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ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
มาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับกิจการ Wireless Broadband Access (BWA)
และขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช.
หนวยงาน
บมจ. แอดวานซ อิน
โฟร เซอรวิส

วันที่เสนอขอคิดเห็น
17 กรกฎาคม 2552

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
(1) ยาน 2.5 GHz ในประเด็นของ neutral technology ใชไดทุกมาตรฐานที่เปน IMT
ใชหรือไม
(2) ยาน 2.5 GHz ในรางแผนความถี่ อนุญาตใหใชทั้งที่เปน TDD และ FDD แต
ทําไมรางมาตรฐานทางเทคนิคจึงมีแต TDD ไมมี FDD เลย

‐1‐

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
ขอชี้แจง
(1) ใช อยางไรก็ตาม คณะกรรมการเตรียมการจัดสรร
คลื่นความถี่สําหรับกิจการ Broadband Wireless
Access (BWA) ไดมีมติใหตัดคําวา “ที่เกี่ยวกับ
IMT” ในเงื่อนไขการใชงานของแผนความถี่ออกไป
เพื่อเปนการรองรับเทคโนโลยีที่เปน Broadband
Wireless Access ในทุกลักษณะ
(Fixed/Nomadic/Mobile) และใหสอดคลองกับ
ITU-R Recommendation M.1801 ซึ่งไดระบุ
เทคโนโลยีที่สามารถใชไดกับ mobile BWA วามี
อยู 5 เทคโนโลยี คือ RLAN, IMT-2000, IEEE
802.16, WWINA และ next-generation PHS
(2) ในขณะนี้ ยังไมไดขอยุติสําหรับการกําหนดสัดสวน
FDD/TDD ในแผนความถี่ และยังไมมีอุปกรณที่มี
ความสามารถทํางานแบบ FDD ได ในที่นี้ จึง
พิจารณาเฉพาะรางมาตรฐานของ BWA ที่ใช
เทคโนโลยี TDD กอนเนื่องจากมีการแสดงความ
ประสงคจะใชงานโดยระบุมาตรฐานไวแลว อยางไร

หนวยงาน

วันที่เสนอขอคิดเห็น

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

บริษัท ทรูมูฟ จํากัด

17 กรกฎาคม 2552

ยาน 2.3 GHz กําหนดใหใช TDD อยางเดียว สวนยาน 2.5 GHz กําหนดใหใชไดทั้ง
TDD และ FDD เนื่องจากยังไมมีอุปกรณที่มีความสามารถทํางานแบบ FDD ไดในขณะนี้
แตเชื่อวาความตองการ FDD จะมากขึ้น เมื่อมีการใชงานเทคโนโลยี LTE-FDD ในยานนี้
(1) ยาน 2.3 GHz เสนอใหกําหนด guard band ชวงรอยตอกับ ISM band /
unlicensed band (2.4 – 2.5 GHz) ที่เหมาะสม หรือ กําหนดใหผูประกอบการใช
มาตรฐาน spectral mask ที่เขมงวดขึ้น เพื่อปองกันการรบกวน
(2) ยาน 2.5 GHz เสนอใหกําหนด guard band ในทุกชวงรอยตอระหวาง FDD กับ
TDD เพื่อปองกันหรือบรรเทาการรบกวน

6 สิงหาคม 2552
(หนังสือที่
TMOVE/REG/0622/
2552)

Ericcson (Thailand )
Ltd.

17 กรกฎาคม 2552

(1)
(2)

กรณีของการใชศัพท IMT และ BWA อาจทําใหเกิดความสับสน และไมแนใตวา
สามารถนําเทคโนโลยีมาสลับใชงานกันไดหรือไม ขอใหพิจารณาดวย
ในการจัดทํามาตรฐานทางเทคนิค ควรพิจารณาใหครอบคลุมเทคโนโลยี LTE
ดวย
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ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
ก็ตาม จากหลักการที่วาความถี่ในชวงนี้ สามารถ
ใชรองรับเทคโนโลยีไดหลากหลาย ดังนั้น หากได
ขอสรุปเรื่องแผนความถี่แลว จะจัดทําหรือปรับปรุง
มาตรฐานทางเทคนิคใหครอบคลุมเทคโนโลยี FDD
ในยานความถี่นี้ตอไป
ขอชี้แจง -

ขอชี้แจง
การกําหนดใหใช spectrum mask ที่เขมงวดขึ้นเปนการ
เฉพาะสําหรับประเทศไทย อาจไมไดผลในทางปฏิบัติ
เนื่องจาก อุปกรณโดยทั่วไปยอมผลิตใหสอดคลองตาม
มาตรฐานที่ใชกันเปนแพรหลาย หาก กทช. กําหนดให
แตกตางอยางมาก ยอมสงผลถึง availability และ cost
ของอุปกรณนั้น หากมีการรบกวนเกิดขึ้นจริง การ
กําหนดเงื่อนไขการใชความถี่เพิ่มเติมภายหลังเปนราย
กรณีไป จะเหมาะสมกวา
ขอชี้แจง
(1) คณะกรรมการเตรียมการจัดสรรคลื่นความถี่
สําหรับกิจการ Broadband Wireless Access
(BWA) ไดมีมติใหตัดคําวา “ที่เกี่ยวกับ IMT” ใน
เงื่อนไขการใชงานของแผนความถี่ออกไป เพื่อเปน

หนวยงาน

วันที่เสนอขอคิดเห็น

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

15 กรกฎาคม 2552
(หนังสือที่ ECT/C
09:11003-7 Uen)

(1)
(2)
(3)

เสนอใหใชคําวา IMT แทนที่คําวา BWA ในแผนความถี่
เสนอใหใชคําวา BWA แทนที่คําวา WiMAX ในเอกสารประกอบการรับฟงความ
คิดเห็น
เสนอใหใช guard band และ spectral mask ตามที่กําหนดไวใน ITU-R
Recommendations M.1580/1581
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ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
การรองรับเทคโนโลยีที่เปน Broadband Wireless
Access ในทุกลักษณะ (Fixed/Nomadic/Mobile)
และใหสอดคลองกับ ITU-R Recommendation
M.1801 ซึ่งไดระบุเทคโนโลยีที่สามารถใชไดกับ
mobile BWA วามีอยู 5 เทคโนโลยี คือ RLAN,
IMT-2000, IEEE 802.16, WWINA และ nextgeneration PHS
(2) เนื่องจากแนวทางในการจัดทํามาตรฐานทาง
เทคนิคนั้น จะดําเนินการก็ตอเมื่อมีผูประกอบการ
แจงความประสงคที่จะนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใช
งานในประเทศไทยแลว อีกทั้ง ยังไมมีอุปกรณที่มี
ความสามารถทํางานแบบ FDD ได จึงยังไมได
จัดทํามาตรฐานในขณะนี้ ทั้งนี้ จะไดนํามาพิจารณา
ในโอกาสตอไป
ขอชี้แจง
(1) โปรดดูขอชี้แจงขางบน
(2) โปรดดูขอชี้แจงขางบน
(3) รางมาตรฐานทางเทคนิคไดใชตามขอเสนอแนะ
ของ ITU อยูแลว

หนวยงาน
Qualcomm
International

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซส
คอมมูนิกเคชั่น
บมจ. ทีโอที
บริษัท NEC จํากัด

Intel Australia Pty
Ltd

วันที่เสนอขอคิดเห็น
17 กรกฎาคม 2552

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ในการจัดทํามาตรฐานทางเทคนิค ควรพิจารณาใหครอบคลุมเทคโนโลยี LTE ดวย

หนังสือลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2552

ไมมีความเห็นในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิค

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
ขอชี้แจง
เนื่องจากแนวทางในการจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคนั้น
จะดําเนินการก็ตอเมื่อมีผูประกอบการแจงความประสงค
ที่จะนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชงานในประเทศไทยแลว
อีกทั้ง ยังไมมีอุปกรณที่มีความสามารถทํางานแบบ
FDD ได จึงยังไมไดจัดทํามาตรฐานในขณะนี้ ทั้งนี้ จะได
นํามาพิจารณาในโอกาสตอไป
-

17 กรกฎาคม 2552

ไมมีความเห็นในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิค

-

17 กรกฎาคม 2552
17 กรกฎาคม 2552

ไมมีความเห็นในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิค
ในรางมาตรฐานทางเทคนิค ขอ 2.1.1 เรื่อง กําลังสงของเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิด
เครื่องสงที่เปนสถานีลูกขาย ควรมีการแยกประเภทออกมาตามลักษณะการใชงานของ
สถานีลูกขาย เชน แยกเปนแบบ Fixed (ซึ่งมีกําลังสง 4 – 5 วัตต) และแบบ Mobile
(1) เสนอวา การใช spectrum masks เพียงอยางเดียว อาจไมเพียงพอสําหรับการ
แกไขปญหาการรบกวน และอาจจําเปนตองมีกลไกการประสานงานระหวาง
ผูประกอบการ และ/หรือ guard band เขามาเกี่ยวของดวย
(2) เสนอขอมูลกําลังสงของสถานีฐาน และเครื่องลูกขาย โดยไดยกตัวอยางที่ใชโดย
FCC นั่นคือ กําลังสงสําหรับสถานีฐาน ไมเกิน 2000 W EIRP และสําหรับเครื่อง
ลูกขายแบบเคลื่อนที่ ไมเกิน 2 W EIRP

การดําเนินการ
ไดปรับปรุงราง โดยระบุกําลังสงออกเปน 2 ประเภท
แลว คือ Fixed/Nomadic และ mobile
ขอชี้แจง/การดําเนินการ
(1) ระบุไวในแผนความถี่ และเงื่อนไขการใชความถี่
แลว ไมจําเปนตองเพิ่มเติมหรือแกไขมาตรฐานทาง
เทคนิค
(2) ไดปรับปรุงราง โดยระบุกําลังสงเปน 2 ประเภท
แตระบุเปน conducted power output แทน

5 สิงหาคม 2552
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หนวยงาน
บมจ. กสท
โทรคมนาคม
บ. โมโตโรลา
(ประเทศไทย) จํากัด

วันที่เสนอขอคิดเห็น
20 กรกฎาคม 2552
(หนังสือที่ กสท รก.
(กร.)/832)
31 สิงหาคม 2552
(หนังสือที่ MTL/NTC
001-2009)

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
รางมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับ BWA มีความเหมาะสม

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
-

เสนอใหกําลังสงของสถานีลูกขายใชไดมากกวา 2 วัตต (EIRP) ตามที่กําหนดไวในราง
มาตรฐานได โดยเฉพาะในกรณีของพื้นที่ชนบทหางไกล ซึ่งอาจจําเปนตองใชสถานีลูก
ขายแบบประจําที่ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร (outdoor) ที่มีกําลังสงสูงเพื่อชดเชยการ
สูญเสียสัญญาณ โดยที่ยังคงคุณภาพในการสื่อสารความเร็วสูงอยู ทั้งนี้ ไดยกตัวอยาง
เครื่องวิทยุคมนาคมของโมโตโรลาที่ใชกําลังสง 398 mW และใชสายอากาศกําลังขยาย
14 dBi ซึ่งจะได EIRP ประมาณ 10 วัตต

การดําเนินการ
ไดปรับปรุงรางมาตรฐาน โดยระบุกําลังสงออกเปน 2
ประเภท แลว คือ Fixed/Nomadic และ mobile โดยใน
สวนของ Fixed นั้น อนุญาตใหใชกําลังสง (output
power) ไดถึง 5 วัตต

‐5‐

