
ประมลู 5G กระทบกบัทีวีดิจิทลั-และผู้ชมคนดทีูวี และประเทศไทยอย่างไร?  
หลากมิติมมุมองจาก กสทช. - อดีต กสทช.  –นกัวิชาการและกรณีศกึษาจาก ตปท. 

จากการแถลงข่าวของ เลขาธิการ กสทช.  

(8 ม.ค.2562) ลุ้น 15 ม.ค.”กสทช.”ฟันธงการประมูล
คล่ืน 700MHz –มาตรการเยียวยาทวีีดจิทิัล” ที่
ประชมุบอร์ดมีมติให้นดัประชมุบอร์ดวาระพิเศษเพื่อ
พิจารณาเร่ืองการเยียวยาและจดัประมลูคลื่น 700 
MHz ใหม่ ในวนัที่ 15 ม.ค. 2562 เน่ืองจากเป็น
ประเดน็ที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่
จะน าร่างประกาศหลกัเกณฑ์ตา่งๆ เข้าสูก่ระบวนการ
ประชาพิจารณ์ 

 (12 ธ.ค.2561 ) ส านกังาน กสทช. ได้ลงนามแตง่ตัง้
คณะท างานเตรียมการจดัประมลูคลื่นความถ่ียา่น 
700 MHz  เพ่ือเตรียมการส าหรับการประมลูคลื่น
ความถ่ีลว่งหน้า ซึง่ ประกอบไปด้วย 2 คณะ คือ 1.
คณะท างานจดัท าหลกัเกณฑ์ และวิธีการอนญุาตให้
ใช้คลื่นความถ่ียา่น 700 MHz และ 2.คณะท างาน
พิจารณาการประเมินมลูคา่คลื่นความถ่ียา่น700 
MHz เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วแล้วเสร็จภายใน 
30 วนั ทัง้เป็นการด าเนินการตามแนวทางที่ได้
ประกาศไว้วา่คลื่น 700 MHz จะสิน้สดุในปี 2563 
และจะด าเนินการช่วยเหลือทีวีดิจิทลัอย่างไรบ้าง 

นักวิชาการจากสถาบัน TDRI 

จากมุมมอง อดีตบอร์ด กสทช.  สภุิญญา กลางณรงค์ 
โพสต์ในเฟสบุ๊ค “วา่ด้วยเร่ืองคลื่น 700 MHz” (8 ม.ค.2562)  “เข้าใจ
ไดว่้า เอกชนเจ้าของช่องทีวีดิจิทลัคงมี ความหวงัที่
จะไดร้บัเงินเยียวยาตามที ่กสทช. บอก เลยไม่ท า
ข่าวตัง้ค าถามในเร่ืองใหญ่แบบนี ้เพราะมี conflict 
of interest แต่อยากให้ลองคิดให้ดีว่าเกมนีร้ะยะยาว
ใครไดใ้ครเสียกนัแน่ในยุโรป ฝ่ังทวีียนืหยัดต่อสู้
เพื่อรักษาคล่ืน 700 MHz ไว้เพื่อท าทวีีแบบเดมิ
ต่อไปให้นานทีสุ่ด แม้จะรู้ตัวว่าสุดท้ายส่ือ
ออนไลน์จะเป็นทีนิ่ยมมากขึ้นเร่ือยๆ แต่ใน
เมืองไทยตอนน้ี กสทช. จะน าคล่ืน 700 ของฝ่ัง
ทวีีไปท า 5G แล้ว ดังน้ันต่อไปคนจะแห่ไปดทูวีี
ออนไลน์มากขึ้นอีก เพราะมีคล่ืนความถี่ต า่มา
รองรับการให้บริการทีจ่ะดคูมชัดราบร่ืนมากขึ้น
อีกไม่แพ้ทวีีภาคพื้นดนิ แต่เป็นแบบ on demand 
ผู้ประกอบการส่ือข้ามชาตอิย่าง Facebook 
Netflix Youtube คงยิม้รอเลย ส่ือแบบเดมิจะห่อ
เหีย่วเร็วขึ้นดังน้ันการทีช่่องทวีีดจิทิัลยอมให้ 
กสทช. น าคล่ืน 700 ไปใช้ท า 5G เท่ากับเป็นการ
เร่งให้คนดูทวีีแบบด้ังเดมิน้อยลงเร็วขึ้นอีก 
นับเป็นแผนทีจ่ะ subotage ตัวทวีีเอง ทั้งที่
ประมูล license คล่ืนน้ีมาได้ 15 ปี แต่จะยอมย้าย
แล้ว” 

“ดงึคล่ืนทวีีดจิทิัลมาใช้โทรคมนาคมเม่ือไปไม่รอดแล้วเอาคล่ืนไปท าโทรคมนาคม 5G เพื่อให้มีมูลค่า
มากขึ้น กเ็ป็นทางออก แต่เค้กก้อนไหนไปกระจายให้ใครต้องมีค าอธิบาย ไม่ใช่จู่  ๆ ลอยมาว่าเงนิ
ประมูลงวดสุดท้ายไม่ต้องจ่าย ท าไมคดิอย่างน้ัน อาจจะมีค าอธิบายเข้าท่ากไ็ด้” ดร.สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์  
ประธาน สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ให้สมัภาษณ์กบั ประชาชาติธุรกิจ  เผยแพร่เม่ือ วนัท่ี 25 ธ.ค. 
2561https://www.prachachat.net/ict/news-269643 

อังกฤษเตรียมล้างคล่ืน 700 MHz ท า 5G ชดเชยกลุ่ม Digital TV ด้วยงบ 21,908 ล้านบาท 
How will the 700MHz clearance impact the live events biz?  
https://www.psneurope.com/live/700mhz-clearance-impact-on-live-events?fbclid=IwAR0PxmiNNZigDIcAiVuNVVp5QY8yEUv_3267xfPN_0-W2AChhQB06BQIOzw 

https://www.prachachat.net/ict/news-269643
http://www.adslthailand.com/post/5175
https://www.psneurope.com/live/700mhz-clearance-impact-on-live-events?fbclid=IwAR0PxmiNNZigDIcAiVuNVVp5QY8yEUv_3267xfPN_0-W2AChhQB06BQIOzw


 

 

จากการแถลงข่าวของ เลขาธิการ กสทช. (8 ม.ค.2562) 
ลุ้น 15 ม.ค.”กสทช.”ฟันธงการประมลูคลื่น 700MHz -มาตรการเยียวยาทีวีดจิิทลั 
https://www.prachachat.net/ict/news275627?fbclid=IwAR0L10RaP9zqRATWLQcEu67fTnK05T8C2xhG2Zixmo5C
GZMr6V5erR3frJU 

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาตธิุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีวาระการพิจารณาเก่ียวกบัการเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดจิิทลัท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถ่ี 700 MHz เพื่อน ามาจดัประมลูใหม ่ส าหรับใช้งานในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงร่าง
ประกาศหลกัเกณฑ์เง่ือนไขการจดัประมลูคลื่น 700 MHz 

นายฐากร ตณัฑสทิธ์ิ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยวา่ ท่ีประชมุบอร์ดมีมตใิห้นดัประชมุบอร์ดวาระพิเศษเพื่อพิจารณาเร่ืองการ
เยียวยาและจดัประมลูคลื่น 700 MHz ใหม่ ในวนัท่ี 15 ม.ค. 2562 เน่ืองจากเป็นประเดน็ท่ีจะต้องมีการพิจารณาอยา่ง
รอบคอบก่อนท่ีจะน าร่างประกาศหลกัเกณฑ์ตา่งๆ เข้าสูก่ระบวนการประชาพิจารณ์ 

“การจดัประมลูคลื่น 700 MHz จะเป็นการจดัประมลูลว่งหน้า ซึง่ทางส านกังาน กสทช. ตัง้ใจวา่จะสามารถเคาะราคาประมลู
ได้ราวเดือน พ.ค. นี ้สว่นการเร่ิมใช้คลื่นความถ่ีของผู้ชนะประมลูน่าจะเป็นช่วงปลายปี 2563 หรือ ต้นปี 2564 แตจ่ านวน
ใบอนญุาตท่ีจะน าออกประมลูจะเป็น 7 ใบอนญุาต หรือ 9 ใบอนญุาต ต้องรอให้บอร์ดพิจารณา แต่จะเป็นไลเซนส์ละ 5 MHz  
รวมถึงราคาเร่ิมต้นประมลูด้วย แตรู่ปแบบการประมลูน่าจะยงัใช้การเคาะราคาแข่งกนัเหมือนเดมิ แม้วา่จะอยากให้น าวิธีบวิตี ้
คอนเทสต์(พิจารณาเง่ือนไขข้อเสนอคูก่บัราคา)มาใช้ แตถ้่าเปลี่ยนจะยิ่งท าให้ลา่ช้า เพราะต้องเปล่ียนวธีิประมลูใหมท่ัง้หมด” 

ทัง้เม่ือช่วงเช้าของวนัท่ี 8 ม.ค. 2562  ตวัแทนสมาคมผู้ประกอบการทีวีดจิิทลัได้เข้าพบประธาน กสทช.เพ่ือขอให้ออกร่าง
ประกาศมาตรการเยียวยากรณีเรียกคืนคลื่นความถ่ี 700 MHz ด้วย 

----------------------------------------------------- 

ในมุมมอง อดีต กสทช.  
สภุิญญา กลางณรงค์ อดีต กสทช. ได้โพสต์ในเฟสบุ๊ค “วา่ด้วยเร่ืองคลื่น 700 MHz” เม่ือวนัท่ี 8 ม.ค.2562 

My concerns on NBTC's plan to reform 700 MHz from digital tv industries to provide for telecom services. There 
are some complicated issues to be carefully discussed.  
วนันีเ้ห็นข่าวมตกิารประชมุ กสทช. เร่ืองการจะย้ายทีวีดจิิทลัจากคลื่น 700 MHz ไปใช้คลื่นอ่ืนแทน เพราะจะน าคลื่น 700 
MHz ไปประมลูโทรคมนาคมเดนิหน้าสูส่งัคม 5G นัน้ (ทัง้ท่ีคลืน่อื่นวา่งก็ยงัมี) ก็มีความไม่สบายใจหลายประการ จงึขอบนัทกึ
ไว้ดงันี ้1. การจะย้ายย่านคลื่นความถ่ี กระทบประชาชนแน่ แม้ กสทช.อาจจะบอกวา่ก็แคป่รับจนูสแกนสญัญาณกนัใหม ่แต่
มนัก็สเกลระดบัประเทศ คงวุ่นพอควร จากมติวนันีเ้รายงัไมเ่ห็น กสทช. พดูเร่ืองแผนการเตรียมความพร้อมครัวเรือนผู้บริโภค
เลย พดูแตเ่ร่ืองการเร่งประมลูเพื่อจะน าเงินมาเยียวยาเอกชนท่ีท าดจิิทลัทีวี ลืมมิติอ่ืนไปหรือปลา่ว 

 

https://www.prachachat.net/ict/news275627?fbclid=IwAR0L10RaP9zqRATWLQcEu67fTnK05T8C2xhG2Zixmo5CGZMr6V5erR3frJU
https://www.prachachat.net/ict/news275627?fbclid=IwAR0L10RaP9zqRATWLQcEu67fTnK05T8C2xhG2Zixmo5CGZMr6V5erR3frJU


2. การเยียวยาในกรณีนีค้ือจะเยียวยาใคร เพราะเป็นการย้ายยา่นคลืน่ความถ่ี ไม่ใช่การ 'คืนคลืน่ความถ่ี' ท่ีเอกชนจะยตุิการ
ท าสถานีทีวีแล้ว เหมือนในบางประเทศท่ีมีการเวนคนืคลื่นทีวีมาท ามือถือแล้วรัฐจ่ายเงินชดเชยการต้องยตุิสถานีนัน้ แตถ้่ายงั
ท าตอ่คือย้ายไมใ่ช่คืนคลื่น คนดก็ูต้องย้ายคล่ืนตามทัง้หมดใช่ไหม 

ดงันัน้ถ้าเป็นการย้ายคลืน่ ไมใ่ช่คืนคลื่น แล้ว กสทช. ต้องเยียวยาใครกนั? - เอกชนเจ้าของช่อง - ผู้ให้บริการ Mux -รัฐ หรือ 
ประชาชน ประเดน็นีค้วรท าให้ชดัเจน เพราะถ้าคลมุเครือจะต้องเจอ สตง. ปปช. หรือ การฟ้องร้องข้อกฎหมายในอนาคต
แน่นอน 

3. เข้าใจไดว่้า เอกชนเจ้าของช่องทีวีดิจิทลัคงมีความหวงัทีจ่ะไดร้บัเงินเยียวยาตามที ่กสทช. บอก เลยไม่ท าข่าว
ตัง้ค าถามในเร่ืองใหญ่แบบนี ้เพราะมี conflict of interest แต่อยากให้ลองคิดให้ดีว่าเกมนีร้ะยะยาวใครไดใ้คร
เสียกนัแน่ 

ในยุโรป ฝ่ังทวีียืนหยัดต่อสู้เพื่อรักษาคล่ืน 700 MHz ไว้เพื่อท าทวีีแบบเดมิต่อไปให้นานทีสุ่ด แม้จะรู้ตัว
ว่าสุดท้ายส่ือออนไลน์จะเป็นทีนิ่ยมมากขึ้นเร่ือยๆ แต่ในเมืองไทยตอนน้ี กสทช. จะน าคล่ืน 700 ของ
ฝ่ังทวีีไปท า 5G แล้ว ดังน้ันต่อไปคนจะแห่ไปดทูวีีออนไลน์มากขึ้นอีก เพราะมีคล่ืนความถี่ต า่มารองรับ
การให้บริการทีจ่ะดคูมชัดราบร่ืนมากขึ้นอีกไม่แพ้ทวีีภาคพื้นดนิ แต่เป็นแบบ on demand 
ผู้ประกอบการส่ือข้ามชาตอิย่าง Facebook Netflix Youtube คงยิม้รอเลย ส่ือแบบเดมิจะห่อเหีย่วเร็วขึ้น 

ดังน้ันการทีช่่องทวีีดจิทิัลยอมให้ กสทช. น าคล่ืน 700 ไปใช้ท า 5G เท่ากับเป็นการเร่งให้คนดทูวีีแบบ
ด้ังเดมิน้อยลงเร็วขึ้นอีก นับเป็นแผนทีจ่ะ subotage ตัวทวีีเอง ทั้งทีป่ระมูล license คล่ืนน้ีมาได้ 15 ปี 
แต่จะยอมย้ายแล้ว 

 

การมี 5G ดีกบัประเทศแน่แต่ใครจะไดป้ระโยชน์มากกว่ากนัลองคิดดู แบบมียทุธศาสตร์ เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองใหญ่ 
กสทช. คิดจะท าก็ท าแบบเร็วๆ จะประมูลกนัในไม่กีเ่ดือนนี ้ทัง้ที ่มนัตอ้งมีแผน มีรายงานผลกระทบรอบดา้น
ก่อนไหมคิดรอบคอบหรือยงัว่าผลกระทบต่อดิจิทลัทีวี ไดห้รือเสียมากกว่ากนัจากเกมส์นี ้การตอ้งใหค้นดูจูนค
ลืน่ใหม่อีกรอบทัง้ประเทศ การเร่งน าคลืน่ทีวีไปประมูล 5G จะดีกบัอนาคตทีวีแบบเดิมจริงหรือ 

 

ถ้าเราพร้อมจะไปสู้กนับน platform ออนไลน์เร็วขึน้กวา่นีอี้ก ก็ ok ถ้าดจิิทลัทีวีตระหนกัถึงผลกระทบนีด้ีแล้ว สว่นตวัก็คงไม่

ค้านถ้าจะเดนิหน้าสูส่งัคมสือ่ออนไลน์เต็มตวั ทีวีดจิิตอลก็ต้องท าใจวา่จะรบแพ้ในสนามนีเ้ร็วขึน้ ไม่ว่าจะเดนิหน้า
อย่างไรกต็ามขอให้ กสทช. ท าเร่ืองคล่ืน 700 MHz นีอ้ย่างเปิดเผย โปร่งใส มีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน ระวังในมติวิาระซ่อนเร้น ผลกระทบต่อครัวเรือน ผู้บริโภคในการเตรียมพร้อมด้วย 

----------------------------------------------------- 

https://www.prachachat.net/ict/news-264071 

กสทช. อนมุตัิ 2 ไลเซนส์คลืน่ใหมใ่ห้”ดีแทค” พร้อมตัง้ 2 คณะท างานเรียกคืนคลื่น 700 MHz  
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เม่ือวนัท่ี 12ธ.ค. 2561  นายฐากร ตณัฑสทิธ์ิ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยวา่ ส านกังาน กสทช. ได้ลงนามแตง่ตัง้คณะท างานเตรียมการจดัประมลูคลื่นความถ่ี
ยา่น 700 MHz  เพื่อเตรียมการส าหรับการประมลูคลื่นความถ่ีลว่งหน้า ซึง่ ประกอบไปด้วย 2 คณะ คือ  
1.คณะท างานจดัท าหลกัเกณฑ์ และวิธีการอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ียา่น 700 MHz และ  
2.คณะท างานพิจารณาการประเมินมลูคา่คลื่นความถ่ียา่น 700 MHz เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วแล้วเสร็จภายใน 30 วนั 
ทัง้เป็นการด าเนินการตามแนวทางท่ีได้ประกาศไว้วา่คลื่น 700 MHz จะสิน้สดุในปี 2563 และจะด าเนินการช่วยเหลือทวีี
ดจิทิลัอย่างไรบ้าง ในสว่นคณะท างานของ พันเอกนท ีศุกลรัตน์ จะด าเนินการส่วนเรียกคืนและเยียวยา ส่วน
คณะท างานของส านักงาน กสทช. จะเดนิหน้าในการประมูลคล่ืนความถ่ีในย่าน700 MHz ดังน้ัน การจัดท า
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

“ไม่ได้จ้างบคุคลภายนอกในการประเมินมลูคา่คลื่น เราจะให้บคุคลภายในซึง่เป็นจดัท าเพ่ือน าผลการประชมุดงักลา่วเข้าสูท่ี่ท่ี
ประชมุของคณะท างานชดุท่ี 2 ในการจดัท าแนวทางประมลูคลื่นความถ่ี เมื่อจดัท าหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเสร็จจะต้องน า
หลกัเกณฑ์ดงักลา่วเข้าสูท่ี่ประชมุของ กสทช.เพ่ือน าไปจดัท าการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพราะฉะนัน้กระบวนการอาจ
ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร คาดการณ์ขัน้ตอนจะอยูใ่นระหวา่งปลายเดือน ก.พ. 2562 ถึง ต้นเดือน มี.ค. 2562 น่าจะแล้ว
เสร็จ” 

โดยคณะท างานจดัท าหลกัเกณฑ์และวธีิการอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ียา่น 700 MHz มีอ านาจหน้าท่ีศกึษา และจดัท า
หลกัเกณฑ์และวิธีการอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคมยา่น700 MHz ซึง่รวมถึง จ านวนใบอนญุาตให้ใช้
คลื่นความถ่ี วธีิการอนญุาต คณุสมบตัิของผู้ รับใบอนญุาต ราคาขัน้ต ่าในการประมลู เง่ือนไข การช าระเงินคา่ประมลู 
กระบวนการอนญุาต สทิธิ หน้าท่ี และเง่ือนของผู้ รับใบอนญุาต และการออกแบบการ ประมลูท่ีเหมาะสม จดัท าแผนความถ่ี 
จดัท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการอนญุาต และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับ มอบหมายจากเลขาธิการ กสทช. 

สว่นคณะท างานพิจารณาการประเมินมลูคา่คลื่นความถ่ียา่น 700 MHz มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาและให้ ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะตอ่ผลการศกึษาการประเมินมลูคา่คลื่นความถ่ียา่น 700 MHz เสนอแนะมลูคา่คลื่นความถ่ีท่ีจะใช้เป็นราคาขัน้ต ่า
ในการอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีเหมาะสมกบัสภาพตลาด โทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทย และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กสทช. 
--------------------------------------------------------------------------- 

ช าแหละนโยบาย “กสทช.-ดีอี” ดัน “4.0-5G” รุ่งหรือร่วง ดร.สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์  ประธาน สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันา
ประเทศไทย (TDRI) ให้สมัภาษณ์กบั ประชาชาติธุรกิจ  เผยแพร่เม่ือ วนัท่ี 25 ธ.ค. 2561 (*คดัลอกบางสว่นท่ีเก่ียวกบั 5G/ทีวี
ดิจิทลั/กสทช.) 

Q : 5G ปี 2563 จ าเป็น 

A. กสทช.จะท าให้เกิดได้ แตด้่วยสเกลแบบไหน เช่นทดลองใน 1-2 จงัหวดั แตค่วรเกิดตามความต้องการจริง ๆ ซึง่อาจไมไ่ด้
เร่งดว่นแบบต้องมีในปีหรือ 2 ปีนี ้แตใ่นอนาคตจะส าคญัมาก เพราะท า IOT และอ่ืน ๆ ได้ คือให้กลไกตลาดตดัสิน แตว่า่ต้อง
เป็นกลไกตลาดท่ีมีการแข่งขนัจงึจะตดัสินได้อยา่งมีเหตมีุผลถ้าน าจิ๊กซอว์มาตอ่กนั ยกตวัอยา่งเป็นรูปธรรมเลยคือ มี
โอเปอเรเตอร์รายใหม่ซึง่อาจจะเข้ามาเทกโอเวอร์ ทีโอทีกบัแคท แก้ปัญหารัฐวิสาหกิจของรัฐบาล เพิม่โอเปอเรเตอร์รายใหม่
เข้ามาในตลาดโทรคมนาคมและท าให้เกิด 5G ได้ ก็ตอบโจทย์ปัญหาคือโครงสร้างเศรษฐกิจมีเจ้าพ่ออยู ่และเจ้าพอ่ก็แผ่สยาย
ปีกไปท าทกุเร่ือง และผกูพนัใกล้ชิดกบัรัฐบาลทกุรัฐบาล มนัถึงปฏิรูปเศรษฐกิจไม่ได้ 



Q : กสทช.รือ้เกณฑ์ประมูลคล่ืนใหม่ 

A. ควรต้องรือ้ใหมท่กุครัง้ ไมใ่ช่เอาราคาปิดเดิมไปเป็นราคาเร่ิมต้นครัง้ใหม ่ต้องดีไซน์ให้เข้ากบัสถานการณ์เพื่อรับประกนัวา่
ตลาดจะแขง่ขนัแล้วเกณฑ์ก็ต้องมัน่คงแน่นอน ไมเ่ช่นนัน้ใครใกล้ชิด กสทช. กบัรัฐประมลูไปแล้วเง่ือนไขไมถ่กูใจก็ไปขอเปลี่ยน
ได้ ท าให้ทนุใหญ่กบัการเมืองแยกกนัไมอ่อก ซึง่จะหลดุจากวงัวนนีต้้องท าให้ผลประโยชน์น้อยลงโดยการเปิดเสรี ให้มีการ
แข่งขนัมีตวัหารเยอะ ก็ไม่มีใครอยากไปวิ่งเต้นเพราะผลประโยชน์เหลือน้อย 

Q : ดงึคล่ืนทวีีดจิทิลัมาใช้โทรคมนาคม 

A. เม่ือไปไมร่อดแล้วเอาคลื่นไปท าโทรคมนาคม 5G เพื่อให้มีมลูคา่มากขึน้ ก็เป็นทางออก แตเ่ค้กก้อนไหนไปกระจายให้ใคร
ต้องมีค าอธิบาย ไม่ใช่จู ่ๆ ลอยมาวา่เงินประมลูงวดสดุท้ายไมต้่องจ่าย ท าไมคิดอยา่งนัน้ อาจจะมีค าอธิบายเข้าท่าก็ได้ 

----------------------------------------------------------------------- 
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แถลงข่าวการประชุมคณะอนุกรรมการเรียกคืนคล่ืนความถี่ 700 MHz ครัง้ที่ 1/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 

โดย พันเอก ดร.นท ีศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ในฐานะประธานอนุกรรมการเรียกคนืคล่ืนความถี่ 700 MHz 
และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จติรภาษ์นันท์ กสทช. ในฐานะอนุกรรมการเรียกคืนคล่ืนความถี่ 700 MHz  

1. ความเป็นมา 

เทคโนโลยีดิจิทลัเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญัของการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกปัจจบุนั สง่ผลให้เกิดการเช่ือมตอ่
ระหวา่งกนัอยา่งท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน ทกุประเทศจงึพยายามปรับเปลีย่นไปสูโ่ลกเทคโนโลยีใหมใ่ห้ทนัการณ์ เน่ืองจาก
ตระหนกัดวีา่ ประเทศไหนท่ีปรับตวัช้าหรือไม่มีการพฒันาทางเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นประเทศท่ีล้าหลงั 

ส าหรับประเทศไทยนัน้ รัฐบาลได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทางเทคโนโลยีเพื่อให้สอดรับกบัการเปลีย่นแปลงของ
โลก จงึได้ประกาศแนวนโยบายThailand 4.0 หรือแนวนโยบายท่ีจะปรับเปลี่ยนและสร้างเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digitization หรือ Digital Transformation) ด้วยเหตนีุ ้โครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิิทลัจงึมีความส าคญัอย่าง
ยิ่งท่ีจะท าให้แนวนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลสามารถสมัฤทธ์ิผลอยา่งเป็นรูปธรรม ซึง่เป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางวา่ 
โครงสร้างพืน้ฐานด้านดิจิทลัท่ีจะท าให้เกิด Digital Transformation ก็คือการพฒันาโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปสูย่คุท่ี 5 
หรือ 5G โดยปัจจยัส าคญัในการพฒันาเทคโนโลยี 5G เพื่อรองรับแนวนโยบาย Thailand 4.0 ก็คือทรัพยากรคลื่นความถ่ี 

สหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ (ITU) ได้ก าหนดให้คลื่นความถ่ีส าหรับ 5G มีสามกลุม่คือ กลุม่คลื่นความถ่ีต ่า   กลุม่
คลื่นความถ่ีกลาง และกลุม่คลื่นความถ่ีสงู โดยกลุม่ความถ่ีกลางและสงูจะน ามาให้บริการในพืน้ท่ีท่ีมีความต้องการใช้งานสงู              
ในขณะท่ีการให้บริการในวงกว้างคลอบคลมุพืน้ท่ีทัง้ประเทศ ต้องใช้งานคลืน่ความถ่ีต ่า โดย ITU ก าหนดให้คลืน่ความถ่ี 700 
MHz เป็นคลืน่ความถ่ีหลกั คล่ืนความถ่ี 700 MHz จงึเป็นคลื่นความถ่ีส าคญัท่ีจะน ามาใช้ในกิจการ 5G อยา่งเป็นรูปธรรมและ
ทัว่ถึงทัง้ประเทศ ดงันัน้ จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเร่งการน าเอาคล่ืนความถ่ี 700 MHz มาจดัสรรใช้งาน เพ่ือผลกัดนั
การให้บริการ 5G 
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ส าหรับประเทศไทยในปัจจบุนั ผู้ประกอบกิจการโทรทศัน์ดิจิทลัทกุรายเป็นผู้ได้รับการจดัสรรคล่ืนความถ่ี 700 MHz เพื่อใช้
ออกอากาศโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ด้วยเหตนีุ ้เพ่ือให้สามารถน าคลื่นความถ่ี 700 MHz มาจดัสรรใช้ส าหรับเทคโนโลยี 5G 
กสทช. จงึจ าเป็นต้องด าเนินการตามมาตรา 27 (12/1) ของพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบ
กิจการวิทยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี 2) โดยการเรียกคืนคลื่นความถ่ีจากผู้ประกอบกิจการ
โทรทศัน์ดิจิทลั ซึง่กฎหมายได้ก าหนดให้ กสทช. ต้องก าหนดวิธีการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายคา่ตอบแทนให้ผู้ ท่ีถกูเรียกคืนคลืน่
ความถ่ีโดยให้ค านงึถึงสทิธิของผู้ได้รับผลกระทบจากการถกูเรียกคนืคลืน่ความถ่ีด้วย 

ดงันัน้ กสทช. จึงได้แตง่ตัง้อนกุรรมการเรียกคืนคลื่นความถ่ี 700 MHz (อนกุรรมการฯ) มาด าเนินการตามท่ีกฎหมายได้ให้
อ านาจ กสทช. เพื่อสนบัสนนุแนวนโยบายและยทุธศาสตร์ชาตขิองรัฐบาล และเพ่ือขบัเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นกลุม่ประเทศ
แรกท่ีมีการให้บริการ 5G เต็มระบบทัง้ประเทศโดยทัว่ถึง 

2. ข้อเท็จจริง 

การเรียกคนืคลื่นความถ่ี 700 MHz ตามขัน้ตอนปกต ิต้องรอการเรียกคืนคลื่นความถ่ีให้ครบถ้วน ซึง่ต้องด าเนินการภายหลงัปี 
2563 และนา่จะจดัสรรคล่ืนความถ่ี 700 MHz ไปใช้งานได้อยา่งเร็วในปี 2565 ซึง่จะก่อให้เกิดอปุสรรคตอ่การขบัเคลื่อน
แนวนโยบายตามยทุธศาสตร์ชาต ิอนกุรรมการฯ จงึสร้างกระบวนการใหมเ่พื่อให้สามารถจดัสรรคล่ืนความถ่ี 700 MHz ได้
ภายในปี 2563 เร็วกวา่เดมิอยา่งน้อยสองปี เพื่อให้การขบัเคลื่อนตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 เดินไปข้างหน้าได้อยา่งเป็น
รูปธรรมเร็วยิ่งขึน้ 

ทัง้นี ้กระบวนการเปลี่ยนผา่นโทรทศัน์จากระบบอนาลอ็กไปสูด่ิจิทลัของประเทศไทยนัน้ต้องถือได้วา่ได้ยตุิไปเกือบสมบรูณ์แล้ว 
กระบวนการดงักลา่วนอกจากเป็นการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีโทรทศัน์แล้ว ยงัมีความมุง่หมายท่ีส าคญัเพ่ือให้มีการใช้งานคลื่น
ความถ่ีท่ีเป็นทรัพยากรสาธารณะให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ โดยภายหลงัจากการเปลี่ยนผา่นจากโทรทศัน์อนาลอ็กไปสูโ่ทรทศัน์
ดิจิทลัเสร็จสิน้ คลื่นความถ่ีทัง้หมดท่ีผู้ประกอบการช่องโทรทศัน์ดิจิทลัได้รับการจดัสรรก็มีความเพียงพอ นอกจากนีย้งัอาจ
สามารถน าคลืน่ความถ่ีบางสว่น คือ คลื่นความถ่ี 700 MHz ไปใช้เพื่อให้บริการในกิจการ 5G เม่ือมีการด าเนินการท่ีเหมาะสม
ตามกฎหมายองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบบัท่ี 2) ซึง่ก าหนดการเรียกคืนคลืน่ความถ่ีจากผู้ประกอบกิจการชอ่งโทรทศัน์ดิจิทลั โดยก าหนดวิธีการจา่ย
คา่ตอบแทนให้ผู้ ท่ีถกูเรียกคืนคลื่นความถ่ี (ช่องโทรทศัน์ดิจิทลั) รวมถึงการชดใช้ท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ (ผู้
ให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ดจิิทลั) ทัง้นี ้กระบวนการดงักลา่วเป็นการจา่ยคา่ตอบแทนให้กบัผู้ ท่ีได้รับอนญุาตให้ใช้คลื่น
ดงักลา่วอยู ่และชดใช้ให้กบัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบตามนยัยะท่ีกฎหมายก าหนด มิใช่การเยียวยาหรือช่วยเหลือกลุม่โทรทศัน์แต่
อยา่งใด 

3. ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการ 

การเชิญผู้ เก่ียวข้องในกระบวนการตามกฎหมายมารับฟังความคิดเห็นในวนันี ้เป็นการรวบรวมความคิดเพื่อน าไปสูข้่อยตุิใน
ระดบัอนกุรรมการฯ เพ่ือน าเสนอตอ่ กสทช. ตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

§  กลุม่ช่องโทรทศัน์ดิจิทลั ซึง่เป็นผู้ได้รับอนญุาตให้ใช้งานคลื่นความถ่ี 700 MHz จนสิน้สดุใบอนญุาต ได้ยื่นข้อเสนอให้มีการ
จ่ายคา่ตอบแทนโดยการน าเงินสว่นหนึ่งจากการประมลูสง่กองทนุวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ



กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทนุฯ) จ านวนเทา่กบัท่ี กสทช. ได้เคยน าเงินจากการประมลูคลื่นความถ่ี
โทรทศัน์ดิจิทลัสง่เป็นรายได้ของรัฐ 

§  กลุม่ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถ่ี ก็เสนอให้มีการชดใช้
คา่ใช้จ่ายท่ีต้องมีการปรับเปลี่ยนทางเทคนิคตามแผนคลืน่ความถ่ีใหมท่ี่ กสทช. ปรับปรุง รวมถึงการชดใช้คา่เสียโอกาสให้แก่
บางรายท่ีได้รับผลกระทบในการให้บริการด้วย 

§  ในสว่นของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึง่เป็นผู้ ท่ีจะต้องน าคลืน่ความถ่ี 700 MHz มาใช้งาน ก็ได้เสนอให้การประมลู
คลื่นความถ่ี 700 MHz ค านงึถึงต้นทนุการให้บริการ ต้นทนุการประมลู และระยะเวลาการจา่ยงวดเงินการประมลูท่ีเหมาะสม 
ไม่เป็นภาระจนเกินไป เน่ืองจากถ้าผู้ประกอบกิจการน าเงินสว่นใหญ่มาจ่ายคา่ประมลู ก็จะไมมี่เงินเพียงพอท่ีจะลงทนุ สง่ผล
ให้การให้บริการ 5G ซึง่มีความส าคญัตอ่การผลกัดนัแนวนโยบาย Thailand 4.0 ได้รับผลกระทบไปด้วย 
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How will the 700MHz clearance impact the live events biz?Shure’s manager of 
applications, Andrew Francis, offers some key insights into the 700MHz band clearance 
and what it could mean for the UK’s ever-growing live events industry 

-PSNEUROPE STAFF DEC 4, 2018   

HTTPS://WWW.PSNEUROPE.COM/BROADCAST/HOW-THE-700MHZ-CLEARANCE-WILL-IMPACT-LIVE-EVENTS 

 

The UK’s live entertainment industry shows no signs of slowing down anytime soon, taking a 

record £17bn in 2017 thanks to big West End productions, super gigs, music and arts festivals 

and live tours of TV shows. And a further growth of over seven per cent is forecast for 2018, 

according to accounting giant Deloitte. 

However, the way that big productions and gigs are planned will soon change significantly, due 

to the scheduled clearance of the 700MHz band to be reserved for telecoms and growing 5G 

mobile networks. 

Germany and France have already started this process. Programme making and special events 

(PMSE) audio users within the UK will retain access to the guard band (694 MHz to 703MHz) 

but will lose access to other frequencies in the 700MHz range from May 1, 2020. 

Helping us to understand the problems to be faced, and offering advice on how to 

circumnavigate those problems, Shure’s manager of applications, Andrew Francis, provides 

insight and answers. 

The clearance of the 700MHz channel comes into effect in May 2020. How are users of 

wireless tech managing the changeover? 

Shure has been making its customers aware of the 700MHz clearance and its implication of 

making the 600MHz spectrum become in higher demand. Up until the switchover date 700MHz 

band will be fantastic to use as digital TV will be moved to other frequencies, but after May 

2020 we all need to be more aware of the spectrum we wish to use. Shure also offer wireless 

microphones in different areas of RF spectrum such as Microflex Wireless which uses 1.9GHz 

(DECT), does not require any licence to operate and is perfect for many meeting room 

applications. Another piece of interesting and often overlooked spectrum is the 1785-1805 MHz 

range. The reason it’s interesting is that it can be used under the same shared PMSE licensing 

regulations as Channel 38 but is often much less utilised. On a recent site survey, I scanned both 

Channel 38 and 1.8GHz then calculated we could fit approximately 32 channels of ULXD 

wireless in Channel 38 and 128 Channels in 1.8GHz! 

https://www.psneurope.com/author/contributor
https://www.psneurope.com/broadcast/how-the-700mhz-clearance-will-impact-live-events


Can you talk a little about Airband and how that will assist bigger events where there are 

bigger RF demands? 

Airband is a solution proposed by Ofcom to allow PMSE users access to alternative RF 

spectrum, but there are concerns about the viability in the long term. Shure has been proactive in 

trialling kit which operates in this spectrum with success, but as it’s a one market solution just 

for the UK, the return on product development is limited. Regulatory advancement is required 

before most manufacturers will commit to making equipment. 

Are there any concerns from the aeronautical sector regarding the use of Airband? 

Yes, there are many concerns about radio mic users causing disruption and interference to the 

Civil Aviation sector. However, Ofcom believes they are unsubstantiated, and Shure supports 

further study to gather the necessary data to build confidence. PMSE users will take secondary 

priority use of the spectrum in the same way as TV band licencing. 

How are you adapting as a manufacturer to ensure your products are as efficient and 

effective as ever? 

We’ve spent many hours at events, assisting with frequency planning and support to ensure that 

large scale events run as they should. This time onsite has helped us understand what’s been 

needed and has been crucial in relaying this information directly back to the R&D department. 

It’s one of the main reasons why Axient Digital has delivered so well across all applications: it 

answers all the questions any users might have because, essentially, it’s been developed through 

many varied conversations with users of wireless microphone systems. 

Are regulators from around the world doing enough to protect the spectrum access within 

the entertainment sector? 

No. The largest obstacle faced by users of radio microphones is regulators making policy 

decisions which benefit the mobile sector but leaving PSME users to deal with the consequence 

and fight to be heard. Policy makers are still gaining an understanding of how important 

wireless microphone technology is to the entertainment and corporate sector. Wireless 

microphones are in use throughout businesses of all sizes these days and if the trend continues 

usage will only increase. 

 

 



What next? 

In a similar approach to the transition away from PMSE users having access to the 800MHz 

spectrum Ofcom are offering a compensation scheme for the replacement of radio mic 

equipment in the 700Mhz range. Shure UK would like to thank Ofcom, the UK Government, 

BEIRG and those in the PMSE community that have worked hard towards achieving this 

outcome for all radio mic users. 

The only thing we can be confident in is the use of radio microphones and in ear monitoring 

equipment isn’t going to go away any time soon and neither is the public’s expectation for high 

quality entertainment, productive business meetings, conferences and high-speed access to the 

internet from mobile devices. All sectors who benefit from the use of RF spectrum must 

continue to work together to ensure we maintain reliable access to this finite resource. 

------------------------------------------------------------ 

อังกฤษเตรียมล้างคล่ืน 700 MHz ท า 5G ชดเชยกลุ่ม Digital TV ด้วยงบ 21,908 ล้านบาท 
 18 Dec 2018 http://www.adslthailand.com/ 

ล่าสุดรัฐบาลอังกฤษได้ต้ังเป้าน าคล่ืน 700MHz จากวงการทวีีมาให้บริการ 5G ภายในปี 2570 โดยจะมีการ
ชดเชย 529 ล้านปอนด์เพ่ือล้างแถบความถ่ี 

 

 

http://www.adslthailand.com/post/5175


ในขณะนีผู้้ ให้บริการโทรคมนาคม EE, BT และ Vodafone ได้ประกาศแผนการท่ีจะเปิดตวับริการ 5G ตัง้แตปี่ 
พ. ศ. 2562 และเครือขา่ยอื่นๆ สามารถจะเช่ือมตอ่และให้บริการ 5G ได้ภายในปี 2563 เป็นต้นไป ซึง่ต้องมี
พืน้ที่ในการให้บริการอย่างเพียงพอทัง้โครงสร้างพืน้ฐานและหารให้บริการแบนด์วิธ โดยมีการเตรียมท าร่าง
โครงการดจิติอล 11 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 600 ล้านปอนด์ หน่ึงในนัน้มีโครงการล้างคลื่น
ความถี่ 700 MHz (694 MHz ถงึ 703 MHz) เพื่อน าคล่ืนความถี่นีม้าให้บริการ 5G โดยใช้เม็ดเงนิ
ทัง้หมด 529 ล้านปอนด์ หรือ 21908 ล้านบาท ภายใน 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลา 3 ปี ส าหรับที่มาของเงนิที่มาจากการชดเชยคล่ืน เป็นเงนิที่ได้จากการลงทุนของรัฐบาล 
โดยปีหน้าทางประเทศอังกฤษจะท าการประมูลคล่ืน 5G โดยใช้คลื่น 700MHz และ 3.6GHz - 3.8GHz 
เข้าร่วมประมูล และจัดตารางก าหนดการใช้งานคล่ืนความถี่ใหม่ในย่าน 1800 MHz, 2300 MHz และ
3.8-4.2 GHz เพื่อให้รองรับ 5G ในอนาคต 
 

 

  เดมิคล่ืนความถ่ี 700 MHz ได้น ามาให้บริการ TV หรือ Digital Terrestrial TV โดยสัญญาเดมิจะต้องท าให้
สัญญาณครอบคลุม 90% ทั่วประเทศภายใน 4 ปี รองรับการให้บริการ ทีอ่ยู่อาศัยและออฟฟิศอย่าง
น้อย 140,000 หลังคาเรือน มีโครงข่ายขนาดเล็กมากกว่า 500 จุดทั่วประเทศ 
  จากน้ีทางรัฐบาลจะหาคล่ืนความถ่ีทีต่ า่กว่ามาให้บริการ และจะได้คล่ืนความถ่ีทีมี่ความสามารถกระจาย
สัญญาณได้กว้างแบบ 800 MHz ในรูปแบบ 80 MHz โดยน าเงนิไปชดเชยผู้ถือใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดจิทิัล
ปัจจุบัน และเตรียมปรับจนูความถ่ีไมโครโฟนไร้สายในพ้ืนทีต่่างๆ ของคล่ืนความถ่ี RF เช่น Microflex Wireless ที่
ใช้ 1.9GHz (DECT) 



  การน าคล่ืนความถี่ 700 MHz จะท าให้สามารถท า Massive MIMO 5G pilot ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึน้ทาง Ofcom คาดการณ์จะมีการประมูลคล่ืนความถ่ี 700 MHz ภายใน เดือนพฤษภาคมหรือ
มิถุนายน 2020 เพื่อให้ทนักับการเปิดให้บริการ 5G เน้นในเขตเมืองบนคล่ืน 3.6-3.8GHz การด าเนินการครัง้นี ้
เพื่อลดความเล่ือมล า้ระหว่างระบบโทรคมนาคมในเมืองและชนบท 
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