สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ
(ราง) ประกาศ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน,ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
(ราง) ประกาศ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน$ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ประเด็น

ข2อคิดเห็น

๒. ความถี่วิทยุ
๒.๔ กําหนดการจัดกลุมชอง ๑. การกําหนดกลุมความถี่ใช0ไมควรใช0การอ0างอิง
แผนความถี่ในป2 ๒๕๓๙ เนื่องจากเป6นแผน
ความถี่วิทยุ
ความถี่ของระบบแอนะล็อก แตในการกําหนด
แผนความถี่ครั้งนี้เป6นแผนความถี่ของระบบ
ดิจิตอล ดังนั้นควรจะออกแบบแผนความถี่ใหม
ทั้งหมด โดยใช0ซอฟต$แวร$หรือหลักการที่
เหมาะสมในการออกแบบ

ผู2แสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

สมาพันธ$สมาคม
วิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน$

- ในชวงการเปลี่ยนผานจากโทรทัศน$ระบบแอนะล็อกไปสูระบบ
ดิจิตอลมีความจําเป6นต0องอ0างอิงแผนความถี่วิทยุในระบบแอ
นะล็อกเดิม เพื่อไมให0กระทบสิทธิในการรับชมโทรทัศน$ระบบแอ
นะล็อกของประชาชน ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคล0องตามหลัก
สากล
- อยางไรก็ตาม การจัดทําแผนความถี่วิทยุฉบับนี้ยังได0คํานึงถึงการ
ยกเลิกระบบแอนะล็อก โดยมีการวางแผนและคํานวณเพื่อให0
แผนความถี่วิทยุนี้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- ด0วยเทคโนโลยีในปPจจุบันนี้ สายอากาศสามารถรองรับยาน
ความถี่ได0กว0างขึ้นมาก (wideband antenna) โดยกระทบตอ
คุณลักษณะของสายอากาศไมมาก
- การกําหนดชองความถี่ลักษณะดังกลาว เพื่อให0สอดคล0องกับ
ระบบแอนะล็อกเดิม และจัดความถี่วิทยุให0หางกันเพื่อปZองกัน
กันรบกวนในพื้นที่เดียวกันและตางพื้นที่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงปPญหา
ทางเทคนิคของการรวมสัญญาณผาน combiner อีกด0วย

๒. การกําหนดกลุมความถี่เชนกลุม D1 ที่มีความถี่
สมาพันธ$สมาคม
ชอง 28 (530 MHz), 31 (554 MHz),
วิชาชีพ
35(586MHz), 39(618MHz), 43(650MHz),
วิทยุกระจายเสียงและ
47(682MHz) และ 51(714MHz) ซึ่งเป6นความถี่
วิทยุโทรทัศน$
ที่หางกันมาก ซึ่งถ0าใช0สายอากาศเดียวกันในการ
ออกอากาศจะมีผลกับรูปแบบการแพรกระจาย
คลื่นของสายอากาศที่แตกตางกันในแตละความถี่
ทําให0พื้นที่ครอบคลุมของแตละความถี่จะ

๑

แตกตางกัน กสทช. มีแนวทางในการออกแบบ
และแก0ไขอยางไร
๓. พารามิเตอร,ของระบบ, อัตราบิต และการคํานวณที่เกี่ยวข2อง
๓. พารามิเตอร$ตางๆ ของระบบ เป6นการอ0างอิงจาก คุณดุสิต แก0วเรืองฤทธิ์ - ปPจจุบันรางประกาศที่จัดทําขึ้นอ0างอิงชุดพารามิเตอร$จาก EBU
EBU ในอนาคตจะมีพารามิเตอร$ของ กสทช. เอง
(European Broadcasting Union) ซึ่งเป6นองค$กรที่มีความ
หรือไม
เชี่ยวชาญเกีย่ วกับโทรทัศน$ดิจิตอลระบบ DVB-T2 และมี
การศึกษา ค0นคว0า ตลอดจนทดลองทดสอบมาเป6นเวลาหลายป2
- ในอนาคตหากมีการทดลองออกอากาศ หรือ มีการออกอากาศ
โทรทัศน$ดิจิตอลในประเทศไทย กสทช.อาจมีการศึกษา ทดลอง
ทดสอบ และกําหนดชุดพารามิเตอร$อ0างอิงของประเทศไทย
๔. ในสวนการรับสัญญาณ Portable Indoor
คุณสุระฯ
- การวางโครงขายเพื่อให0รับสัญญาณในลักษณะ Portable
Reception มีการลงทุนสูงมาก มีความคิดเห็น
indoor ในเขตเมืองจะทําให0การกระจายตัวของการรับบริการ
(MCOT)
อยางไร
โทรทัศน$รวดเร็วขึ้น ประชาชนเข0าถึงได0งาย
- ในเขตเมืองสวนใหญใกล0กับสถานีหลักอยูแล0ว จึงจะสามารถรับ
สัญญาณในลักษณะ Portable indoor ได0 หากไมสามารถรับได0
อาจต0องเพิ่ม gap-filler บางพื้นที่ในเขตเมือง
๕. การกําหนดมาตรฐานหรือพารามิเตอร$ในการ
สมาพันธ$สมาคม
- การกําหนดชุดของพารามิเตอร$ขึ้นกับหลายปPจจัย อาทิ สภาพ
แพรภาพออกอากาศยังไมชัดเจน ทําให0จํานวน
ภูมิประเทศ ความหนาแนนการใช0งานคลื่นความถี่ในระบบแอ
วิชาชีพ
data rate ที่ได0ยังไมแนนอน ซึ่งจะมีผลตอ
วิทยุกระจายเสียงและ นะล็อก การออกแบบเพื่อรองรับโครงขาย SFN พื้นที่ครอบคลุม
จํานวนชองรายการ
ที่ต0องการ
วิทยุโทรทัศน$
- ทั้งนี้ การกําหนดจํานวนชองรายการ จะประมาณการจาก
คุณลักษณะขั้นต่ําของโครงขายที่จะสามารถรองรับได0 โดยจะ
กําหนดในหลักเกณฑ$อื่นที่เกี่ยวข0อง
๔. จํานวนเขตบริการ
๒

๖. ถ0ามีการออกอากาศนอกเหนือจากสถานีหลัก
๔๑ สถานี ที่กําหนดไว0ในแผนความถี่วิทยุ
สามารถทําได0หรือไม มีแนวทางปฏิบัติอยางไร

คุณกอพลฯ

๗. การกําหนดสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการ
โทรทัศน$ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ถ0าหากมี
การออกอากาศของสถานีนอกเหนือจากที่
กําหนดไว0 จะมีผลอยางไร หากการตั้งสถานี
ดังกลาวนั้นพิสูจน$ได0วามีความเหมาะสม และมี
เหตุผลความจําเป6น นอกเหนือจากการมีพื้นที่
ครอบคลุม และการปZองกันการรบกวนทาง
เทคนิค

คุณสุระฯ
(MCOT)

๕. พื้นที่ครอบคลุมของเขตบริการ
๘. พื้นที่บริการของระบบโทรทัศน$ดิจิตอลขึ้นอยูกับ
พารามิเตอร$หลายๆ ตัว เชน Constellation ซึ่ง

สมาพันธ$สมาคม
วิชาชีพ

- สถานีหลักต0องเป6นไปตามที่กําหนดไว0ตามแผนความถี่วิทยุ
เทานั้น เนื่องจากจะมีผลกระทบตอการกําหนดจํานวนเขต
บริการ และการกําหนดพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณในระดับ
ภูมิภาคและระดับท0องถิ่น
- อยางไรก็ตาม กสทช. อาจพิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีเสริม
กําลังสงต่ํานอกเหนือจากในแผนความถี่วิทยุได0 แตต0องมี
วัตถุประสงค$เพื่อแก0ไขปPญหาจุดบอดหรือปPญหาทางเทคนิคอื่น
เทานั้น และต0องไมเป6นการเพิ่มจํานวนเขตบริการ
- การกําหนดสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคมตามแผนความถี่
วิทยุนั้น อยูบนพื้นฐานของการใช0งานโครงสร0างพื้นฐานเดิมใน
ระบบแอนะล็อก สงเสริมการใช0โครงสร0างพื้นฐานรวมกัน ลด
การลงทุนซ้ําซ0อน รวมทั้งการเกิดผลกระทบหรือภาระตอ
ผู0บริโภคให0น0อยที่สุด
- สถานีหลักต0องเป6นไปตามที่กําหนดไว0ตามแผนความถี่วิทยุ
เทานั้น เนื่องจากจะมีผลกระทบตอการกําหนดจํานวนเขต
บริการ และการกําหนดพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณในระดับ
ภูมิภาคและระดับท0องถิ่น
- อยางไรก็ตาม กสทช. อาจพิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีเสริม
กําลังสงต่ํานอกเหนือจากในแผนความถี่วิทยุได0 แตต0องมี
วัตถุประสงค$เพื่อแก0ไขปPญหาจุดบอดหรือปPญหาทางเทคนิคอื่น
เทานั้น และต0องไมเป6นการเพิ่มจํานวนเขตบริการ
- การคํานวณเขตบริการอ0างอิงจากโครงสร0างพื้นฐานและเขต
บริการของระบบแอนะล็อกเดิม โดยอาศัยพารามิเตอร$ตาม
๓

การกําหนดเขตบริการ ๔๑ เขต กําหนดมาจาก วิทยุกระจายเสียงและ
คาพารามิเตอร$ ทําไมเลือกใช0คาพารามิเตอร$แบบ
วิทยุโทรทัศน$
นั้น มีหลักการหรือวิธีการกําหนดอยางไร
๙. หากมีการออกแบบโครงขายครอบคลุมตาม
สมาพันธ$สมาคม
เงื่อนไขของเขตบริการที่กําหนดทั้งจํานวนและ
วิชาชีพ
พื้นที่ของเขตบริการ แตตําแหนงของสถานีไม
วิทยุกระจายเสียงและ
เป6นไปตามตําแหนง Lat/Long ที่กําหนดไว0ใน
วิทยุโทรทัศน$
แผนความถี่ กสทช. จะอนุญาตให0ดําเนินงาน
ตามที่ออกแบบได0หรือไม ถ0าได0มีขั้นตอนการขอ
อนุญาตอยางไร ถ0าไมได0เนื่องจากสาเหตุใด

๖. การอัตราสวนป<องกันการรบกวน
๑๐. It’s for conversion from ATV to DTV.
Thus it’s better to specify how ATV

VIRENDER
SAMSUNG

เอกสาร EBU 3348 เพื่อให0บริเวณขอบของเขตบริการรับ
สัญญาณแบบ fixed roof-top ได0เป6นอยางน0อย
- การกําหนดสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคมตามแผนความถี่
วิทยุนั้น อยูบนพื้นฐานของการใช0งานโครงสร0างพื้นฐานเดิมใน
ระบบแอนะล็อก สงเสริมการใช0โครงสร0างพื้นฐานรวมกัน ลด
การลงทุนซ้ําซ0อน ปZองกันการรบกวนซึ่งกันและกัน ใช0งานคลื่น
ความถี่อยางมีประสิทธิภาพโดยใช0ความถี่ซ้ําได0ในพื้นที่ตางกัน
(frequency reuse) รวมทั้งการเกิดผลกระทบหรือภาระตอ
ผู0บริโภคให0น0อยที่สุด โดยสอดคล0องกับ พรบ.การประกอบ
กิจการฯ ๒๕๕๑ ที่กําหนดให0มีบริการในระดับชุมชนหรือท0องถิ่น
ด0วย
- การกําหนด Lat/Long เพื่อให0ได0เขตบริการอ0างอิง กสทช. อาจ
พิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนอกพิกัดที่กําหนดไว0
ตามเหตุผลและความจําเป6น โดยที่เขตบริการต0องมีคุณลักษณะ
ทางวิชาการสอดคล0องกับเขตบริการที่คํานวณได0จากตารางตาม
ข0อ ๑๐
- การขออนุญาตเพื่อตั้งสถานีซึ่งที่ตั้งไมเป6นไปตามแผนความถี่วิทยุ
ฯ สามารถกระทําได0 โดยจะพิจารณาเป6นรายกรณี โดยขั้นตอน
การขออนุญาตเป6นไปตามกระบวนการปกติ แตต0องระบุเหตุผล
และความจําเป6นประกอบด0วย
- ในชวงการเปลี่ยนผานจากโทรทัศน$ระบบแอนะล็อกไปสูระบบ
ดิจิตอลมี ระยะเริ่มต0นมีความจําเป6นต0องปZองกันการรบกวนสู
๔

signal affects DTV.
๑๑. DTV vs. DTV interference, it’s 1~3 dB
higher than Nordig specifications, it’s
better to refer Nordig specification
because they already have DVB-T2
service

ELECTRONICS
VIRENDER
SAMSUNG
ELECTRONICS

๑๐. ตารางแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน,ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ
๑๒. ในตารางที่ ๑๐ เห็นวาไมควรใสข0อมูล Area,
คุณสุระฯ
Lat, Long เพราะสาเหตุการคํานวณเขตพื้นที่
(MCOT)
การให0บริการของผู0ให0บริการโครงขายแตละราย
มีความแตกตางกัน และทั้งนี้ยังมีเหตุผล
๑) การกําหนดให0โครงขายสามารถรับ
Portable Indoor Reception ในเขตเทศบาล
เมืองได0 ซึ่งอาจจําเป6นต0องมีการตั้งสถานีบริเวณ
ใกล0เขตเมืองมากกวาที่อื่น
๒) สถานที่ตั้งที่กําหนดบางแหงอาจไมเหมาะสม
ที่จะติดตั้งอุปกรณ$เครื่องสงเพิ่มเติม
๓) หากภายหลังพบวาสถานที่ตั้งที่ กสทช.
กําหนดไว0ไมเหมาะสม เกิดการรบกวน หรือเกิด
ความเสียหายใดๆ จะมีแนวทางการแก0ปPญหา
และรับผิดชอบอยางไร

ระบบแอนะล็อกเดิม เพื่อไมให0กระทบสิทธิในการรับชมโทรทัศน$
ระบบแอนะล็อกของประชาชน ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคล0อง
ตามหลักสากล
- การกําหนดอัตราสวนปZองกันการรบกวนตามแผนความถี่วิทยุ
ฉบับนี้ อ0างอิงตามเอกสารวิชาการของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ (ITU) และ European Broadcasting Union
(EBU) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีกลุมประเทศสมาชิกจํานวน
มาก อีกทั้งกลุมประเทศ Nordig ก็เป6นสมาชิกขององค$กรทั้งสอง
ด0วย
- ในเรื่องการให0เชาโครงขายจะมีราคากลางแนนอน
- การวางโครงขายเพื่อให0รับสัญญาณในลักษณะ Portable
Indoor ในเขตเมืองจะทําให0การกระจายตัวของการรับบริการ
โทรทัศน$รวดเร็วขึ้น ประชาชนเข0าถึงได0งาย
- ในเขตเมืองสวนใหญใกล0กับสถานีหลักอยูแล0ว จึงจะสามารถรับ
สัญญาณในลักษณะ Portable Indoor ได0 หากไมสามารถรับได0
อาจต0องเพิ่ม gap-filler บางพื้นที่ในเขตเมือง
- การกําหนดสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคมตามแผนความถี่
วิทยุนั้น อยูบนพื้นฐานของการใช0งานโครงสร0างพื้นฐานเดิมใน
ระบบแอนะล็อก สงเสริมการใช0โครงสร0างพื้นฐานรวมกัน ลด
การลงทุนซ้ําซ0อน รวมทั้งการเกิดผลกระทบหรือภาระตอ
ผู0บริโภคให0น0อยที่สุด
- สถานีหลักต0องเป6นไปตามที่กําหนดไว0ตามแผนความถี่วิทยุ
เทานั้น เนื่องจากจะมีผลกระทบตอการกําหนดจํานวนเขต
๕

๔) ผู0ให0บริการโครงขายที่มี infrastructure อยู
แล0ว หากสามารถใช0โครงขายเดิมได0 จะสามารถ
ลดต0นทุนในการดําเนินการได0 และสามารถให0
โครงขายอื่นเชาเพื่อใช0รวมกันได0โดยไม
จําเป6นต0องมีการกําหนดบังคับสถานที่ตั้งและ
ขณะนี้ไมมีการกําหนดคาเชาโครงขาย จึงทําให0
ผู0ให0บริการไมสามารถระบุต0นทุนที่แนนอนได0
๕) ในกรณีที่จําเป6นต0องมีการลงทุนในทรัพย$สิน
ที่ใช0รวมกันเชน Combiner, Generator หรือ
UPS แม0แตในกรณีของเครื่องสงที่ใช0เป6น
Redundant ในระบบ ผู0ให0บริการ
Infrastructure ซึ่งได0ระบุ Latitude และ
Longitude ไว0 มีนโยบายที่บริหารอยางไร จะ
ลงทุนปรับปรุงอุปกรณ$ตางๆเพื่อรองรับให0ผู0
บริการโครงขายที่จะมาใช0บริการหรือไม
๖) หากที่สุดแล0วพบวา Site ที่กําหนดไว0 ไม
สามารถรองรับอุปกรณ$ของผู0ให0บริการโครงขาย
ได0อยางมีประสิทธิภาพ ก็จะทําให0โครงขายลาช0า
ออกไป อีกทั้งยังทําให0เกิดความเสียหายตอผู0
ให0บริการโครงขายเป6นอยางมากอีกได0

บริการ และการกําหนดพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณในระดับ
ภูมิภาคและระดับท0องถิ่น
- การกําหนด Lat/Long เพื่อให0ได0เขตบริการอ0างอิง กสทช. อาจ
พิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนอกพิกัดที่กําหนดไว0
ตามเหตุผลและความจําเป6น โดยที่เขตบริการต0องมีคุณลักษณะ
ทางวิชาการสอดคล0องกับเขตบริการที่คํานวณได0จากตารางตาม
ข0อ ๑๐
- อยางไรก็ตาม กสทช. อาจพิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีเสริม
กําลังสงต่ํานอกเหนือจากในแผนความถี่วิทยุได0 แตต0องมี
วัตถุประสงค$เพื่อแก0ไขปPญหาจุดบอดหรือปPญหาทางเทคนิคอื่น
เทานั้น และต0องไมเป6นการเพิ่มจํานวนเขตบริการ
- นอกจากนี้ หากมีปPญหา อุปสรรค หรือความไมเหมาะสมเชิง
เทคนิคในทางปฏิบัติจะมีการปรับปรุงแผนความถี่วิทยุฯ (ตามข0อ
๙ ของรางแผนความถี่วิทยุ)
- ทั้งนี้ ได0มีการปรับปรุงเขตบริการให0มีขนาดเหมาะสมตอการ
ลงทุนทางธุรกิจและสะท0อนกลุมวัฒนธรรมที่ใกล0เคียงกัน โดย
ปรับลดสถานีหลักที่มีขนาดเล็กและไมคุ0มคาตอการลงทุนผลิต
รายการระดับชุมชนหรือท0องถิ่น ให0เป6นสถานีเสริมของเขต
บริการที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมใกล0เคียงกัน ทั้งนี้ ภายหลังการ
ปรับปรุงข0างต0นจะทําให0มีเขตบริการรวมทั้งสิ้น ๓๙ เขตบริการ
โดยปรับสถานีหลักสุพรรณบุรีไปเป6นสถานีเสริมที่ขึ้นกับสถานี
หลักสิงห$บุรี และปรับสถานีหลักพะเยาไปเป6นสถานีเสริมที่
ขึ้นกับสถานีหลักเชียงราย นอกจากนี้ได0เพิ่มเติมสถานีเสริม
เพื่อให0ครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองหรือเทศบาลมากขึ้น
๖

๑๓. การกําหนดเขตพื้นที่บริการแม0วาจะกําหนดจาก
เงื่อนไขทางเทคนิค แตไมได0กําหนด
คาพารามิเตอร$ที่ใช0ในการออกแบบมา ทําให0เขต
บริการออกมาไมชัดเจนดังนั้นจึงควรจะกําหนด
ขอบเขตของเขตบริการให0ชัดเจนเชน ทิศเหนือ
ครอบคลุมถึง อําเภอ... ทิศใต0ครอบคลุมถึง
อําเภอ...เป6นต0น

สมาพันธ$สมาคม
วิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน$

๑๔. ไมควรกําหนดตําแหนงที่ตั้งของสถานี
(Lat/Long) ตามตําแหนงที่ตั้งเดิมเนื่องจาก
๑) ระบบโทรทัศน$ดิจิตอลที่จะออกอากาศต0อง
ใช0งานไปอีกอยางน0อย ๑๕ ป2(ตามเงื่อนไข
ของใบอนุญาต) โครงสร0างหรือสิ่งอํานวย

สมาพันธ$สมาคม
วิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน$

- กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณให0รองรับ
การจายไฟฟZากระแสตรง ๕ โวลต$ สําหรับ active antenna
เพื่อให0การรับสัญญาณแบบ portable indoor ได0ดีขึ้น แตการ
ออกแบบโครงขายจะพิจารณาจากกรณีที่ไมได0อาศัย active
antenna
- การกําหนดชุดของพารามิเตอร$ขึ้นกับหลายปPจจัย อาทิ สภาพ
ภูมิประเทศ ความหนาแนนการใช0งานคลื่นความถี่ในระบบแอ
นะล็อก การออกแบบเพื่อรองรับโครงขาย SFN พื้นที่ครอบคลุม
ที่ต0องการ ซึ่งต0องคํานึงถึงการวางโครงขายในสภาพความเป6น
จริง
- อยางไรก็ตาม พื้นที่การให0บริการสามารถอ0างอิงได0ตามตารางที่
๑๐ เชน เขตบริการกรุงเทพจะครอบคลุมพื้นที่ตามลําดับที่ 1.01.6
- การกําหนดเขตบริการในลักษณะดังกลาวไมสามารถทําได0ในทาง
เทคนิค เนื่องจากการแพรกระจายคลื่นไมสามารถควบคุมเขต
ของสัญญาณได0ตามเขตการปกครอง (ตําบล อําเภอ จังหวัด) อีก
ทั้งการวางโครงขายในสภาพพื้นที่จริงอาจมีความแตกตางกันไป
เนื่องจากคุณลักษณะของอุปกรณ$ที่ใช0งานและสภาพภูมิประเทศ
จริง
- การกําหนดที่ตั้ง นอกจากจะเป6นไปเพื่อให0ใช0โครงสร0างพื้นฐาน
เดิมแล0ว ยังคํานึงถึงการใช0โครงสร0างพื้นฐานรวมกัน เชน หาก
มองวาเสามีอายุการใช0งานมานาน อาจมีการตั้งเสาใหมบนพื้นที่
ใกล0เคียงกับของเดิม เพื่อให0ใช0โครงสร0างพื้นฐานเดิมบางอยาง
รวมกันได0 และสามารถนําโครงสร0างพื้นฐานใหมมาแชร$ใช0
๗

ความสะดวกของสถานีเดิมใช0งานมาแล0ว
หลายป2แล0ว คาบํารุงรักษาจะมากกวาการ
สร0างใหม
๒) ตําแหนงที่ตั้งบางตําแหนงไมเหมาะสมกับ
การรองรับข0อกําหนดของ กสทช. ที่กําหนด
วาในเขตเทศบาลต0องสามารถรับสัญญาณ
ผานทาง Portable indoor reception ได0
๓) การรับสัญญาณผานทาง Portable indoor
reception ไมจําเป6นต0องหันทิศทางของ
สายอากาศไปยังสถานีสง ดังนั้นตําแหนง
ที่ตั้งของสถานีจะอยูที่ไหนก็ได0
๔) การกําหนด Lat/Long ทําให0เกิดข0อจํากัด
ในการออกแบบโครงขาย ซึ่งในการ
ออกแบบตามตําแหนง Lat/Long ที่กําหนด
มาอาจจะไมคุ0มคาในการลงทุน

รวมกันได0
- การกําหนดสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคมตามแผนความถี่
วิทยุนั้น อยูบนพื้นฐานของการใช0งานโครงสร0างพื้นฐานเดิมใน
ระบบแอนะล็อก สงเสริมการใช0โครงสร0างพื้นฐานรวมกัน ลด
การลงทุนซ้ําซ0อน รวมทั้งการเกิดผลกระทบหรือภาระตอ
ผู0บริโภคให0น0อยที่สุด
- การกําหนด Lat/Long เพื่อให0ได0เขตบริการอ0างอิง กสทช. อาจ
พิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนอกพิกัดที่กําหนดไว0
ตามเหตุผลและความจําเป6น โดยที่เขตบริการต0องมีคุณลักษณะ
ทางวิชาการสอดคล0องกับเขตบริการที่คํานวณได0จากตารางตาม
ข0อ ๑๐
- อยางไรก็ตาม กสทช. อาจพิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีเสริม
กําลังสงต่ํานอกเหนือจากในแผนความถี่วิทยุได0 แตต0องมี
วัตถุประสงค$เพื่อแก0ไขปPญหาจุดบอดหรือปPญหาทางเทคนิคอื่น
เทานั้น และต0องไมเป6นการเพิ่มจํานวนเขตบริการ
- นอกจากนี้ หากมีปPญหา อุปสรรค หรือความไมเหมาะสมเชิง
เทคนิคในทางปฏิบัติจะมีการปรับปรุงแผนความถี่วิทยุฯ (ตามข0อ
๙ ของรางแผนความถี่วิทยุ)
- การรับสัญญาณในลักษณะ portable indoor ในเขตเมืองหรือ
บริเวณใกล0กับสถานีสงไมจําเป6นต0องอาศัยทิศทางของ
สายอากาศรับ แตการรับสัญญาณนอกเขตเมืองซึ่งรับสัญญาณ
จากสถานีเดียวกัน ต0องอาศัยการรับสัญญาณแบบ fixed rooftop ซึ่งทิศทางของสายอากาศจะมีผลอยางมากตอการรับ
สัญญาณของประชาชนในเขตดังกลาว
๘

๑๕. การกําหนดมัลติเพล็กซ$ และการกําหนดสถาน
ที่ตั้งสถานี (Lat/Long) จะเป6นการจํากัดขอบเขต
ในการให0บริการเกินไป

ผู0เข0ารวม

- ปรับปรุงเขตบริการให0มีขนาดเหมาะสมตอการลงทุนทางธุรกิจ
และสะท0อนกลุมวัฒนธรรมที่ใกล0เคียงกัน โดยปรับลดสถานีหลัก
ที่มีขนาดเล็กและไมคุ0มคาตอการลงทุนผลิตรายการระดับชุมชน
หรือท0องถิ่น ให0เป6นสถานีเสริมของเขตบริการที่มีลักษณะทาง
วัฒนธรรมใกล0เคียงกัน ทั้งนี้ ภายหลังการปรับปรุงข0างต0นจะทํา
ให0มีเขตบริการรวมทั้งสิ้น ๓๙ เขตบริการ โดยปรับสถานีหลัก
สุพรรณบุรีไปเป6นสถานีเสริมที่ขึ้นกับสถานีหลักสิงห$บุรี และปรับ
สถานีหลักพะเยาไปเป6นสถานีเสริมที่ขึ้นกับสถานีหลักเชียงราย
นอกจากนี้ได0เพิ่มเติมสถานีเสริมเพื่อให0ครอบคลุมพื้นที่เขตเมือง
หรือเทศบาลมากขึ้น
- กสทช. อาจพิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีเสริมกําลังสงต่ํา
นอกเหนือจากในแผนความถี่วิทยุได0 แตต0องมีวัตถุประสงค$เพื่อ
แก0ไขปPญหาจุดบอดหรือปPญหาทางเทคนิคอื่นเทานั้น และต0องไม
เป6นการเพิ่มจํานวนเขตบริการ

๑๑. ความคิดเห็นหรือประเด็นอื่นๆ
๑๖. ในปPจจุบันเป6นระบบ Multi Frequency
Network อยากทราบวาระบบ Single
Frequency Network จะเริ่มเมื่อใด

คุณดุสิต แก0วเรืองฤทธิ์ - ตามรางแผนความถี่วิทยุฉบับนี้ เป6นการวางแผนโครงขายแบบ
Multi Frequency Network รวมกับSingle Frequency
Network โดยเป6นไปตามความเหมาะสมทางเทคนิคและสภาพ
ภูมิประเทศ
๑๗. การกําหนดให0จํานวน Network Provider
คุณสุระฯ
ต0องพิจารณาความเหมาะสมและการปZองกันการผูกขาดในระดับ
เทากับจํานวนมัลติเพล็กซ$ จะไมคุ0มกับการลงทุน
(MCOT)
โครงขาย
ในทางธุรกิจจะเป6นไปได0ยาก มีแนวทางอยางไร
๑๘. เสนอให0มี Network Provider มีเพียงเจ0าเดียว
คุณสุระฯ
- ตามประกาศจะแบงการอนุญาตออกเป6น ๔ ประเภทคือ
เพื่อความมั่นคง เพราะอาจจะมีการสร0าง
๑. Service
(MCOT)
๙

Network ในระดับท0องถิ่นขึ้นได0

๑๙. มีการกําหนดราคากลางของ Network หรือไม
และจะมีกี่ Network มีการแบงสัดสวนอยางไร

คุณวิสุทธิ์ ห่ํากระโทก
(บ.V.Media)

๒๐. สําหรับกรณีคลื่นความถี่ที่ใช0อยูเดิม หรือระบบ
แอนะล็อก (Analog) ซึ่งจะมีคลื่นความถี่วาง
จํานวนมาก ภายหลักจากเปลี่ยนผานไปสูการ
รับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน$ในระบบดิจิตอลใหม
ควรมีมาตรการและแนวทางในการนําไปใช0
ประโยชน$สําหรับพื้นที่ที่ต0องการ เชนพื้นที่
หางไกลหรือชนบท หรือนําไปใช0ประโยชน$

คณะกรรมาธิการการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม สภา
ผู0แทนราษฎร

๒. Network
๓. Facility
๔. Application
- ตามแนวนโยบายจะอนุญาตโครงขายโทรทัศน$ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลในลักษณะโครงขายระดับประเทศ เนื่องจากจะ
เป6นการใช0ทรัพยากรคลื่นความถี่อยางมีประสิทธิภาพ ลดปPญหา
การรบกวน สงเสริมการใช0โครงสร0างพื้นฐานเดิมและใช0
โครงสร0างพื้นฐานรวมกัน ลดความซ้ําซ0อนในการลงทุน
- โดยผู0รับใบอนุญาตบริการโทรทัศน$หรือ service provider จะ
นําชองรายการออกอากาศผานโครงขายเหลานี้ โดยขึ้นกับ
ประเภท (สาธารณะ ชุมชน ธุรกิจ) และระดับของการให0บริการ
(ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท0องถิ่น)
- ในการกําหนดจํานวน network provider ต0องคํานึงถึงการ
ปZองกันการผูกขาด และสงเสริมการแขงขันอยางเป6นธรรม
- มีกลไกควบคุมราคา โดยไมเลือกปฏิบัติ
- การแบงสัดสวนของบริการประเภทตางๆ รวมทั้งโครงขาย
เป6นไปตามมติ กสท.
- ภายหลังการยุติการใช0งานคลื่นความถี่ในระบบแอนะล็อกเดิม
จะพิจารณานําคลื่นความถี่ดังกลาวมาใช0งานกับโทรทัศน$ระบบ
ดิจิตอลเพื่อให0เพียงพอตอความต0องการและสอดคล0องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข0อง อาทิ
(๑) สอดคล0องกับกิจการตามตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติ
(๒) เพียงพอสําหรับการให0บริการได0ทั้งประเภทบริการชุมชน
๑๐

สาธารณะ อาทิ การเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ หรือ
บอกเหตุฉุกเฉินบางกรณี

๒๑. The APT has already proposed a
Mr.Bunyati
harmonized arrangement for the range
Kirdniyom
698 - 806 MHz (APT700) By applying
(Ericsson Thailand)
harmonized band plans; minimum
interference and maximum economies
of scale in the production of equipment
as well as affordable devices can be
achieved. Therefore, frequency band 703
– 803 MHz could be reviewed after
digital switch over from analog television
broadcasting in Thailand for
consideration of mobile broadband
services. Ericsson supports the NBTC’s
decision to consider the band 703 – 803
MHz for access to mobile broadband
services and applications to the benefit
of the general public, government and
other stakeholders. Ericsson indeed
invites the NBTC to consider the band

สาธารณะ และทางธุรกิจ (ระดับชาติ ภูมิภาค ท0องถิ่น)
- สําหรับการเตือนภัยธรรมชาติหรือบอกเหตุฉุกเฉินนั้น เป6น
ข0อกําหนดหนึ่งซึ่งผู0ให0บริการโทรทัศน$จะต0องทําการแจ0งเตือน
เมื่อเกิดเหตุดังกลาวอยูแล0ว โดยอาจแทรกข0อมูลเตือนภัยหรือ
รายการผานโทรทัศน$เพื่อให0ผู0รับชมได0รับทราบได0ทันที
- การกําหนดยานความถี่ตามแผนความถี่วิทยุฉบับนี้มีความ
สอดคล0องและเป6นไปตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และ
ตารางการกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ
- ในบริบทของกิจการโทรทัศน$สําหรับประเทศไทยมีความแตกตาง
แนวทางสากลและประเทศตางๆ เนื่องจากตั้งแตอดีตมีการใช0
งานคลื่นความถี่ยาน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ$ สําหรับกิจการเคลื่อนที่
และคลื่นความถี่ ๕๑๐ – ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ$ สําหรับกิจการ
โทรทัศน$ ในขณะที่ประเทศสวนใหญกําหนดให0คลื่นความถี่
๗๙๐ - ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ$ ใช0สําหรับกิจการโทรทัศน$ ดังนั้นการ
กําหนดยานความถี่ ๖๙๘ - ๘๐๖ เมกะเฮิรตซ$ สําหรับกิจการ
เคลื่อนที่ระบบ IMT จะทําให0คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรทัศน$
ไมเพียงพอสําหรับการให0บริการตาม พรบ.การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ พ.ศ.๒๕๕๑
- อยางไรก็ตาม การกําหนดยานความถี่และแผนความถี่วิทยุ
สําหรับกิจการโทรทัศน$ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลสามารถ
ปรับเปลี่ยนได0ตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และตาราง
กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ

๑๑

698-806 MHz for mobile broadband
service applications in Thailand

๑๒

