1 บทนำ
การให้บ ริการโทรทัศน์ภ าคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยนั้นได้ เริ่มดำเนินการและมีการ
ให้บริการบนย่านความถี่ 510 - 790 เมกะเฮิรตซ์ (ช่องความถี่ 26 - 60) โดยในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 95 ของ
ครัวเรือนในประเทศไทยสามารถรับสัญ ญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจากผู้ให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้ง 5 โครงข่าย (มัลติเพล็กซ์) ได้ ในขณะที่โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล โครงข่ายที่ 6 ได้ถูกวางแผนไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต
ต่อมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ได้ประกาศกำหนดให้คลื่นความถี่ 694 - 790 เมกะเฮิรตซ์ เป็นย่านความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาของนานาประเทศ
โดย กสทช. ได้ตัดสินใจที่จะยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนย่านความถี่นี้ภายในสิ้น
ปี พ.ศ. 2563 และจะดำเนินการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บนย่านความถี่ 470 - 694
เมกะเฮิร ตซ์ (ช่ องความถี่ 21 - 48) แทน โดยได้ ก ำหนดให้ น ำคลื่ น ความถี่ ใหม่ บ นย่ านความถี่ 470 - 510
เมกะเฮิรตซ์ (ช่องความถี่ 21 - 25) มาใช้งานสำหรับให้ บริการโทรทัศน์ภ าคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่ง ย่าน
ความถี่ 470 - 510 เมกะเฮิรตซ์ นั้นไม่เคยถูกใช้งานสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในประเทศไทยมาก่อน
อย่างไรก็ดีในประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่แล้ว คลื่นความถี่บนย่านดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้งานสำหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินมาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษแล้ว
นอกจากนี้ การใช้งานคลื่ น ความถี่ดังกล่ าวยังมีความเกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงการใช้คลื่ นความถี่ ตาม
บริเวณชายแดนกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ซึ่งสามารถเจรจาและเห็นชอบร่วมกันเพิ่มอีก 2 ข้อตกลง
และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้คลื่นความถี่ที่มีอยู่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ในประเทศไทย โดยข้อตกลงใหม่ตามบริเวณชายแดนกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชานั้นอยู่บนพื้นฐานของ
การแบ่งการใช้งานช่องความถี่หมายเลขคู่และหมายเลขคี่ ซึ่งเหมือนกับข้อตกลงตามบริเวณชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซี ย ในปั จ จุ บัน โดยข้ อตกลงใหม่ต ามบริเวณชายแดนกับ ประเทศลาวและ
ประเทศกัมพูชาจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ของประเทศไทยขึ้นใหม่ ดังนั้น กสทช. จึงได้จัดทำโครงการศึกษาและวิเคราะห์คำนวณเพื่อจัดทำแผนความถี่
วิทยุ ส ำหรั บ กิจการโทรทัศน์ ภ าคพื้ น ดิน ในระบบดิจิตอลบนย่านความถี่ 470 - 694 เมกะเฮิรตซ์ นี้ ขึ้น ซึ่ง
โครงการดังกล่าวประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน 2 แผนงานหลัก ได้แก่
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1) แผนการดำเนินงานที่ 1 การวางแผนความถีว่ ิทยุใหม่ในย่านความถี่ 470 - 694 เมกะเฮิรตซ์
2) แผนการดำเนินงานที่ 2 การประเมินผลกระทบอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าว
ในการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว ก่อนที่จะส่งมอบผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ 1 และ 2
นั้นที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานผลการศึกษาขั้นต้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยรายงานผลการศึกษา
ขั้นต้นฉบับนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวางแผนความถี่วิทยุ วิธีการประเมินผลกระทบและต้นทุน รวมถึงการ
วางแผนโครงการโดยละเอียดและกำหนดการส่งมอบงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ 1 ได้ถูกส่งมอบไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงแผน
ความถี่วิทยุฉบับสมบูรณ์ นั้นคือ แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับ
การใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 470 - 694 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับประเทศไทย อันประกอบด้วย
1) แผนความถี่วิทยุ ฉบั บ สมบู รณ์ และไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผนต่างๆ ซึ่งได้ ถูกส่ งมอบในวันที่ 9
สิงหาคม พ.ศ. 2562
2) รายงานผลการวางแผนความถี่วิทยุ ซึ่ง อธิบายวิธีการวางแผน ผลการวางแผนความถี่วิทยุ ขั้นกลาง
และแผนความถี่วิทยุฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้ถูกส่งมอบในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยรายงานผล
การวางแผนความถี่วิทยุ ฉบับสมบูรณ์มีชื่อว่า “The development of a new Radio Frequency
Plan for Digital Terrestrial Television Broadcasting in the 4 7 0 -6 9 4 MHz band in
Thailand” (รวมอยู่ในภาคผนวก A)
ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ 2 ได้ถูกส่งมอบในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นั้นคือ รายงาน
ผลการศึกษาขั้นกลางของโครงการ อันประกอบด้วย
1) “The cost model on the implementation costs of the new frequency plan for Digital
Terrestrial Television Broadcasting in the 470-694 MHz band in Thailand” ทั้ ง นี้ ตามที่
กสทช. ขอให้จัดส่งรายงานฉบับนี้เป็นการล่วงหน้า รายงานดังกล่าวจึงถูกส่งมอบก่อนวันที่กำหนดใน
ขอบเขตของโครงการ (TOR) และวันที่ส่งมอบที่ระบุอยู่ในรายงานผลการศึกษาขั้นต้ น (รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานผลการศึกษาขั้นต้น ซึ่งถูกส่งมอบเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
2) รายงานเกี่ยวกับ การประเมินต้นทุนได้ ถูกจัดส่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายงานผลการศึกษาขั้นกลาง) โดยรายงานผลการประเมินต้นทุนนี้มีชื่อว่า “Cost Assessment
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of Implementing the new Radio Frequency Plan for Digital Terrestrial Television
Broadcasting in the 470-694 MHz band in Thailand” (รวมอยู่ในภาคผนวก B)
3) รายงานเกี่ยวการวางแผนการดำเนินงาน (กล่าวคือ การประเมินผลกระทบ) ของแผนความถี่วิทยุใหม่
ได้ถูกจัดส่งในวัน ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (เป็นส่ วนหนึ่งของรายงานผลการศึกษาขั้นกลาง)
รายงานการวางแผนการดำเนิ นงาน มีชื่อ ว่า “Master Implementation Planning for the new
Radio Frequency Plan for Digital Terrestrial Television Broadcasting in the 470-694
MHz band in Thailand” (รวมอยู่ในภาคผนวก C)
รายงานผลการศึ กษาฉบั บ สมบู รณ์ ฉ บับ นี้ มีบ ทสรุปผู้ บ ริห าร (Executive Summary) ของผลการ
ดำเนินงานตามที่อธิบายไว้ข้างต้น รวมถึง ข้อเสนอแนะ (Recommendations) ในการดำเนินงานในขั้นตอน
ถัดไปเพื่ อให้ ส ามารถดำเนิ น โครงการโยกย้ ายคลื่ นความถี่ ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ได้ อย่างประสบผลสำเร็จ
นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหลายประการที่เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านการบริหารคลื่นความถี่ใน
อนาคตที่เป็นไปได้สำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการโยกย้าย
คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์
โดยรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย
1) บทสรุปผู้บริหาร
2) ข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก A: The development of a new Radio Frequency Plan for Digital Terrestrial
Television Broadcasting in the 470-694 MHz band in Thailand
ภาคผนวก B: Cost Assessment of Implementing the new Radio Frequency Plan for
Digital Terrestrial Television Broadcasting in the 470-694 MHz band in Thailand
ภาคผนวก C: Master Implementation Planning for the new Radio Frequency Plan for
Digital Terrestrial Television Broadcasting in the 470-694 MHz band in Thailand
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2 บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่อธิบายไว้ในบทนำ การดำเนินงานในโครงการนี้ให้ผลลัพธ์ที่สำคัญ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่
1) แผนความถี่วิทยุฉบับสมบูรณ์สำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนย่านความถี่ 470
- 694 เมกะเฮิรตซ์
2) การประเมินต้นทุน (Cost assessment) ของการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุ ฉบับ
สมบูรณ์
3) การวางแผนการดำเนิน งาน (Implementation planning) ที่สอดคล้องกับ แผนความถี่วิทยุ ฉบับ
สมบูรณ์
2.1 แผนความถี่วิทยุฉบับสมบูรณ์สำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนย่านความถี่ 470
- 694 เมกะเฮิรตซ์
เพื่อให้มีแผนความถี่วิทยุฉบับใหม่ จึงได้มีการพัฒนาวิธีการวางแผนความถี่วิทยุขึ้น (ดู Annex 1 ของ
รายงานแผนความถี่วิทยุฉบับสมบูรณ์ ดังที่แสดงไว้ในภาคผนวก A) แผนความถี่วิทยุฉบับสมบูรณ์ดังกล่าวได้รับ
การพัฒ นาตามวิธีการวางแผนนี้ และผ่ านการวิเคราะห์ คำนวณมาแล้ วทั้งสิ้ น 3 ครั้ง แผนความถี่วิทยุ ฉบั บ
สมบูรณ์นี้ผ่านความเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลเพื่อรองรับการใช้งานคลื่นความถี่ 470 - 694 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับประเทศไทย จากการเปรียบเทียบ
แผนความถี่วิทยุสำหรับ กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2561 (ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ ใน
ปั จ จุ บั น ของการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ดั งกล่ า ว) กั บ แผนความถี่ วิ ท ยุ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ นั้ น พบว่ า จำเป็ น ต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนโครงข่ายเพื่อให้เกิดการใช้งานคลื่นความถี่ทสี่ อดคล้องกับแผนความถี่วิทยุฉบับสมบูรณ์ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงการใช้งานช่องความถี่ (Frequency changes)
2) การกำหนดค่าโครงข่ายใหม่ (Network reconfiguration)
3) การเปลี่ยนแปลงของค่า Artificial delay (Artificial delay changes)
บทสรุปของแผนความถี่วิทยุฉบับสมบูรณ์ (พร้อมคุณสมบัติ ทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของสถานี
วิทยุคมนาคม) จะรวมอยู่ใน Annex 3 ของแผนความถี่วิทยุฉบับสมบูรณ์ ดังที่แสดงไว้ในภาคผนวก A
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2.1.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้งานช่องความถี่
จำนวนของการเปลี่ยนแปลงช่องความถี่สำหรับทั้งโครงข่ายมีจำนวนทั้งหมด 286 เครื่องส่ง (คิดเป็น
ร้อยละ 34 ของเครื่องส่งทั้งหมด)1 การเปลี่ยนแปลงการใช้งานช่องความถี่ในครั้งนี้จะมีการดำเนินการทั้งหมด
จำนวน 147 สถานี (กล่ า วคื อ ร้ อ ยละ 88 ของสถานี ทั้ ง หมด) โดยรู ป ที่ 1 แสดงจำนวนความถี่ ที่ ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงต่อโครงข่ายหรือมัลติเพล็กซ์

62

106

รูปที่ 1 แสดงจำนวนความถี่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงต่อโครงข่ายหรือมัลติเพล็กซ์ในแผนความถี่วิทยุฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนตัวกรองความถี่วิทยุ (Filter Section) และสถานีที่ได้รับ ผลกระทบที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงความถี่ ของผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละราย
ตารางที่ 1 จำนวนสถานีที่ได้รับผลกระทบและจำนวนตัวกรองความถี่วิทยุที่ต้องปรับเปลีย่ นความถี่
ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
กรมประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
รวมทั้งสิ้น

1

จำนวนสถานีต่อผู้ให้บริการสิ่ง
อำนวยความสะดวก
15
45
44

จำนวนสถานีที่ได้รับ
ผลกระทบ
12
36
39

จำนวนตัวกรองความถี่วิทยุ
ที่ต้องปรับเปลีย่ นความถี่
20
67
84

64

60

115

168

147

286

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ได้รายงานว่าสถานี เทพสถิต (ลำดับสถานี 9.04) ของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ของกรมประชาสัมพันธ์ ตามแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยในปัจจุบัน
เครื่องส่งได้มีการใช้งานช่องความถี่ 41 ไม่ใช่ความถี่ชั่วคราว (ช่องความถี่ 58) โดยช่องความถี่ 41 ดังกล่าวได้ถูกระบุไว้ในแผนความถี่วิท ยุ ฉบับสมบูรณ์ อยู่แล้วว่าให้มีการ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการดำเนินการโยกย้ายคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ในครั้งนี้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงช่องความถี่ ลดลงไป 1 ช่องความถี่ โดยการดำเนินการ
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุฉบับสมบูรณ์ (ดังที่แนบในภาคผนวก A) ซึ่งได้ส่งมอบอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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2.1.2 การกำหนดค่าโครงข่ายใหม่
การกำหนดค่าโครงข่ายใหม่ ที่จ ำเป็น นั้น ปรากฏตามแผนที่บน Google Earth ดังรูปที่ 2 ซึ่งแสดง
ตัวอย่างการกำหนดค่าโครงข่ายใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างการกำหนดค่าโครงข่ายใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนเครื่องส่งของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ต้องมี
การกำหนดค่าใหม่
ตารางที่ 2 จำนวนและประเภทของการกำหนดค่าโครงข่ายใหม่ของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติ อล
ประเภทของการกำหนดค่าโครงข่ายใหม่

MUX 1 MUX 2 MUX 3 MUX 4 MUX 5

จากโครงข่าย MFN เป็นโครงข่าย SFN

10

7

7

10

5

จากโครงข่าย SFN เป็นโครงข่าย MFN

3

3

4

3

4

76

65

60

59

69

การเปลี่ยนแปลง Network ID

(ประกอบด้วยสถานีซึ่งต้องเปลีย่ นแปลงโครงข่าย SFN และ/หรือเปลี่ยนแปลง
ความถี)่

2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ Google Earth สามารถดูได้จากหัวข้อที่ 1.4.1 ในรายงานการวางแผนดำเนินงาน ตามภาคผนวก C
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2.1.3 การเปลี่ยนแปลงของค่า Artificial delay
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนเครื่ อ งส่ งที่ ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงค่ า Artificial delay ของผู้ ให้ บ ริก าร
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแต่ละราย
ตารางที่ 3 จำนวนการเปลี่ยนแปลงค่า Artificial delay ของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติ อลแต่ละ
ราย
การเปลี่ยนแปลง

MUX 1

MUX 2

MUX 3

MUX 4

MUX 5

Artificial delay

8

10

10

5

10

2.2 การประเมินต้นทุน (Cost assessment) ของการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุฉบับ
สมบูรณ์
การเปลี่ ย นแปลงบนโครงข่ ายตามที่ อ ธิบ ายไว้ในหั ว ข้ อ ที่ 1.1.1 ถึ ง 1.1.3 จำเป็ น ต้ อ งกำหนดไว้ใน
“เงื่อนไขในการดำเนินการ” กล่าวคือกำหนดว่ากิจกรรมใดบ้างที่จำเป็นต้องดำเนินการและอุปกรณ์ใดบ้างที่
จำเป็ น ต้องเปลี่ ย น (เพื่อ แสดงผลกระทบของการดำเนิ นงานของผู้ ให้ บริการโครงข่าย) ส่ ว นในแง่ของการ
ประเมินต้น ทุน กิจ กรรมที่เกิดขึ้น ในการดำเนินงานเหล่านั้น คือองค์ประกอบของต้นทุน ที่จะต้องถูกนำมา
พิจารณา โดยการกำหนดองค์ประกอบของต้นทุนนั้นจะมีความแตกต่างกันดังนี้
1) ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสายอากาศ (ประกอบด้วยระบบ
อุปกรณ์รวมสัญญาณ สายนำสัญญาณ และสายอากาศ) ตามจำนวนสถานีที่ได้กำหนดไว้
2) ผู้ให้ บ ริการโครงข่ายโทรทัศน์ ภ าคพื้น ดินในระบบดิจิตอล เป็นหน่ว ยงานที่รับ ผิ ดชอบดูแลศูน ย์
ควบคุมโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือ มัลติเพล็กซ์ รวมถึงโครงข่ายการกระจาย
สัญญาณและสถานีเครื่องส่งที่ตดิ ตั้งไว้ทั้ง 168 สถานี
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 4 ราย (กรมประชาสัมพันธ์ สถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย) ล้ วนแล้ วแต่เป็น หน่วยงานที่ดำเนินงานการให้ บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้วย แม้ว่าจะมี
จำนวนสถานีที่ค่อนข้างแตกต่างกันจำนวนมาก (กล่าวคือ 15, 45, 44 และ 64 สถานีตามลำดับ) ภาพรวมของ
องค์ประกอบของต้นทุนสำหรับผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ 1.2 ของรายงานตามภาคผนวก B
นอกจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายแล้ว ยังมีค่าใช้จ่าย
ในส่วนอื่นอีกซึ่งได้ ถูกรวบรวมไว้ในแบบจำลองต้นทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริห ารจัดการโครงการและ
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ค่าใช้จ่ายสำรองกรณีฉุกเฉิน ส่วนค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้กับ ผู้รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนความถี่ของโครงข่ายนั้นจะไม่รวมอยู่ในแบบจำลองต้นทุนนี้ เนื่องจากได้
สันนิ ษฐานว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้วผู้ ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและสำนักงาน
กสทช. จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายโครงการโดยรวมทั้งหมดสำหรับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือผู้
ให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อำนวยความสะดวก สามารถประมาณการได้ 708 ล้ า นบาท (โดยไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการช่วยเหลือผู้รับ
ชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในการแก้ไขปัญหา)
2.3 การวางแผนการดำเนินงาน (Implementation planning) ที่สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุฉบับ
สมบูรณ์
การจั ด ทำแผนการดำเนิ น งานหลั ก ได้ กำหนดให้ แบ่ งการดำเนิ น งานเป็ น 7 ขั้น ตอน ซึ่ งรวมถึ งการ
พิจารณากลุ่มสถานีที่ต้องปรับ เปลี่ยนความถี่ (Retune groups) และลำดับการปรับเปลี่ยนความถี่ของกลุ่ม
สถานีที่ต้องปรับเปลี่ยนความถี่3
กลุ่มสถานีที่ต้องปรับเปลี่ยนความถี่ คือ สถานีจำนวนหนึ่งซึ่งจะต้องทำการปรับ เปลี่ยนความถี่ในวันที่
กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรบกวน การกำหนดค่าโครงข่ายในระหว่างนั้น และการ
ปรับจูนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์หลายครั้งสำหรับผู้ รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ลำดับการ
ปรับ เปลี่ยนความถี่ ของกลุ่ม สถานีที่ต้องปรับเปลี่ยนความถี่ เหล่านี้ได้รับการคำนวณออกแบบในลักษณะที่
หลี กเลี่ ยงการรบกวนกัน ของระบบในระหว่างการปรับปรุงโครงข่ายจากแผนความถี่วิทยุ ปัจจุบัน ไปสู่ แผน
ความถี่วิทยุฉบับสมบูรณ์ ประการแรกคือการพิจารณากำหนดลำดับการปรับ เปลี่ยนความถี่ของทั้งสี่ภูมิภาค
(ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง) และประการที่สองคือการพิจารณากำหนดลำดับ
การปรับเปลี่ยนความถี่ภายในแต่ละภูมิภาค
ทางเลือกในวางแผนการดำเนินงานที่แตกต่างกันจำนวน 9 ทางเลือก ซึ่งได้ศึกษาและจัดทำขึ้นนั้น มี
ลักษณะการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการ ดังต่อไปนี้
1) การเรียงลำดับการปรับเปลี่ยนความถี่ของกลุ่มสถานีที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนความถี่ (โดยมีจำนวนเฟส
ของการปรับเปลี่ยนความถี่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 15, 16 และ 17 เฟส)
3

การวางแผนดำเนินงาน เรียกว่า การวางแผนดำเนินงานหลัก เพื่อชี้ให้เห็นว่าการวางแผนการดำเนินงานนี้ เป็นการประสานงานหรือบูรณาการแผนการดำเนินงานของผู้
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 4 ราย โดยคำนึงถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบในการดำเนินการปรับเปลี่ยนความถี่ของสถานี เพื่อให้เกิดผล
กระทบกับผู้รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้น้อยที่สุด
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2) ระยะเวลาในการสั่งซื้ออุปกรณ์ คือ ระยะเวลาในการรอระหว่างการดำเนินการสั่งซื้อขั้นสุดท้ายกับผู้
จำหน่ายและระยะเวลาที่อุปกรณ์ (ตัวกรองความถี่วิทยุและโมดูลอุปกรณ์ขยายสัญญาณ) ได้ขนส่ง
มาถึงทีก่ รุงเทพฯ (โดยมีช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 3 ถึง 5 เดือน)
3) ระยะเวลาระหว่างการปรับเปลี่ยนความถี่ของแต่ละเฟส (โดยมีช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 10
ถึง 15 วันต่อเฟส)
4) จำนวนวันทำงานในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ (ตามที่ได้กำหนดไว้ โดยแต่ละทางเลือกไม่แตกต่างกัน)
5) วัน ที่ไม่ส ามารถดำเนิ น การปรับ เปลี่ ยนความถี่ได้ (ตามที่ได้กำหนดไว้ รวมถึง วันหยุดราชการ วัน
แข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี พ.ศ. 2563 โดยแต่ละทางเลือกไม่
แตกต่างกัน)
จากข้อเสนอทั้ง 9 ทางเลือกที่แตกต่างกันข้างต้น ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลได้เห็นชอบทางเลือกที่ 1.17 ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้4
1) จำนวนเฟสของการปรับเปลี่ยนความถี่ มีทั้งสิ้น 17 เฟส
2) ระยะเวลาในการสั่งซื้ออุปกรณ์ 5 เดือน
3) ระยะเวลาระหว่างการปรับเปลี่ยนความถี่ของแต่ละเฟสเป็น 10 วัน
ระยะเวลาการดำเนิ น การตามทางเลื อ กที่ 1.17 ปรากฏตามรูป ที่ 3 และแถบสี ต่ อ ไปนี้ แ สดงถึ ง
ระยะเวลาการดำเนินการในการวางแผนการดำเนินงานหลัก

4

=

การสั่งซื้อ + การผลิต + การจัดส่ง

=

การเตรียมการ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน +วันที่ไม่มีการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนความถี่ +
การตรวจสอบและดำเนินงานขั้นสุดท้ายซึ่งไม่ต้องหยุดออกอากาศ

=

การขนส่ง +การเดินทาง + การเตรียมการปรับ เปลี่ยนความถี่ทั้งหมด ณ สถานที่ป ฏิบัติงาน + วันที่ไม่มีการ
ดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนความถี่ + การปรับเปลี่ยนความถี่( ณ สถานที่ปฏิบัติงาน และ
บนระบบบริหารโครงข่าย)

ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ได้เห็นชอบร่วมกันต่อทางเลือกที่ 1.17 ให้เป็นการกำหนดแผนการดำเนินงาน ต่ อมาผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ได้เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินการ ทั้งนี้ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอของผู้ให้บริการโครงข่าย ปรากฏในส่วนที่ 8 ของรายงานการ
วางแผนการดำเนินงานตามภาคผนวก C
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5 Months (144 days) all order processes
Filter sections &
PA modules
received (BKK)
Tue 31/03/20

Final order
placed at
supplier
Tue 08/11/19

06 Apr '20
Thu 02/04/20 - Wed
08/04/20

13 Apr '20

20 Apr '20

Wed 08/04/20 - Mon 13/04/20 - Sun
Sun 12/04/20
19/04/20

27 Apr '20

Sun 19/04/20 Wed 22/04/20

Thu 23/04/20 - Tue
28/04/20

04 May '20

Tue 28/04/20 - Sun 03/05/20 - Fri
Sun 03/05/20
08/05/20

11 May '20

18 May '20

25 May '20

Fri 08/05/20 - Wed 13/05/20 - Mon Mon 18/05/20 Sat 23/05/20 - Thu
Tue 12/05/20 18/05/20
- Fri 22/05/20 28/05/20

01 Jun '20
Thu 28/05/20 Mon 01/06/20

02 Apr '20

Retune completed PHASE
2
Sun 19/04/20

PHASE 1 finalised
Sun 12/04/20

Retune completed PHASE
3
Wed 29/04/20

PHASE 2 finalised
Wed 22/04/20

Retune completed PHASE
4
Sat 09/05/20

PHASE 3 finalised
Sun 03/05/20

PHASE 4 finalised
Tue 12/05/20

Start raining season

08 Jun '20
Tue 02/06/20 - Sun
07/06/20

15 Jun '20

Sun 07/06/20 Thu 11/06/20

Fri 12/06/20 - Wed
17/06/20

22 Jun '20
Wed 17/06/20 Sun 21/06/20

Mon 22/06/20 - Sat
27/06/20

29 Jun '20

Retune completed PHASE
5
Tue 19/05/20

Retune completed PHASE
6
Fri 29/05/20

PHASE 5 finalised
Fri 22/05/20

South finished

06 Jul '20

Sat 27/06/20 - Thu 02/07/20 - Wed
Wed 01/07/20 08/07/20

13 Jul '20
Wed 08/07/20
- Sat 11/07/20

Sun 12/07/20 - Fri
17/07/20

20 Jul '20
Fri 17/07/20 Tue 21/07/20

02 Jun '20

Retune completed PHASE
7
Mon 08/06/20

Retune completed PHASE
8
Thu 18/06/20

PHASE 7 finalised
Thu 11/06/20

Retune completed PHASE
9
Sun 28/06/20

PHASE 8 finalised
Sun 21/06/20

Retune completed PHASE
10
Wed 08/07/20

PHASE 9 finalised
Wed 01/07/20

PHASE 6 finalised
Mon 01/06/20

Retune completed PHASE
11
Sat 18/07/20

PHASE 10 finalised
Sat 11/07/20

PHASE 11 finalised
Tue 21/07/20

To next
page

Retune completed PHASE
1
Wed 08/04/20
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13
From
prev. page

Olympics
27 Jul '20

03 Aug '20

10 Aug '20

17 Aug '20

Mon 10/08/20
- Thu 13/08/20

Wed 22/07/20 - Mon 10/08/20

Fri 14/08/20 - Wed
19/08/20

24 Aug '20
Wed 19/08/20 Sun 23/08/20

Mon 24/08/20 - Sun
30/08/20

31 Aug '20
Sun 30/08/20 Wed 02/09/20

07 Sep '20
Thu 03/09/20 - Tue
08/09/20

Tue 08/09/20 Sun 13/09/20

22 Jul '20

Retune completed PHASE
12
Mon 10/08/20

Retune completed PHASE
13
Thu 20/08/20
PHASE 12 finalised
Thu 13/08/20

14 Sep '20
Sun 13/09/20 - Fri
18/09/20

21 Sep '20
28 Sep '20
Fri 18/09/20 - Wed 23/09/20 - Mon Mon 28/09/20 Finish
Tue 22/09/20 28/09/20
- Fri 02/10/20 Fri 02/10/20

13 Sep '20

Retune completed PHASE
16
Sat 19/09/20

Retune completed PHASE
17
Tue 29/09/20

PHASE 16 finalised
Tue 22/09/20

รูปที่ 3 ระยะเวลาการดำเนินงานตามทางเลือกที่ 1.17

PHASE 17 finalised
Fri 02/10/20

Retune completed PHASE
14
Sun 30/08/20

PHASE 13 finalised
Sun 23/08/20

Retune completed PHASE
15
Wed 09/09/20

PHASE 14 finalised
Wed 02/09/20

PHASE 15 finalised
Sun 13/09/20

3 ข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ ที่ 4/2562 (คณะอนุ กรรมการฯ) เมื่อวัน ที่ 1 ตุล าคม พ.ศ. 2562 ผู้ ให้ บริการโครงข่ายโทรทั ศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ได้เห็นชอบร่วมกันต่อทางเลือกที่ 1.17 ให้เป็นการกำหนดแผนการดำเนินงาน โดย
เมื่อวัน ที่ 21 ตุล าคม พ.ศ. 2562 ผู้ ให้ บ ริ การโครงข่ายโทรทัศ น์ภ าคพื้ นดิน ในระบบดิจิต อลเสนอแผนการ
ดำเนิ น งานตามทางเลือกที่ 1.17 ต่อ กสทช. (เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานครั้งแรกที่เสนอต่อ
กสทช.) โดยแผนการดำเนินงานนี้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามทางเลือกที่ 1.17 รวมถึงระยะเวลาการ
ปรับเปลี่ยนความถี่ของแต่ละสถานี
ผู้ให้ บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ภ าคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแผนการ
ดำเนิ น งานต่อคณะอนุ กรรมการฯ ในวัน ที่ 29 ตุล าคม พ.ศ. 2562 และต่อมาในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562 ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ได้ จัดส่งข้อเสนอเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน
ครั้ ง ที่ 2 ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดระยะเวลาการปรั บ เปลี่ ย นความถี่ ข องสถานี ในแต่ ล ะภู มิ ภ าค และในวั น ที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 2 ราย (บริษัท อสมท จำกัด
(มหาชน) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย) เสนอให้คณะอนุกรรมการ ฯ
พิจารณาขยายการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินงานไปเป็นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 (กล่าวคือ เป็น
ข้อเสนอครั้งที่ 3 ของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล) เนื่องจากผู้ผลิตอุปกรณ์คาดว่า
กระบวนการส่งมอบอุปกรณ์อาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้น5
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงานทั้ง 3 ครั้ง จากผู้ให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ปรากฏในส่วนที่ 8 ของรายงานการวางแผนการดำเนินงานตามภาคผนวก
C
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับการดำเนินงานในขั้นถัดไป เพื่อให้ การโยกย้ายคลื่น
ความถี่ ย่ า น 700 เมกะเฮิ ร ตซ์ สามารถดำเนิ น การได้ ส ำเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดี นอกจากนี้ ยั งมี ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารคลื่นความถี่ในอนาคตเกี่ยวกับการกำหนดคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ภายหลังการโยกย้ายคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ แล้วเสร็จ

5

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ข้อสรุปว่าหากจะยอมรับความล่าช้าของการดำเนินงานโครงการนี้ (เนื่องจากการส่งมอบอุปกรณ์ล่าช้า) จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้รับการยืนยันวัน ส่งมอบอุปกรณ์อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตอุปกรณ์ (หลังจากคำสั่งซื้อได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล)
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3.1 ข้อเสนอแนะการดำเนินการในขั้นถัดไป
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้เป็นข้อเสนอสำหรับการดำเนินงานในขั้นถัดไป เพื่อให้การโยกย้ายความถี่ย่าน
700 เมกะเฮิรตซ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี
1. การประสานงานที่ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลเป็นสิ่งที่จำเป็นในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงโครงข่าย เนื่องจาก
1.1. การประสานงานโครงการของการดำเนินการครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับ
การดำเนินการขยายโครงข่ายในครั้งแรก เนื่องจากมีผู้รับชมโทรทัศน์หลายล้านคนต่อวัน และ
การปรั บ เปลี่ ย นความถี่ใดๆ ของโครงข่ายนั้ นส่ งผลให้ ผู้ รับชมโทรทัศน์ จะต้องมีการตั้งค่า
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ใหม่ ในกรณีซึ่งการดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายของผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ ภาคพื้น ดินในระบบดิจิตอลแต่ล ะรายมีความรวดเร็วต่างกัน จะส่ งผลให้
จำเป็นต้องหยุดให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเป็นการชั่วคราวหลายครั้ง และ
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ของผู้ชมก็จำเป็นต้องมี การตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง ซึ่งจะทำให้เกิดความ
สับสนในการประชาสัมพันธ์กับผู้รับ ชมโทรทัศน์ได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่สถานีใดไม่สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นความถี่ ไ ด้ ส ำเร็ จ ตามกำหนด การประสานงานยิ่ ง เป็ น สิ่ ง จำเป็ น ในการลด
ผลกระทบของเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม (ตามที่ระบุในภาคผนวกของรายงานการ
วางแผนการดำเนินงานตามภาคผนวก C)
1.2. การปรับเปลี่ยนความถี่ มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากและต้องมีระยะเวลาในการดำเนินงาน
ที่มาก การดำเนิน งานโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก มี
ข้อจำกัดด้านระยะเวลาที่จะชดเชยหากเกิดเหตุการณ์ ที่นอกเหนือการควบคุม และมีความ
ซับซ้อนของการตั้งค่าโครงข่ายใหม่ แผนการดำเนินงานหลักตามที่เสนอนั้นได้ถูกออกแบบมา
โดยคำนึงถึงการหลีกเลี่ยงปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ ความสมดุลของปริมาณงาน และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมรับทราบ แผนการดำเนินงานนี้ จะ
สามารถปรับเปลี่ยนได้หากตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินงานดังกล่าวแล้ว
2. โครงการต้องได้รับการเตรียมการเป็นอย่างดี รวมถึงต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานบริหารโครงการ
(Project Management Office: PMO) โดยจำเป็นต้องคำนึงถึงรายละเอียดสำคัญดังนี้
2.1. การกำหนดบทบาทและภารกิจการจัดการโครงการไว้อย่างดี โดยมี กสทช. ทำหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานโครงการในภาพรวม และมี องค์ ป ระกอบจากผู้ ให้ บ ริการโครงข่ ายโทรทัศ น์
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ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้จัดการโครงการหรือผู้แทน
2.2. มีเครื่องมือในการจัดทำรายงานบริหารโครงการและติดตามความคืบหน้า โดยอาศัยแผนการ
ดำเนินงานหลักตามที่ได้รับความเห็นชอบ (ดูตัวอย่างรูปแบบการรายงานโครงการตามที่ระบุ
ไว้ในภาคผนวก B และภาคผนวก C)
2.3. การวางแผนใน Microsoft Project (รวมถึงแผนการดำเนินงานหลัก) ได้ระบุรายละเอียดการ
ดำเนิ น งานและรายงานผลการดำเนิ น งานแต่ ล ะขั้ น ของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งแต่ ล ะราย
(ประกอบด้วย ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้ให้บริการสิ่งอำนวย
ความสะดวก ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และสำนักงาน กสทช.)
2.4. การปรั บ ปรุ งฐานข้อมูล แผนการดำเนิน งานเพื่ อบันทึ กสถานะการดำเนิน งานด้านเทคนิ ค
จำเป็นต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสำหรับการตรวจสอบการรบกวนคลื่นความถี่ในระหว่างการ
ปฏิบัติงานในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงในลำดับการปรับเปลี่ยนความถี่
2.5. การดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์โดยละเอียดและกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ
สามารถทำได้ดังนี้
2.5.1.เหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งเกิดก่อนการปรับเปลี่ยนความถี่ให้ใช้มาตรการ
ฉุกเฉิน
2.5.2.เหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมที่เพิ่งจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่ปรับเปลี่ยนความถี่
ให้ใช้มาตรการบรรเทาและแก้ไขให้กลับ สู่สถานะเดิม (ตามที่อธิบายไว้ในภาคผนวก
ของรายงานการวางแผนดำเนินงาน ตามภาคผนวก C)
2.6. การเตรี ย มการเพิ่ ม เติ ม ตามข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ แผนการดำเนิ น งานที่ ผู้ ให้ บ ริก ารโครงข่ า ย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้เสนอ
2.6.1.ตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และปรับปรุงอุปกรณ์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้
ในกรณีอุปกรณ์เดิมที่จะโยกย้ายไปใช้งานในอีก สถานี ตามการวางแผนดำเนินงานที่
เห็นชอบร่วมกัน
2.6.2.ตรวจสอบและกำหนดการตั้งค่าโครงข่ายชั่วคราว (เนื่องจากข้อเสนอแยกกลุ่มสถานี
NE-04 และ NE-01) ทั้งนี้ การแยกกลุ่มสถานีในการปรับเปลี่ยนความถี่อาจจะเกิดขึ้น
อีกในระหว่างการดำเนินงาน
2.6.3.การตัดสินใจและกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับ สถานีที่สามารถรับสัญญาณได้ดี สำหรับผู้
รับชมที่มีปัญหาการรับสัญญาณ ในระหว่างการกำหนดค่าโครงข่ายชั่วคราว
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2.6.4.การระบุ ข้อ กำหนดและการตกลงเกี่ยวกับ มาตรการฉุกเฉิน ร่วมกัน (เช่น การอาศัย
อุปกรณ์เดิมโดยปรับปรุงและโยกย้ายไปใช้งานในอีก สถานี การอนุญาตให้ปรับเปลี่ยน
ความถี่หลายครั้งในหนึ่งสถานี หรือปรับเปลี่ยนเฉพาะความถี่ของเครื่องส่งที่ใช้งานจริง
(Active transmitter) เพื่อชดเชยระยะเวลาที่สูญเสียไปเนื่องจากการส่งมอบอุปกรณ์
ล่าช้า
3. การสนั บ สนุ น เกี่ย วกับ การบริห ารโครงการระหว่างการดำเนินงานมีความจำเป็น อย่างมาก ซึ่ง
ประกอบด้วย
3.1. มี ก ารจั ด ประชุ ม รายสั ป ดาห์ โดยผู้ ร่ ว มประชุ ม จะต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า ของการ
ดำเนินงานตามรูปแบบที่ได้ตกลงกันและปรับปรุงฐานข้อมูลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานะปัจจุบัน
3.2. มี การเตรี ย มพร้อมให้ คำแนะนำและข้อเสนอเกี่ยวกับ การบรรเทาและการแก้ไขให้ กลั บ สู่
สถานะเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ กับผู้รับชม (ซึ่งรวมถึง
ข้อแนะนำเกี่ยวกับสถานีที่สามารถรับสัญญาณได้ดี กำหนดการปรับเปลี่ยนความถี่ และการ
แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนความถี่)
3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ในอนาคต
มีข้อเสนอแนะหลายประการเกี่ยวกับการตัดสินใจในการบริหารคลื่นความถี่ในอนาคต ซึ่งเกี่ยวกับการ
กำหนดคลื่นความถี่สำหรับ กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ภายหลังการโยกย้ายคลื่นความถี่ย่าน
700 เมกะเฮิรตซ์แล้วเสร็จ ในช่วงแรกอธิบายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ระหว่างประเทศที่
สำคัญ เพื่ออธิบายให้เข้าใจบริบทของข้อเสนอแนะให้มีความกระจ่างมากขึ้น
การกำหนดคลื่ น ความถี่ ส ำหรั บ กิ จ การโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ส ากล (International Mobile
Telecommunications: IMT) ซึ่งรวมถึง LTE และ 5G และกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนั้นมี
ความแตกต่ างกั น ซึ่งจะขึ้ น อยู่ กั บ ภู มิ ภ าคตามที่ ก ำหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
ภายหลั งการนำเทคโนโลยี ล่ าสุ ด สำหรั บ กิจการโทรทั ศน์ ม าใช้ งาน (กล่ าวคือ มาตรฐานการรับ ส่ งสั ญ ญาณ
โทรทัศน์ยุคทีส่ อง รวมถึงระบบ DVB-T2 และเทคโนโลยีการเข้ารหัสสัญญาณภาพขั้นสูง ได้แก่ H.264/MPEG4
และ H.265/HEVC) ได้มีการกำหนดคลื่นความถีใ่ ห้ใช้งานสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลมากขึ้น ซึ่ง
การกำหนดคลื่น ความถี่เพิ่มเติม นี้ มักเรียกว่า ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนไปสู่ ระบบดิจิตอล ครั้งที่ 2 (2nd
Digital Dividend)
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สำหรับภูมิภาคที่ 2 อันได้แก่ กลุ่มประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนไปสู่
ระบบดิจิ ตอล ครั้งที่ 2 นี้ ได้แก่ คลื่ น ความถี่ ย่าน 600 เมกะเฮิรตซ์ (610/614-698 เมกะเฮิรตซ์ ) ในขณะที่
สำหรับภูมิภาคที่ 1 นั้นมีการกำหนดคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ (694-790 เมกะเฮิรตซ์) ให้กับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 6 และประเทศในภูมิภาคที่ 3 หลายประเทศได้ตัดสินใจกำหนดคลื่นความถี่ย่าน
700 เมกะเฮิรตซ์ ให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
ในเอกสารด้านนโยบายล่าสุดซึ่งจัดทำโดยสมาคมจีเอสเอ็ม (GSM Association: GSMA) และองค์การ
โทรคมนาคมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity: APT) ได้ตรวจสอบการกำหนดคลื่น
ความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลในอนาคต รวมถึงคลื่นความถี่ย่าน UHF7 (ดังกล่าวข้างต้น)
โดยสำหรับ คลื่ น ความถี่ ย่าน UHF เอกสารด้านนโยบายเหล่ านี้ ได้ ศึกษาการกำหนดคลื่ นความถี่ในอนาคต
นอกเหนือจากผลประโยชน์จากการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอล ครั้งที่ 2 ในเอกสารของ APT มีการพิจารณาการ
ใช้คลื่นความถี่ย่าน 600 เมกะเฮิรตซ์ ส่วนหนึ่งสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (โดยเฉพาะสำหรับ
บริการบรอดแบนด์ในลักษณะครอบคลุมพื้นที่ กว้างสำหรับพื้นที่ชนบทและพื้นที่ภายในอาคาร) ภายหลังจาก
คลื่ น ความถี่ ย่ าน 700 เมกะเฮิ ร ตซ์ ได้ รั บ การใช้ งานสำหรับ กิ จการโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ส ากลอย่ างเต็ ม
ประสิทธิภาพ8
เมื่อพิจารณาจากการกำหนดนโยบายด้านการบริห ารคลื่ นความถี่ระหว่างประเทศและเอกสารด้าน
นโยบายข้างต้น สามารถสรุปข้อแนะนำได้ดังต่อไปนี้
1. ภายใต้ส ถานการณ์ ซึ่งคลื่ น ความถี่ ทั้ งหมดบนย่าน 700 เมกะเฮิ รตซ์ ถู กใช้ งานสำหรับ กิ จ การ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลในประเทศไทย (สำหรับการใช้งานในลักษณะครอบคลุมพื้นที่กว้าง)
และจำเป็ น ต้ อ งหาคลื่ น ความถี่ เพิ่ ม เติ ม บนย่ านความถี่ UHF (กล่ าวคื อ คลื่ น ความถี่ ย่ า น 600
เมกะเฮิรตซ์9) ในช่วงเวลาดังกล่าว กสทช. ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลเป็นสิ่งแรก โดยพิจารณาดังนี้
6

ตามการประชุม WRC ของสหภาพโทรคมนาคม (ITU) เมื่อปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558 แม้ว่าจะกำหนดให้กิจการโทรทัศน์และกิจการโทคมนาคมเคลื่อนที่สากลเป็นกิจการ
หลักร่วมกัน (co-primary allocation)
7 อ้ า งถึ ง เอกสาร “5G Spectrum, GSMA Public Policy Position” เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ “The 21st Meeting of the APT Wireless Group (AWG-21)”
document AWG-21/INP-43 (Rev.1) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
8 การประชุ มใหญ่ ระดับ โลกว่า ด้ว ยวิ ทยุ คมนาคม ค.ศ.2019 (WRC-19) ระหว่ างวั นที่ 28 ตุล าคม ถึ ง 22 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2562 ไม่ มีร ะเบี ยบวาระการประชุ มเกี่ ยวกั บ การ
กำหนดย่านความถี่เพิ่มเติมสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลบนย่านความถี่ UHF ในรายงานเตรียมการประชุมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ มีระเบียบวาระ
ที่ 1.13 และ 10 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล โดยระเบียบวาระที่ 1.13 กล่าวถึงการกำหนดย่านความถี่สูงสำหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล โดยไม่ใช่ย่านความถี่ UHF ส่วนระเบียบวาระที่ 10 จะกล่าวถึงที่ประชุม WRC-23 ซึ่งอ้างถึงผลการประชุม WRC-15 ที่ระบุว่าจะมีการพิจารณา
กำหนดคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล แต่ยังไม่ได้ระบุย่านความถี่ไว้
9 คาดว่าคลื่นความถี่ย่าน 600 เมกะเฮิรตซ์ จะถูกกำหนดให้ใช้งานสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลในลักษณะครอบคลุมพื้นที่กว้าง ดังเช่นที่ปรากฏในตลาดหลักของ
อุตสาหกรรมนี้ (เช่น ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา) ซึ่งอุปกรณ์สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลได้รับการพัฒนาและนำไปใช้งานบนคลื่นความถี่ย่านนี้
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1.1. กำหนดแนวทางที่ ชั ด เจนของแพลตฟอร์ม โทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อลสำหรั บ
ให้บริการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง ในหลายประเทศกำหนดให้บริการโทรทัศน์เป็นบริการที่ต้อง
ให้บริการอย่างทั่วถึงผ่านทางแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รวมทั้งดาวเทียม โทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริการบรอดแบนด์แบบประจำที่ หากพิจารณาถึงบริการบรอดแบนด์แบบประจำที่ซึ่งยัง
มีระดับการเข้าถึงบริการค่อนข้างต่ำ การให้บริการโทรทัศน์ทั่วประเทศผ่านแพลตฟอร์มนี้จึง
เป็นไปได้ยากสำหรับประเทศไทย 10 และสำหรับกรณี โทรศัพท์เคลื่อนนั้น แม้ว่าอัตราการใช้
งานจะเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนกับที่พบเห็นในประเทศอื่นๆ การให้บริการทั่วประเทศโดย
ใช้แพลตฟอร์มบรอดแบนด์ไร้สายจะส่งผลให้บริการโทรทัศน์ เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจของ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในทำนองเดียวกับ แพลตฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม11 หากไม่มี
บริการโทรทัศน์ภาคพื้นในระบบดิจิตอล การให้บริการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงอาจเป็นไปได้ยาก
ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย (เนื่องจากพื้นที่ เหล่านี้ไม่มีบริการบรอดแบนด์แบบประจำที่
และประชากรมีระดับรายได้ที่ต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศ)
1.2. การกำหนดจำนวนช่องรายการขั้นต่ำสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ
ประเทศไทย ตามข้อกำหนดสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในปัจจุบันมี
โครงข่ายโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิน ในระบบดิ จิตอลอยู่ 5 โครงข่ าย ซึ่งมีช่ องรายการโทรทั ศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งสิ้น 20 ช่อง (แบ่งเป็นช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ
(SD) จำนวน 10 ช่อง และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) จำนวน 10 ช่อง) ในช่วง
เวลาที่ จะกำหนดนโยบายด้านการบริห ารคลื่ นความถี่ ต้อ งมีการพิ จารณาว่า จำนวนช่อ ง
รายการในปัจจุบันให้สอดคล้องกับจำนวนช่องรายการขั้นต่ำที่ต้องการสำหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย และควรพิจารณาถึงความจุของโครงข่ายซึ่งรองรับ
จำนวนช่องรายการสำหรับบริการสาธารณะตามที่กำหนดไว้ในข้อกฎหมาย12
1.3. การพิจารณาเกี่ยวกับ “สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต” ของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิ จิ ต อล พบว่า ช่ อ งรายการโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อลจำนวนมากยั งคง
ออกอากาศในรูปแบบของช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) ในขณะที่สภาวะตลาด
ปัจจุบันมีความต้องการช่องรายการความคมชัดสูงยิ่ง (Ultra High Definition: UHD) จึงควร
10

เนื่องจากบริการโทรศัพท์พื้นฐานในภาคครัวเรือนของประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงเพียงร้อยละ 5 - ร้อยละ 10
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป หรือ Free-To-Air (FTA) นั้นให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ของประเทศไทยแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้ งกรณี
ผ่านดาวเทียมและผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
12 ตามที่กำหนดในพระราชบัญ ญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2562 (หากไม่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)
11
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สำรองความจุของโครงข่ายส่วนหนึ่ง เพื่อปรับปรุงช่องรายการให้เป็นช่องรายการความคมชัด
สูง (HD) และช่องรายการจำนวนหนึ่งอาจยกระดับไปสู่ความคมชัดสูงยิ่ง (UHD)
2. ภายใต้สถานการณ์ ซึ่งประเทศไทยอาจจะกำหนดคลื่ นความถี่บนย่าน UHF (ย่านความถี่ 600
เมกะเฮิรตซ์) สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล กสทช. ควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
2.1. จากผลของการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น) และความต้องการใช้คลื่นความถี่เพิ่มเติมสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล กสทช. ควรกำหนดว่าส่ ว นใดของคลื่ น ความถี่ ย่ าน 600 เมกะเฮิรตซ์ จำเป็ น ต้ อ ง
นำไปใช้งานสำหรับ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลการกำหนดช่วงความถี่นี้ขึ้นกับการ
กำหนดย่ านความถี่ข ององค์ก ารโทรคมนาคมแห่ งภู มิภ าคเอเชีย แปซิฟิ ก (APT) และการ
ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม (WRC) ในอนาคต ทั้งนี้ จากเอกสารของสมาคมจี
เอสเอ็มและองค์การโทรคมนาคมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น คาดว่า
จะเสนอให้พิจารณาย่านความถี่ 617 – 698 เมกะเฮิรตซ์ (ช่องความถี่ 39 - 48 รวมทั้งสิ้น
10 ช่องความถี่ สำหรับกรณีการแบ่งช่องความถี่สำหรับกิจการโทรทัศน์ขนาด 8 เมกะเฮิรตซ์)
2.2. จากเทคโนโลยีที่ใช้งานในปัจจุบัน (มาตรฐานการรับส่งสัญญาณและการเข้ารหัสสัญญาณภาพ
และเสียง) และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางแผนความถี่วิทยุ (ยังคงไม่
ใช้งานช่องความถี่ 21 – 23) ประกอบกับการใช้งานพารามิเตอร์ของระบบชุดเดิมนั้น การ
สู ญ เสี ย ช่ อ งความถี่ จ ำนวน 10 ช่ อ ง จะส่ งผลให้ ต้ อ งลดจำนวนโครงข่ ายลง 2 โครงข่ า ย
(เนื่องจากทั้ง 5 โครงข่ายจำเป็นต้องใช้งานเพื่อให้มีพื้นที่ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ)
2.3. ภายใต้สถานการณ์ซึ่งช่องความถี่ 21 – 23 สามารถนำมาใช้งานได้ แนวทางการแก้ไขปัญหา
บางแนวทาง (ซึ่งกำหนดร่วมกันไว้) จะสามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาเพื่อรักษาจำนวนโครงข่าย
เดิมไว้ทั้ง 5 โครงข่ายได้ แม้ว่าอาจมีโครงข่ายจำนวน 1-2 โครงข่าย มีพื้นที่ครอบคลุมของ
สัญญาณลดลง
2.3.1.การใช้งานพารามิเตอร์ของระบบซึ่งมีช่วงเวลาป้องกัน (Guard interval) ที่กว้างขึ้น13
การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ดังกล่าวจะช่วยให้โครงข่ายความถี่เดียว (SFN) ในปัจจุบัน
มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น และตามมาด้ ว ยความต้ อ งการใช้ งานคลื่ น ความถี่ ส ำหรับ กิ จ การ
โทรทัศน์ที่ลดลง

13

พารามิเตอร์ของระบบดังต่อไปนี้ FTT size (32k), Carrier modulation (64 QAM), C/R (3/5), Pilot Pattern (PP2), Guard Interval (532 us), C/N-fixed reception
(15.2 dB) และ C/N-portable indoor reception (16.9 dB)
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2.3.2.การใช้งานโครงข่ายความถี่เดียว (SFN) ที่มีกำลังส่งต่ำ จะช่วยให้การกระจายตัวของ
ความแรงสัญญาณดีขึ้นและเกิดการรบกวนน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ค วามต้องการใช้งาน
คลื่นความถี่ลดลงด้วย เนื่องจากความถี่เดิมสามารถนำไปใช้งานซ้ำได้ในระยะทางที่
ใกล้มากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามการใช้งานโครงข่ายความถี่เดียว (SFN) ที่มีกำลังส่ง
ต่ำ คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ค่อยข้างเล็กและไม่ใช่พื้นที่ทั่วประเทศ กรณีการใช้งาน
กับพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศนั้นจำเป็นต้องเพิ่มเติมจำนวนสถานีมหาศาล (เมื่อเทียบ
กับต้นทุน ระยะเวลาการติดตั้ง และความซับซ้อน)14
2.4. ภายใต้สถานการณ์ซึ่งกลุ่มของช่องรายการในปัจจุบัน (ช่องรายการความคมชัดสูง 10 ช่อง
และช่องรายการความคมชัดปกติ 10 ช่อง) ให้ บริการโดยอาศัย 5 โครงข่ายที่ จะได้รับการ
ปรับปรุงตามแผนความถี่วิทยุใหม่ นั้น การปรับปรุงช่องรายการความคมชัดปกติจำนวน 10
ช่อง ให้เป็นช่องรายการความคมชัดสูงสามารถดำเนินการได้15 ส่วนการยกระดับช่องรายการ
บางส่วนให้มีคุณภาพระดับความคมชัดสูงยิ่ง (UHD) จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการเข้ารหัส
สัญญาณภาพและเสียงที่ต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าการพัฒ นาของมาตรฐานการ
รับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DVB-T2) อย่างมีนัยสำคัญจะไม่เกิดขึ้น
โดยการเปลี่ยนมาตรฐานการรับส่งสัญญาณหรือเทคโนโลยีการเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียง
(H.264/MPEG4) จะต้องเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ใหม่ การออกอากาศคู่ขนานกับ
ระบบเดิม (ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับชมสามารถกลับไปใช้งานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์เดิมได้ หาก
เกิดข้อผิดพลาด) จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากมีคลื่นความถี่ไม่เพียงพอ

14

ปัจจุบันการโยกย้ายคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ มีการจำกัดจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโครงข่าย การวางแผนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบน
พื้นฐานของโครงข่ายความถี่เดียว (SFN) ที่มีกำลังส่งต่ำจะส่งผลให้ต้องปรับปรุงโครงข่ายใหม่ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงข่ายนี้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดให้บริการ
ชั่วคราวจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนอย่างมาก
15 จากการจัดสรรความจุ ของมัลติเพล็กซ์ให้กั บช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) ประกอบกับข้อจำกัดของความจุของ
มั ล ติ เพล็ ก ซ์ ซึ่ งกำหนดให้ ช่ อ งรายการประเภทความคมชั ดสู งจำนวน 2 – 3 ช่ อ งรายการ แม้ ว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการมั ล ติ เพล็ ก ซ์ สั ญ ญาณทางสถิ ติ (Statistical
multiplexing) ที่ได้รับการปรับปรุงขึ้น
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