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสูงสุด  และกําไรท่ีได้จากการประมูล
น้ันต้องนําส่งรัฐ ซ่ึงวิธีการประมูลน้ีได้ทําให้เกิดคําถามใหม่ว่า การประมูลน้ีเป็นวิธีการท่ีเอ้ือต่อผู้ท่ีมีกําลัง
ทรัพย์มากอย่างเดียวหรือไม่  ผู้เล่นรายย่อยจะสามารถเข้ามาประมูลได้หรือไม่ The FCC Entity (DE) จึง
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ได้ให้สิทธิในการประมูลแก่ผู้หญิง ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายข้างน้อย และธุรกิจขนาดย่อม แต่ก็ไม่ประสบ
ความสําเร็จแต่อย่างใด จึงเกิดวิธีการแก้ปัญหาทางเลือก คือ การกําหนดให้พื้นท่ีให้บริการมีขนาดเล็กลง 
และคลื่นความถ่ีเป็นช่วงๆ มีการกําหนดจํานวนคลื่นความถ่ีสูงสุดท่ีสามารถประมูลได้สําหรับการประมูลใน
ธุรกิจโทรทัศน์  ซ่ึงในปัจจุบันน้ีการท่ีระบบไร้สายประสบความสําเร็จในอเมริกาทําให้คลื่นความถ่ีเป็นท่ี
ต้องการมากข้ึน และเกิดประเด็นท่ีจะต้องพิจารณาตามมาว่าควรมีจํากัดการถือครองจํานวนคลื่นความถ่ี
สําหรับผู้เล่นรายย่อยหรือไม่ และขนาดของคลื่นความถ่ีและพื้นท่ีให้บริการควรเป็นเท่าไร และคลื่นความถ่ีท่ี
ไม่ต้องขอใบอนุญาตควรจะต้องมีการนํามาพิจารณาด้วยหรือไม่ 
 
ประวัติศาสตร์ของกิจการโทรทัศน์ 
 การกํากับด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการรบกวนกัน 
โดยสถานีวิทยุได้ถือกําเนิดข้ึนและมีการออกอากาศอย่างต่อเน่ืองเร่ือยมา มีการสร้างระบบข้ึนเพื่อทําให้เกิด
ความม่ันใจว่าจะไม่มีการรบกวนกันของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีการกําหนดให้มี Federal 
Radio Commission และ FCC  โดยสมาชิกรัฐสภาแห่งอเมริกา  ระบบการจัดสรรให้ใบอนุญาตเป็นไป
อย่างเรียบง่าย เป็นท่ีคาดการณ์ได้ และมีประสิทธิภาพ  โดยจัดตารางจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรทัศน์น้ีอยู่บนพื้นฐานระยะห่างของเคร่ืองส่งสัญญาณ อยู่บนข้อสมมติฐานการรบกวนกันของ
ช่องสัญญาณท่ีใช้ร่วมกันหรืออยู่ติดกัน มิได้อยู่บนหลักการรบกวนกันอย่างแท้จริง แต่ก็มีผลทําให้การให้
ใบอนุญาตเป็นไปอย่างสะดวกและปฏิบัติได้จริง ต่อมา FCC ก็ได้กําหนดให้มีระยะห่างสั้นๆ ระหว่างสถานีท่ี
อยู่บนพื้นฐานของการรบกวนกันอย่างแท้จริง  ต่อมาได้มีช่อง VHF และ UHF เกิดข้ึน โดยแรกเร่ิมช่อง 
VHF น้ันได้รับความนิยมมากกว่าช่อง UHF  แต่ต่อมาเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไป ทําให้โทรทัศน์ทุกเคร่ือง
จะต้องมีช่อง UHF และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอลทําให้ UHF กลายมาเป็นช่องท่ีมีความมีสําคัญมากข้ึน 
ส่วน VHF ก็ได้รับความสนใจน้อยลง  นอกจากน้ีผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมท่ีดู
โทรทัศน์ฟรีทีวีตามเวลาออกอากาศในรูปแบบปกติเป็นมาดูโทรทัศน์ท่ีมาตามสายสัญญาณเคเบ้ิลหรือ
ดาวเทียมแทน  ซ่ึงเดิมน้ัน มีแต่การออกอากาศแบบฟรีทีวีเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ต่อมาได้มีการ
ออกอากาศแบบเคเบ้ิลทีวี ซ่ึงพัฒนาระบบจนมีประสิทธิภาพสูง นอกจากน้ี ทีวีดาวเทียมก็ได้ถือกําเนิดข้ึน
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงด้วยเช่นกัน  ซ่ึงเดิมมีแต่คนแถบชานเมืองเท่าน้ันท่ีดูทีวีผ่านดาวเทียม แต่ต่อมาก็
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในอเมริกา จนในปัจจุบันมีผู้ชมน้อยกว่า 10 % ท่ียังรับชมโทรทัศน์แบบฟรีทีวีอยู่   
สําหรับผู้รับใบอนุญาตน้ันประกอบกิจการโทรทัศน์น้ัน มีสิทธิและหน้าท่ีสําคัญสองประการ คือ 1. Must 
carry ท่ีผู้รับใบอนุญาตจะต้องออกอากาศรายการตามท่ีมีการกําหนดไว้ด้วย และ 2. Retransmission 
consent คือสิทธิท่ีผู้รับใบอนุญาตจะได้รับค่าตอบแทนจาการใช้สัญญาณ สําหรับโทรทัศน์สาธารณะน้ัน มี
แหล่งเงินได้จากกองทุนของรัฐบาลและการบริจาค แต่อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหลายสถานีท่ีขาดการสนับสนุน
จากกองทุน และมีใช้โปรแกรมรายการท่ีเหมือนกัน 
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ท่ีมาของภาคส่วนความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะ 
 กรณีนี้เป็นเร่ืองท่ีมีหน่วยงานหลายภาคส่วนได้เข้ามาเก่ียวข้องทําให้เกิดความต้องการท่ีหลากหลาย
และนําไปสู่การจัดสรรงบประมาณท่ีแตกต่างกัน เช่น การบังคับใช้กฎหมายท้องถ่ิน กฎหมายเขตปกครอง
ต่างๆ กฎหมายของรัฐ กฎหมายรัฐบาลกลาง ด้านการดับเพลิง ด้านยา และกลุ่มท่ีทํางานด้านภัยพิบัติ  แต่
อย่างไรก็ดีระบบการสื่อสารระหว่างหน่วยงานดังกล่าวยังขาดความสามารถในการทํางานร่วมกัน ทําให้ไม่
สามารถติดต่อระหว่างกันได้ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ในการพัฒนาระบบ
และอุปกรณ์  ดังน้ัน จึงเกิดแนวความคิดท่ีจะจัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยการทํางานรายงานของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว การพิจารณาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท้ัง 911 และเฮอริเคน 
Katrina มีการต้ังคณะทํางานเพื่อให้สืบสวนและให้คําแนะนํา  มีการเน้นถึงเครือข่ายรักษาความปลอดภัย
ระดับชาติ  รัฐสภาได้สร้าง FirstNet ในการประมูลคลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน์ และอนุมัติงบประมาณ 
7000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐจากการประมูลคลื่นความถ่ีไร้สายเพื่อสนับสนุน FirstNet  ซ่ึงในปัจจุบันก็มี
ประเด็นท่ีจะต้องพิจารณาตามมาว่าการประมูลน้ีจะทําให้มีรายได้ท่ีเพียงพอต่อกองทุน FirstNet หรือไม่ 
และควรได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหรือไม่ FirstNet จะสามารถสร้างเครือข่ายความม่ันคงระดับชาติได้
หรือไม่ และแหล่งรายได้เสริมเพื่อการสร้างและการปฏิบัติงานของ FirstNet จะมาจากท่ีใด 
 
Incentive Auction Interplay 
 ผู้ให้ใบอนุญาตมองว่าการประมูลท่ีประสบความสําเร็จเป็นสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับอนาคต  และสําหรับ
ฝ่ายผู้ประกอบการขายอุปกรณ์ท่ีไม่ต้องได้รับใบอนุญาตน้ันมองเห็นโอกาสท่ีจะขายอุปกรณ์ใหม่ๆ สําหรับใช้
กับคลื่นความถ่ีใหม่ท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันได้   จากภาคส่วนโทรทัศน์ ก็มีการพิจารณาว่าโทรทัศน์ท่ี
มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งแสวงหากําไรย่อมมีส่วนเข้ามาเก่ียวข้องในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย  สําหรับโทรทัศน์
สาธารณะมองเห็นท้ังโอกาสและความเสี่ยง ซ่ึงท้ังสองก็ได้ตระหนักถึงความไม่ม่ันคง จึงต้องการท่ีจะได้รับ
การชดเชยอย่างเต็มรูปแบบสําหรับค่าการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีน้ี  โดยความสําเร็จของการประมูลน้ีเป็น
ปัจจัยสําคัญสําหรับอนาคตของ FirstNet แต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของภาครัฐยังมีปัญหาท่ีทําให้เกิดความ
กังวลว่าผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์จะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประมูลและทําให้โปรแกรมล้มเหลว มีการ
เกรงว่าในการประมูลน้ีจํานวนคลื่นความถ่ีไม่เพียงพอต่อระบบไร้สาย มีความเกรงว่าการประมูลจะไม่
สามารถทําให้เกิดรายได้ท่ีเพียงพอสําหรับ FirstNet และมีความเกรงว่าโปรแกรมท้ังหมดจะมีความซับซ้อน
มากเกินไปท่ีจะทํางานได้ 
 
The National Broadband Plan 
 FCC ได้ตั้งคณะทํางานเพื่อค้นหาเป้าหมายในการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและทําให้ประสบ
ความสําเร็จ โดยการนําผู้เช่ียวชาญมาร่วมในคณะทํางาน มีการทําเวิร์คช้อปหลายคร้ังและรับฟังคําแนะนํา
ต่างๆ  ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้ก็คือ เห็นควรจัดให้มี National Broadband Plan (NBP) อันเป็นการให้คําแนะนํา
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ทางด้านเทคนิคแก่สมาชิกรัฐสภาของอเมริกา โดยมีการจัดทําพิมพ์เขียวและช่วงระยะเวลาสําหรับการ
บังคับใช้ท่ีหลากหลาย  โดยจุดประสงค์ในการจัดทํา NBP น้ีก็เพื่อทําให้ชาวอเมริกาเกิดความเช่ือม่ันว่ามี
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นอกจากน้ี ยังมีการจัดทําพิมพ์เขียวเพื่อ
เสนอแนะคําแนะนําในการพิจารณาของรัฐสภาและ FCC โดยพนักงานของ FCC เป็นผู้กําหนด NBP ข้ึนมา 
 เป้าหมายของ NBP แบ่งเป็น 
 เป้าหมายท่ี 1 จํานวนครัวเรือนอย่างน้อย 100 ล้านหลังจะได้ใช้อินเตอร์ความเร็ว 1GB/s สําหรับ
การดาวน์โหลด และ 5 GB/s สําหรับการอัพโหลด 
 เป้าหมายท่ี 2 อเมริกาควรเป็นผู้นําประเทศอ่ืนๆ ในนวัตกรรมมือถือท่ีมีความเร็วสูงและเครือข่ายไร้
สายท่ีครอบคลุมของหลายๆ ประเทศ  
 เป้าหมายท่ี 3 คนอเมริกันทุกคนควรมีความสามารถในการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ี
มีประสิทธิภาพ และทราบวิธีการในการบอกรับเป็นสมาชิก 
 เป้าหมายท่ี 4 สถานท่ีสําคัญ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐในทุกชุมชนของอเมริกา
ควรเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างน้อย 1GB/s  
 เป้าหมายท่ี 5 ในการสร้างความม่ันใจด้านความปลอดภัยให้กับคนอเมริกัน responder ควรท่ีจะ
เข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้านความปลอดภัยสาธารณะท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ ไร้สาย และ
สามารถทํางานร่วมกันได้ 
 เป้าหมายท่ี 6 ในการสร้างความม่ันใจว่าอเมริกาเป็นผู้นําด้านเศรษฐกิจแบบอนุรักษ์พลังงาน คน
อเมริกันทุกคนควรสามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการติดตามและจัดการใช้พลังงานแบบ real-time 
ได้ 
 เป้าหมาย NBP Spectrum 
 นโยบายจัดสรรคลื่นความถ่ีจะเป็นเสาหลักสําคัญในการทําให้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
สัมฤทธ์ิผล  ซ่ึงการเติบโตอย่างมากในการใช้มือถือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทําให้คลื่นความถ่ี
เป็นท่ีต้องการมากข้ึนในปัจจุบัน  NBP ได้เสนอแนะว่าการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายคลื่นบนความถ่ี
ใหม่ขนาดจํานวน 500 MHz ควรจะต้องเกิดข้ึนภายใน 10 ปี และสําหรับขนาดคลื่น 300 MHz ในช่วงคลื่น
ระหว่าง 25 MHz และ 3.7 GHz ควรจะต้องเกิดข้ึนภายใน 5 ปี NBP จึงได้แนะนําว่า FCC ควรเพิ่มจํานวน
คลื่นความถ่ีสําหรับระบบไร้สายเป็นสองเท่า  โดยมีคําแนะนําให้นําช่อง UHF ในกิจการโทรทัศน์น้ันต้ังแต่
ช่อง 14 – 51 มาจัดสรรใหม่ ซ่ึงรวมไปถึงคลื่นย่าน Encompasses 222 MHz ซ่ึงควรนํามาจัดสรรใหม่ 
นอกจากน้ีคลื่นความถ่ีย่าน 700 MHz ก็ควรนํามาจัดสรรใหม่ด้วยเช่นกัน เน่ืองจากเป็นช่วงคลื่นท่ีมี
คุณสมบัติแพร่กระจายท่ีดี แต่อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบกิจการก็มีการคาดการณ์ว่าจะปกป้องสิทธิในการใช้
คลื่นของตนเอง ซ่ึงจะต้องหาทางแก้ไขกันต่อไป  นอกจากน้ียังกําหนดให้มีการหาคลื่นเพิ่มเติมอีก 200 
MHz ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่ยังไม่มีการระบุว่าจะได้มาจากท่ีใด ซ่ึงมีการต้ังสมมติฐานว่าอาจจะมา
จากภาครัฐบาล  นอกจากน้ี FCC และ NTIA ได้ร่วมกันพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อท่ีจะกําหนดว่า
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จะนําคลื่นมาจากท่ีไหน ไม่ว่าจะมาจากรัฐบาลกลางหรือไม่ใช่จากรัฐบาลกลาง ซ่ึงนํามาใช้กับอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงไร้สายท้ังแบบ mobile และ fixed   โดยในการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงน้ัน ต้อง
มีระบบการจัดการท่ีดี มีการสร้างศูนย์ ERIC เพื่อพัฒนามาตรฐานในการทํางานร่วมกันและการปฏิบัติการ  
มีการจัดโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายโดยมีค่าใช้จ่าย 12 – 16 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยเก็บจาก
ค่าธรรมเนียมต้ังแต่ปี 2011 โดย FCC มีเป้าหมายท่ีจะจัดสรรคลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน์ใหม่ โดยมอง
ว่าธุรกิจโทรทัศน์น้ันคล้ายกับไดโนเสาร์ท่ีใกล้สูญพันธ์ุ  ซ่ึงการจัดสรรใหม่น้ันจะเร่ิมเม่ือมีคลื่นความถ่ีใหม่
ทดแทนแล้วและมีความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย เดิม FCC มุ่งไปท่ีการจัดสรรคลื่นความถ่ีแบบท่ีไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง ต่อมาประธาน FCC ได้เปลี่ยนท่ีจะเสนอใช้แผนแบบสมัครใจ โดยเสนอ
แนวความคิดในการประมูลว่าผู้รับใบอนุญาตโทรทัศน์ท่ีย้ายคลื่นความถ่ีจะได้รับสิทธิพิเศษ แต่อย่างไรก็ดี ก็
ต้องมีกฎหมายรองรับด้วย 
 
มูลเหตุจูงใจในการบัญญัติกฎหมายการประมูล (Incentive Auction Legislation) 

เป้าหมายการบัญญัติกฎหมายการประมูล 
(1) เพื่อเปลี่ยนแปลงคลื่นความถ่ีโทรทัศน์ (TV spectrum) ไปสู่การใช้แบบไร้สาย (wireless use) 
(2) อาศัยความสมัครใจ  การยกเลิกใบอนุญาตโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (paying TV)  
(3) เพื่อรับประกันสิทธิการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางสายเคเบิล (Cable carriage rights) สําหรับ

โทรทัศน์ท้องถ่ิน 
(4) จัดต้ังกองทุน Fund national public safety network (FirstNet) 
(5) เพื่อลดการขาดงบประมาณ 
(6) ค่าใช้จ่ายของการย้ายสถานี (relocation) ของผู้จัดรายการโทรทัศน์ 
(7) ความพยายามในการปกป้อง non-participating broadcasters 

 
รัฐบัญญัติการผ่อนคลายทางภาษีข้ันกลาง (Middle Class Tax Relief Act) 

กฎหมายฉบับน้ีได้ผ่านการเห็นชอบของสภาครองเกรสเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 
FCC ได้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ี (authority) ในการดําเนินการประมูลโทรทัศน์ 

- ความเสี่ยงภายใต้อํานาจหน้าท่ีในการจัดการประมูล 

- ผู้จัดรายการโทรทัศน์  )คนท่ีมีอํานาจเต็ม  (full-power) และ Class A) ได้รับการจ่ายเงินสําหรับ
การถูกยกเลิกสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ี (spectrum usage rights) 
จ่ายให้สําหรับการเปลี่ยนจากการใช้ความถ่ีย่าน UHF เป็น VHF 
จ่ายให้ให้สําหรับการแบ่งปันช่องสัญญาณ 
จ่ายให้ให้สําหรับการยกเลิกสิทธิตามใบอนุญาตทุกอย่าง (All license rights) 

 



NBTC Training Course | Digital Broadcasting Laws & Regulations       27 

 

FCC มีอํานาจหน้าท่ีในการประมูล 

- จะนําหลักการใดมาใช้สําหรับการประมูล 

- จะปรับเปลี่ยนสิทธิหรือหน้าท่ีอย่างไร สําหรับการจัดระบบใหม่ (repacking) 
 

อุปสรรคและความท้าทายต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
- เป้าหมายควรจะมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยผู้ดําเนินการส่วนน้อย (marginal performers) 

และผู้ท่ีไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจ (non-commercials) 

- ประเภทของผู้รับใบอนุญาตไม่มีผู้มีความรู้ในกลุ่มเหล่าน้ีหรือมีเงินทุนพอท่ีจะจัดหาผู้เช่ียวชาญจาก
ภายนอก เช่น ท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือทางด้านการเงิน สําหรับการประเมินและให้ความ
ช่วยเหลือ 

- FCC เข้าใจว่ากระบวนการดังกล่าวจะต้องเกิดข้ึนได้ท่ัวๆไป 

- การให้ข้อมูลข่าวสารหรือการตอบรับอาจเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 

- มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ 

- เราจะจัดสรรรายได้ท่ีได้รับจากการประมูลอย่างไร? 
ออกข้อบังคับในการจัดเงินท่ีเหลือใช้แล้วไว้สําหรับเครือข่ายความปลอดภัยสาธารณะ ? 
หรือว่าควรจะจัดสรรให้สําหรับท้องถ่ิน โดยอยู่บนพื้นฐานของการประมูลหรืออาจกําหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน เพื่อจัดการกับพื้นท่ีปัญหา (Problem areas) 

- ผู้จัดรายการโทรทัศน์ควรจะมีการจ่ายเงินเก่ียวกับมูลค่าของกิจการ (Enterprise value) 
มูลค่าของกิจการไม่เก่ียวข้องกับการประมูลท่ีเหมาะสม การป้องกันมูลค่าของใบอนุญาตคลื่น
ความถ่ี 
การให้ความสําคัญกับมูลค่าของกิจการอาจทําให้ผู้เข้าร่วมหมดกําลังใจ (Discourage) 

- การเมืองอาจเป็นอุปสรรค การชดเชยท่ีมากเกินไป (overcompensates) แก่บุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง 

- FCC ได้กล่าวย้ําว่าการประมูลเป็นข้อเสนอท่ีดีท่ีสุด 

- เราจะกระตุ้นให้มีการแข่งขันได้อย่างไร? 
การแข่งขันสร้างมูลค่าการตลาด (Market values) 
ข้อเสนอท่ีดีท่ีสุดอาจจะไม่ดีเลิศท่ีสุด ถ้าปราศจาก good market intelligence 
การประมูลจะได้รับการตอบสนองอย่างไร? 
   ทรัพย์สินไม่สามารถทดแทนกันได้ 
 การต้องการในการออกกฎหมายเพื ่อรักษาความลับ 
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- กฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางการค้า (Antitrust Law) ห้ามมิให้ทําการยินยอมเพื่อลดการแข่งขัน 
(รวมอยู่ในการประมูล( 
การฝ่าฝืนกฎหมายได้รับโทษทางอาญา )ค่าปรับ(  
การบัญญัติกฎหมายให้อํานาจในการทําข้อตกลงเก่ียวกับการกระทําอย่างอ่ืนท่ีเป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายต่อการการผูกขาดทางการค้า 

- หลักต่อต้านการสมรู้ร่วมคิด (anti-collusion rules) ได้ถูกนํามาใช้ในเร่ืองน้ี 
สร้างภาระให้แก่ผู้ท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแล (Compliance) 

- ผู้จัดรายการโทรทัศน์มีทางเลือกตามกฎหมายว่าจะเข้าร่วมในการประมูลได้อย่างไร 
ขายสิทธิของสถานี (Station rights) กล่าวคือ การเพิกถอนการจดทะเบียนสถานี 
การแบ่งปันกับสถานีอ่ืนๆ 
 เน้ือหาร่วมกันโดยการ  bit stream เป็นหน่ึงเดียวช่องละ 6 MHz 
 ต้องตกลงกันก่อนการประมูล (Pre-auction) 
   แต่ละ Sharer เป็นผู้รับใบอนุญาตใบเดียวกัน 
 แต่ละ  Sharer ยังคงต้องทําตาม Must-Carry rights 

- เปลี่ยนไปสู่ระบบ VHF 

- การบัญญัติกฎหมายได้สร้าง “FirstNet” 
เงินจํานวน 7 พันล้านเหรียญ จากรายได้ท่ีเหลือจากการประมูล 
การจัดสรร 10 MHz “D Block” ไว้ใช้สําหรับ FirstNet use” 

- เป้าหมายในการทํางานร่วมกัน public safety wireless broadband network 
อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์เก่ียวกับรายละเอียดด้านเทคนิค 
อยู่ระหว่างการประชุมผู้นํากลุ่ม 
อุปสรรคและความท้าทายท่ีสําคัญๆ ท้ังหลายเก่ียวกับด้านเทคนิคและกฎหมายในอนาคต 

- อุปกรณ์ท่ีไม่ต้องขอรับอนุญาตและช่องความถ่ีโทรทัศน์ (TV Band) 
ผู้ท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตทําให้เสียโอกาสในการเข้าถึง TV whitespace 
ผู้ท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตชอบไปออกอากาศในความถ่ี 600 MHZ 
ผู้ท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตใช้ guard bands ท่ี 600 MHz 
ผู้ท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตเคยสามารถใช้ mobile guard bands ได้ในอดีต (เช่น PCS duplex gap) 
ผู้ท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้รับเงินท่ีเหลือจากการประมูล 

- การออกข้อบังคับในเร่ือง guard bands ไม่ได้เป็นเร่ืองใหญ่ไปกว่าความจําเป็นทางด้านเทคนิค 

- ช่วงเวลาการบังคับใช้กฎหมาย (Implementation Timing) ต้ังแต่การออก National 
Broadband Plan ในเดือนมีนาคม 2010 จนถึงการจัดประมูลในปี 2014  
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ตารางแสดงระยะเวลาการจดัประมูล 

 

คณะทํางาน ผู้จัดการประมลู 
 

- เป้าหมายในการจัดสรรคลื่นความถ่ี (reallocation goal) 
การจัดสรรช่วงความถ่ี 120 MHz ข้ึนไป ในระบบ UHF-TV 
Low/High VHF ยังคงเหลืออยู่ท่ี TV bands ช่อง (2-13) 
 

 
ตารางแสดงความความถ่ีท่ีใช้ในการประมูล 
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การจัดสรรจากช่องท่ี 51 ลงมา ตํ่ากว่าติดกับช่วงท่ี 700 MHz ท่ีใช้จัดสรรไว้สําหรับโทรทัศน์
เคลื่อนท่ีดีกว่าคุณสมบัติของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
 
เบ้ืองหลังคล่ืนความถ่ีและการตลาด (Spectrum and Market Backdrop) 

• เป้าหมายในการจัดสรรคล่ืนความถ่ี (Reallocation Goal) 

- ในปัจจุบันใช้ช่องความถ่ีละ 6 MHz 

 
ตารางแสดงช่องความถ่ีท่ีใช้ในปัจจุบัน 

 

- ช่อง 37 จัดสรรไว้สําหรับ WMT/RA 

- ช่อง 14-20 เป็น T-Band 
แบ่งไว้สําหรับผู้รับใบอนุญาตประเภท Public Safety/private land mobile  
สูงสุด 3 ช่อง ใน 13 เขตเมืองใหญ่  (Major metro areas) 

- การถือครองช่องรายการโทรทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงตามตลาด 
การดําเนินการ High power หรือ high site 
การวางแผนเป็นรายกรณี  

- การจัดสรร 120 MHz จะต้องกําหนดจาก 572 MHz หรือช่องท่ี 31 ข้ึนไป    

 
- FCC จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับใบอนุญาตโทรทัศน์ท้ังหลาย 

สร้าง Whitespace ในช่องความถ่ี (band) 
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ตารางสร้าง  Whitespace ในช่องความถ่ี 

 
ทุก UHF มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงมีความพยายามในการซ้ือช่อง 31 ข้ึนไป โดยให้สถานีโทรทัศน์
ท้ังหลายสามารถเรียกค่าตอบแทนได้ 

- ยังเหลือช่องความถ่ีท่ีสามารถนํามาใช้ในกิจการโทรทัศน์ได้ ท่ีจะต้องทําการจัดระบบใหม่ ซ่ึงอยู่
ในช่วงท่ีต่ํากว่า UHF 

- เว้นช่องความถ่ีท่ี 600 MHz ไว้สําหรับการจัดสรร mobile broadband 

 
ตารางแสดงการจัดสรรช่วงความถ่ีไว้สําหรับ Mobile Broadband 

• ตลาดโทรทัศน์ในระบบ UHF ในประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. UHF TV Market)  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงตลาดโทรทัศน์ในระบบ UHF 
 

-  สถานีโทรทัศน์ ทางธุรกิจจํานวน 1,028 สถานี ท่ีใช้ระบบ UHF  
โครงข่ายหลัก รวมถึง ABC CBS NBC และ Fox 
หลายๆบริษัทในเครือไม่ได้เป็นเจ้าของโดยโครงข่ายข้างต้น 
โครงข่ายอ่ืนๆ อีกมากมายในตลาดสําคัญ รวมท้ัง ION MHz Telemundo เป็นต้น 

- มีสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาจํานวน 358 สถานี ท่ีใช้ระบบ UHF 
การประกอบกิจการเพื่อการแพร่ภาพสาธารณะ (Public Broadcasting หรือ PBS) 
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สถานีโทรทัศน์ชุมชนหรือสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอ่ืนๆ 

- มีสถานีโทรทัศน์ท่ีเป็น Class A จํานวน 380 สถานี ท่ีใช้ระบบ UHF 
มีพลังทางธุรกิจท่ีต่ํากว่า แต่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง 

- มีสถานีโทรทัศน์อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาท้ังหมดก่ีสถานี? 
ความหนาแน่น (Density) จําเป็นต้องได้รับการจัดระเบียบสําหรับการประมูล 
ความหนาแน่น สําหรับวัตถุประสงค์นี้ ถูกกําหนดขอบเขตโดย 41 dBu F(50,90)   
ไว้สําหรับระบบดิจิตอลทีวี (DTV) โดยการจํากัดขอบเขตของเสียง (noise limited contour) 

- สถานีท่ีเหมาะสมในการประมูลจากข้อมูลของ FCC 
Full power UHF 
Class A UHF 

- โดยไม่ได้กล่าวถึงประเด็น border หรือ T-band 

- ปัญหาใหญ่ของตลาดโทรทัศน์ระบบ UHF มีปัจจัยหลักๆ ดังน้ี 
1. จํานวนของสถานีโทรทัศน์และการใช้ระบบ T-band 
2. เกิดรบกวนท่ีเกิดจากการใช้ช่องความถ่ีท่ีอยู่ติดกัน 
3. การเช่ือมต่อรายการ Daisy-chain กับเมืองใหญ่อ่ืนๆ 
4. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
5. ช่วงของการใช้ระบบ VHF 

- การทําให้แต่ละตลาดเป็นหน่ึงเดียวกัน 
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แผนภาพแสดงตัวอย่างตลาดโทรทัศน์ในแต่ละเมืองสําคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังน้ี 
 

1. นิวยอร์ค 

             
 
2. ลอสเเองเจลลิส 
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3. ดีทรอยท์ 

 
 
 4. พอร์ทแลนด์ 
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The Current FCC Auction Design 
แรกเร่ิมเดิมทีระบบการจัดสรรคลื่นความถ่ีในสหรัฐอเมริกามีลักษณะเดียวกันกับระบบการจัดสรรใน

ประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก น่ันคือมีการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการจัดสรรคลื่นความถ่ีโดยเฉพาะ 
ข้อดีของระบบจัดสรรคลื่นความถ่ีแบบน้ีก็คือการสามารถรับเอานโยบายของรัฐเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง

ของเงื่อนไขในการจัดสรรคลื่นความถ่ีให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากรัฐต้องการเพิ่ม
สัดส่วนวิทยุชุมชน การจัดแบ่งโควตาคลื่นความถ่ีสําหรับวิทยุรูปแบบดังกล่าวก็สามารถทําได้โดยง่าย แต่
ปัญหาสําคัญของระบบจัดสรรแบบน้ีก็คือความไม่โปร่งใสของเงื่อนไขในการจัดสรร เน่ืองจากเงื่อนไขในการ
จัดสรรสามารถถูกปรับเปลี่ยนได้โดยง่าย เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจจึงสามารถเข้ามาหาประโยชน์จากช่องโหว่
ดังกล่าวได้ การจะปิดช่องโหว่อันน้ีก็ทําให้เกิดข้อเสียท่ีตามมาอีกอันหน่ึงก็คือความล่าช้าในการดําเนินการ
และค่าใช้จ่ายในการจัดสรรและตรวจสอบการจัดสรรจํานวนมหาศาล รวมไปถึงความไม่มีประสิทธิภาพของ
ระบบจัดสรร 

กรณีของสหรัฐอเมริกา ปัญหาในระยะหลังๆ คือการท่ีคลื่นความถ่ีน้ัน ไปจมอยู่ กับบรรดา
สถานีโทรทัศน์ ในขณะท่ีผู้บริโภคน้ันรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพื้นดินน้อยลง (ไปเป็นสมาชิกเคเบิลหรือ
ดาวเทียมแทน) และความต้องการใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกลุ่มโทรศัพท์มือถือน้ันมากข้ึน ตามความนิยมใช้
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ทางออกท่ีดีคือ จะต้องพยายามดึงคลื่น
จากสถานีโทรทัศน์ ท่ีเร่ิมล้าสมัย ไปใช้งานในส่วนท่ีมีประโยชน์มากกว่าอย่างกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

การนําคลื่นความถ่ีคืนมาจัดสรรใหม่นั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย เจ้าของคลื่นเดิมก็ไม่อยากจะเสียคลื่นความถ่ีไป 
(ลองถามบรรดาองค์กรท่ีถือครองคลื่นความถ่ีในไทยดูได้) หน่วยงาน FCC ของสหรัฐ (Federal 
Communications Commission เป็นหน่วยงานลักษณะเดียวกันกับ สํานักงาน กสทช.) จึงเร่ิมออกแบบ
กระบวนการท่ีจะซ้ือคืนคลื่นจากสถานีโทรทัศน์ นํามาจัดสรรใหม่ ตามกฎหมายท่ีสภาคองเกรสอนุมัติให้ 
FCC ทําเม่ือต้นปีท่ีผ่านมา 

รูปแบบกระบวนการคร่าวๆ ตามท่ีสภาคองเกรสอนุมัติมาน้ัน แบบออกเป็นสามข้ันตอน โดยใน
ข้ันตอนแรกน้ัน FCC จะให้บรรดาสถานีโทรทัศน์นั้น มาประมูลขายความถ่ี 6 MHz ท่ีแต่ละรายถือครองอยู่ 
เรียกว่าเป็น Reverse Auction โดย FCC จะซ้ือความถ่ีส่วนหน่ึงท่ีต้ังราคาเสนอขายตํ่าสุด (ซ่ึงก็น่าจะเป็น
กลุ่มท่ีมีผู้ชมน้อย ทํากําไรได้ต่ํา) การประมูลน้ีน่าจะเร่ิมในปี 2014 

 
รูปแบบของ Reverse Auction 
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หลังจากน้ัน ในข้ันตอนท่ีสอง FCC จะทําการจัดเรียงคลื่นความถ่ีของสถานีโทรทัศน์ท่ีเหลืออยู่ใหม่ 
มาอยู่ติดกัน ให้เหลือคลื่นความถ่ีว่างต่อเน่ืองสําหรับนําไปให้บริการโทรคมนาคมได้ และในข้ันสุดท้าย FCC 
ก็จะนําคลื่นความถ่ีท่ีได้มาน้ัน มาเปิดประมูลใหม่ตามปรกติ ซ่ึงหากมูลค่าของกิจการโทรคมนาคมมีสูงกว่า
โทรทัศน์อย่างท่ีคาดการณ์ไว้ FCC ก็น่าจะสามารถ "ทํากําไร" จากการเปิดประมูลให้กับธุรกิจโทรคมนาคม
ได้ นอกจากน้ี FCC ยังมีแผนท่ีจะจัดสรรคลื่นความถ่ีบางส่วนไว้เป็น whitespace สําหรับการใช้ 

 
รูปแบบในการประมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
โดยต่อมา FCC เลือกท่ีจะใช้วิธีการประมูลแบบ “Incentive Auction” ซ่ึงในข้ันตอนแรกจะต้อง

กําหนดเป้าหมายว่าหลังจากมีการประมูลแล้วโครงสร้างของคลื่นความถ่ีวิทยุจะเป็นเช่นใด เพื่อให้ทราบถึง
จํานวนทรัพยากรท่ีเหมาะสมท้ังการให้บริการโทรทัศน์ และการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ียังคงมีปริมาณ
เพียงพอต่อการให้บริการ และไม่กระทบต่อผู้บริโภคท้ังสองกิจการ โดยเฉพาะในมิติของคุณภาพการ
ให้บริการ  
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โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างแบบโครงสร้างและกลไกการประมูล ข้ันตอนต่อมาคือ สร้างความพอใจ
ท่ีเหมาะสมให้กับผู้ประกอบการโทรทัศน์ท่ีต้องการราคาสูงท่ีสุด และผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ี
ต้องการราคาท่ีตํ่าท่ีสุด เพื่อให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ยินดีท่ีจะคืนคลื่นความถ่ี และผู้ประกอบการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีไม่จ่ายค่าคลื่นความถ่ีแพงเกินไป ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีไม่มี
ศักยภาพเพียงพอท่ีลงทุนสร้างโครงข่าย 
 เป้าหมายท่ี FCC คาดหวังหลังจาก Incentive Auction แล้ว จะทําให้เกิดการใช้คลื่นความถ่ีเพื่อ
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ท่ีรองรับการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการ 5  ราย โดยแบ่งช่วง
ความถ่ีวิทยุในย่าน UHF เป็นสองช่วง โดยในช่วงก่อนช่องความถ่ีท่ี 37 จะให้บริการสําหรับการ  Downlink 
และจะให้ผู้ประกอบการทุกรายในปริมาณ Bandwidth ท่ีเท่ากัน เน่ืองจากพฤติกรรมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตโดยท่ัวไปจะเน้นการ Download มากกว่า การ Upload ในส่วนของการ Uplink จะจัดสรร
ช่วงความถ่ีก่อนช่องความถ่ีท่ี 51  ให้กับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และส่วนท่ีเหลือของย่านความถ่ี 
UHF จะจัดสรรไว้สําหรับการให้บริการโทรทัศน์  
 เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ตามข้างต้น FCC ได้เลือกการประมูลแบบ Incentive Auction 
หรือการประมูลท่ีสร้างแรงจูงใจท้ังสองฝ่ายท้ังผู้ท่ีจะต้องคืนความถ่ีวิทยุ และผู้ท่ีจะได้รับการจัดสรรคลื่น
ความถ่ีโดยกําหนดให้ผู้ท่ีจะต้องคืนความถ่ีวิทยุซ่ึงได้แก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์เข้าร่วมการประมูลในแบบ 
Reverse Auction หรือการให้เสนอราคาท่ีตํ่าสุดท่ีตัวเองจะรับได้ในเพื่อแลกกับการคืนความถ่ีวิทยุท่ีถือ
ครองอยู่ ในส่วนของการจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุให้กับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี FCC กําหนดการ
ประมูลแบบ Forward Auction คือการให้ผู้ประกอบการเสนอราคาสูงสุดท่ีตัวเองรับได้ท่ีจะจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงคลื่นความถ่ีวิทยุ 
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 หลังจากท่ีท้ังผู้ประกอบการโทรทัศน์และผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเสนอราคาสิ้นสุดแล้ว 
FCC จะเป็นผู้ท่ีจับคู่ราคาท่ีเหมาะสมของท้ังคู่ เพื่อให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์โอนสิทธิการใช้คลื่นความถ่ี
ให้กับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดย FCC จะหักบางส่วนของมูลค่าการประมูล เพื่อนํามาใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูล 

 ปัจจุบันแนวคิดของ FCC เร่ือง Incentive Auction ยังอยู่ในช่วงของการจัดเตรียมกระบวนการ 
ซ่ึง FCC คิดว่าการดําเนินการดังกล่าว จะเป็นการบรรเทาปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรคลื่นความถ่ีท่ีมี
รองรับปริมาณการใช้งานท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ รวมถึงจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อรองรับนวัตกรรมการในอนาคตอีกด้วย 

 
สาระน่ารู้ 
ในปี ค.ศ.1982 ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพดังกล่าวทําให้คลื่นความถ่ีจํานวนมากเหลือค้าง ไม่ถูก

จัดสรรไปทําประโยชน์ใดๆ สภาคองเกรสของสหรัฐจึงตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรคลื่นความถ่ีไปสู่
ระบบ "จับสลาก" ซ่ึงนิติบุคคลท่ีสนใจจะเข้ามาทําประโยชน์จากคลื่นความถ่ีให้ส่งใบสมัครเข้ามา จากน้ันรัฐ
จะสุ่มจับผู้โชคดีได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีออกจากกองผู้สมัครดังกล่าว 

ระบบประมูลคลื่นความถ่ีได้รับความสนใจมาอย่างยาวนานในสหรัฐ และในปี ค.ศ.1993 สภาคอง  
เกรสได้ตัดสินใจเปลี่ยนระบบจัดสรรคลื่นความถ่ีให้อยู่ในรูปแบบของ "การประมูล" การออกแบบระบบ
ประมูลในคร้ังน้ีได้รับอิทธิพลมาจากนักทฤษฎีการประมูลช่ือดังอย่าง Paul Milgrom, Robert Wilson, 
Preston McAfee, Michael Katz, John McMillan และอีกหลายคน ทฤษฎีประมูลถูกนํามาถกเถียงกัน
ในท่ีประชุมเชิงนโยบาย เพื่อออกแบบระบบประมูลดังกล่าว 

คําถามแรกสําหรับระบบประมูลใหม่น้ีก็คือมันควรจะเป็นการประมูลในลักษณะ "ยื่นซอง" หรือใน
ลักษณะ "เปิดห้องประมูล" ? การประมูลในลักษณะ "เปิดห้องประมูล" มีข้อเสียสําคัญท่ีผู้เข้าประมูลได้เห็น
หน้ากัน และน่าจะทําให้เกิดปัญหา "ฮ้ัว" กันได้มากกว่าระบบการ "ยื่นซอง" ไม่ว่าจะเป็นการฮ้ัวกันอย่างจง
ใจหรือไม่ก็ตาม (ไม่จงใจในกรณีของการมีผู้มีอิทธิพลเข้าร่วมประมูล) 

การฮ้ัวกันไม่เพียงแต่ทําให้รัฐสูญเสียรายได้ท่ีพึงได้จากการประมูล แต่ยังทําให้ระบบการจัดสรร
ทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยคลื่นความถ่ีอาจไม่ได้ตกเป็นของผู้ท่ีสามารถหาประโยชน์ได้
มากท่ีสุด แต่กลับกลายเป็นของผู้ท่ีมีการตกลงกันไว้หรือผู้ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดไป ตามทฤษฎีการประมูลใน
ลักษณะ "ยื่นซอง" ก่อให้เกิดปัญหาการฮ้ัวกันน้อยกว่า 

แต่การประมูลในลักษณะ "ยื่นซอง" ก็มีข้อเสียสําคัญท่ีนักทฤษฎีประมูลเรียกว่า "คําสาปของผู้ชนะ" 
ในกรณีท่ีรายได้จากการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีในอนาคตยังไม่แน่นอน ผู้เข้าประมูลอาจคิดว่าตนเองมอง
โลกในแง่ดีเกินไป และคิดว่าตนเองประเมินรายได้จากการใช้ประโยชน์ไว้สูงเกินไป 

"คําสาปของผู้ชนะ" มีผลทําให้ผู้ยื่นซองประมูลให้ราคาคลื่นความถ่ีต่ําเกินกว่าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงอาจทํา
ให้รัฐสูญเสียรายได้ท่ีพึงได้ไปจากการประมูล 
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ปัญหาของ "คําสาปของผู้ชนะ" อยู่ท่ีระบบประมูล "ยื่นซอง" ทําให้ผู้เข้าประมูลไม่สามารถรับรู้ตัวเลข
มูลค่าท่ีคู่แข่งคนอ่ืนประเมินเอาไว้ได้ การขาดข้อมูลดังกล่าวมีส่วนสําคัญท่ีทําให้ผู้เข้าประมูลอาจคิดว่า
ตนเองมองโลกในแง่ดีจนเกินไป ในด้านน้ีระบบประมูลแบบ "เปิดห้องประมูล" ทําให้เกิดการไหลเวียนของ
ข่าวสารได้ดีกว่า 

ในท่ีสุดหน่วยงานของสหรัฐตัดสินใจท่ีจะให้มีการประมูลในลักษณะ "ยื่นซองหลายรอบ" น่ันคือเป็น
การประมูลในลักษณะยื่นซอง แต่การยื่นซองคร้ังแรกจะยังไม่ถือเป็นท่ีสิ้นสุด หน่วยงานจัดประมูลจะจัดส่ง
ผลลัพธ์ของการประมูลในคร้ังแรกกลับไปให้ผู้ประมูลโดยไม่บอกช่ือผู้เข้าร่วมประมูลคนอ่ืน แต่บอกตัวเลข
ในการยื่นประมูล เพื่อให้ผู้ประมูลปรับปรุงตัวเลขและเข้ายื่นซองอีกคร้ังหน่ึง การประมูลจะสิ้นสุดลงในรอบ
ท่ีได้มีการประกาศไว้ล่วงหน้า 

การประมูลรูปแบบน้ีเป็นการลดปัญหา "คําสาปของผู้ชนะ" และสามารถรับเอาข้อดีของการประมูล
แบบ "ยื่นซอง" มาใช้ประโยชน์ได้ 

คําถามต่อมาของระบบประมูลก็คือการประมูลควรจะจัดทําในลักษณะ "แยกส่วน" หรือเป็นการ
ประมูลทุกส่วน "พร้อมกัน" ? ใบอนุญาตดําเนินการหาประโยชน์ในคลื่นความถ่ีของสหรัฐถูกแบ่งย่อย
ออกเป็นรายภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆ หรือผู้ประกอบการในลักษณะชุมชนสามารถเข้าร่วม
ประมูลได้ 

ข้อดีของการประมูลแบบ "แยกส่วน" คือมันทําได้ง่าย และสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว แต่
ปัญหาสําคัญของการประมูลแบบ "แยกส่วน" ในการประมูลคลื่นความถ่ีอยู่ท่ีการท่ีผู้เข้าประมูลอาจไม่
สามารถประกอบใบอนุญาตได้ดังท่ีตนเองหวังไว้ 

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีอาจจําเป็นต้องได้รับใบอนุญาตในภูมิภาคสําคัญ
ต่างๆ ท่ัวประเทศจึงจะทําให้ธุรกิจของตนเองมีมูลค่าเพิ่ม ดังน้ันการประมูลแบบ "แยกส่วน" อาจทําให้ผู้
ประกอบกิจการดังกล่าวไม่ได้รับใบอนุญาตในภูมิภาคท่ีสําคัญ แต่ก็ไม่สามารถคืนใบอนุญาตในภูมิภาคท่ี
ตนเองประมูลได้มาแล้วได้ หรือไม่ผู้ประกอบกิจการคนน้ีก็อาจจะต้องประมูลพื้นท่ีสําคัญต่างๆ ในราคาท่ีสูง
เกินจริง เพื่อให้แน่ใจว่าตนเองสามารถประกอบใบอนุญาตได้ดังหวัง 

การประมูลแบบ "พร้อมกัน" จึงดูจะเอ้ือต่อการประกอบใบอนุญาตมากกว่า อย่างไรก็ตามปัญหา
สําคัญของการประมูลแบบ "พร้อมกัน" อยู่ท่ีความยุ่งยากและล่าช้า ผู้จัดการประมูลจะต้องรอ
ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนการประกอบใบประมูลของตนเองใหม่ และส่งตัวเลขประมูลเข้ามาใหม่ โดยท่ีผู้
จัดประมูลจะต้องพิจารณาตัวเลขของใบอนุญาตในทุกภูมิภาคใหม่ทุกๆ คร้ัง 

ในท่ีสุดหน่วยงานของสหรัฐรับเอาระบบประมูลท้ังสองระบบมาใช้ โดยในกรณีของใบอนุญาตใน
ภูมิภาคท่ีไม่สําคัญหรือในภูมิภาคท่ีไม่เก่ียวข้องกับภูมิภาคอ่ืน การประมูลจะเป็นลักษณะของการประมูล 
"แยกส่วน" ในขณะท่ีในกรณีของใบอนุญาตในภูมิภาคสําคัญ มีมูลค่าสูง การประมูลจะเป็นลักษณะการ
ประมูล "พร้อมกัน" 
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คําถามสําคัญอีกอันหน่ึงก็คือ ระบบประมูลจะสามารถรับเอานโยบายของรัฐเข้าไปผสมได้หรือไม่ ? 
เน่ืองจากการประมูลจะต้องโปร่งใส และมีผู้ชนะภายใต้กติกาท่ีชัดเจน ดังน้ันบางคนอาจมองว่าในกรณีท่ีรัฐ
อยากจะส่งเสริมผู้ประกอบกิจการบางลักษณะ เช่น ผู้ประกอบกิจการวิทยุสตรี หรือวิทยุชุมชน อาจมี
ปัญหาในการประมูลแข่งขันกับธุรกิจรายอ่ืนๆ 

คําถามน้ีนักทฤษฎีประมูลมองว่าไม่เป็นปัญหา โดยหน่วยงานจัดสรรอาจกําหนดโควตาหรือเงื่อนไข
ล่วงหน้าการประมูลได้อย่างชัดเจน โดยการประมูลบางภูมิภาคหรือบางคลื่นความถ่ีอาจอนุญาตให้ผู้
ประกอบกิจการในลักษณะเฉพาะเท่าน้ันท่ีสามารถเข้าร่วมประมูลได้ หรือในบางกรณีหน่วยงานอาจกําหนด
อัตราลดหย่อนให้กับผู้ประกอบกิจการในลักษณะเฉพาะดังกล่าว 

 

การกํากับดูแลการหลอมหลวมสื่อ 
Media Convergence Regulation 

 เนื้อหาในหัวข้อนี้เก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลการหลอมรวมสื่อท้ังสื่อโทรทัศน์ เคเบ้ิล ดาวเทียม 
และอินเตอร์เน็ต ซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ FCC ซ่ึงได้กําหนดกรอบนโยบาย ๓ ด้าน คือ ด้านการแข่งขัน 
(Competition) ด้านท้องถ่ินนิยม (localism) และความหลากหลาย (diversity) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ดําเนินออกประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการหลอมรวมได้ท่ีบัญญัติ ท้ังนี้ เพ่ือให้การหลอมรวมสื่อนํามา
ซ่ึงประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน FCC  

 ประเด็นเรื่องการแข่งขัน ความหลากหลายและท้องถ่ินนิยม ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ซับซ้อน ไม่ว่าจะพิจารณาในประเด็นการจัดสรรใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบกิจการ หรือกําหนดนโยบายท่ีส่งเสริม
ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม เนื่องจากธรรมชาติของสื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญมาต้ังแต่อดีต 
เดิมจากมีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบอนาล็อก พัฒนาเป็นระบบดิจิตอล การเกิดข้ึนของโทรทัศน์ระบบเคเบ้ิล 
ตลอดจนโทรทัศน์ดาวเทียม ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับชมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ระบบดิจิตอลในสหรัฐอเมริกาทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของสื่อ อาทิ มีจํานวนสื่อท่ีมากข้ึน ท้ังในด้านเนื้อหา
ท่ีหลากหลายมากข้ึน การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถ่ีมากข้ึน 

 ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นั้น เป็นท่ีทราบกันดี
ว่ารูปแบบสื่อในระบบดิจิตอลจะทําให้สื่อต่างๆ สามารถหลอมรวมได้ง่ายข้ึน เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์บน
อินเตอร์เน็ต การฟังวิทยุหรือชมโทรทัศน์ผ่านทางมือถือ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อผู้ประกอบการในหลาย
ด้าน ซ่ึงอาจจะทําให้เกิดผลกําไรมากหรือน้อยลงก็ได้ สิ่งหนึ่งท่ีเกิดข้ึนภายหลังท่ีมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
ดิจิตอลคือ การควบรวมกิจการ ซ่ึงในท่ีนี้ กล่าวถึงการควบรวมกิจการใน ๒ รูปแบบ คือ  

1. การควบรวมกิจการในแนวนอน (Horizontal Mergers) ซ่ึงเป็นการควบรวมกิจการระหว่างคู่
แข่งขันซ่ึงให้บริการสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันเพ่ือขยายฐานลูกค้าให้มากข้ึน อาจจะส่งผลให้เป็นผู้นําตลาด 
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หรือสามารถแข่งข้ันกับผู้นําตลาดได้ง่ายข้ึน หรือจะเป็นลักษณะการควบรวมกิจการข้ามสื่อเช่น การควบรวม
ระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์และผู้ให้บริการวิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ 

 
2. การควบรวมกิจการในแนวต้ัง (Vertical Mergers) เป็นการควบรวมกิจการในแนวต้ังซ่ึงเป็น

บริษัทท่ีอยู่ในระดับของห่วงโซ่ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงอ่านจะหมายถึงควบรวมกิจการกับ Suppliers  หรือ Traders 
เช่น สถานีโทรทัศน์ควบรวมกิจการกับผู้ผลิตรายการ เป็นต้น   

แนวโน้มของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบันการควบรวมกิจการท้ังสองรูปได้มีให้
เห็นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความประสงค์ท่ีภาคเอกชนต้องการท่ีได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารของ
ตนเอง ซ่ึงทาง FCC เองจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้กรอบนโยบายท้ัง 3 ด้านข้างต้นในการพิจารณาการควบรวม
ในแต่ละกรณี อาทิ การควบรวมดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการแข่งขันในภาพรวมของตลาด หรือการควบ
รวมจะต้องไม่ทําให้สัดส่วนของความเป็นท้องถ่ินนิยมลดทอนลงไป หรือการควบรวมจะต้องไม่ทําให้ความ
หลากหลายของรายการลดลงไป เป็นต้น 

 กรณีศึกษาในการส่งเสริมความหลากหลายและท้องถ่ินนิยมในยุคหลอมรวมสื่อของประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือการกําหนดตลาดท้องถ่ินในแต่ละเมือง กล่าวคือ FCC ในกําหนดตลาดการให้บริการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินออกเป็น 300 กว่าตลาด เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายเล็กท่ีให้บริการโทรทัศน์ภายในท้องถ่ินสามารถท่ี
จะมีทรัพยากรคลื่นความถ่ีใช้ในการออกอากาศได้ รวมถึงกําหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับประเทศไม่
สามารถท่ีจะควบรวมผู้ประกอบการท้องถ่ินดังกล่าวได้ เพ่ือป้องกันมิให้ความหลากหลายและความเป็นท้องถ่ิน
ของรายการท่ีประชาชนในท้องถ่ินนั้นๆหายไป  

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบวิทยุดิจิตอล 
Digital Radio Transition 

 
 วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ไม่จํากัดสถานท่ีและเวลา 
เน่ืองจากเคร่ืองรับวิทยุมีราคาไม่สูง และในบางคร้ังไม่จําเป็นต้องมีกระแสไฟฟ้าก็สามารถรับฟังได้ เช่น การ
รับฟังผ่านวิทยุทรานซิสเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงแบ่งได้เป็น 2 ระบบ 
คือ ระบบเอเอ็ม (AM : Amplitude Modulation) และระบบเอฟเอ็ม (FM : Frequency Modulation) 
ซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณในระบบอนาล็อค (Analog) โดยจะเปลี่ยนเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าในระบบอนาล็อก
แล้วนําสัญญาณเสียงผสมกับคลื่นวิทยุ1 ทําการส่งออกอากาศ ซ่ึงจะทําการส่งกระจายเสียงในย่านความถ่ี
ต่างๆ  

                                                           
1 คล่ืนความถี่หรือคล่ืนแฮรตเซียน เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถี่ตํ่ากว่าสามล้านเมกะเฮิร์ซแพร่กระจายในท่ีว่างโดยปราศจากส่ือนําท่ีประดิษฐ์
ขึ้น  
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 การส่งสัญญาณในระบบ AM จะส่งสัญญาณท่ีเกิดจากการผสมคลื่นเสียงเข้ากับคลื่นพาห์2โดย
สัญญาณเสียงจะบังคับให้แอมปิจูดของคลื่นพาห์เปลี่ยนแปลงไปโดยคลื่นพาห์ยังมีความถ่ีเท่าเดิมการส่ง
สัญญาณในระบบ FM จะส่งสัญญาณคล้ายกับการส่งในระบบ AM แต่จะต่างกันตรงท่ีระบบ FM จะผสม
สัญญาณเสียงไปกับคลื่นพาห์ โดยให้ความถ่ีคลื่นพาห์เปลี่ยนแปลงตามสัญญาณเสียงโดยท่ีแอมปิจูดไม่
เปลี่ยนแปลง  

ปัจจุบันหลายประเทศได้เร่ิมการออกอากาศด้วยเทคโนโลยีการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอล หรือท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไปว่า ดิจิตอลเรดิโอ ซ่ึงเป็นการแปลงการส่งสัญญาณจากระบบอนาล็อก
เป็นระบบดิจิตอล โดยการนําเอาคลื่นสัญญาณอนาล็อกท่ีมีลักษณะเป็นคลื่นซายน์แปลงเป็นสี่เหลี่ยม ในรูป
ของตัวเลขฐานสอง โดยกําหนดค่าเป็น 0 และ 1 ซ่ึงหากมีสัญญาณจะแสดงค่า 1 และไม่มีสัญญาณจะแสดง
ค่า 0 สัญญาณดิจิตอลจะเป็นสัญญาณท่ีไม่ต่อเน่ือง (แต่คลื่นซานย์จะเป็นคลื่นท่ีต่อเน่ือง) ขนาดของ
สัญญาณจะคงท่ีอยู่ระยะหน่ึงแล้วจึงเปลี่ยนค่า การเปลี่ยนค่าของสัญญาณดิจิตอลน้ันจะเปลี่ยนไปใน
ลักษณะของการเหน่ียวนําไฟฟ้าแบบเปิดหรือปิด อัตราการเหน่ียวนําทางไฟฟ้าเพื่อส่งรหัสตัวเลขฐานสอง 
เรียกว่า บิท เรต (Bit Rate) 

 
 ข้อดีของการส่งสัญญาณแบบดิจิตอล คือ สามารถส่งได้หลายรายการในแถบความถ่ีเดียวกัน  และ

ความคมชัดของเสียงท่ีปราศจากการรบกวน ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาการรบกวนกันของสัญญาณในบางพื้นท่ีท่ี
พบการซ้อนทับกันของคลื่นในการส่งสัญญาณแบบอนาล็อก การส่งสัญญาณแบบดิจิตอลน้ันสถานีวิทยุ
จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ จากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล และผู้รับก็จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ภาครับ
สัญญาณวิทยุเป็นระบบดิจิตอลเช่นเดียวกัน  

 
ปัจจุบันระบบการส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอลมี 3 ระบบ ได้แก่  
 
1. ระบบ DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus) ระบบน้ีมีคุณภาพเสียงเทียบเท่าการฟัง

จากเคร่ืองซีดี มีประสิทธิภาพสูงและประหยัด ใช้กําลังส่งน้อยกว่าแต่ครอบคลุมพื้นท่ีมากกว่าและขนาดของ
สัญญาณจะมีขนาดใหญ่ แต่ไม่มีปัญหาการรับคลื่นของสถานีท่ีติดกัน สามารถให้บริการเสริมท่ีเป็นข้อมูล
ข่าวสารอ่ืนๆ ได้ ในอนาคตประเทศไทยจะใช้ระบบน้ีในการส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอล เน่ืองจาก
ประเทศไทยจะใช้คลื่นความถ่ี VHF Band III มาใช้ในกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ซ่ึงเป็นระบบ 
DAB+ เป็นระบบเดียวท่ีรองรับการใช้คลื่นความถ่ีนี้ 

 

                                                           
2 คล่ืนพาห์ (carrier signal) คือ พลังงานไฟฟ้าท่ีมีความถี่สูงและคงท่ี รวมท้ังขนาดแอมปิจูดสูง 
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แผนผังแสดงการทํางานภาคส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง ระบบ DAB+ 

 
 

 
แผนผังแสดงการทํางานภาครับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง ระบบ DAB+ 

 
2. ระบบ DRM (Digital Radio Mondale) เป็นระบบดิจิตอลสําหรับส่งวิทยุ AM คลื่นสั้น ซ่ึงเป็น

ระบบท่ีพัฒนาดิจิตอลท่ีพัฒนาในทวีปยุโรป และเร่ิมใช้ในประเทศอิตาลีและฝร่ังเศส 
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แผนผังแสดงการทํางานการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง ระบบ DRM 

 
3. ระบบ IBOC (In Band On Channel) หรือเรียกว่าการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ

ดิจิตอลบนย่านความถ่ีกลาง ซ่ึงเป็นระบบท่ีสหรัฐอเมริกาใช้ในปัจจุบัน เหตุท่ี FCC เลือกระบบ IBOC ใน
การส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอลของสหรัฐอเมริกา เพราะผลการทดสอบของ NRSC (National Radio 
System Committee) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีกําหนดมาตรฐานในกิจการวิทยุของสหรัฐอเมริกา กอรปกับ
ความเห็นของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเห็นว่า IBOC เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมในการดําเนินกิจการ
กระจายเสียงในระบบดิจิตอลท้ังในช่วงความถ่ี AM และ FM 

เม่ือปี ค.ศ. 2002 FCC ได้อนุมัติให้สหรัฐอเมริกาใช้ IBOC (In Band On Channel) ในการส่ง
สัญญาณวิทยุ AM และ FM ในระบบดิจิตอล ระบบ IBOC เป็นระบบการส่งสัญญาณดิจิตอลท่ีถูกพัฒนาโดย 
iBiquity Digital Corporation ซ่ึงใช้ความถ่ี AM และ FM ท่ีใช้ในการส่งสัญญาณอนาล็อกในปัจจุบันส่ง
สัญญาณดิจิตอลควบคู่กัน  

กรณีการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล FCC ได้คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะของประชาชนในสหรัฐ
ด้วยเช่นกัน โดยจะเห็นได้จากรายงานและคําสั่งของ FCC ว่าด้วยการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลฉบับท่ี
สอง เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2007 FCC ได้กําหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในท้องถ่ินต้องส่งสัญญาณวิทยุ
ในระบบดิจิตอล และจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน ท้ังในด้านความสะดวกในการรับฟัง
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล FCC จึงได้วางแผนโปรแกรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงต้องปฏิบัติ โดยเน้นว่าโปรแกรมท่ีออกอากาศดังกล่าวจะต้องตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และจะต้องเป็นท่ีสนใจของคนในชุมชน 
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หากพิจารณาถึงสาเหตุสําคัญท่ีสหรัฐอเมริกาจะต้องคิดค้นเทคโนโลยีใหม่น้ัน ก็เพื่อทดแทนการส่ง
สัญญาณแบบเดิม เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาส่งกระจายเสียงในแบบ AM มานาน ซ่ึงคุณภาพของสัญญาณไม่ดี 
รวมถึงการท่ี AM มีความยาวคลื่นมาก เม่ือเดินทางไปกระทบสิ่งกีดขวางจึงทําให้แอมปิจูดของคลื่นลดลง
อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้สัญญาณท่ีได้รับมีคลื่นรบกวนมาก เกิดการหายของคลื่น อีกท้ังการท่ีไม่ได้กําหนดให้
มีช่องว่างระหว่างความถ่ีท่ีอยู่ติดกันหรือ Guard Band ทําให้การส่งแบบ AM เกิด Sideband Overlap 
หรือการเกิดการรบกวนกันเอง ทําให้คลื่นเสียงมีคุณภาพท่ีแย่ลงซ่ึงการรบกวนลักษณะเช่นน้ีเกิดข้ึนได้ใน
เวลากลางวันซ่ึงคลื่น AM จะมีลักษณะเป็นคลื่นดิน3 (Ground Wave) และเวลากลางคืนท่ีคลื่น AM จะมี
ลักษณะเป็นคลื่นฟ้า4 (Sky Wave) 

คุณสมบัติเด่นของระบบ IBOC คือ สามารถส่งสัญญาณแบบดิจิตอลเพียงอย่างเดียว และสามารถ
ออกอากาศสัญญาณอนาล็อกควบคู่ไปสัญญาณดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบหรือท่ีเรียกว่า Hybrid โดยการส่ง
สัญญาณดิจิตอลในระบบ Hybrid จะส่งสัญญาณผ่าน Sidebands5 ด้านบนและด้านล่างของ AM หรือ FM 
และจะส่งสัญญาณดิจิตอลไปพร้อมกันกับการส่งสัญญาณอนาล็อกในช่วงความถ่ี AM และ FM โดย
สัญญาณดิจิตอลดังกล่าวจะถูกเข้ารหัสส่งโดยใช้ความถ่ีหลากหลายส่วน (OFDM6 : Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing) ซ่ึงการเข้ารหัสในลักษณะดังกล่าวน้ีจะเป็นการลดปริมาณข้อมูล
ดิจิตอลและเป็นการเพิ่มคุณภาพเสียงท่ีส่งให้มีคุณภาพสูงข้ึนด้วย  

 
รูปแบบการออกอากาศ (Service Mode) ของระบบ IBOC ท้ังสิ้น 4 รูปแบบ คือ  

� Hybrid service mode: MA1 
� Hybrid service mode: MA2  
� All Digital service mode: MA3 
� All Digital service mode: MA4  
โดยท่ีรูปแบบการออกอากาศ MA1 และ MA2 จะใช้ในกรณีท่ีต้องการออกอากาศรายการใน

ระบบดิจิตอลควบคู่กับระบบอนาล็อก โดยใช้ช่องความถ่ีเดียวกันในการส่งสัญญาณ แต่คุณภาพรายการท่ีส่ง
สัญญาณในรูปแบบ MA1 จะมีคุณภาพสัญญาณตํ่ากว่า MA2 ในขณะท่ีรูปแบบ MA1 จะมีความทนทาน
ของสัญญาณดีกว่า กล่าวคือ สามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่า 

กรณีการออกอากาศในรูปแบบ MA3 และ MA4 จะเป็นการส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลเพียง
อย่างเดียว ซ่ึงใช้ในกรณีท่ีเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างระหว่าง MA3 และ MA4 
คือ MA3 จะมีคุณภาพสัญญาณท่ีด้วยกว่า MA4 แต่จะมีความสามารถในการส่งสัญญาณไกล และครอบคุ
ลมพื้นท่ีได้มากกว่า MA4 
                                                           
3 คล่ืนดิน คือ คล่ืนท่ีวิ่งไปตามแนบราบระดับพื้นดินจากสถานีส่งถึงผู้ฟังเป็นแนวเส้นตรงปกติ 
4 คล่ืนฟ้า คือ คล่ืนท่ีวิ่งขึ้นไปกระทบบรรยากาศช้ันไอโอโนสเฟยีร์ แล้วสะท้อนกลับลงมายังผู้ฟัง 
5 Sideband คือ กลุ่มของยา่นความถี่ที่ใกล้เคียงกับความถี่ของคล่ืนพาห์ ซ่ึงเป็นผลจากการผสมสัญญาณ (Modulation)  
6 OFDM คือ การทํามัลติเพล็กซ์สัญญาณหลายๆ สัญญาณ หรือการแบ่งช่องสัญญาณด้วยความถี ่
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การทํางานในภาพรวมของ IBOC  

 
แผนผังแสดงการทํางานภาพรวมการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสยีง ระบบ IBOC 

 
การทํางานจะเร่ิมจากการนําสัญญาณเสียงต้นฉบับมาเข้ารหัส บีบอัด ประมวลผลจนกระท่ังได้

สัญญาณท่ีย่านความถ่ีวิทยุ หรือ RF (Radio Frequency) เพื่อส่งออกอากาศ 
สัญญาณ Main Program Service (MPS) Audio จะถูกแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็น

ดิจิตอล โดยการป้อนสัญญาณ Audio เข้าสู่ Audio Source Coding and Compression ในขณะท่ีแปลง
สัญญาณเป็นดิจิตอลน้ันจะถูกบีบอัดสัญญาณให้มีขนาดเล็กลง ส่วนสัญญาณ Supplemental Program 
Service (SPS) Audio จะถูกแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอลละบีบอัดสัญญาณด้วย Audio subsystem อีกชุด
หน่ึงแยกจากกัน 

MSP และ SPS จะประกอบด้วย Audio และ Data ในการประมวลผลข้ันแรกจึงจําเป็นท่ีต้อง
แยกสองส่วนน้ีออกจากกัน เพราะจะต้องทําการแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอล บีบอัดสัญญาณ และจัดให้อยู่ใน
รูป Packet หลายๆ packet โดยมีโครงสร้างของ Packet ตามมาตรฐานของ IBOC แต่ Data จะถูกส่งตรง
เข้าสู่การประมวลผลท่ี Transport โดยตรง จากน้ันจะทําการรวม Data transport และ Audio 
transport จัดเรียงเป็น Packet ท่ีมีท้ังสองส่วนบรรจุอยู่ ต่อมา Packet ท้ังหมดจะถูกจับมารวมกันเป็น
สตีมข้อมูลยาวๆ ในภาค Service Multiplex เพื่อป้อนเข้าสู่ RF/Transmission Subsystem 
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RF/Transmission subsystem ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี  
 
ส่วนท่ี 1 จะทําการประมวลสัญญาณดิจิตอลท่ีได้รับมาโดยการป่ันสัญญาณ (Scrambling) 

การเข้ารหัสสัญญาณ (Channel Coding) และการสลับข้อมูล (Interleaving) เพื่อให้สัญญาณกันต่อการ
รบกวน  

ส่วนท่ี 2 กระบวนการทํา OFDM ซ่ึงเป็นรูปแบบการทํา Frequency Division Multiplex 
รูปแบบหน่ึง 

ส่วนท่ี 3 ทําหน้าท่ีเตรียมสัญญาณสําหรับการส่งออก ซ่ึงประกอบด้วยการ Modulation 
ระหว่างสัญญาณอนาล็อกท่ีถูกหน่วงเวลารอไว้เข้ากับสัญญาณดิจิตอลระบบ IBOC เพื่อออกอากาศให้ผู้ฟัง
รับฟังได้ท้ังสองระบบ      

 
การส่งสัญญาณด้วยระบบ IBOC กรณีผู้รับมีเคร่ืองรับรุ่นเก่าก็สามารถรับสัญญาณอนาล็อกได้ และ

ในกรณีท่ีมีเคร่ืองรับรุ่นใหม่ก็สามารถรับท้ังสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอลได้ คุณภาพของสัญญาณ
ดิจิตอลระบบ IBOC ในช่วงความถ่ี FM น้ันมีคุณภาพใกล้เคียงกับคุณภาพซีดี (CD) ซ่ึงก็มีคุณภาพใกล้เคียง
กับการส่งสัญญาณ FM แบบอนาล็อกในปัจจุบัน จึงทําให้ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
ดิจิตอลน้ันน้อยมาก  

 
บริษัท iBiquity Digital Corporation จะพัฒนาระบบ IBOC มาสู่ระบบ HD Radio (High 

Definition Radio) ซ่ึงเป็นระบบท่ีสามารถใช้กับเคร่ืองส่ง AM และ FM ท่ีมีอยู่เดิมได้ และสามารถส่ง
สัญญาณในระบบ Analog ได้ ระบบ HD Radio สามารถส่งสัญญาณดิจิตอลท่ีมีคุณภาพสูง ในขณะท่ีเคร่ือง
ท่ีใช้ในภาครับมีราคาไม่แพง แต่ระบบน้ีจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้แก่บริษัท iBiquity Digital Corporation  

 
iBiquity Digital Corporation เป็นบริษัทท่ีพัฒนาระบบ IBOC และ HD Radio ของ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือได้ว่าเป็นบริษัทท่ีมีความสําคัญในการเปลี่ยนผ่านจากการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
ระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล โดยได้พัฒนาระบบ IBOC ท่ีสามารถส่งสัญญาณได้ท้ังในระบบอนาล็อก
และดิจิตอลข้ึนมาก่อน และพัฒนาต่อมาจนเกิดระบบ HD Radio   
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ภาพหน้าเวบไซต์ของ iBiquity.com ท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับวิทยุดิจิตอล 
ในระบบ IBOC และ HD Radio ของสหรัฐอเมริกา 
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Transition to Digital Television

Broadcasting Market in Thailand

Portion of Television Service in Thailand

Terrestial (free TV) 46

Non-use frequency 54

54%

46%

The Problems of ATV in Thailand

• The problems of signal

– Unstable signal

– Coverage area not cover all the household

• Few players in market

• Ineffiency frequency using

• Non pluralism content.

Digital Broadcasting

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

SI, MHP, Teletext,
Subtitling, audio

HD1 S1 S2HD2

1 Band (8 MHz)

• Spectrum Efficiency 

– 1 Spectrum band =8 MHz

– Analog TV

• Only one channel

– Digital TV (DVB-T)

• SDTV = 8-10 channels or HDTV = 2 channels + SDTV = 2 channel 

– 1 Multiplex : 24 Mbps (64QAM, code rate 2/3)

Why Digital TV

• Solve the ATV’s problem

• Mandated by the Laws

– The Constitution 2007 provided that the NBTC have to 
allocate 20 % of frequencies to the community 
service.

– The Organization Act A.C. 2010 provide that the NBTC 
has to allocated the frequencies at least 20% for the 
public use.

• International Treaty
– Asean Community   (agreement to ASO in 2020)

The consumer’s benefits

The NBTC expect to see that the DTV will… 

�Resolve the ATV’s problems especially, the 

unstable of the analogue frequencies. 

�Create the alternative information access for 

the consumers.
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The industry’s benefits

The NBTC expect to see that the DTV will…

�Create the new service providers in the 
market to prevent the anti-competitive 
conduct or unfair competition in broadcasting 
service.

�From 6 providers to 54 providers in the market.

�Strengthen the competition in the market. 

�Decrease the cost in running the business 

�Value chain 

New broadcasting landscape

Content 

Creator
Service Network

Pay TV 

only
Facility

Device

Creator

Content

Creator
Station

Device

Creator

Analogue Broadcasting 

Digital Broadcasting 

The Roadmap of Digital TV transition

• Plan & set the clearly policy.

– Learn the experiences from the other countries.

– Nearly discuss with the stakeholders in the market.

• The operators 

• The consumers

• The related industries (e.g. TV suppliers etc.)

• The related agencies. (e.g. government sectors)

By set the sub-committee which combined by the 
representative of all the stakeholder.

The Roadmap of Digital TV Transition

• implement the plan and policy in the form of 

the Notification

– To affirm the stakeholders and the industries all 

about the Regulator’s Policy. 

• The Broadcasting Master Plan (4/4/2012)

• The Transition to Digital TV Plan (21/12/2012)

– The technical standard 

– The time period (e.g. switchover – switch off)

Broadcasting Master Plan 

Strategy 1 Granting license for broadcasting services 

Strategy 2
Regulating broadcasting business for socio-economic benefit 
and national security 

Strategy 3
Protecting consumers from being inappropriately exploited by 
broadcasters

Strategy 4 Promoting consumers’ rights and freedom of communication

Strategy 5 Improving quality of broadcasters

Strategy 6 Promoting digital switchover

Strategy 7 Developing organizational management system

11

Transition Periods

• The DTV 
provider.

• Devices

start

• Simulcast

• Devices

Transition

ASO

The consumer’s education : Step by step

2013 (TH) --- 2015 (Asean)-----------------------------------------2020
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The Challenges

• The Consumer’s adoption

– The telegraph vs the social media

– The letter vs the e-mail

• The operator’s survival

• People awareness and literacy

– Easy to install and use

– Affordable  

The American lesson learn

• The Must Carry & DTV 

– The “Must Carry Rule” provide that the principle : 

the Free TV must be accessed via all platforms 

• The Free TV has to transmit the signal to the air.

• The non-use frequencies operator has the duty to carry 

the signal of Free TV to serve their consumer.

• No fees or compensations but subjects to the relevance 
laws and regulations. (e.g. copyright)

Set up the Standard

• The NBTC selected to use “DVB T2” for the 

DTV’s system : not the industries.

– Inform the Government

– The Memorandum with the ASEAN Countries.

– Declare to the relevance industries.                        
(e.g. DTV importer)

Devices

• New receiver?

• Set Top Box?

• Affordable? 

– Coupon 700 Baht per household (22 millions H. * 700 
Baht = 15,400 M. (starter price of FQ 
auction/household)

– The decreasing of devices price in few years according 
to the developing of technology.

• The old receivers?

– The electronic waste

• The DTV’s transition in Thailand will kick off in 

January 2014 (early the plan)

• NBTC expects that the transition can go well 

with the least problems.

Conclusion
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USA

• 10% TV households in terrestrial

• Use frequency for broadband services

Thailand

• 40% TV households in terrestrial

• Not enough frequency for broadcasting operators 
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Strategy 2: Spectrum Refarming

Spectrum refarming with the puspose for re-assigning or improving 
spectrum utilization is categorized as follows:

2.1 Government agencies and state enterprises, who allow the use of 
assigned spectrum by other party by means of legitimate permission, 
concession or contract;

2.2 Legitimate spectrum licensees with clearly specified period of use

2.3 Legitimate spectrum licensees with unspecified period of use     

the spectrum plan will require state agencies to 

return their radio frequencies with no expiration 

date within 5 years, TV frequencies within 10 years
and telecom frequencies within 15 years. Those 
spectra operating under state-agency concessions 
will be returned once the concession terms expire

Concession Refarming Return Period

Ch3 - 2020 - 7

Ch5 owner 2013-2018 5

Ch7 - 2022 - 7

Ch9 owner 2013-2018 5

Ch11 owner 2013-2018 5

Thaipbs licensing 2013-2516 3

By Follow Act on NBTC to Assign Radio Frequency and to Regulate the 

Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010) 

section 83

The NBTC shall specify the exact duration for the 
frequency assignees, or frequency users to return the 
frequencies for reassignment or improvement as 
specified in the Spectrum Management Master Plan …
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 - Set timeline to refarm spectrum.  

- Types of radio broadcaster should be clarified as 
Business/Public/Community radio
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COPYRIGHT 2013 NBTC

Team members

• Miss Sakonpa Prachuabmoh

• Miss Natchaya Taweewitchakreeya

• Mr. Phisit Pungvora-asn

• Mr. Peerapat Phaholvech

• Mr. Worawiwat Junrattanasiri

• Mr. Pongsak Panichkornkul

Guideline

• US Scenario on Auction

• Thailand Scenario on Auction

• Thailand’s Broadcasting Development

• Digital Broadcasting License

• Current Status in Thailand

• Service License Framework

US Scenario

COPYRIGHT 2013 NBTC

• Spectrum Crunch (US mobile data)

• Over the air viewing (less than 10% of households)

• Spectrum for telecommunications use is needed�
Broadcast Incentive auction

Thailand’s Broadcasting Development

• 1st generation: Black & white television 

(1947-1967)

• 2nd generation: Color TV (1967-2012)

• 3nd generation: Digital TV (2013)

COPYRIGHT 2013 NBTC

Thailand Scenario

There are 2 types of License

• For Frequencies usage license ( Free TV. / 

terrestrial tv. ) 

• For Non- Frequencies usage license ( Cable 

and satellite / IPTV )  
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Thailand Scenario

• Terrestrial TV  (Free TV, 6 Channels)� viewers 

8.7 million households (46%) 

• Satellite/cable (Free TV, 6 Channels + extra 600 

channels) � 10.3 million households (54%)

• IPTV (Internet Protocol Television)

COPYRIGHT 2013 NBTC

Digital Broadcasting License

Application

Future
COPYRIGHT 2013 NBTC

Network License

Facility License

Service License

Public / Community/ Business purpose

Current Status

• Non frequencies usage license

�Granted 350 licenses  � Cable operators

780 licenses � Satellite operators

4 licenses � IPTV operators

COPYRIGHT 2013 NBTC

DVB T- 2 Trail Period 

• We operate with existing Free TV. ( Channel 5 

and Channel 6 ( TPBS) incorporate with 

Channel 9 

• Test Trail Signal in 2 prominent cities ( Bangkok 

and Chaing Mai ) 

• Type approval Class-A  (S-Doc) for the receiver 

of TV and Set-Top Box 

Service License Framework

• Public Service  Channel 

• Community  Service Channel 

• Commercial  Service Channel                    

Beauty contest

COPYRIGHT 2013 NBTC

Commercial Service License � Auction

�24 channels 

• 3 channels � Kids & family

• 7 channels � News

• 7 channels � Variety SD

• 7 channels � Variety HD

Rules: 

- One player is allowed to have only one channel per category.

- One player is not allowed to have both news and HD channel 

simultaneously.

COPYRIGHT 2013 NBTC
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Timeframe

COPYRIGHT 2013 NBTC

Major Challenges and Barriers for 

Implementation

• Politics

• Digital TV adoption

• Education program for digital TV adoption

• Network capacity and coverage

COPYRIGHT 2013 NBTC

Q & A

COPYRIGHT 2013 NBTC
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�Background

�Why do we need Digital Radio

�Challenge

�Standard issue

40 Millions people

 

Owner
Metropolitan Provincial

Total
 AM FM AM FM

1 The Bureau of The Royal House 1 1 - - 2

2 Public Relation Department 5 6 55 81 147

3 MCOT 2 7 - 54 63

4 Ministry of Defenses 1 1 1 - 3

5 Royal Thai Armed Force 1 2 6 5 14

6 Royal Thai Army 12 12 66 37 127

7 Royal Thai Navy 1 3 6 11 21

8 Royal Thai Air force 3 1 15 17 36

9 Royal Thai Police 2 1 5 36 44

10 Ministry of Foreign 1 - - - 1

11 Ministry of Agriculture and Cooperatives 1 - - - 1

12 Ministry of Education 1 2 - - 3

13 Office of Higher Education Commission 2 1 3 6 12

14 NBTC 2 2 4 4 12

15 The Meteorological Department 1 - 0 5 6

16 Department of Fisheries - - 1 3 4

17 Marine Department - - - 1 1

18 Bangkok 1 - - - 1

19 Parliament 1 1 - 14 16

20 Special Task Royal Thai Army - - 11 0 11

Total 38 40 173 274 525

10,000

Stations
!

� Spectrum is public resources (Constitution)
◦ Misinterpretation of Freedom of  Expression 

� 10,000 pirate radio stations

� Full capacity for analogue radio is 1,500 
stations

� There are currently 525 radio stations in 
Thailand (FM / AM)

� Which causes high interference among 
stations and between aviation communication

� Educate “Freedom of Expression”

� Technological advancement 
instead of law 

�As pirate stations are linked with 
politics and too prevalent. 

�Digital radio is the answer!!
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� For Industry Groups

- Respond to the high demand for the 
use of spectrum

- Business Certainty
-Regulation & Commercial 

� For Consumers

- Respond to various tastes

- Variety of Content
-Music info, ad hoc program, etc. 

- Variety of Services and Applications
-Weather forecast, emergency warning, traffic 
report etc. 

� Entrepreneurs under the same standard 
and regulation (regulatory clarity)

� Spectrum planning
◦ Band Plan Command and Control

� Consumer Educational Plan

� Copyright e.g. payola

� Competition, diversity, localism

Digital Radio Standard

Band I Band II Band III

Digital Radio  is hereExisting Station Others service

Digital Radio Standard

AM/FM

VHF Band III
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� 1. Mr.Pasu Srihirun

� 2. Miss Chatuporn Prommacharn

� 3. Miss Pukchanok Pattanatabud

� 4. Miss Kanthima Wutthichat

� 5. Miss Chaloylux Rittimongkol

� 6. Miss Wilaiphon Thalang
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