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สิงหาคม 2556
บทความชิ ้นนี ้จะอธิบายถึงประเด็นด้ านใบอนุญาตการให้ บริ การโครงข่ายทีวดี ิจิตอล ซึง่ ถือเป็ นชิ ้นส่วนสาคัญต่อแผนการ
ผลักดันทีวีดิจิตอลของ กสทช. โดยจะกล่าวถึงทังในประเด็
้
นทางด้ านเทคนิคเพื่อให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจหน้ าที่ของอุปกรณ์ multiplex
หรื อ Mux รวมถึงกฎเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตการให้ บริ การโครงข่ายดิจิตอลของ กสทช. ด้ วย

Multiplex กับการส่ งสัญญาณโทรทัศน์
การแพร่สญ
ั ญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิม ไม่วา่ จะเป็ นผ่านอากาศ (terrestrial) เคเบิล หรื อดาวเทียม สัญญาณ
โทรทัศน์แบบแอนะล็อกจะถูกส่งผ่านตัวกลางโดยไม่ผา่ นการบีบอัดใดๆ ดังนันในความถี
้
่ยา่ นหนึง่ ๆ (ความกว้ าง 6-8MHz) จะ
มีสญ
ั ญาณโทรทัศน์เพียงช่องเดียวเท่านันที
้ ถ่ กู ส่ง การรับสัญญาณจึงตรงไปตรงมา อยากรับคลืน่ ของช่องใดก็หมุนไปยังความถี่
ของช่องนัน้
Channel 1

Channel 2
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การส่งสัญญาณภาพในระบบทีวแี อนะล็อกเดิม
ปั ญหาของการแพร่สญ
ั ญาณแบบไม่บีบอัดคือสิ ้นเปลืองช่วงความถี่มาก เพราะหนึง่ ช่วงความถี่สามารถส่งได้ เพียงช่องเดียว ไม่
เพียงพอต่อความต้ องการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ยคุ ใหม่
การแพร่สญ
ั ญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั แบบใหม่จึงแก้ ปัญหานี ้ โดยบีบอัดสัญญาณโทรทัศน์ให้ มีขนาดเล็กลง และจับ
สัญญาณโทรทัศน์หลายๆ ช่องมา “มัดรวม” ให้ อยูใ่ นคลืน่ ความถี่ชดุ เดียวกัน คลืน่ ที่สง่ ออกไปจึงประกอบด้ วยสัญญาณ
โทรทัศน์หลายช่องรวมกัน ช่วยประหยัดความกว้ างของสัญญาณลงได้ มาก
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Spectrum 1
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Channel 2

การส่งสัญญาณภาพในระบบทีวดี ิจิตอล
สัญญาณโทรทัศน์หลายช่องที่ถกู มัดรวมกันในคลืน่ ความถี่เดียว โดยอุปกรณ์ที่ใช้ รวมสัญญาณโทรทัศน์หลายๆ ช่องเข้ าด้ วยกัน
เป็ นคลืน่ ชุดเดียวเรี ยกว่า “multiplex” (หรื อในบางประเทศเรียกว่า “sub-channel”) โดยตัวอุปกรณ์อยูท่ ี่ฝั่งเสาส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ และเมื่อต้ องการรับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทลั ก็ต้องมีอปุ กรณ์ถอดรหัสสัญญาณแยกกลับเป็ นช่องย่อยๆ ซึง่ ในเชิง
เทคนิกเรียกว่า “demultiplex” โดยจะอยูใ่ นกล่องเซ็ตท็อปหรื อมาพร้ อมกับเครื่ องรับโทรทัศน์บางรุ่นอยูแ่ ล้ ว
บทความนี ้จะสนใจเรื่ อง multiplex หรื อ “mux” ในฝั่ งของการส่งสัญญาณเท่านัน้

ตัวอย่างการใช้งาน Multiplex ในสหราชอาณาจักร
กิจการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรถูกกากับโดย Ofcom1 ซึง่ ปั จจุบนั เปลีย่ นมาเป็ นทีวีระบบดิจิทลั ทังหมดแล้
้
ว การกระจาย
สัญญาณโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรใช้ โครงข่ายทังหมด
้
6 โครงข่าย (multiplex จานวน 6 ชุดหรื อ 6 ความถี่) ได้ แก่
หมายเลข 1, 2, A, B, C, D
หน่วยงานกากับกิจการโทรทัศน์ของอังกฤษ (ITC ซึง่ ภายหลังถูกยุบรวมกับ Ofcom) ได้ จดั สรร multiplex 3 ชุดแรกให้ กบั
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิม และเปิ ดประมูล multiplexer 3 ชุดหลังให้ ผ้ ปู ระกอบการรายอื่นๆ มาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์2 สิทธิการใช้ งาน multiplexer ของสหราชอาณาจักรในปั จจุบนั คือ


Mux 1 (ชื่อ BBC A) เป็ นของสถานี BBC ที่ได้ มาจากการจัดสรรในยุคแรก



Mux 2 (ชื่อ D3+4) เป็ นการใช้ ร่วมกันของสถานี ITV, Channel 4, Channel 5



Mux A (ชื่อ SDN) เป็ นการใช้ งานของบริ ษัท SDN ให้ บริ การช่องทีวีเอกชนอื่นๆ ทังแบบดู
้
ฟรี และแบบเสียเงิน



Mux B (ชื่อ BBC B) เป็ นของ BBC ทีป
่ ระมูลเองในภายหลัง ปั จจุบนั ให้ บริ การช่อง HD ของ BBC เองและทีวีรายอื่น



Mux C (Arqiva A) เป็ นของบริ ษัท Arqiva ที่ประมูลชนะ ให้ บริ การช่องทีวเี อกชนอื่นๆ ทังแบบดู
้
ฟรี และแบบเสียเงิน



Mux D (Arqiva B) เป็ นของบริ ษัท Arqiva ที่ประมูลชนะ ให้ บริ การช่องทีวเี อกชนอื่นๆ ทังแบบดู
้
ฟรี และแบบเสียเงิน

รูปแบบของสหราชอาณาจักรใช้ วธิ ีจดั สรร
multiplex ให้ ผ้ ป
ู ระกอบการแต่ละราย
ไปใช้ ประโยชน์จากการกระจายสัญญาณ
กันเอง ดังนัน้ multiplex แต่ละชุดจึงมี
จานวนช่องไม่เท่ากัน และผู้ประกอบการ
บางรายยังนาไปใช้ สง่ สัญญาณวิทยุแบบ
ดิจิทลั ด้ วย
Multiplex กลุม
่ BBC A, BBC B, D3+4

ถือเป็ นการกระจายสัญญาณเพื่อบริ การ
สาธารณะ มีโครงข่ายทีค่ รอบคลุมที่สดุ
(26.8 ล้ านครัวเรื อน) ในขณะที่
ตัวอย่าง การจัดสรรช่องสัญญาณใน Mux BBC A (ภาพจาก ukfree.tv)
multiplex กลุม
่ SDN, Arqiva A,
Arqiva B เน้ นให้ บริ การเชิงพาณิชย์ ความครอบคลุมของสัญญาณไม่เท่ากับกลุม
่ แรก (19.8 ล้ านครัวเรื อน)
1

http://www.ofcom.org.uk
Digital terrestrial television in the United Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_terrestrial_television_in_the_United_Kingdom
2

นิยาม “มัลติเพล็กซ์” ของ กสทช.
จาก ประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิม่ เติมในส่วนการให้ บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้ คลืน่
ความถี่ภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2556 ได้ ให้ นิยามของคาว่า “มัลติเพล็กซ์” ไว้ วา่
“มัลติเพล็กซ์” หมายความว่า โครงข่ายตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่
รวบรวมบริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ หรื อบริ การสัญญาณอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อส่งหรื อถ่ายทอดผ่านช่องสัญญาณ
เดียวพร้ อมกัน

ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายและมัลติเพล็กซ์
กสทช. มีประกาศทีเ่ กี่ยวข้ องกับโครงข่ายและการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลทังหมด
้
4 ฉบับ ได้ แก่
1.

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ บริการโครงข่ ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.
2555

2.

3.

4.

กล่าวถึงการให้ ใบอนุญาตด้ าน “บริ การโครงข่าย” สาหรับวิทยุหรือโทรทัศ์ในภาพรวม
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล พ.ศ. 2555
กล่าวถึงย่านความถี่และข้ อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับการกระจายสัญญาณดิจิตอล รวมถึงตาแหน่งของเสาและ
จานวน-ความถี่ของมัลติเพล็กซ์
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่ วนการให้ บริการโครงข่ ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้ คลื่นความถี่ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล พ.ศ. 2556
เป็ นข้ อกาหนดเพิ่มเติมของการให้ ใบอนุญาตโครงข่ายทีวดี ิจิตอล เน้ นในแง่พื ้นทีใ่ ห้ บริ การ และการออกใบอนุญาต
โครงข่ายให้ หน่วยงานของรัฐเดิม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้ บริการโทรทัศน์ ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556
กล่าวถึงกระบวนการเลือกใช้ บริ การมัลติเพล็กซ์ของผู้ชนะการประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

รายละเอียดของใบอนุญาตเรื่ องโครงการทีวีดจิ ิตอล สามารถแยกย่อยตามประกาศแต่ละฉบับได้ ดงั นี ้
1) ประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ.
2555

ประกาศฉบับนี ้กาหนดเงื่อนไขของ “ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อกิจการโทรทัศน์สาหรับให้ บริ การโครงข่าย
กระจายเสียงหรื อโทรทัศน์” ทังในแง่
้
เงื่อนไขการประกอบกิจการ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต และกระบวนการคัดเลือกผู้
ขอรับใบอนุญาต

นิยามของบริ การโครงข่าย
ประกาศได้ นิยาม “บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์” (infrastructure) ไว้ ดงั นี ้
“การให้ บริ การโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์” หมายความว่า การให้ บริ การระบบเชื่อมโยงของกลุม่ เครื่ องส่งหรื อ
ถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรื อภาพที่ใช้ ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรื อรายการจากสถานีไปยังเครื่ องรับ ไม่วา่ จะโดย
สือ่ ตัวนาทีเ่ ป็ นสาย คลืน่ ความถี่ แสง คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า หรื อสือ่ ตัวนาใด
ซึง่ คานิยามจะแตกต่างไปจาก “บริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์” (ผู้ประกอบการสถานี)
“การให้ บริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์” หมายความว่า การประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์เพื่อให้ บริ การ
การส่งข่าวสารสาธารณะหรื อรายการไปยังเครื่ องรับที่สามารถรับชมหรื อรับฟั งการให้ บริ การนันๆ
้ ได้ ไม่วา่ จะส่งโดย
ผ่านระบบคลืน่ ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ า หรื อระบบอื่นระบบใดระบบหนึง่ หรื อหลายระบบ
รวมกัน หรื อการให้ บริ การอื่นทานองเดียวกันทีค่ ณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นกิจการกระจายเสียงหรื อกิจการโทรทัศน์

อายุของใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อกิจการโทรทัศน์สาหรับให้ บริ การโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ มีอายุไม่เกิน
15 ปี

กระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ บริ การโครงข่าย ต้ องยื่นแผนต่อ กสทช. ทังหมด
้
3 ประเภท คือ






ข้ อมูลแผนประกอบกิจการ แผนบริ การโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ที่สามารถสะท้ อนถึงวัตถุประสงค์ของ
การให้ บริ การ ขอบเขตพื ้นที่ในการให้ บริ การ คุณภาพของการให้ บริ การ นโยบายการตลาดหรื อการแข่งขัน ตลอดถึง
แนวทางการพัฒนาการให้ บริการ แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้ บริ การหรื อการรับเรื่ องร้ องเรี ยนจากผู้ใช้ บริ การ
แผนการลงทุนและแผนการจัดหาเงินทุน แสดงแหล่งทีม่ าของการจัดหาเงินทุน ความรู้ความเชี่ยวชาญของ
ผู้บริ หาร สมมุติฐานในการจัดทาแผน ปั จจัยเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อแผน และแนวทางการพัฒนากิจการ
ข้ อมูลด้ านเทคนิคและเทคโนโลยี สถาปั ตยกรรมโครงข่าย (Network Architecture) และ ขอบเขตพื ้นที่การ
ให้ บริ การโครงข่าย

ปัจจัยการพิจารณาผูร้ ับใบอนุญาตของ กสทช.
ให้ สานักงาน กสทช. พิจารณาจาก


วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ ความต้ องการของผู้บริ โภคในเขตพื ้นที่ที่จะให้ บริ การ ตลอดจนประโยชน์ตอ่
ผู้บริ โภค ผู้ใช้ บริ การ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ความมัน่ คงของรัฐ และประโยชน์
สาธารณะอื่น











ความสามารถในการบริ หารจัดการ พร้ อมฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานที่มนั่ คง สามารถดาเนินธุรกิจได้
ต่อเนื่อง
ความเหมาะสมและสอดคล้ องของแผนการลงทุน กับแผนการให้ บริ การ ซึง่ จะเอื ้อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ศักยภาพในการจัดหาแหล่งเงินทุนมารองรับการดาเนินการ ตามแผนการลงทุนทังในภาวะปกติ
้
และในภาวะที่อาจ
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
แผนการด้ านเทคนิคทีม่ ีความสมเหตุสมผล สอดรับกับแผนการให้ บริ การ ซึง่ จะก่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ศักยภาพในการติดตังโครงข่
้
าย รวมถึงในการดาเนินการอื่นใดให้ ได้ ตามแผนการดาเนินงานที่นาเสนอ

จากนันให้
้ ระดับของ คณะกรรมการ กสทช. พิจารณาจากปั จจัยข้ างต้ น และบวกกับประโยชน์สาธารณะ การแข่งขันเสรี อย่าง
เป็ นธรรม การบริ การโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคม การใช้ ประโยชน์โครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ รวมถึงการเข้ าสูต่ ลาดของผู้ประกอบการรายใหม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิสาหกิจขนาดกลางหรื อขนาดย่อม และการกระจาย
ประโยชน์อย่างเป็ นธรรม รวมทังการลดมาตรการกี
้
ดกันการเข้ าสูต่ ลาด

เงื่อนไขที่ผรู ้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิ











ต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมร้ อยละ 2 จากรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่าย และส่งเงินเข้ ากองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ร้ อยละ 2 จากรายได้ ก่อนหัก
ค่าใช้ จา่ ย
ใบอนุญาตเป็ นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้ รับใบอนุญาต จะโอนแก่กนั มิได้ ต้ องประกอบกิจการด้ วยตนเอง
ผู้รับใบอนุญาตต้ องเริ่มดาเนินการเพื่อให้ บริ การตามที่ได้ รับใบอนุญาตตามแผนการบริ การและแผนการลงทุน แต่
ทังนี
้ ้ต้ องไม่เกินสองปี นับแต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตต้ องให้ บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์แก่ผ้ รู ับใบอนุญาตรายอื่นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
ลักษณะเป็ นการเลือกปฏิบตั ิหรื อกีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ในกรณีที่โครงข่ายไม่สามารถรองรับได้ ผู้รับ
ใบอนุญาตต้ องชี ้แจงเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าวให้ คณะกรรมการพิจารณา
ผู้รับใบอนุญาตต้ องจัดทาข้ อเสนอการใช้ หรื อเชื่อมต่อโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ให้ คณะกรรมการเห็นชอบ
และเผยแพร่ตอ่ สาธารณะเพื่อให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตรายอื่นสามารถพิจารณาก่อนเข้ าใช้ หรื อเชื่อมต่อโครงข่ายนัน้
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้ าที่สง่ ผ่านสัญญาณการให้ บริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ที่เป็ นการทัว่ ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติวา่ ด้ วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่
กิจการโทรทัศน์ที่ให้ บริ การเป็ นการทัว่ ไป (Must Carry) หรื อตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

2) ประกาศ กสทช. เรื่ อง แผนความถี่วท
ิ ยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2555

ประกาศฉบับนี ้กาหนดคุณสมบัตทิ างเทคนิคของผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอล โดยมีเนื ้อหาที่สาคัญดังนี ้

จานวนเขตบริ การ
กาหนดให้ มีเขตบริ การจานวน 39 เขตบริ การ ซึง่ ประกอบไปด้ วย 39 สถานีหลัก และสถานีเสริ มอีกประมาณ 114 สถานี โดย
ในเขตบริการเดียวกันจะมีกลุม่ ของช่องรายการเดียวกัน และเขตบริ การแต่ละเขตจะมีช่องสัญญาณของมัลติเพล็กซ์แต่ละชุดที่
แตกต่างกัน
จากตัวอย่างการกาหนดเขตบริ การของ กสทช. ในตารางด้ านขวามือสุดคือกลุม่ ของมัลติเพล็กซ์หมายเลข 1-5 พร้ อม
ช่องสัญญาณในแต่ละเขตบริ การ

3) ประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่ วนการให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์

ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2556
ประกาศฉบับนี ้กาหนดเงื่อนไขเรื่องการขยายโครงข่ายให้ ครอบคลุมพื ้นที่ประเทศไทย และการออกใบอนุญาตโครงข่ายทีวี
ดิจิตอล

เงื่อนไขการขยายโครงข่าย





ร้ อยละ 50 ของจานวนครัวเรื อนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้ รับใบอนุญาต
ร้ อยละ 80 ของจานวนครัวเรื อนภายใน 2 ปี นับจากวันที่ได้ รับใบอนุญาต
ร้ อยละ 90 ของจานวนครัวเรื อนภายใน 3 ปี นับจากวันที่ได้ รับใบอนุญาต
ร้ อยละ 95 ของจานวนครัวเรื อนภายใน 4 ปี นับจากวันที่ได้ รับใบอนุญาต

ต้ องจัดให้ มกี ารแพร่สญ
ั ญาณเพือ่ ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การในเขตเทศบาลเมืองขึ ้นไปสามารถรับสัญญาณได้ ในลักษณะการรับสัญญาณ
แบบพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor Reception)
ต้ องจัดให้ มคี า่ ความจุไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ที่ให้ บริ การ สาหรับการให้ บริ การโทรทัศน์ ประเภทบริ การชุมชน

การออกใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล
คณะกรรมการ กสทช. จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้ คลืน่ ความถี่ภาคพื ้นดินในระบบ
ดิจิตอลตามลาดับ ดังนี ้
1.

2.

ผู้ที่ประกอบกิจการโทรทัศน์โดยใช้ คลืน่ ความถี่ที่ชอบด้ วยกฎหมายอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้
ผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมให้ ได้ รับใบอนุญาตให้ บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้ คลืน่
ความถี่ภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอล ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์

คณะกรรมการอาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้ สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐทีใ่ ช้ คลืน่ ความถี่ที่ชอบด้ วย
กฎหมายอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ ก่อนก็ได้
กรณีเพื่อประโยชน์ในการเปลีย่ นผ่านไปสูร่ ะบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จานวนของมัลติเพล็กซ์





ให้ ยดึ ตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง แผน
ความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ ภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอล โดยจะกาหนดหมายเลขมัลติเพล็กซ์ที่มีสทิ ธิให้ บริ การ
ด้ วย
ให้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดจัดลาดับผู้ผา่ นการพิจารณาทังหมดเพื
้
่อออกใบอนุญาตตามลาดับก่อนหลัง
ในกรณีที่จานวนมัลติเพล็กซ์ตามวรรคหนึง่ ว่างลง หรื อคณะกรรมการกาหนดมัลติเพล็กซ์เพิ่มเติม คณะกรรมการอาจ
พิจารณาออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ผู า่ นการพิจารณาในลาดับถัดจากผู้ได้ รับใบอนุญาต

4) ประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพือ่ ให้บริ การโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556
ประกาศฉบับนี ้กาหนดเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในการเลือกผู้ให้ บริ การมัลติเพล็กซ์
หลังเสร็ จสิ ้นการประมูล โดยมีเงื่อนไขดังนี ้


ผู้รับใบอนุญาตมีสทิ ธิในการใช้ คลืน่ ความถี่ร่วมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิต อลทาง
ธุรกิจ โดยใช้ โครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตให้ บริการโครงข่ายโทรทัศน์




ดาเนินการขอใช้ บริ การโครงข่ายโทรทัศน์กบั ผู้รับใบอนุญาตให้ บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้ แล้ วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งการเป็ นผู้ชนะการประมูล
การเลือกใช้ บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ ให้ เลือกโดยผู้ชนะการประมูลที่มีราคาสูงสุดเรียงตามลาดับของทุกหมวดหมู่
รวมกัน ในกรณีที่ชนะการประมูลด้ วยราคาเท่ากันให้ ใช้ วิธีการจับสลาก

ประเด็นเรื่ องมัลติเพล็กซ์อื่นๆ
จานวนช่องสัญญาณในแต่ละมัลติเพล็กซ์
จากการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครัง้ ที่ 10/2556 วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2556
ทางคณะกรรมการได้ เห็นชอบข้ อเสนอของคณะอนุกรรมการจัดทามาตรฐานด้ านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ให้ มีช่องรายการความคมชัดปกติ (SD) จานวน 6 ช่อง ช่องรายการความคมชัดสูง (HD) จานวน 2 ช่อง ในแต่ละ
มัลติเพล็กซ์
Multiplex

HD
SD

SD

HD
SD

SD

SD

SD

ตามข้ อกาหนดของ กสทช. ให้ Multiplex 1 ตัว มีช่องสัญญาณ SD 6 ช่อง และ HD 2 ช่อง

การออกใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล ให้หน่วยงานของรัฐเดิม
จากการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 17 มิถนุ ายน 2556 มีมติให้ ช่สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) กองทัพบก บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน) (ช่อง 9) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
และไทยพีบีเอส ได้ รับใบอนุญาตให้ บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้ คลืน่ ความถี่ภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอล เป็ น
ระยะเวลา 15 ปี โดยมีเงื่อนไขให้ หน่วยงานเหล่านี ้ต้ องคืนคลืน่ ความถี่กิจการโทรทัศน์ที่ถือครองอยูภ่ ายใน 5 ปี 3
การออกใบอนุญาตโครงข่ายให้ ผ้ ปู ระกอบการ 4 ราย สามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ 36 ช่อง แบ่งเป็ นความ
คมชัดมาตรฐานสูง (HD) 8 ช่อง และความคมชัดมาตรฐานปกติ (SD) 24 ช่อง
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การออกใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอลที่เหลือ
กสทช. เตรี ยมทีจ่ ะออกใบอนุญาตโครงข่ายให้ ผ้ ปู ระกอบการอีก 2 รายในอนาคต ทาให้ การส่งสัญญาณการออกอากาศโทร
ทัศนระบบ HD เพิ่มอีก 4 ช่อง และ SD อีก 12 ช่อง อย่างไรก็ตาม กสทช. ยังไม่ประกาศเงื่อนไขและวิธีการออกใบอนุญาตใน
อีก 2 ใบที่เหลือ4
Mux 1

Mux 2

Mux 3

Mux 4

Mux 5

Mux 6

รอการจัดสรร
สถานะการจัดสรรใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดจิ ิตอลในปั จจุบนั

ราคาการเช่าใช้มลั ติเพล็กซ์
กสทช. ใช้ วธิ ีให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตโครงข่ายทัง้ 4 ราย เสนอราคาในการเช่าใช้ มลั ติเพล็กซ์เข้ ามาให้ กสทช. พิจารณา โดยราคา
โครงข่ายฯ ทัง้ 4 รายไม่จาเป็ นต้ องเท่ากัน โดยผู้ประกอบการที่จะมาเข้ าใช้ โครงข่ายฯ จะเป็ นผู้มีสทิ ธิ์เลือก
กสทช. ระบุวา่ จะแจ้ งเรื่ องอัตราค่าเช่าใช้ บริ การโครงข่ายให้ ทราบก่อนการประมูล 30 วัน

ความร่ วมมือระหว่างผูร้ ับใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล 4 ราย
ผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดจิ ิตอลทัง้ 4 รายคือ กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ อสมท และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ได้ หารื อร่วมกันเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ว่าจะใช้ อปุ กรณ์สงิ่ อานวยความสะดวกร่วมกัน
อาทิ อุปกรณ์สง่ สัญญาณ ระบบเชื่อมต่อเสาอากาศ และสถานีฐาน เพื่อทาการรวบรวมช่องสัญญาณบนโครงข่ายในระบบ
โทรทัศน์ (มัลติเพลกเซอร์ ) ทังหมด
้
ไว้ ในที่เดียวกัน และส่งสัญญาณพร้ อมกัน เพื่อลดค่าใช้ จา่ ยในการวางโครงข่าย
โดยระยะแรกจะแบ่งส่วนสถานีฐานจานวน 39 สถานีฐาน แบ่งเป็ นของ อสมท จานวน 5 สถานีฐาน และของไทยพีบีเอสที่
ปั จจุบนั ใช้ งานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จานวน 34 สถานีฐาน
นอกจากนี ้ผู้รับใบอนุญาตยังหารือกันในขันต้
้ นว่าทุกผู้ให้ บริ การโครงข่ายทังหมดจะคิ
้
ดราคาค่าใช้ บริ การในอัตราราคาเดียวกัน
ทังหมด
้ 5

กสทช.มอบใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอลให้ 4 ฟรีทีวี – ไทยรัฐออนไลน์ 24 กรกฎาคม 2556
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ข้อกังวลต่อเงื่อนไขการให้บริ การโครงข่ายทีวีดิจิตอล
นางนวลน้ อย ตรี รัตน์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในงานสัมมนา "การจัดสรรคลืน่ ความถี่และ
การกากับดูแลทีวีดิจิทลั : โอกาส ความท้ าทาย และอุปสรรคในการปฏิรูปสือ่ " ว่า กสทช. ยังไม่ได้ มกี ารเปิ ดเผยเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการให้ ใบอนุญาตให้ บริ การโครงข่ายซึง่ เป็ นเรื่ องสาคัญมาก เนื่องจากจะมีการให้ ใบอนุญาตแค่ 5-6 ราย อาจ
นาไปสูก่ ารผูกขาดได้
"โครงข่ายหรื อมัลติ เพล็กเซอร์ สาคัญมาก เป็ นตัวกาหนดต้นทุนช่องรายการไม่ว่าช่องธุรกิ จหรื อ
สาธารณะต้องจ่ายค่าเช่าให้มลั ติ เพล็กเซอร์ แต่วนั นีย้ งั ไม่รู้ว่า ใบอนุญาตโครงข่ายจะจัดสรรอย่างไร
กาหนดราคาหรื อค่าใช้จ่ายอย่างไร แต่จะประมูลช่องรายการก่อน"
จากข้ อมูลเกี่ยวกับต้ นทุนการเช่า โครงข่ายที่มีหลายฝ่ ายสารวจมาพบว่า แต่ละปี ต้ องใช้ เงินหลายสิบล้ านบาท เพื่อทา 1 ช่อง
รายการ หากไม่มแี หล่งรายได้ ทชี่ ดั เจน โดยเฉพาะทีวีภาครัฐที่ไม่สามารถหารายได้ จากโฆษณาได้ เต็มที่ แรก ๆ อาจมีภาครัฐ
อยากมีช่องเอง แต่เชื่อว่าจะได้ เงินสนับสนุนอู้ฟแค่
ู่ ปีแรก ปี หลังจะเริ่ มอัตคัด เพราะ งบภาครัฐกว่า 70% เป็ นเงินเดือน
ข้ าราชการ6
ด้ านนายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อานวยการ บริ ษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อ NBC
หนึง่ ในผู้เข้ าร่วมประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ได้ แสดงความเห็นต่อความไม่ชดั เจนของ กสทช. ในเรื่ องอัตรา
ราคาการเช่าใช้ โครงข่าย และกฎข้ อบังคับเรื่ อง Must Carry ของ กสทช. ที่อยูใ่ นเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล
"ผูเ้ ล่นรายใหม่" ทีก่ าลังเตรี ยมเข้าประมูลดิ จิทลั ทีวี 24 ช่อง ล้วนแต่ยงั ไม่สามารถคานวณ"ภาระค่า
โครงข่าย"ได้ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ ในแต่ละเดือนหรื อแต่ละปี มิ หนาซ้ ายังมี "ภาระหลังแอ่น"ทีก่ สท.
กาหนดให้ผรู้ บั ใบอนุญาตโครงข่ายจะต้องลงทุนให้ "ช่องรายการ" หรื อ Content Provider ทีไ่ ด้สิทธิ์
ออกอากาศดิ จิทลั ทีวีสามารถ Must Carry ไปยังทุกโครงข่ายได้ดว้ ยตามประกาศ Must Carry ขอ
งกสท.ทีย่ งั เป็ นปั ญหาว่า"ต้นทุน"เหล่านีจ้ ะเพิ่มมากกว่าเดิ มเท่าไหร่ แล้วผูถ้ ือใบอนุญาตโครงข่ายจะ
ผลักภาระนีไ้ ปยังผูใ้ ช้บริ การแบบ "บวกกาไร" อีกเท่าไหร่ 7
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