สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พรอมผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการใชคลื่นความถี่รวมกันระหวางกิจการประจําที่ผานดาวเทียมกับกิจการประจําที่
และกิจการประจําที่ผานดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนที่ ระหวางวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ไดรับจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ)
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๑. ขอบขายของ (ราง) ประกาศ กสทช.
๒. ภาพรวมการใชคลื่นความถี่ที่ระบุใน (ราง) ประกาศ กสทช.
เนื่องจากศาลปกครองไดรับคําฟองจากกองทัพฯ ให เพิกถอน พันเอกชัยสิทฺธิ์ ภาวสุทธิกุล
ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
กรมการทหารสื่อสาร ทบ.
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง แผนแมบทการบริหาร (ความเห็นจากการประชุม
คลื่นความถี่ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) จึงเห็นวาไมควรดําเนินการ รับฟงความเห็นฯ เมื่อวันที่
ใดๆ ที่เกี่ยวของกับประกาศ ดั งกลาว จนก วาคดีความจะสิ้นสุด ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)
และขอสงวนความเห็นใดๆ ที่อาจสงผลตอรูปคดี
ขอสงวนสิทธิ์ในการใหความเห็น /ขอเสนอแนะ ตอรางฯ เพราะวา กรมการทหารสื่อสาร
ไดอางอิงถึง แผนแมบทบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่๒ (พ.ศ.๒๕๕๘) กองทัพบก (แบบแสดง
ซึ่งศาลปกครองกลางไดรับฟอง และอยูในขั้นตอนการพิจารณาของ ความเห็นลงวันที่ ๑๖
ศาล ในกรณีที่กองทัพบกยื่นฟองตอศาลขอใหเพิกถอนประกาศ สิงหาคม ๒๕๕๙)
คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) จนกวาคดีความจะสิ้นสุด
ในประเด็นของการใชคลื่นความถี่ที่ซอนทับกันของแถบความถี่ที่ สํานักงานปลัด กระทรวง
ติดกันจะมีการปองกันอยางไร เชน 2500-2520 MHz และ พาณิชย (แบบแสดงความ
2520-2535 ดังนั้น จึงขอเสนอใหกําหนดใหแบงชองความถี่เปน คิดเห็นลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม
2500-2520 MHz และ 2520.5-2535 MHz
๒๕๕๙)
๑

เนื่องจากประกา ศ กสทช . เรื่อง แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๘ ) มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปแลวตั้งแตวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ แมตอมา
หนวยงานเพื่อความมั่นคงจะไดฟองเปนคดีตอศาลปกครองถึงความชอบดวยกฎหมาย
ของประกาศฯ ดังกลาว แตตราบใดที่ศาลปกครองยังไมมีคํา สั่งหรือคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหเพิกถอน ประกาศฯ ดังกลาวยอมมีผลใชบังคับตอไป อีกทั้งศาลปกครองไมได
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ดังนั้น สํานักงาน กสทช. จึงสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ

ยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก การเสนอใหแบงชองความถี่ดังกลาวเกี่ยวของกับการ
จัดทําแผนความถี่วิทยุและหลักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถี่ ซึ่งไมอยูในขอบขาย
การใชบังคับของ (ราง) ประกาศ กสทช. ฉบับนี้

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติกําหนดใหคลื่นความถี่ยาน
8025-8175 MHz 8175-8215 MHz และ 8215-8400 MHz ใชสําหรับ
กิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม อยางไรก็ตาม (ราง) ประกาศ
กสทช. ฉบับนี้ ไมไดกําหนดกิจการดังกลาววาเปนกิจการหลักรวม
ในคลื่นความถี่ยานดังกลาวขางตน ไวใน(ราง) ประกาศฉบับนี้ดวย
๓. หลักเกณฑทางเทคนิคการใชคลื่นความถี่
เสนอใหเพิ่มหลักเกณฑทางเทคนิคของการใชคลื่นความถี่ของ
สถานีภาคพื้นดิน (Earth Station) ใหม ดังนี้
๑. ยานความถี่ 14.5-14.8 GHz กําหนดใหใชงานระบบ
ดาวเทียมวงโคจรประจําที่ (อางอิงจากเชิงอรรถ 5.A16)
๒. ขนาดจานสายอากาศ ๖ เมตร และคา Power Spectral
Density สูงสุด -44.5 dBW/Hz (อางอิงจากเชิงอรรถ5.B16)
๓. คา power
flux-density
สูงสุด - 151 .5
2
dB(W/m 4kHz) ที่ความสูงตั้งแต ๐ ถึง ๑๙๐๐๐ เมตร
จากระดับน้ําทะเล และที่ระยะ ๒๒ กิโลเมตรจากชายฝง
ทะเล (อางอิงจากเชิงอรรถ 5.D16)
๔. คา power flux-density สูงสุด -76dB(W/m227kHz)
ณ วงโคจรคางฟา (อางอิงจากเชิงอรรถ ๒๒.๔๐)
หลักเกณฑ ขอ ๓.๒ และ ๓.๓ ตาม (ราง) ประกาศฯ สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามผลการประสานงานความถี่
(อางอิงจาก
Minutes of Plenary WRC-15)

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน
นาย นวัตกรณ ไกแกว
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟงความเห็นฯ เมื่อวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก การใชงานคลื่นความถี่ของกิจการสํารวจพิภพผาน
ดาวเทียม ไมอยูในขอบขายการบังคับใชของ
(ราง) ประกาศ กสทช . ฉบับนี้ ซึ่ง
ครอบคลุมการใชงานรวมกันระหวาง กิจการประจําที่ผานดาวเทียมกับกิจการประจําที่
และระหวางกิจการประจําที่ผานดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนที่เทานั้น

บริษัท ไทยคม จํากัด
(มหาชน) (แบบแสดง
ความเห็นลงวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๙)

ยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก ขอเสนอใหกําหนดเงื่อนไข การใชงาน คลื่นความถี่ ของ
กิจการดาวเทียมดังกลาวนั้น อางอิงเชิงอรรถระหวางประเทศของขอบังคับวิทยุซึ่งถูก
ระบุไวในตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ อยูแลว

บริษัท ไทยคม จํากัด
(มหาชน) (แบบแสดง
ความเห็นลงวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๙)

เห็นควร ปรับปรุง (ราง ) ประกาศ เพื่อใหสอดคลองกับผลการประชุม WRC-15
(Minutes of the Fourteenth Plenary Meeting ขอ 16.20) โดยเพิ่มเติม
หมายเหตุ การใชงานคลื่นความถี่ในยาน 14.5-14.8 GHz อาจใชคากําลังสงเกินกวาคา
กําลังสงสูงสุดที่ระบุ ตาม 3.3.1-3.3.3 ได หากเปนไปตามขอตกลงการประสานงาน
คลื่นความถี่อยางเปนทางการจากประเทศเพื่อนบานตอจากตารางในขอ 3.3.4
๒

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
เพื่อใหหลักเกณฑขอ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ บังคับใชกับยานความถี่ใน
กิจการประจําที่ผานดาวเทียม ดังนี5850-7075
้
MHz 7900-8400
MHz 12.75-13.25 GHz 14.3-14.8 GHz 17.7-18.1 GHz และ
27.0-29.5 GHz (อางอิงจาก RR No. 21.12)
เสนอใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑในประเด็นที่เกี่ยวของกับคาความ
หนาแนนฟลักซกําลัง (power flux-density) ณ พื้นผิวโลกที่สงจาก
สถานีภาคอวกาศ (space station) ในกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียม ชวงความถี่ 11.7-12.2 GHz ใหสอดคลองกับเชิงอรรถ
๕.๔๙๒ ในตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ(พ.ศ. ๒๕๕๘)
ชวงความถี่ 17.7-19.3 GHz ในตารางขางใต ใหบังคับใชกับ
ดาวเทียมที่ใชวงโคจรไมประจําที่ (อางอิงจาก RR No.21.16.6C
และ Resolution147)
คา pfd สูงสุด dB(W/m2)
ความกวาง
0º-3 º 3º-12º 12º-25º 25º-90º แถบความถี่
-120 -120 -112
-105
1 MHz
+(8/9) +(7/13)
( δ-3) ( δ-12)

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ โดยเพิ่มเติมขอ ๓.๑.๔ และ ๓.๓.๔ เพื่อใหมีผลใช
บังคับกับยานความถี่ในกิจการประจําที่ผานดาวเทียมเรียบรอยแลว

บริษัท ไทยคม จํากัด
(มหาชน) (แบบแสดง
ความเห็นลงวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๙)

ยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก ขอเสนอใหกําหนดเงื่อนไข การใชงาน คลื่นความถี่ของ
กิจการดาวเทียมดังกลาวนั้น อางอิงเชิงอรรถระหวางประเทศของขอบังคับวิทยุซึ่งถูก
ระบุไวในตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ อยูแลว
เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ ดังนี้
เดิม

ใหม

6

ขอบังคับทางเทคนิคนี้ใชกับสถานีภาคอวกาศที่มีวงโคจรไมประจําที่นอกเหนือจาก Resolution
147 (WRC-07) และจดทะเบียนคลื่นความถี่ (Notification) กอนวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๓

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน
ขอใหยกเลิกหลักเกณฑสําหรับชวงความถี21.4-22.0
่
GHz 24.45- บริษัท ไทยคม จํากัด
24.75 GHz 25.25-27.5 GHz และ 27.5-27.501 GHz เนื่องจากไม (มหาชน) (แบบแสดง
มีการจัดสรรใหใชงานในกิจการประจําที่ผานดาวเทียม(อวกาศสู
ความเห็นลงวันที่ ๒๖
โลก)
สิงหาคม ๒๕๕๙)

ชวงความถี่ 37.5-40 GHz ใหแกไขขอมูลเปนดังตาราง
2

คา pfd สูงสุด dB(W/m )
0º-5 º 5º-20º
12º-25º
-127 -127 +(4/3) ( -107 +
δ-5)
0.4(δ-20)

ความกวาง
25º-90º แถบความถี่
-105
1 MHz

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
เนื่องจากประเทศไทยไมไดจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการประจําที่ผานดาวเทียมใน
ยานความถี่ 21.4-22.0 GHz 24.45-24.75 GHz 25.25-27.5 GHz และ 27.5-27.501
GHz เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ ดังนี้

บริษัท ไทยคม จํากัด
(มหาชน) (แบบแสดง
ความเห็นลงวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๙)

เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ ดังนี้

เสนอใหปรับปรุงหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ของสถานีภาคพื้นโลกบริษัท ไทยคม จํากัด
(Terrestrial Station) ในหลักเกณฑ ๓.๓.๑ จากคากําลังสูงสุดของ (มหาชน) (แบบแสดง
สถานีจะตองไมเกิน 55 dBW เปนคากําลังสงสูงสุด (e.i.r.p.) ของ ความเห็นลงวันที่ ๒๖
สถานีจะตองไมเกิน55 dBW (อางอิงจาก RR No. 21.3)
สิงหาคม ๒๕๕๙)
๔. กระบวนการประสานงานคลื่นความถี่
หากสถานีของกิจการประจําที่ (Fixed service) กอใหเกิด การ นาย นวัตกรณ ไกแกว
รบกวนสถานีภาคพื้นดิน (Earth Station) ของกิจการสํารวจ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
พิภพผานดาวเทียม จะมีการแกปญหาดังกลาวอยางไร
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟงความเห็นฯ เมื่อวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)
๔

เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ ดังนี้
“๓.๓.๑ สถานีสงของกิจการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ จะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑขางลางนี้ อยางไรก็ตาม คากําลังสงสูงสุด (e.i.r.p.) ของสถานีจะตองไมเกิน
55 dBW”
เนื่องจาก (ราง) ประกาศ ครอบคลุมเฉพาะการใชงานรวมกันระหวาง กิจการประจําที่
ผานดาวเทียมกับกิจการประจําที่ และระหวางกิจการประจําที่ผานดาวเทียมกับกิจ การ
เคลื่อนที่ ดังนั้น หากเกิดปญหาการรบกวนคลื่นความถี่ ระหวางกิจการประจําที่และ
กิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม จําเปนตองมีการประสานงานเปนรายกรณี

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน
นายพงศศักดิ์ งามมิตร
สมบูรณ บมจ. ไทยคม
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟงความเห็นฯ เมื่อวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ในการตั้งสถานีใหมใดๆควรคํานึงถึงการปกปองกิจการที่มใชี อยูเดิม
และจะตองไมไดรับผลกระทบจากการใชงานของกิจการใหม ทั้งนี้
การใชงานของภาครับในกิจการประจําทีม่ ีกําลังขยายต่ํา อาจไดรับ
ผลกระทบโดยตรง เนื่องจากสัญญาณที่ลงมาจากสถานีอวกาศ จึงมี
โอกาสไดรับการรบกวนจากกิจการอื่นที่จะเขามาใชความถี่รวมกัน
โดยเฉพาะ TVRO และ Satellite News Gathering (SNG) มี
กระจายตัวอยูอยางหนาแน และไมสามารถกําหนดบริเวณใหบริการ
ได
กระบวนการประสานงานคลื่นความถี่สําหรับการตั้งสถานี
นายกิตติศักดิ์ มะเริงสิทธิ์
ภาคพื้นโลก และสถานีภาคพื้นดินที่ระบุในภาคผนวกของ (ราง) บมจ. กสท โทรคมนาคม
ประกาศฉบับนี้นั้น จะถูกนํามาบังคับใชกับสถานีเดิมที่มีการ
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟงความเห็นฯ เมื่อวันที่
ตั้งอยูเดิม ใหตองดําเนินการประสานงานคลื่นความถี่หรือไม
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)
เสนอใหกําหนดกรอบระยะเวลาในการประสานงาน
หากตองการตั้งสถานีที่เกี่ยวของกับ VSAT ใหมนั้น จําเปนตอง
ประสานงานหรือไม
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบและดําเนิน
ตาม
กระบวนการที่ระบุไวใน (ราง) ประกาศ กสทช . ฉบับนี้ ทั้งใน
ประเด็นการตรวจสอบ และวิเคราะหการรบกวน รวมถึงการ
บันทึกสถานีใหมเขาสูฐานขอมูลของสํานักงาน กสทช.

นายกิตติศักดิ์ มะเริงสิทธิ์
บมจ. กสท โทรคมนาคม
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟงความเห็นฯ เมื่อวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๕

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
สํานักงาน กสทช . ไดคํานึงถึงการใชงานที่มีอยูเดิม ซึ่งจะตองไดรับสิทธิคุมครองการ
รบกวนดวยอยูแลว

เนื่องจาก ประกาศ กสทช . ฉบับนี้ ไมมีผล ใชบังคับ ยอนหลัง ดังนั้น สถานีวิทยุ
คมนาคมที่ตั้งอยูกอนที่ (ราง) ประกาศ กสทช . ฉบับนี้ จะมีผลใช บังคับ จึงไมตอง
ดําเนินการตามภาคผนวกของ (ราง) ประกาศ กสทช. ฉบับนี้
กรอบเวลาสําหรับ กระบวนการประสานงานคลื่นความถี่ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขั้นตอน
การจัดสรร จะถูกกําหนดไวใน ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรคลื่น
ความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม
การตั้ง สถานีวิทยุคมนาคมที่อยูภายใตการบังคับใชของ (ราง) ประกาศฉบับนี้ จะตอง
ดําเนินการประสานงานคลื่นความถี่ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศฉบับนี้
สํานักงาน กสทช . จะตรวจสอบและดําเนินตามกระบวนการที่ระบุไวใน
(ราง )
ประกาศ กสทช . ฉบับนี้ ทั้งในประเด็นการตรวจสอบ และวิเคราะหการรบกวน
รวมถึงการบันทึกสถานีใหมเขาสูฐานขอมูลของสํานักงาน กสทช.

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
สํานักงาน กสทช . จะมีแนวทางในการจัดการปญหาการรบกวน
อยางไร หากผลการวิเคราะหทางเทคนิคที่คํานวณตามวิธีใน
ภาคผนวกนั้น แสดงใหเห็นวาการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใหมไม
กอใหเกิดการรบกวนตอสถานีที่มีอยูเดิม แตในทางปฏิบัติตรวจ
พบการรบกวนเกิดขึ้น
เสนอใหสํานักงาน กสทช . เปดเผยขอมูลผูใชคลื่นความถี่ใหเปน
สาธารณะ ดังเชนฐานขอมูลของสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน
นายพันศักดิ์ แกวพิบูลย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟงความเห็นฯ เมื่อวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)

เสนอใหสํานักงาน กสทช. กําหนดระยะเวลาในการ วิเคราะหผล นางกนกพร คุณชัยเจริญกุล
การรบกวน ลงในกระบ วนการการประสานงาน ปรากฏตาม บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร
ภาคผนวกของประกาศฉบับนี้
แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟงความเห็นฯ เมื่อวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)
เสนอใหลบกิจการเคลื่อนที่ออกจากขั้นตอนการประสานงานคลื่น นางอรอนงค สงวนตนกัลยา
ความถี่ในภาคผนวก เนื่องจากขั้นตอนประสานงานในภาคผนวก บมจ. ไทยคม (ความเห็น
นั้น ไมไดกลาวถึง ขั้นตอนในการประสานงานระหวางกิจการ
จากการประชุมรับฟง
ประจําที่ผานดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนที่
ความเห็นฯ เมื่อวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๙)

๖

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
สํานักงาน กสทช . จะพิจารณาจากผลการวิเคราะหทางเทคนิคที่คํานวณตามวิธีที่
ปรากฏในภาคผนวกของ (ราง) ประกาศ ฉบับนี้เปนหลัก อยางไรก็ตาม หากเกิด
ปญหาการรบกวนคลื่นความถี่เมื่อมีการใชงานจริง สํานักงาน กสทช . จะพิจารณา
แกไขปญหาการรบกวนดังกลาวเปนรายกรณีไป
สํานักงาน กสทช . ไมสามารถเปดเผยขอมูลผูใชคลื่นความถี่ใหเปนสาธารณะได
เนื่องจากการเปดเผยขอมูลผูใชคลื่นความถี่ อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคง
ของประเทศ ซึ่งไดรับยกเวนจาก พรบ . ขอมูลขาวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ ที่ไม
ตองเปดเผยขอมูลใหเปนสาธารณะ
การกําหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตหรือรับรองการตั้งสถานีใหมจะ ถูก
กําหนด ไว ใน ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อ
กิจการวิทยุคมนาคม

เห็นควร ปรับปรุงภาคผนวกเพื่อใหเหม าะสม โดยเพิ่มเติมคาปองกันการรบกวน
(Interference Protection Criteria) ใหครบถวนครอบคลุมทั้งกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียม กิจการประจําที่ และกิจการเคลื่อนที่

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน
เสนอใหใช Recommendation SF.1006 ตัวเต็มแทนตาราง นายวสวัตติ์ สมแสวง บมจ
.
I/N ที่กําหนดในภาคผนวก
ไทยคม (ความเห็นจากการ
ประชุมรับฟงความเห็นฯ เมื่อ
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)

เสนอใหมีกระบวนการรับจดทะเบียน สถานี ภาครับ เพื่อการ
ปองกันปญหาการรบกวน

นายวสวัตติ์ สมแสวง บมจ.
ไทยคม (ความเห็นจากการ
ประชุมรับฟงความเห็นฯ
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๕๙)
เนื่องจากหลักเกณฑที่ระบุในภาคผนวก จะบังคับใชสถานี
บริษัท ไทยคม จํากัด
ภาคพื้นดิน (Earth Station) และสถานีภาคพื้นโลก (Terrestrial (มหาชน) (แบบแสดง
Station) ใหม จึงไมควรมีผลบังคับใชยอนหลังตอสถานีเดิมที่มีการ ความเห็นลงวันที่ ๒๖
ใชงานอยูกอนการบังคับใช (ราง) ประกาศ กสทช.ฯ ฉบับนี้ ดังนั้น สิงหาคม ๒๕๕๙)
บริษัทฯ เห็นวา ควรระบุเพิ่มเติมใหชัดเจนวา สถานีวิทยุคมนาคม
ใหมจะตองไมสรางผลกระทบหรือกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอ
สถานีวิทยุคมนาคมเดิมที่ใชงานอยูกอนการบังคับใช (ราง) ประกาศ
ฯ ฉบับนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอใหสํานักงาน กสทช. จัดทํา
ฐานขอมูลสถานีภาคพื้นดินที่ใชอยูในปจจุบัน เพื่อนํามาใช
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการประสานงานคลื่นความถี่ตอไป

๗

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตาม (ราง ) เดิม
เนื่องจาก การกําหนด คา I/N
โดยอางอิงจาก
Recommendation S.735-1 แสดงใหเห็นถึงการรบกวนที่เกิดขึ้น ณ สถานีรับจริง
โดยปราศจากปจจัยจาก thermal noise ของสถานีรับ ดังนั้น คา I/N จึงแสดงคาของ
การรบกวนที่เกิดขึ้นจากสถานีที่กอใหเกิดการรบกวนโดยแท สวนใน
Recommendation SF.1006 เปนคา Maximum Permissible Interference ซึ่ง
รวมคา thermal noise ของสถานีรับดวย จึงไมเปนคาการรบกวนจากภายนอกที่
แทจริง
เห็นควรกําหนดกระบวน การจดทะเบียนสถานีภาครับ ใหชัดเจน เพื่อคุมครองการใช
งานคลื่นความถี่ อยางไรก็ตาม ไมรวมถึงกรณีสถานีรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม
(TVRO) ตาม ประกาศ กทช. เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ไดรับ
การยกเวนไมตองไมรับใบอนุญาต เนื่องจาก ไดรับยกเวนใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ดังนั้น จึงไมสามารถกําหนดใหมีการจดทะเบียนในกรณีดังกลาวได
เนื่องจาก ประกาศ กสทช . ฉบับนี้ ไมมีผลใชบังคับยอนหลัง ดังนั้น สถานีวิทยุ
คมนาคมที่ตั้งอยูกอนที่ (ราง) ประกาศ กสทช . ฉบับนี้ จะมีผลใชบังคับ จึงไมตอง
ดําเนินการตามภาคผนวกของ (ราง) ประกาศ กสทช. ฉบับนี้

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน
คาอัตราสวนระหวางสัญญาณรบกวนตอสิ่งรบกวน (I/N) ตาม บริษัท ไทยคม จํากัด
Recommendation ITU-R SF.1006 ที่ใชเปรียบเทียบกับคาที่ได (มหาชน) (แบบแสดง
จากการคํานวณนั้น เปนกรณีที่มีการใชคลื่นความถี่รวมกันระหวาง ความเห็นลงวันที่ ๒๖
กิจการประจําที่ผานดาวเทียมและกิจการประจําที่เทานั้น ซึ่งไม สิงหาคม ๒๕๕๙)
รวมถึงการใชคลื่นความถี่รวมกันระหวางกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียมและกิจการเคลื่อนที่ ดังนั้น บริษัทฯ เห็นวา ควรแกไข
หัวขอในภาคผนวกเปน “กระบวนการประสานงานคลื่นความถี่
ระหวางกิจการประจําที่ผานดาวเทียมกับกิจการประจํา”ที่

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
เห็นควรปรับปรุงภาคผนวกเพื่อใหเหม าะสม โดยเพิ่มเติมคาปองกันการรบกวน
(Interference Protection Criteria) ใหครบถวนครอบคลุมทั้งกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียม กิจการประจําที่ และกิจการเคลื่อนที่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก ๒ ของ (ราง) ประกาศดังนี้
เพิ่มเติมขีดจํากัดการรบกวน (Interference Protection Criteria)

๘

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๙

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

๑๐

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

กระบวนการตั้งสถานีภาคพื้นดินใหม(Earth Station) ตามแผนผัง บริษัท ไทยคม จํากัด
๑ มิไดแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนของสถานีภาครับ ดังนั้น บริษัท (มหาชน) (แบบแสดง
ความเห็นลงวันที่ ๒๖
ฯ เห็นวา ควรปรับปรุงตามเอกสารแนบ ๑
สิงหาคม ๒๕๕๙)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

เห็นควรปรับแผนผังกระบวนการตั้งสถานีภาคพื้นดินใหมใหครอบคลุมการจดทะเบียน
สถานีภาครับ ซึ่งแสดงไวในกรอบสีน้ําเงินตามภาพ ดังนี้
๑๑

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

๑๒

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน
บริษัทฯ เห็นวา ควรมีกระบวนการจดทะเบียนสถานี TVRO และ บริษัท ไทยคม จํากัด
กระบวนการประสานงานคลื่นความถี่เพิ่มเติม เพื่อคุมครองผูใชงาน (มหาชน) (แบบแสดง
TVRO ที่มีอยูจํานวนมากและกระจายอยู ทั่วประเทศ รวมถึง ความเห็นลงวันที่ ๒๖
Satellite News Gathering (SNG) บนยานพาหนะในปจจุบัน ซึ่งมี สิงหาคม ๒๕๕๙)
ลักษณะการใชงานที่สามารถเคลื่อนยายและใชงานไดทุกพื้นที่
เนื่องจากคา I/N ตาม Recommendation ITU-R SF.1006 ที่ใช
เปรียบเทียบคาที่ไดจากการคํานวณนันสามารถเปลี
้
่ยนแปลงไดตาม
คาอุณหภูมิสัญญาณรบกวนขารับ และจํานวนสถานีที่กอใหเกิด
สัญญาณรบกวน ดังนั้น ควรระบุเพิ่มเติมใหชัดเจนในประเด็นนี้วา
คา I/N ที่ใชเปรียบเทียบตามรางประกาศ กสทช. นั้น เปนเพียง
ตัวอยางที่ยกมาประกอบ โดยในทางปฏิบัติขอใหยึดการคํานวณและ
เปรียบเทียบตามRecommendation ITU-R SF.1006
๕. ประเด็นอื่นๆ
การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการตั้งสถานีในกิจการประจําที่
ผานดาวเทียม จะสามารถยื่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-submission) ไดหรือไม เพื่อลดขั้นตอนและจํานวนเอกสาร

นายเกษมนิรันดร สุวังบุตร
บมจ. กสท โทรคมนาคม
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟงความเห็นฯ เมื่อวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)
ไมสามารถรับชมโทรทัศนผานดาวเทียมได เวลาที่มีเมฆมาก หรือ นางปดี วรรณทรง
มีฝนตก จึงอยากทราบเหตุผล
ประชาชนทั่วไป(ความเห็น
จากการประชุมรับฟง
ความเห็นฯ เมื่อวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๙)
๑๓

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
หากตองกา รตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใหม จําเปนตองมีการขออนุญาตในการตั้งสถานี
ซึ่งกระบวนการในการขออนุญาตนั้น จะหมายรวมถึง การประสานงานคลื่นความถี่
ดวย ดังนั้นการตั้งสถานีที่เกี่ยวของกับ VSAT ใหม จึงจําเปนตองเขาสูกระบวนการ
ประสานงานคลื่นความถี่ สําหรับ อยางไรก็ตาม SNG นั้น มีการยกเวนใบอนุญาต
สําหรับ SNG ประเภท TVRO หากเปน SNG ประเภทอื่น จะตองเขาสูกระบวนการ
ประสานงานคลื่นความถี่เชนเดียวกัน
ยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากการกําหนดคา I/N โดยอางอิงจาก Recommendation
S.735-1 แสดงใหเห็นถึงการรบกวนที่เกิดขึ้น ณ สถานีรับจริง โดยปราศจากปจจัยจาก
thermal noise ของสถานีรับ ดังนั้น คา I/N จึงแสดงคาของการรบกวนที่เกิดขึ้นจาก
สถานีที่กอใหเกิดการรบกวนโดยแท สวนใน Recommendation SF.1006 เปนคา
Maximum Permissible Interference ซึ่งรวมคา thermal noise ของสถานีรับ
ดวย จึงไมเปนคาการรบกวนจากภายนอกที่แทจริง
วิธีการการพิจารณาอ นุญาตหรือรับรองการตั้งสถานีใหม จะถูกกําหนดไวใน ประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

สํานักงาน กสทช . ไดชี้แจงและอธิบายลักษณะเฉพาะของคลื่นความถี่ให ผูสอบถาม
ทราบแลว

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน
ขอให พิจารณาจดทะเบียน TVRO/SNG เพื่อใหไดรับสิทธิการ นายวสวัตติ์ สมแสวง บมจ.
คุมครอง
ไทยคม (ความเห็นจากการ
ประชุมรับฟงความเห็นฯ เมื่อ
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)
การใชคลื่นความถี่โดยไมไดรับการอนุญาต และกอใหเกิดการ
สํานักงานปลัด กระทรวง
รบกวนนั้น ควรมีการปรับปรุงขอกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ให พาณิชย (แบบแสดงความ
สามารถกํากับการใชงานคลื่นความถี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ คิดเห็นลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม
ในปจจุบันมีอุปกรณตางๆ ที่ใชคลื่นความถี่ มีราคาถูกและหาซื้อได ๒๕๕๙)
สะดวก ซึ่งกอใหเกิดการใชคลื่นความถี่อยางผิดกฎหมายได

๑๔

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
เห็นควรกําหนดกระบวน การจดทะเบียนสถานีภาครับ ใหชัดเจน เพื่อคุมครองการใช
งานคลื่นความถี่ อยางไรก็ตาม ไมรวมถึงกรณีสถานีรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม
(TVRO) ตาม ประกาศ กทช. เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ไดรับ
การยกเวนไมตองไมรับใบอนุญาต เนื่องจากไดรับยกเวนใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ดังนั้น จึงไมสามารถกําหนดใหมีการจดทะเบียนในกรณีดังกลาวได
สํานักงาน กสทช . จะรับไปพิจารณากํากับดูแลใหเปนไปตามบทบัญญัติทางกฎหมาย
ตอไป

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พรอมผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการใชคลื่นความถี่รวมกันระหวางกิจการประจําที่ผานดาวเทียมกับกิจการประจําที่
และกิจการประจําที่ผานดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนที่ ระหวางวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
(ความคิดเห็นที่ไดรับหลังจากการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

๑. ขอบขายของ (ราง) ประกาศ กสทช.
ควรกําหนดขอบขายและนิยามของกิจการประจําที่ผานดาวเทียม บมจ. กสท โทรคมนาคม
กิจการประจําที่ กิจการเคลื่อนที่ ใน (ราง) ประกาศ กสทช . ฉบับ (แบบแสดงความเห็นลงวันที่
นี้ใหชัดเจนวาหมายรวมถึงกิจการประเภทใดบาง เชน
๑๓ กันยายน ๒๕๕๙)
microwave วิทยุสื่อสาร รถ DSNG เปนตน
๒. ภาพรวมการใชคลื่นความถี่ที่ระบุใน (ราง) ประกาศ กสทช.
๓. หลักเกณฑทางเทคนิคการใชคลื่นความถี่
ขอ ๓.๑.๑ ในคลื่นความถี่ยาน 1-15 GHz ไมมีขอกําหนดสําหรับ บมจ. กสท โทรคมนาคม
คากําลังสง (e.i.r.p.) กรณีที่มุมเงยมีคามากกวา ๕ องศา
(แบบแสดงความเห็นลงวันที่
เชนเดียวกับคลื่นความถี่ยานที่สูงกวา15 GHz ใชหรือไม
๑๓ กันยายน ๒๕๕๙)
๔. กระบวนการประสานงานคลื่นความถี่
ควรกําหนดใหชัดเจนวาสํานักงาน กสทช . เปนผูคํานวณเสนขอบ บมจ. กสท โทรคมนาคม
(แบบแสดงความเห็นลงวันที่
ความแรงของสัญญาณและคาสัญญาณการรบกวน
กระบวนการประสานงานคลื่นความถี่นี้นํามาใชกับบริการ VSAT ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙)
และ SNG ดวยหรือไม
ควรกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการพิจารณาอนุญาตหรือ บมจ. กสท โทรคมนาคม
รับรองการขอตั้งสถานีใหม
(แบบแสดงความเห็นลงวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๕๙)
๑๕

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก ความหมายของ กิจการประจําที่ผานดาวเทียม กิจการ
ประจําที่ และกิจการเคลื่อนที่ เปนไปตามที่ระบุ ไว ในตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติอยูแ ลว

ยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากขอบังคับวิทยุ ไมไดกําหนดคากําลังสง e.i.r.p. เมื่อ δ > 5
องศา
กําหนดไวแลวในขอ ๒.ของภาคผนวก ๑ ในหัวขอการตั้งสถานีภาคพื้นดินใหม และการ
ตั้งสถานีภาคพื้นโลกใหม
การตั้ง สถานีวิทยุคมนาคมที่อยูภายใตการบังคับใชของ (ราง) ประกาศฉบับนี้ จะตอง
ดําเนินการประสานงานคลื่นความถี่ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศฉบับนี้
กรอบเวลาสําหรับกระบวนการประสานงานคลื่นความถี่ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขั้นตอน
การจัดสรร จะถูกกําหนด ไวใน ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรร
คลื่นความถี่เพื่อนกิจการวิทยุคมนาคม

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผูแสดงความเห็น/
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
หนวยงาน
เอกสารที่จําเปนตอการพิจารณาอ นุญาตหรือรับรองการตั้งสถานีใหม จะถูกกําหนดไว
เอกสารขอตั้งสถานีใหมซึ่งใน (ราง) ประกาศนี้ระบุเฉพาะเอกสาร บมจ. กสท โทรคมนาคม
ขอมูลทางเทคนิค แตในทางปฏิบัติ ผูขออนุญาตจะตองจัดสง
(แบบแสดงความเห็นลงวันที่ ใน ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่ อกิจการ
วิทยุคมนาคม
เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบการพิจารณาอีกจํานวนมาก ดังนั้น ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙)
สํานักงาน กสทช. จึงควรระบุเอกสารที่จําเปนตองใชประกอบการ
พิจารณาใหชัดเจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินการ
๕. ประเด็นอื่นๆ
กรณีรถ SNG กระบวนการประสานงานคลื่นความถี่ไมสามารถ บมจ. กสท โทรคมนาคม
การตั้ง สถานีวิทยุคมนาคมที่อยูภายใตการบังคับใชของ (ราง) ประกาศฉบับนี้ จะตอง
กระทําไดเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การใชงานทุกครั้งที่ (แบบแสดงความเห็นลงวันที่ ดําเนินการประสานงานคลื่นความถี่ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศฉบับนี้
มีการใชงาน สํานักงาน กสทช . จึงควรพิจารณายกเวนไมนํา ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙)
ประกาศนี้มาใชบังคับกับรถ SNG

๑๖

