สรุปขอคิดเห็นจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะเรื่องรางแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม
ขอคิดเห็น
1. กทช. ควรกําหนดความถี่ของมูลนิธิแยกตามเขตพื้นที่ โดยใหใชความถี่ตางกันในเขต
พื้นที่เดียวกัน หรือพื้นที่ใกลเคียงกันเพื่อปองกันการรบกวน
2. การทํางานของมูลนิธิเปนรูปแบบบริการสาธารณะ จึงมีความประสงคที่จะให กทช.
ยกเวนคาตอบแทนการใชคลื่นความถี่

การดําเนินการตามขอคิดเห็น
ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาและแกไขระเบียบกรมไปรษณียโทรเลขวาดวย ขายสื่อสารใน
กิจการเพื่อสาธารณกุศล พ.ศ. 2535 เพื่อปองกันการรบกวน และทําใหเกิดความคลองตัว
และมีประสิทธิภาพในการใชงานมากขึ้น

ปจจุบันสํานักงาน กทช. จัดเก็บคาตอบแทนการใชความถี่ของมูลนิธิในอัตราต่ําอยูแลว
(รอยละ 25 ของการใชความถี่วิทยุทั่วไป) และโดยที่คลื่นความถี่เปนทรัพยากรสื่อสารของ
ชาติที่มีอยูจํากัด และตองใชอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดเก็บคาตอบแทนการใช
ความถี่ หากยกเวนคาตอบแทนการใชความถีจ่ ะทําใหผูใชความถี่ไมเห็นคุณคาของความถี่
3. ปจจุบันความถี่วิทยุสมัครเลนทั่วโลกจะใชในยาน 144 - 148 MHz แตประเทศไทย
ตามตารางกําหนดความถี่ของ ITU กําหนดความถี่ 144-146 MHz สําหรับกิจการ
กําหนดใหใชในยาน 144-146 MHz เปนผลทําใหเกิดการรบกวนระหวางหนวยงาน
AMATEUR เพียงกิจการเดียวทั่วโลกและกําหนดใหความถี่ 146-148 MHz ในเขตภูมิภาค
ราชการและนักวิทยุสมัครเลนในเขตชายแดน จึงเห็นสมควรให กทช. กําหนดความถี่วิทยุ ที่ 3 ใชในกิจการ AMATEUR, FIXED และ MOBILE เปนกิจการหลัก สําหรับประเทศไทย
สมัครเลนใหตรงกับ ITU เพื่อใหการใชความถี่มีความสอดคลองกันและเปนไปในทิศทาง ไดกําหนดใชความถี่ยาน 144-146 MHz เปนกิจการ AMATEUR เพียงกิจการเดียว
เดียวกับประเทศเพื่อนบาน
เชนเดียวกับ ITU จึงไมนามีการรบกวนกันระหวางหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
กับนักวิทยุสมัครเลนตามแนวชายแดน แตอาจจะมีการรบกวนกันเองระหวางนักวิทยุ
สมัครเลนดวยกัน และการใชงานวิทยุสมัครเลนสวนใหญมีการจับจองชองความถี่ซึ่งผิด
วัตถุประสงคการใชงาน อีกทั้งปจจุบันมีผูขอสัญญาณเรียกขานเปนนักวิทยุสมัครเลน
ประมาณ 2 แสนคน มีชองความถี่รองรับ 160 ชองๆ ละ 12.5 kHz แตละคนสามารถใช
ความถี่ใดก็ไดใน 160 ชองดังกลาว โดยการ Sharing มิใชการจับจองชองการใชความถี่
สวนความถี่ 146-148 MHz ประเทศไทยมีที่ตั้งในเขตภูมิภาคที่ 3 ตามขอกําหนด ITU และ
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ไดกําหนดใชความถี่ในยานนี้สําหรับกิจการ FIXED, MOBILE เปนกิจการหลักเทานั้น ถา
ตองการเพิ่มกิจการ AMATEUR ตามที่ ITU กําหนดเพิ่มเติมอีกก็สามารถทําได โดยการ
แกไขตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ ซึ่งจะตองใชระยะเวลาหนึ่งในการจัดสรรคลื่น
ความถี่ เนื่องจากผูใชคลื่นความถี่ในยานนี้ สวนให ญ ไดแก หนวยราชการและหนวยงาน
เพื่อความมั่นคงของรัฐ และการแกไขดังกลาวจําเปนจะตองรับฟงขอคิดเห็นสาธารณชนดวย
4. จากเอกสาร หนา 9 หัวขอ 6.4 ยานความถี่ HF (ความถี่ 3-30 MHz)
ขอความที่อยูในรางแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมดังกลาวนั้นมีความชัดเจน
เปาหมายที่ 1 การกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมเพื่อเตรียมความถี่วิทยุรวมของกลุม อยูแลว เนื่องจากเปนขอเสนอของประเทศในกลุมอาเซียนที่ตองการมีนโยบายในการ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยรวมกันในระหวางมวลหมูประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง
ประเทศอาเชียนนั้น เสนอใหตัดขอความนี้ทิ้ง
สามารถจะแจงเตือนภัยและดําเนินการชวยเหลือกันไดทันทวงที ในขณะเดียวกันวิทยุ
สมัครเลนก็สามารถมีสวนรวมในการดําเนินการแจงเหตุในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยดวย ดังนั้น นักวิทยุสมัครเลนยังสามารถใชงานไดคามที่กําหนด ทั้งยามปกติ
และยามเกิดภัยพิบัติ
5. จากเอกสาร หนา10-11 หัวขอ 6.5 ยานความถี่ VHF(ความถี่ 30-300 MHz)
ความถี่ยาน 50-54 MHz ประเทศไทยกําหนดใหใชในกิจการวิทยุโทรทัศนมากอน
ปจจุบันไดยกเลิกการใชความถี่ดังกลาวสําหรับกิจการโทรทัศนตามขอสงวน 5.167 ไป
เปาหมายที่ 1 ความถี่ 30-87 MHz เสนอวาความถี่ 50-54 MHz ไดถูกกําหนดไวใหใช
แลว แตยังคงผอนผันใหใชอยูบางแหงจนกวาอุปกรณหมดอายุการใชงาน แตเนื่องจาก
สําหรับกิจการ AMATEUR เปน PRIMARY BASIS เมื่อประเทศไทยยกเลิกการใช
FCC ไดกําหนดความถี่ 30-87 MHz เปนความถี่สําหรับความมั่นคงอยางเดียว ดังนั้น
ความถี่ดังกลาวสําหรับกิจการโทรทัศนตามขอสงวน 5.167 ก็ควรที่จะจัดสรรใหใชใน
อุปกรณสื่อสารทางการทหารสวนใหญจึงผลิตมาใชกับยานความถี่นี้ ทําใหประเทศไทยซึ่ง
กิจการวิทยุสมัครเลน
ไดรับความชวยเหลือดานอุปกรณทางทหารจากสหรัฐอเมริกา ต องใชความถี่ในยานนี้เพื่อ
ความมั่นคงไปดวย จึงใหสงวนยานความถี่นี้ไวสําหรับกิจการเพื่อความมั่นคงเทานั้น
6. จากเอกสาร หนา 12 หัวขอ 6.5 ยานความถี่ VHF (ความถี่ 30-300 MHz)
เป าหมายที่ 2 ความถี่ 137-174 MHz มิไ ดกํา หนดใหกิจการวิทยุส มัค รเลนเป นขา ยการ
เปาหมายที่ 2 ความถี่ 137-174 MHz กทช. มีเปาหมายในการใหกิจการวิทยุสมัครเลนเปน สื่อสารสํารองของประเทศ ดังที่กลาวอาง การที่ กทช. กําหนดใหใชความกวางแถบ
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ขา ยการสื่อสารสํารองของประเทศ โดยไดส นับ สนุ นใหผูเขาสอบรั บประกาศนียบั ตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนเปนจํานวนมาก ซึ่งในปจจุบันมีมากกวาสามแสนคน ทําใหความถี่
144-146 MHz ที่จัดสรรใหสําหรับนักวิทยุสมัครเลนขั้นตนมีความหนาแนนสูงและไม
พอเพียงตอการใชงาน เห็นไดจากการที่ กทช. กําหนดใหใชความกวางแถบความถี่ 12.5
kHz ในขณะที่เครื่องวิทยุคมนาคมสวนมากไมผานมาตรฐานดังกลาว จึงทําใหเกิดปญหา
การรบกวนสูงในกิจการวิทยุสมัครเลน ดังนั้น จึงขอเสนอใหจัดสรรยานความถี่ 144 – 148
MHz ในกิจการวิทยุสมัครเลน ซึ่งถูกกําหนดใหเปน PRIMARY BASIS อยูแลว โดย ITU
7. จากเอกสารหนา 15 หัวขอ 6.6 ยานความถี่ UHF (ความถี่ 300-3000 MHz)เปาหมายที่ 4
ความถี่ 400.1-450 MHz ขอเสนอใหจัดสรรยานความถี่ 430-440 MHz เพิ่มเติมใหแก
กิจการวิทยุสมัครเลน

8. ตองการให สํานักงาน กทช. กําหนดวันนักวิทยุสมัครเลน

การดําเนินการตามขอคิดเห็น
ความถี่ 12.5 kHz ตามมาตรฐานสากลก็ เ นื่ อ งจากมี ผู ใ ช ค วามถี่ เ ป น จํ า นวนมากและ
หนาแนน ดังนั้น การ Refarming ความถี่ยานนี้ จึงเปนการบริหารจัดการคลื่นความถี่วิทยุ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการกําหนดสัดสวนการใชประโยชนคลื่นความถี่ทั้งในดาน
ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่นๆ ใหเ พียงพอกับความตองการใชงานและ
มีประสิทธิภาพ จึงไมทําใหเกิดปญหาแตอยางใด

ตามตารางกําหนดความถี่แหงชาติ ความถี่ 430 – 440 MHz กําหนดใหกิจการ Amateur
เปน Secondary เชนเดียวกับ ITU และมีกิจการ FIXED MOBILE RADIOLOCATION
เป นกิจการหลัก (Primary) และไดจัดสรรความถี่ 435-438 MHz ใชในกิจการวิท ยุ
สมั ค รเล น ผ า นดาวเที ย ม (เฉพาะรั บ ) อยู แ ล ว หากพิ จ ารณา การจั ด สรรความถี่ วิ ท ยุ
สมัครเลนเพิ่มเติมอีก ในการ Up Link ดวย จะตองพิจารณากิจการหลักเปนอันดับแรก
และจะต อ งไม ร บกวนกั น โดยเฉพาะการรบกวน Radiolocation อั น จะส ง ผลเสี ย ต อ
กิจการนั้น ๆ ได เนื่ องจากหลั กการของวิท ยุส มั ค รเล น มี ค วามประสงคที่จ ะสง เสริ ม
สนั บ สนุ น ให ส มาชิ ก คิ ด ค น วิ จั ย และริ เ ริ่ ม ในการประดิ ษ ฐ รวมถึ ง การพั ฒ นาวิ ท ยุ
สมัค รเล น หากพิจ ารณาที่จ ะจั ดสรรความถี่ 430-440 MHz เพิ่ มเติ มแกกิ จการวิ ท ยุ
สมั ค รเล น จํ า เป นจะต องดํ า เนิ น การกํา หนดและจั ด สรรคลื่น ความถี่ ใหม เนื่ อ งจากมี
หน ว ยงานภาคเอกชน ราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน ว ยงานเพื่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ
ครอบครองสิทธิการใชความถี่ และการคุมครองกิจการการบินที่ใช Radiolocation
เห็นควรรับขอเสนอไวพิจารณา
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9. เนื่องจากนั กวิทยุสมัครเลนมีจํานวนมากขึ้น จึงเห็นสมควรใหมีการขยายสัญญาณเรียก ปจจุบันมีสัญญาณเรียกขานรองรับนักวิทยุสมัครเลนจํานวน 364,030 สัญญาณ และได
ขานของนักวิทยุสมัครเลนใหมากขึ้นกวาเดิม
จัดสรรใหใชงานแลว 205,000 สัญญาณ คิดเปนรอยละ 56.3 สวนที่เหลือยังสามารถ
พรอมใหบริการไดตามที่ขอมา อยางไรก็ตาม หากจํานวนสัญญาณเรียกขานลดลงเหลือ
รอยละ 25 ทางสํานักงาน กทช.จะทําเรื่องขอเพิ่มสัญญาณเรียกขานชุดใหม จาก ITU ได
อีกตามที่ตองการ
10. เอกสารหนา 8 ขอ 6.3 ยานความถี่ MF (ความถี่ยาน 300-3000 kHz) ควรขยายความถี่ ตามตารางกําหนดความถี่ของ ITU กําหนดใหความถี่ 1800-2000 kHz ใชในกิจการ
ยาน MF ในกิจการวิทยุสมัครเลนเพิ่มเติมเพื่อใหทัดเทียมกับประเทศในกลุมอาเซียนและ AMATEUR, FIXED MOBILE, RADIONAVIGATION ดังนั้น การกําหนดใหใชใน
นานาประเทศ ไดแกความถี่ 1800-1825 kHz เปน 1800-2000 kHz เพื่อเพิ่มโอกาสของนัก กิจการใดดังกลาวจึงตองพิจารณาความจําเปนของกิจการอื่นดวย สําหรับประเทศไทย
วิทยุสมัครเลนใหไดมีการทดสอบทดลองความถี่ดังกลาว
ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ กําหนดใหยานความถี่ 1800 – 1825 kHz ใชในกิจการ
AMATEUR เทานั้น สวนความถี่ 1825-2000 kHz กําหนดใหใชในกิจการ FIXED,
MOBILE, RADIONAVIGATION เปนกิจการหลัก (Primary) หากตองการที่จะให
ความถี่ 1800 – 2000 kHz นํามาใชในกิจการ AMATEUR เพิ่มเติม และสามารถทําไดแต
จําเปนจะตองแกไขตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติและดําเนินการกําหนดและจัดสรร
คลื่นความถี่ใหม ซึ่งตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานตามความเหมาะสม
11. หนา 9 ขอ 6.4 ยานความถี่ HF (ความถี่ยาน 3-30 MHz) เปาหมายที่ 1 ขอให ยกเลิก ขอความที่อยูในรางแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมดังกลาวนั้นมีความชัดเจน
ความถี่ย าน 14 MHz จํ านวน 5 ความถี่ (14.270,14.275,14.293,14.303,14.325 MHz) อยูแลว เนื่องจากเป นขอเสนอของประเทศในกลุมอาเซีย นที่ตองการมีนโยบายในการ
เนื่องจากความถี่ดังกลาวไดจัดสรรใหใชในกิจการวิทยุสมัครเลนแลว หากประเทศไทยใช ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยรวมกันในระหวางมวลหมูประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง
ความถี่ ดั ง กล า วจะสร า งป ญ หาและก อ ให เ กิ ด การรบกวนอย า งรุ น แรงในกิ จ การวิ ท ยุ สามารถจะแจงเตือนภัยและดําเนินการชวยเหลือกันไดทันทวงที ในขณะเดียวกันนักวิทยุ
สมัครเลนระหวางประเทศทั้งในและนอกกลุมอาเซียน เนื่องจากนักวิทยุสมัครเลนทั่วโลก สมัครเลนก็สามารถมีสวนรวมในการดําเนินการแจงเหตุในการปองกันและบรรเทาสา
ยกเวนประเทศไทยสามารถใชกําลังสงสูงกวา 100 วัตต ทําใหความถี่ 14 MHz ดังกลาวถูก ธารณภัยดวย ดังนั้น นักวิทยุสมัครเลนยังสามารถใชงานไดคามที่กําหนด ทั้งยามปกติและ
กดทับ โดยที่ กทช. ไมสามารถไปบังคับประเทศอื่นใหปฏิบัติตามแผนดังกลาวได และ
ยามเกิดภัยพิบัติ ปจจุบันระเบียบ กทช. วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. 2550 กําหนดให
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เชื่อได ว านั กวิ ทยุ สมั ครเล นในกลุ มประเทศอาเซียนไมยินดีที่ใหใชความถี่ ดังกลาวเพื่ อ
กิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการวิทยุสมัครเลน
12. หนาที่9 ขอ 6.4 ยานความถี่ HF (ความถี่ 3-30 MH) เปาหมายที่ 2 ความถี่ 7100-7450
kHz ในสวนของกิจการวิทยุสมัครเลน 7100-7200 kHz เห็นดวยเปนอยางยิ่งและควร
อนุญาตใหใชโดยเร็ว ซึ่งการเพิ่มความถี่ 7000-7100 kHz เปน7000-7200 kHz เปนไปตาม
แผนจากการประชุม WRC 2003 และประเทศสิงคโปรในกลุมอาเซียนและประเทศใน
ทวีป ยุโ รปหลายประเทศไดอนุญาตให นักวิ ทยุ สมัค รเลนใชงานแลว ดังนั้น ควรขยาย
ความถี่ HF ในกิจการวิทยุสมัครเลนเพิ่มเติม เพื่อใหทัดเทียมกับประเทศในกลุมอาเซียน
และนานาประเทศ เชน จากความถี่ 3500-3540 kHz เปน 3500-3900 kHz
13. หนาที่ 10 ขอ 6.5 ยานความถี่ VHF (ความถี่ 30-300 MHz) ควรจัดสรรความถี่ 50-54
MHz สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน เพื่อใหทัดเทียมกับกลุมประเทศอาเซียน อาทิ ประเทศ
พม า เวี ย ดนาม ลาว กัมพู ช า มาเลเซีย อิ นโดนีเ ซี ย และสิงคโปร ที่อ นุญาตใหนั กวิท ยุ
สมัครเลนใชงานได

การดําเนินการตามขอคิดเห็น
สถานีวิทยุสมัครเลนขั้นกลางใชกําลังสงไมเกิน 200 W (PEP) และสถานีวิทยุสมัครเลนขั้น
สูงใหใชกําลังสงสูงกวาขั้นกลางไดตามที่ กทช. กําหนด
ตามตารางกําหนดความถี่ของ ITU กําหนดใหความถี่ 3500-3900 kHz ใชในกิจการ
AMATEUR FIXED MOBILE ดังนั้น การกําหนดใหใชในกิจการใดดังกลาวจึงตอง
พิจารณาความจําเปนของกิจการอื่นดวย สําหรับประเทศไทยตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติ กําหนดใหยานความถี่ 3500 – 3540 kHz ใชในกิจการ AMATEUR เทานั้นสวน
ความถี่ 3540-3900 kHz กําหนดใหใชในกิจการ FIXED MOBILE เปนกิจการหลัก
(Primary) หากตองการที่จะใหความถี่ 3540-3900 kHz นํามาใชในกิจการ AMATEUR
เพิ่มเติม จําเปนจะตองแกไขในตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ
เหมือนขอ 5 กลาวคือ ความถี่ยาน 50-54 MHz ประเทศไทยกําหนดใหใชในกิจการวิทยุ
โทรทัศนมากอน และไดยกเลิกการใชความถี่ดังกลาวสําหรับกิจการโทรทัศนตามขอ
สงวน 5.167 ไปแลวแตยังมีการใชอยูบางแหงจนกวาอุปกรณหมดอายุการใชงาน แต
เนือ่ งจาก FCC ไดกําหนดความถี่ 30-87 MHz เปนความถี่สําหรับความมั่นคงดวย ดังนั้น
อุปกรณสื่อสารทางการทหารสวนใหญจึงผลิตมาใชกับยานความถี่นี้ ทําใหประเทศไทยซึ่ง
ไดรับความชวยเหลือดานอุปกรณทางทหารจากสหรัฐอเมริกา ตองใชความถี่ในยานนี้เพื่อ
ความมั่นคงไปดวย จึงใหสงวนยานความถี่นี้ไวสําหรับกิจการเพื่อความมั่นคงเทานั้น
อยางไรก็ตาม กทช. ขอรับไวพิจารณาเพื่อดําเนินการตอไป
14. หนา 11 แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงานการ ขอ 2 ยานความถี่ 78-80 MHz การใช เนื่องจากเปนการผิดพลาดทางการพิมพ จึงขอรับไปแกไข
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุ สมัค รเล น(CB) ขอให แกเปน การใชคลื่นความถี่ในกิจการ
สําหรับประชาชน(CB) เพราะ CB ไมใชกิจการวิทยุสมัครเลน
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15. หนา ที่ 15 เป า หมายที่ 4 ควรกํ า หนดความถี่ 430-440 MHz สํา หรั บ กิจการวิท ยุ เหมือนขอ 7 และโดยที่ Amateur เปนกิจการรอง (Secondary) ดังนั้น จึงตองดูอุปสงคของ
สมัครเลนผานดาวเทียม เพื่อใหเปนไปตามแผนการใชความถี่ตาม ITU กําหนดและเพื่อให กิจการหลักกอน
ทัดเทียมประเทศในกลุมอาเซียน เนื่องจากดาวเทียมวิทยุสมัครเลนใชความถี่ 430-440
MHz ในการ Up Link แตประเทศไทยอนุญาตใหใชในการรับสัญญาณ(Rx) เทานั้น ซึ่งการ
กําหนดดังกลาวทําใหไมสามารถใชงานไดจริงในทางปฏิบัติ
16. ภาคผนวก 2 หนา 43-47 เปนขอมูลเกาที่ไมมีชวงความถี่ของ Amateur ที่ทาง กทช. ได เนื่องจากเปนการผิดพลาดทางการพิมพ จึงขอรับไปแกไข
จัดสรรแลวอางอิงจากราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 152 ง 11 ตุลาคม 2550 หนา
10 ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ .ศ.
2550 ตามผนวก 4 แนบทายระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวย
กิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. 2550
17. สมควรใหมีการกําหนดความถี่วิทยุสมัครเลนใหไดทุกชวงความถี่ตามที่ ITU กําหนด

18.จากแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ ใหมใน เปาหมายที่ 2 ความถี่ยาน 137-174
MHz ยกเวน 144-146 MHz และ เปาหมายที่ 3 ความถีย่ าน 230-300 MHz ยกเวน 245-246
MHz จะเห็นไดวาแผนกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมพูดถึงแตหนวยงานเพื่อความ
มั่นคงแตไมไดพูดถึงความถี่ภาคประชาชน อยากทราบวาในอนาคตหากมีการใชความถี่มาก
ขึ้นจะจัดสรรความถี่อยางไร และจะขยายไปความถี่เทาใด

การที่ ITU กําหนดเปนเพียงคําแนะนําเทานั้น สําหรับกิจการใดที่ ITU กําหนดไวเปน
กิจการหลักเพียงกิจการเดียวก็อาจจะดําเนินการตามที่ ITU แนะนําไว แตถาหาก ITU
แนะนําใหมีหลายกิจการรวมกัน จะตองดูอุปสงคของแตละกิจการดวย อยางไรก็ตามหาก
นักวิทยุสมัครเลนประสงคจะใชความถี่ใด ทาง กทช. ก็จะพิจารณาเปนกรณีไป
ความมั่นคงของรัฐ มิ ไดหมายถึงกิจการทางทหารอยางเดียว หากรวมถึงกิจการทางการ
บิน การเดินเรือ การขนสงสาธารณะ การบรรเทาสาธารณะภัย ฯลฯ อยางไรก็ตามจาก
ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติไดกําหนดและจัดสรรความถี่ 26.960 – 27.410 MHz ,
77.9875 – 79 MHz และ 244.9875 – 246 MHz สําหรับกิจการวิทยุภาคประชาชน (CB)
และไดสํารองความถี่ 79-80 MHz และ 246-247 MHz สํารองไวสําหรับการขยายวิทยุ
ภาคประชาชน (CB) ในอนาคต
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19. ความถี่ในยาน 1800, 1900, 2100 MHz มีการรบกวนกันมาก หาก กทช. พิจารณาใช กทช. ได ศึ ก ษาและพิ จ ารณาด ว ยความรอบคอบแล ว และการจั ด ทํ า แผนความถี่ ไ ด
ความถี่ยาน 2100 MHz สําหรับบริการ 3G จึงเห็นวากอนการจัดสรรควรจะมีการพิจาร ณา ดําเนินการโดยสอดคลองตามขอเสนอแนะของ ITU
ใหรอบคอบกอน เพื่อปองกันการรบกวนกัน
20. ปจจุบันผูประกอบการแตละรายจะมีขอจํากัดในการใหบ ริการทางภาคพื้นดินในการ ยานความถี่นี้ 6-38 GHz มีการใชรวมในหลายกิจการ หากมีผูประสงคขอใช ความถี่ยานนี้
วางเครือขายนอกเหนือจาก Fiber optic ฉะนั้นความถี่ในยาน 6-38 GHz กทช.ควรเรง ก็สามารถทําได โดย กทช. จะพิจารณาตามความเหมาะสมเปนรายกรณี
พิ จ ารณาให มี ก ารบริ ก ารอย า งทั่ ว ถึ ง สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการ เพราะ ความถี่ ใ นย า นนี้
ผูประกอบการยังไมเคยไดรับการจัดสรรจาก กทช.
21. จากเอกสารหนา 26 ขอ 6.4 ไดกลาววา เมื่อโครงการสัญญารวมการงานสิ้นสุดลง ควร ขณะนี้ กทช. อยูในระหวางการจัดทําแผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม
มีแผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรความถี่ใหมเตรียมการไวลวงหนา เพื่อให ทุกภาคสวน การดําเนินการจะตองอยูบนพื้นฐานของความโปรงใส และเปนธรรม
ที่เกี่ยวของสามารถดําเนินงานตอไปไดโดยราบรื่น ซึ่ง โทรศัพทเคลื่อนที่ 900 จะสิ้นสุด
สัญญารวมการงานในวันที่ 26 มีนาคม 2558 นี้ ทางบริษัทฯ มีความประสงคใหผูที่ใช
ความถี่ในยาน 800 และ 1800 ไดปฏิบัติเหมือนกับ AIS ในกรณีที่สิ้นสุดสัญญารวมการงาน
22. ความถี่ในยาน 3.4-3.6 GHz ที่คณะกรรมการไดกําหนดในการจัดสรรคลื่นความถี่ให ปกติ กทช. ไดปฏิบัติตามขอแนะนําของ ITU อยูแลว แตก็ไดพิจารณาการใชงานตามความ
ตรงกับ ITU นั้น จากการประชุม WRC 2007 ในกลุมผูใชในเอเชียไดกําหนดใหความถี่ เหมาะสมของสถานะการใชความถี่ภายในประเทศดวย
ยาน 3.4-3.6 GHz ไมตองใชตามที่ ITU กําหนดเพราะจะทําใหเกิดการรบกวนระหวาง
กิจการ BWA กับ การสื่อสารผานดาวเทียม จึงอยากทราบวาความถี่ยาน 3.4-3.6 GHz ยัง
ตองปฏิบัติตาม ITU หรือไม
23. ภาพรวมในการเรียกคืนความถี่เพื่อที่จะจัดสรรคลื่นความถี่ใหมเปนอยางไร

เพื่อทําใหการใชความถี่วิทยุมีประสิทธิภาพและสงเสริมการพัฒนากิจการโทรคมนาคมให
เจริญกาวหนา โดยไดกําหนดหลักการไวแลวในขอ 66 (4) ของประกาศคณะกรรมการ
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กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และการใหผูอื่น
รวมใชคลื่นความถี่ ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2550
24. บริษัทขอสนับสนุนและชื่นชมในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะสําหรับการจัดทํา ขอขอบคุณที่สนับสนุนในการใหขอคิดเห็น
แผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมเพื่อใหเกิดความโปรงใสการใชคลื่นความถี่
25. การจัดทําแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม ยังไมไดกําหนดความสําคัญของแผนวามี
ความสําคัญของความถี่ในยานใดที่จะตองทํากอนหรือหลัง

26.บริษัทขอสนับสนุนในการจัดทําแผนยานความถี่ 3G ไดแก
- ความถี่ในยาน 2.1 GHz และหวังวาคงจะดําเนินงานไดภายในสิ้นปนี้
- ขอสนับสนุนในความถี่ยาน 2.5 GHz ในกิจการ Advance Mobile
- ขอสนับสนุนในความถี่ยาน 698-806 MHz ตาม ITU กําหนด
27. จากแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม จะเห็นวา Utilization Chart ความถี่ 925-942.5
MHz ยังไมมีการใชงาน จึงเห็นสมควรวานาจะนําความถี่นี้มาใชงานในกิจการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ เพราะความถี่ในยานนี้เหมาะสมเปนอยางดี

แผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมถือวาเปนแผนแมบท (Master Plan) ซึ่งจะ
กลาวทุกยานความถี่ สวนความสําคัญของความถี่ในยานใดที่จะตองทํากอนหรือหลัง จะ
ถูกกําหนดไวในแผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม หรือ Action Plan ซึ่ง
กําลังดําเนินการอยู โดยเบื้องตนคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมได
จัดลําดับความเรงดวน โดยจะเริ่มจากยานความถี่ 2300 – 2400 MHz เปนลําดับแรก และ
กิจการ Trunked Radio ยานความถี่ 800 MHz และ 400 MHz เปนลําดับถัดไป
ขอรับไวพิจารณา

จากผลการประชุม WRC 2000 กําหนดใหยานความถี่ 806-960 MHz ใชในกิจการ IMT2000 แตไดมีการจัดสรรใหใชในกิจการ FIXED Services ของหนวยงานเพื่อความมั่นคง
ของรัฐ หนวยราชการ และรัฐวิสาหกิจมานานแลว หากมีความประสงคที่จะใชในกิจการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ จะตองทําการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม ซึ่ งจะตองใช
ระยะเวลามากในการเปลี่ยนผาน (Transition period ) จากกิจการ FIXED มาเปน Land
Mobile
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28. ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทําแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมและ
การประเมินสถานะการใชคลื่นความถี่ ไมไดบอกระยะเวลาในการจัดทําแผนฯใหกับ
ผูประกอบการที่แนชัด

การดําเนินการตามขอคิดเห็น
ระยะเวลาในการดําเนินการตามแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม จะกําหนดไว
ในแผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม หรือ Action Plan ซึ่งกําลัง
ดําเนินการอยู และจะนํามารับฟงความคิดเห็นสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง

