สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การเคลือ่ นที่ ย่านความถี่ 885-895/930-940 เมกะเฮิรตซ์
1. ประเด็นรับฟังความคิดเห็น
1.1 ความเหมาะสมในการกําหนดช่องความถี่ 890-895/ 935-940 MHz (paired band) ในลักษณะ FDD สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
1.2 ความเหมาะสมในการกําหนดช่องความถี่ 885-890/930-935 MHz (paired band) ในลักษณะ FDD สําหรับการใช้งานสําหรับระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง ทั้งนี้ ใน
บริเวณที่ไม่มีการใช้งานคลื่นความถี่สําหรับระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง อาจใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวสําหรับ IMT ร่วมด้วย ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
1.3 ความเหมาะสมในการกําหนดขนาดความกว้างแถบความถี่
1.4 ความเหมาะสมของแนวทางการป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานในย่านความถี่ 869-884 MHz ต่อภาครับของสถานีฐานในย่านความถี่ 885-895 MHz
1.5 ความเหมาะสมของแนวทางป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถี่ 935-940 MHz ต่อภาครับของเครือ่ งลูกข่าย GSM-R คลื่นความถี่ 930-935 MHz
1.6 ประเด็นอื่น ๆ
ประเด็น
ความเห็น
ความเห็น กสทช.
1.1 ความเหมาะสมในการกําหนดช่องความถี่ 890-895/ 935-940 MHz (paired band) ในลักษณะ FDD สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(1) เห็นด้วยกับข้อกําหนด
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนด
หน่วยงานภาครัฐ
1) ยื น ยันก ารกําหนดช่ อ งคว ามถี่ ตามเดิม
(1)
1) การรถไฟแห่งประเทศไทย (คุณวรัญ สมอไทย) แบบแสดงความคิดเห็น ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยี GSM-R ซึ่งใช้
ไม่เหมาะสมเนื่องจากจะมีการรบกวนกับ GSM-R ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อความปลอดภัยสาธารณะ งานในประเทศต่ า งๆ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่
และมูลค่าการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศในจํานวนมหาศาล เพื่อการนําเข้าฟิลเตอร์ จึงเห็นควรสงวน จํานวนเพียง 2x4 MHz และระบบ GSM-R จะ
สิทธิให้กับ GSM-R = 10MHz เพื่อประสิทธิภาพของการขนส่งระบบราง
ยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตจนถึงอย่างน้อย
2) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด (คุณสุรพัชร์ เจริญยิ่ง) แบบแสดงความคิดเห็น ลงวันที่ 29 ธันวาคม ปี 2030 (พ.ศ. 2573) สําหรับเทคโนโลยีในอนาคต
2560
International union of railways (UIC) อยู่
ควรสงวนไว้สําหรับระบบขนส่งทางราง
ระหว่างศึกษาระบบสื่อสารเคลื่อนที่สําหรับระบบ
ผู้ประกอบการ
คมนาคมขนส่ ง ทางรางในอนาคต (Future
1) บริษัท TUC หนังสือ TUC/H/REG/692/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
Railway Mobile Communication System บริษัทฯ ขอเสนอข้อคิดเห็นต่อประเด็นนี้รวมไว้ในข้อคิดเห็นของบริษัทฯ ต่อประเด็นที่ 2 ของร่างแผน FRMCS) ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะใช้คลื่นความถี่ย่าน
ความถี่ย่าน 900 MHz ฉบับนี้
900 MHz เช่นเดิมหรือไม่และจะใช้งานจํานวน
คลื่นความถี่เท่าใด ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มมีการใช้งาน
จริ ง ระบบ FRMCS ได้ อ ย่ า งเร็ ว ที่ สุ ด ในปี 2022
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(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ความเห็น

-

ความเห็น กสทช.
(พ.ศ. 2565) จึงยังไม่มีความจําเป็นในการใช้งาน
คลื่นความถี่ขนาด 2x10 MHz ในขณะนี้ อย่างไรก็
ตาม หากปรากฏว่ า มี ค วามต้ อ งการคลื่ น ความถี่
สํ า หรั บ ระบบคมนาคมขนส่ ง ทางรางเพิ่ ม เติ ม ก็
สามารถพิ จ ารณาได้ ห ลั ง ปี พ.ศ. 2568 เมื่ อ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมของ
ผู้ใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz สิ้นสุดลง
2) การกําหนดจํานวนคลื่นความถี่ (ไม่ว่าจะเป็น 5
MHz หรือ 10 MHz) ไม่สัมพันธ์กับความจําเป็นใน
การติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ (filter) แต่ขึ้นอยู่กับ
ตําแหน่งของคลื่นความถี่ที่ใช้ซึ่งอยู่ในช่วงความถี่ที่
ได้รับการรบกวนหรือไม่
-

1.2 ความเหมาะสมในการกําหนดช่องความถี่ 885-890/930-935 MHz (paired band) ในลักษณะ FDD สําหรับการใช้งานสําหรับระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง ทั้งนี้
ในบริเวณที่ไม่มีการใช้งานคลื่นความถี่สําหรับระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง อาจใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวสําหรับ IMT ร่วมด้วย ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
(1) เห็นด้วยกับข้อกําหนด
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนด
หน่วยงานภาครัฐ
1) โปรดดูผลการพิจารณาตาม (1)
1) การรถไฟแห่งประเทศไทย (คุณวรัญ สมอไทย) แบบแสดงความคิดเห็น ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 2) ยื น ยั น การกํ า หนดช่ อ งความถี่ ต ามเดิ ม โดย
ไม่เหมาะสมเนื่องจาก 5 MHz นั้นแคบเกินไปไม่เหมาะสมกับ Bandwidth ของ 3G/4G/LTE ส่วนการใช้ กําหนดแนวทางการป้องกันการรบกวนจากภาคส่ง
งานคลื่นความถี่นอกเส้นทางรถไฟนั้น จะส่งผลกระทบกับการขนส่งระบบราง เมื่อมีการขยายเส้นทางรถไฟ ของสถานีฐานคลื่นความถี่ 869-884 MHz ต่อ
เพียงเล็กน้อย เพราะยังมีเวลาเตรียมการในช่วงการก่อสร้างทางรถไฟ
ภาครับของสถานีฐานคลื่นความถี่ 885-895 MHz
2) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด (คุณสุรพัชร์ เจริญยิ่ง) แบบแสดงความคิดเห็น ลงวันที่ 29 ธันวาคม เพื่ อ ป้ อ งกั น การรบกวนคลื่ น ความถี่ ใ กล้ กั น ใน
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ความเห็น
2560
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบทางราง เป็นระบบ Safety ควรสงวนไว้ใช้โดยเฉพาะ แม้ว่าปัจจุบัน
ระบบรางอาจติดตั้งได้ล่าช้า แต่ถ้ามีแผนติดตั้งจะกระทบกับ base ที่ กสทช. ไปให้สัมปทาน อันก่อให้เกิดการ
เรียกคืน พท. ซึ่งไม่มีประเทศไหนทํากัน
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท TUC (คุณธัช บุษฎีกานต์) วันที่ 18 ธันวาคม 2560
เพื่อให้การใช้งานระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวน เห็น
ควรสลับการกําหนดช่องความถี่ใช้งานสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล และสําหรับการใช้งาน
สําหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง นอกจากนี้ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสําหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง บริษัท TUC เห็นควรให้รอ
จนกว่าปี พ.ศ. 2563 ก่อนกําหนดช่องความถี่นี้เพื่อใช้งานต่อไป
2) บริษัท TUC หนังสือ TUC/H/REG/692/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
บริษัทฯ ไม่เห็นด้วย และขอให้ กสทช. ทบทวนการกําหนดช่วงความถี่ สําหรับการใช้งานระบบอาณัติ
สัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง ที่ได้รับผลจากการรบกวนน้อยที่สุด
บริษัทฯ ขอเรียนว่าการพัฒนาระบบขนส่งทางราง จัดเป็นนโยบายระดับชาติ (National Agenda) ที่
จําเป็นต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับต้น ซึ่งปัจจัยสู่ความสําเร็จที่สําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาระบบขนส่ง
ทางรางก็คือทรัพยากรคลื่นความถี่ที่มีความจําเป็นยิ่งต่อระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง
ซึ่งบริษัทฯ พบว่าเทคโนโลยีที่ใช้กับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางรางที่ใช้ในปัจจุบันกําลัง
จะล้าสมัย และแนวโน้มของเทคโนโลยีฯ ในอนาคต มีความจําเป็นต้องใช้คลื่นความถี่มากขึ้น (สามารถอ่าน
รายละเอียดจากข้อคิดเห็นของบริษัทฯ ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 – 895/935 – 940 MHz ที่แนบมาพร้อมกันนี้)
บริษัทฯ เห็นว่าการที่ กสทช. กําหนดการใช้งานคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 885 – 895/930 - 940 MHz
สําหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง จะเป็นการกําหนดช่วงความถี่ที่จะถูกรบกวน
มากกว่าสําหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง ในขณะที่ช่วงความถี่ที่ถูกรบกวนน้อย
กว่ากลับถูกกําหนดให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลนั้น ซึ่งไม่เหมาะสม เนื่องจากระบบขนส่งทางราง
เป็นบริการที่มีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ระบบขนส่งทางราง จึงเป็นระบบที่
ต้องการระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงกว่าการใช้งานเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันมาก
ประกอบกับความเสียหายจากการถูกรบกวนของทั้ง 2 ระบบมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ หาก

ความเห็น กสทช.
ลักษณะ Reverse Duplex ซึ่งไม่ว่าจะเลือกช่อง
ความถี่ที่มีขนาดของ Guard band จากย่าน 850
MHz เป็น 1 MHz หรือ 6 MHz จะได้รับการ
รบกวนคลื่นความถี่ในลักษณะนี้เช่นกัน แต่ระดับ
ความรุนแรงอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อย โดยกรณี
ระบบ UMTS850 ตามมาตรฐาน ETSI TS 125
104 V14.2.0 (2017-07) จะมีค่า Out-of-Band
Emission -13 dBm/1 MHz ทั้งกรณีขนาดของ
Guard band 1 MHz และ 6 MHz และกรณี
ระบบ LTE850 ตามมาตรฐาน ETSI TS 136 104
V14.4.0 (2017-07) จะมีค่า Out-of-Band
Emission -11.83 dBm/100 kHz กรณีขนาดของ
Guard band 1 MHz และ -14 dBm/100 kHz
กรณีขนาดของ Guard band 6 MHz
อย่างไรก็ตาม กสทช. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยน
การใช้งานของช่องความถี่ตามแผนความถี่วิทยุนี้
โดยพิ จ ารณาผลการทดลองภาคสนาม (Field
Trial) การศึกษามาตรการป้องกันการรบกวนคลื่น
ความถี่ต่อระบบคมนาคมขนส่งทางราง ย่านความถี่
900 MHz โดยเพิ่ ม เป็ น เงื่ อ นไขการใช้ ง านคลื่ น
ความถี่
3) สํ า นั ก งาน กสทช. ได้ ข อข้ อ มู ล รายละเอี ย ด
โครงการระบบคมนาคมขนส่งทางรางที่จะใช้คลื่น
ความถี่ 885-890/930-935 MHz ทุกเส้นทางใน
กรอบระยะเวลา 20 ปี จากกระทรวงคมนาคม ซึ่ง
หากมีก ารขยายเส้นทางรถไฟ หลัง จากช่ ว งเวลา
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ความเห็น
การรบกวนเกิด ขึ้ นต่ อ ระบบการให้ บริ ก ารโทรศั พท์ เ คลื่ อ นที่ จะเกิด ผลกระทบต่ อคุ ณ ภาพการให้บ ริก าร
(Quality of Service) เช่น สายหลุด ความเร็วในการรับส่งข้อมูลลดลง หรือไม่มีสัญญาณในการให้บริการ เป็น
ต้น แต่หากการรบกวนเกิดขึ้นต่อระบบอาณัติสัญญาณของระบบรถไฟความเร็วสูง อาจส่งผลกระทบที่มีความ
เสียหายร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจ ความมั่งคง และความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ระบบขนส่งทางราง
ดังนั้น บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. พิจารณาทบทวนการกําหนดช่วงความถี่ที่ได้รับผลจากการรบกวนน้อยที่สุด
สําหรับการใช้งานระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท AWN (คุณพิรพร ลิมปพยอม) วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ควรทําการศึกษาผลกระทบในการสลับการกําหนดช่องความถี่ใช้งานสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล และสําหรับการใช้งานสําหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง
1.3 ความเหมาะสมในการกําหนดขนาดความกว้างแถบความถี่ของแต่ละช่องความถี่ เป็น 2 x 5 MHz
(1) เห็นด้วยกับข้อกําหนด
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนด

หน่วยงานภาครัฐ
1) การรถไฟแห่งประเทศไทย (คุณวรัญ สมอไทย) แบบแสดงความคิดเห็น ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของผู้ใช้ Smart phone ในปัจจุบันและอนาคต

(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1.4 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้งานคลื่นความถี่
(1) เห็นด้วยกับข้อกําหนด
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนด
หน่วยงานภาครัฐ
1) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด (คุณสุรพัชร์ เจริญยิ่ง) แบบแสดงความคิดเห็น ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2560
ข้อ 4.6 ไม่ควรมีกําหนดระยะเวลาระบบอาณัติสัญญาณปี 2563 เนื่องจากโครงการ High Speed ใช้เวลา
ก่อสร้างอนุมัติมากกว่า 10 ปี ควรให้เวลาอย่างน้อยปี 2568 ซึ่งจะมีการเรียกคืนคลื่นทั้งหมดของ CAT

ความเห็น กสทช.
ดังกล่าวแล้ว กสทช. ก็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้
คลื่นความถี่ IMT ได้ เนื่องจากใบอนุญาตประกอบ
กิ จ การโทรคมนาคมมี อ ายุ 15 ปี จึ ง สิ้ น สุ ด ก่ อ น
กรอบระยะเวลา 20 ปี ดังกล่าว
ยืนยันการกําหนดช่องความถี่ตามเดิม

ยืนยันการกําหนดขนาดความกว้างแถบความถี่ของ
แต่ละช่องความถี่เป็น 2 x 5 MHz
ตามเดิม
เนื่ อ งจากขนาดความกว้ า งแถบความถี่ ดั ง กล่ า ว
สามารถรองรั บ เทคโนโลยี IMT ได้ เช่ น LTE
สามารถใช้ช่องความถี่ขนาด 2 x 1.4 MHz, 2 x 3
MHz หรือ 2 x 5 MHz ภายในขนาดความกว้าง
แถบความถี่ 2 x 5 MHz
1) กําหนดระยะเวลาปี 2563 เป็นการกําหนดให้มี
การลงนามในสัญญาเพื่อดําเนินการระบบอาณัติ
สัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง เพื่อให้มี
ความแน่ ชั ด ว่ า จะมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ค ลื่ น ความถี่
แต่ ก ารก่ อ สร้ า งอาจแล้ ว เสร็ จ ภายหลั ง จาก
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ความเห็น
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท TUC หนังสือ TUC/H/REG/692/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. พิจารณากําหนดแนวทางการป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานใน
ย่านความถี่ 869-884 MHz ต่อภาครับของสถานีฐานในย่านความถี่ 885-895 MHz (“แนวทางการป้องกัน
การรบกวนจากคลื่นย่าน 850 MHz”) จากการทดลองทดสอบภาคสนามจริงโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และเสนอให้ กสทช. พิจารณากําหนดช่วงคลื่นความถี่ท่ีถูกรบกวนน้อยกว่าเพื่อใช้สําหรับระบบอาณัติสัญญาณ
ของระบบคมนาคมขนส่ ง ทางราง ซึ่งจะช่ ว ยให้แนวทางการป้ อ งกันการรบกวนจากคลื่น ต่างๆ ต่อ ระบบ
คมนาคมขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย
อ้างอิงแนวทางการป้องกันการรบกวนจากคลื่นย่าน 850 MHz รายละเอียดปรากฏในเอกสารภาคผนวก ก
แนบท้ายร่างแผนความถี่ย่าน 900 MHz ซึ่งเป็นการกําหนดมาตรการป้องกันการรบกวนเพิ่มเติม เนื่องจาก
คลื่นความถี่ 869-884 MHz มีการใช้งานสําหรับภาคส่งของสถานีฐาน ตามแผนความถี่วิทยุ 824-839/869884 MHz ซึ่งปัจจุบัน บมจ. กสท. โทรคมนาคม ใช้งานเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“ระบบ IMT ของ
CAT”) ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และคลื่นความถี่ 885-895 MHz มีการใช้งานสําหรับภาครับของสถานี
ฐาน ตามแผนความถี่วิทยุ 885-895/930-940 MHz ที่กําหนดให้คลื่นความถี่ 885-890 MHz เป็นการใช้งาน
สําหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง ซึ่งใช้คลื่นความถี่ใกล้กันในลักษณะ Reverse
Duplex ส่งผลให้ระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง หรือระบบรถไฟความเร็วสูง ได้รับ
การรบกวนรุนแรงจากระบบ IMT ของ CAT
บริษัทฯ ขอเรียนว่าระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางรางต้องการระดับความเชื่อมั่นด้าน
ความปลอดภัยสูงกว่าการใช้งานเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันมาก เนื่องจากความเสียหายจากการถูก
รบกวนของทั้ง 2 ระบบมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ หากการรบกวนเกิดขึ้นต่อระบบการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service) เช่น สายหลุด
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลลดลง หรือไม่มีสัญญาณในการให้บริการ เป็นต้น แต่หากการรบกวนเกิดขึ้นต่อ
ระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง อาจส่งผลกระทบที่มีความเสียหายร้ายแรงต่อระบบ
เศรษฐกิจ ความมั่งคง และความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ระบบคมนาคมขนส่งทางราง ดังนั้น บริษัทฯ จึง
เห็นว่านอกจากการกําหนดแนวทางการป้องกันการรบกวนจากคลื่นย่าน 850 MHz มีความสําคัญอย่างมาก
แล้ว กสทช. ควรพิจารณากําหนดช่วงคลื่นความถี่ที่ถูกรบกวนน้อยกว่าเพื่อใช้สําหรับระบบอาณัติสัญญาณของ
ระบบคมนาคมขนส่งทางราง ซึ่งจะช่วยให้แนวทางการป้องกันการรบกวนจากคลื่นต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วย

ความเห็น กสทช.
ระยะเวลาดังกล่าวได้
2) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ห รื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
จัดสรรคลื่นความถี่ทุกราย มีหน้าที่ปรับปรุงการใช้
งานคลื่นความถี่ของตนเอง เพื่อไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนกับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้
ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่อื่น (2) โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้
2.1) ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง วงจรกรองสั ญ ญาณที่
ภาครับของสถานีฐาน เพื่อกรองสัญญาณจากสถานี
ฐานคลื่นความถี่ 869-884 MHz ไม่ให้เข้ามาใน
ภาครับของสถานีฐานของตน โดยค่าการลดทอน
ของวงจรกรองที่ กํ า หนดให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้
คลื่ น ความถี่ ห รื อ ผู้ ไ ด้ รั บ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ต้ อ ง
ดําเนินการนั้น เป็นค่าที่ได้จากการคํานวณในทาง
ทฤษฎี พิ จ ารณาจากค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆ ใน
สถานการณ์เลวร้ายที่สุด ซึ่งเป็นการกําหนดค่าใน
เบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ กสทช. อาจพิจารณาปรับปรุง
ค่าที่กําหนด ตามผลการทดลองภาคสนาม (Field
Trial)
อย่ า งไรก็ ต าม แนวทางการป้ อ งกั น การ
รบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถี่ 869884 MHz ต่อภาครับของสถานีฐานคลื่นความถี่
885-895 MHz กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่สามารถใช้ค่า
ลดทอนของวงจรกรองต่ํากว่าค่าที่กําหนดได้ หาก
ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรร
คลื่ น ความถี่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสํ า นั ก งาน กสทช.
เห็นชอบร่วมกัน
หน้า 5

ประเด็น

ความเห็น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าแนวทางการป้องกันการรบกวนจากคลื่นย่าน 850 MHz ที่ กสทช. กําหนด
ขึ้น เป็นแนวทางที่พิจารณาจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ ประกอบกับการคํานวณค่าการลดทอนของวงจร
กรอง (Filter) ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่กําหนดขึน้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าแนวทางการป้องกันการรบกวนจากคลื่นย่าน
850 MHz ดังกล่าวควรกําหนดจากการทดลองทดสอบกับระบบจริงในภาคสนามโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปด้วย
นอกจากนี้ จากการนําเสนอข้อมูลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications –
IMT) ย่านความถี่ 895-915/940-960 MHz ในปี 2558 ระบุเหตุผลในการพิจารณาลดขนาด Guard band
ระหว่างย่าน 850 MHz และย่าน 900 MHz จาก 3.5 MHz เหลือ 1 MHz โดยอ้างอิงรายงานหลายฉบับ เช่น
รายงานผลการทดลองลดขนาด Guard band เป็น 1 MHz ของ บมจ. เอไอเอส เป็นต้น บริษัทฯ เห็นว่า
รายงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีสาระสําคัญที่มีผลต่อการพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการ
รบกวนจากคลื่นย่าน 850 MHz ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากผลการศึกษา
จากรายงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ กสทช. เผยแพร่รายละเอียดของรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นการทั่วไปด้วย

ความเห็น กสทช.
2.2) สํานักงาน กสทช. ได้จัดทําโครงการทดลอง
ภาคสนาม (field trial) การศึกษามาตรการป้องกัน
การรบกวนคลื่นความถี่ต่อระบบคมนาคมขนส่งทาง
ราง ย่านความถี่ 900 MHz เพื่อกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมในการป้องกันการรบกวนในสภาพการใช้
งานจริ ง โดยขอรั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ ประจํ า ปี พ.ศ. 2561 ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่
ระหว่างการเปิดรับข้อเสนอจากผู้สนใจ
2.3) ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ได้ทําการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณและปรับปรุง
ลั ก ษณะทางเทคนิ ค อื่ น เพิ่ ม เติ ม ตามค่ า ที่ กํ า หนด
แล้ว แต่ยังเกิดการรบกวนคลื่นความถี่ กสทช. อาจ
พิ จ ารณากํ า หนดมาตรการเฉพาะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณี
ตามความเหมาะสม
ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไขภาคผนวก ก ของแผน
ความถี่ วิ ท ยุ กิ จ การเคลื่ อ นที่ ย่ า นความถี่ 885895/930-940 เมกะเฮิรตซ์ ดังนี้
- ปรับปรุงข้อความต่อท้าย ข้อ 1.
“...ตามตาราง เว้นแต่ กสทช. เห็นควรกําหนดเป็น
อย่างอื่นแล้วแต่กรณี”
- ปรับค่าการลดทอนของวงจรกรองสัญญาณที่
ระบบ GSM-R ให้มีค่าสูงขึ้น เป็นไม่ต่ํากว่า 25 dB
จากการปรับสมมุติฐานในการคํานวณเพื่อคํานึงถึง
ข้ อ กั ง วลในเรื่ อ งการรบกวนต่ อ ระบบอาณั ติ
สัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง
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ความเห็น

ความเห็น กสทช.
และเห็ นควรแก้ไขภาคผนวก ข ของแผนความถี่
วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถี่ 885-895/930940 เมกะเฮิรตซ์ ดังนี้
- ปรับปรุงข้อความต่อท้าย ข้อ 1. ในส่วนของการ
ดําเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
935-940 MHz สําหรับ IMT
“...ตามตาราง เว้นแต่ กสทช. เห็นควรกําหนดเป็น
อย่างอื่นแล้วแต่กรณี”
- ปรับค่าการลดทอนของวงจรกรองสัญญาณที่
ระบบ IMT เพื่อป้องกันการรบกวนต่อ GSM-R ให้
มี ค่ า สู ง ขึ้ น เป็ น ไม่ ต่ํ า กว่ า 25 dB จากการปรั บ
สมมุติฐานในการคํานวณเพื่อคํานึงถึงข้อกังวลใน
เรื่องการรบกวนต่อระบบอาณัติสัญญาณของระบบ
คมนาคมขนส่งทางราง
- เพิ่ ม ข้ อ ความ ข้ อ 3. (ใหม่ ) ในส่ ว นของการ
ดําเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
935-940 MHz สําหรับ IMT
“3. (ใหม่) ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อาจไม่มี
ความจําเป็นต้องติดตั้งวงจรกรองสัญญาณตามค่าที่
กําหนดตามข้อ 1. หากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ยุ ติ ก ารใช้ ค ลื่ น ความถี่ 935-940 MHz
สําหรับ IMT ในบริเวณที่มีการใช้งานคลื่นความถี่
สําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง”
- ปรับปรุงข้อความต่อท้าย ข้อ 1. ในส่วนของการ
ดําเนินการของผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ 930-935
MHz สําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง
“เว้ น แต่ กสทช. เห็ น ควรกํ า หนดเป็ น อย่ า งอื่ น
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ประเด็น
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ความเห็น
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท TUC หนังสือ TUC/H/REG/692/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
บริษัทฯ เห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายใหม่ ควรรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพื่อจัด
ให้มีการป้องกันการรบกวนทั้งหมด
ตามที่ร่างแผนความถี่ย่าน 900 MHz กําหนดหน้าที่ให้ผู้ใช้งานคลื่นความถี่ 869-884 MHz ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน
คลื่นความถี่อยู่เดิม ต้องดําเนินการจัดให้มีการป้องกันการรบกวนต่าง ๆ เช่น การติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ
(filter) และปรับปรุงลักษณะทางเทคนิค (Mitigation Techniques) เพื่อมิให้สัญญาณจากการใช้งานคลื่น
ความถี่ไปรบกวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายใหม่ อันก่อให้เกิดภาระทั้งหน้าที่การดําเนินการ และ
ภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้งานคลื่นความถี่รายเดิมอย่างมีนัยสําคัญ นั้น บริษัทฯ เห็นว่าการกําหนดกฎเกณฑ์กํากับ
ดูแลของ กสทช. ในลักษณะดังกล่าว อันเป็นการกําหนดภาระหน้าที่เพิ่มเติมให้กับผู้ใช้งานคลื่นความถี่รายเดิม
นอกเหนือจากภาระหน้าที่ที่กําหนดตามเงื่อนไขที่ใช้บังคับในขณะที่ทําการตัดสินใจเข้าประกอบกิจการ เป็น
การแสดงถึงความไม่แน่นอนของการกํากับดูแล ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่ออุตสาหกรรมใน
ภาพรวม ไม่ ว่ า จะเป็ น นั ก ลงทุ น ที่ จ ะตั ด สิ น ใจเข้ า ลงทุ น ในกิ จ การโทรคมนาคม หรื อ ผู้ ที่ จ ะเข้ า สู่ ต ลาด
โทรคมนาคมรายใหม่
นอกจากนี้ บริษั ทฯ เห็ นว่า การกําหนดหน้ าที่ใ นการดํ าเนิ นการเพื่อจั ด ให้มีก ารป้อ งกันการรบกวนฯ
ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ผู้ใช้งานคลื่นความถี่อยู่เดิม ซึ่งภาระหน้าที่ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการมีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายใหม่เข้าสู่ตลาด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้งานคลื่นความถี่ราย
เดิม ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายใหม่ ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าใช้ประโยชน์ในคลื่นความถี่ สมควร
เป็นผู้ที่มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพื่อให้ตนเองสามารถเข้าใช้งานคลื่นความถี่
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็น กสทช.
แล้วแต่กรณี”
กรณีมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตั้งวงจรกรอง
สัญญาณ (Filter) (3) เพื่อไม่ให้การดําเนินการติดตั้ง
วงจรกรองสัญญาณ (Filter) เป็นการเพิ่มภาระต่อผู้
ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ง านคลื่ น ความถี่ 869-884
MHz ที่มี สิท ธิอ ยู่เ ดิม (บมจ. กสท โทรคมนาคม)
และผู้ ไ ด้ รั บ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ 885–890 MHz
สําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง กสทช. อาจ
พิจารณากําหนดให้ผู้อื่นรับผิดชอบดําเนินการติดตั้ง
วงจรกรองสัญญาณดังกล่าว รวมถึงแนวทางการ
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ย รายละเอี ย ดเป็ น ไปตาม
ความเห็นของ กสทช. ต่อสรุปผลการรับฟังความ
คิ ด เห็ น สาธารณะ ร่ า งประกาศ กสทช. เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895/935
- 940 MHz
ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไขภาคผนวก ก ดังนี้
- ปรับปรุงค่าการลดทอนที่กําหนดให้รวมเป็นค่า
การลดทอนของวงจรกรอง เพื่ อ รองรั บ กรณี ที่
กสทช. กําหนดให้ผู้อื่นรับผิดชอบดําเนินการติดตั้ง
วงจรกรองสัญญาณให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ ทั้งนี้ หากใช้
ค่าการลดทอนของวงจรกรองต่ํากว่าค่าที่กําหนด
สามารถใช้การลดทอนจากการปรับปรุง ลักษณะ
ทางเทคนิคอื่นเพิ่มเติม (Mitigation Techniques)
ร่วมด้วย โดยให้มีค่าการลดทอนรวมไม่ต่ํากว่าค่าที่
กําหนด
- เพิ่มข้อความ ข้อ 5. (ใหม่)
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ความเห็น

ความเห็น กสทช.
“ในกรณี ที่ กสทช. กํ า หนดให้ ผู้ อื่ น รั บ ผิ ด ชอบ
ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง วงจรกรองสั ญ ญาณให้ แ ก่ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรรคลื่น
ความถี่ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดั ง กล่ า วติ ด ตั้ ง วงจรกรอง
สัญ ญาณ โดยให้มี ค่ า การลดทอนของวงจรกรอง
ตามข้ อ 1. (หรื อ ข้ อ 2.
แล้ ว แต่ ก รณี ) ของ
ภาคผนวกนี้ และให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น
ความถี่ให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินการของผู้รับผิดชอบดังกล่าว ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ได้ทําการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณตามค่าที่
กําหนดตามข้อ 1. แล้ว แต่ยังเกิดการรบกวนคลื่น
ความถี่ กสทช. อาจพิ จ ารณากํ า หนดมาตรการ
เฉพาะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
รบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม”
1.5 ความเหมาะสมของแนวทางการป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานในย่านความถี่ 869-884 MHz ต่อภาครับของสถานีฐานในย่านความถี่ 885-895 MHz
(1) เห็นด้วยกับข้อกําหนด
หน่วยงานภาครัฐ
1) การรถไฟแห่งประเทศไทย (คุณวรัญ สมอไทย) แบบแสดงความคิดเห็น ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสม
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนด
หน่วยงานภาครัฐ
1) โปรดดูผลการพิจารณาตาม (2) และ (3)
1) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด (คุณสุรพัชร์ เจริญยิ่ง) แบบแสดงความคิดเห็น ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2) (4) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่มีหน้าที่
2560
ดู แ ลให้ อุ ป กรณ์ ก ารใช้ ง านของตนอยู่ ใ นสภาพที่
สามารถใช้ ง านได้ ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งาน กสทช. อาจ
เนื่องจากผู้รับสัมปทาน CAT เดิม ไม่ทราบเงื่อนไขที่เพิ่มมาอันจะทําให้เกิดฟ้องร้องกันได้
ดํ า เนิ น การตรวจสอบ หากพบว่ า มี ก ารร้ อ งเรี ย น
ผู้ประกอบการ
เรื่องการรบกวนคลื่นความถี่
1) บริษัท TUC (คุณนริศ รังษีนพมาศ) วันที่ 18 ธันวาคม 2560
การติดตั้งวงจรกรองสัญญาณอาจไม่เพียงพอในการป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ เนื่องจากวงจรกรอง
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ความเห็น
ความเห็น กสทช.
สัญญาณจะมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ซึ่งทําให้ไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพการลดทอนของวงจร
กรองในระยะยาวได้ นอกจากนี้การติดตั้งวงจรกรองนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1.6 ความเหมาะสมของแนวทางป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถี่ 935-940 MHz ต่อภาครับของเครื่องลูกข่าย GSM-R คลื่นความถี่ 930-935 MHz
(1) เห็นด้วยกับข้อกําหนด
1) โปรดดูผลการพิจารณาตาม (2) (3) และ (4)
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนด
หน่วยงานภาครัฐ
1) การรถไฟแห่งประเทศไทย (คุณวรัญ สมอไทย) แบบแสดงความคิดเห็น ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 2) ในส่วนของวงจรกรองสัญญาณ (filter) หากไม่
ไม่เหมาะสม เนื่องจากฟิลเตอร์มีราคาแพง มีความเสี่ยงต่อการส่งสัญญาณรบกวนและเสี่ยงต่อการได้รับ สามารถหาอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศได้ ก็มีความ
สัญญาณรบกวนได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่มีฟิลเตอร์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดการกระจาย จําเป็นต้องนําเข้าเช่นเดียวกับอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ
รายได้ภายในประเทศเท่าที่ควร
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
หน่วยงานภาครัฐ
โปรดดูผลการพิจารณาตาม (2)
1) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด (คุณสุรพัชร์ เจริญยิ่ง) แบบแสดงความคิดเห็น ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2560
ควรทดลองโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือ
1.7 ประเด็นอื่นๆ
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

หน่วยงานภาครัฐ
1) โปรดดูผลการพิจารณาตาม (1) และ (3)
1) การรถไฟแห่งประเทศไทย (คุณวรัญ สมอไทย) แบบแสดงความคิดเห็น ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
- การพิจารณาทบทวนมติกรรมการ กสทช. จาก 5 MHz เป็น 10 MHz ให้กับการขนส่งระบบราง
- ศึกษามูลค่าความเสียหายการให้ 5 MHz ใช้งานกับการจัดหา Filter ของ GSM-R และ IMT
- ศึกษามูลค่าความเสียหายจากการจัดสรร 10 MHz กับการจัดหา Filter ของ GSM-R และ IMT
- สนับสนุนงบประมาณโดย กสทช. ให้กับ GSM-R และ IMT ในการจัดซื้อจัดหา Filter ในลักษณะเดียวกัน
กับการสนับสนุนค่า Set Top box ของ Digital TV
2) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด (คุณสุรพัชร์ เจริญยิ่ง) แบบแสดงความคิดเห็น ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2560
1. ถ้ายังไม่ชัดเจนเรื่องการกวนของคลื่น ยังไม่ควรเปิดประมูล
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ประเด็น

ความเห็น
ความเห็น กสทช.
2. ไม่ควรมีการใช้คลื่นช่วงนอกรถไฟฟ้า ไม่มีประเทศไหนทํากัน
3. ควรให้เหมือน รฟ. แต่ก่อนที่ไม่มีคลื่นเลย ให้ ผดส. และ operator Roaming กับช่วงคลื่นอื่นๆ แทน
เช่น 1800 หรือ 2100 เป็นต้น
ผู้ประกอบการ
1) บมจ. กสท โทรคมนาคม (คุณอาคม ศรีคําภา) วันที่ 18 ธันวาคม 2560
เสนอให้มี Guard band ระหว่างการใช้งานย่านความถี่ 850 MHz และย่านความถี่ 900 MHz อย่าง
น้อย 3.5 MHz
ภาคประชาชน
1) คุณชุมภิชา วิจิตรเสรี วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ให้ความรู้ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับผลกระทบจากการกําหนดช่องความถี่ใช้งานสําหรับกิจการโทรคมนาคม 2) รับความเห็นเรื่องการให้ความรู้ประชาชนทั่วไป
เคลื่อนที่สากล และสําหรับการใช้งานสําหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง รวมถึง ในการดําเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป
กรณีการรบกวนคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้อง

หน้า 11

