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รายงานบทสรุปของผู้บริหาร (Executive Summary) 

ในยุทธศาสตร์ประกอบแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์การ
จัดหาคลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อความต้องการ ทันกาล และสอดคล้องกับสากล มีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยมี
คลื่นความถี่เพียงพอและทันต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ ดังนั้น ส านักงาน กสทช . จึงเห็นสมควรให้มี
การศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการอ่ืน อันจะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญใน
การบริหารคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติและมีจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
และท่ัวถึง  

โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) เพ่ือให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันและปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย ทั้งในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการอ่ืน ๆ และ (2) เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการค านวณที่
เหมาะสม และค านวณหาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย ภายในกรอบระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 
และ 20 ปี 

ในการศึกษาครั้งนี้มีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน และงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลปฐมภูมิผ่านการกระจายแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในแต่ละกิจการ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การจัดท าแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ การจัดท าเดลฟาย (Delphi) 
เป็นต้น เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ แนวโน้มความต้องการ แนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
ค านวณที่เหมาะสม และการค านวณหาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย  

ผลการศึกษาในประเด็นส าคัญมีดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง กิจการทุกประเภทที่มีการใช้คลื่นความถี่อยู่ใน
ปัจจุบันยังคงมีความต้องการและจ าเป็นที่จะต้องใช้คลื่นความถี่ต่อไป ประเดน็ที่สอง พบว่า ปัจจัยที่ผู้ใช้บริการ
เห็นว่าส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) พฤติกรรมผู้ใช้คลื่นความถี่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็น
ผลสื บ เนื่ อ งจากแนว โน้ มที่ เ พ่ิ มขึ้ นของผู้ ใ ช้ ง านโทรศัพท์ เ คลื่ อนที่ แบบสมาร์ ท โฟน เป็นส าคัญ 
(2) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และ (3) นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งท าให้เกิดการขับเคลื่อนในวงกว้างน ามาซึ่งความต้องการใช้คลื่นความถี่ที่เพ่ิมขึ้น และประเด็นที่สาม พบว่า 
กิจการส่วนใหญ่มีแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่เพ่ิมขึ้นในอนาคต ยกเว้นกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
กิจการวิทยุโทรทัศน์ที่มีแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ลดลงในอนาคต 

การศึกษานี้ได้ศึกษาความต้องการ ปัจจัยสาเหตุ และข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ 
ระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี โดยในบทสรุปของผู้บริหารนี้ ได้สรุปผลการศึกษาเฉพาะระยะ 5 ปี เนื่องจากเป็น
ระยะเวลาอันใกล้ สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นย ากว่า (ส าหรับรายละเอียดผลการศึกษาในระยะ 10 ปี และ 
20 ปี ปรากฎในรายงานฉบับสมบูรณ์ 

กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล : มีแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G  

ข้อเสนอ : ส านักงาน กสทช. ควรมีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี 5G ให้เสร็จสิ้น 
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กิจการดาวเทียม  : แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ 
ความถี่ย่าน Ka-Band ที่เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการใช้งานเพ่ือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงและการรับส่งข้อมูลที่มากขึ้น (High Througput Sattelite)  

ข้อเสนอ: ส านักงาน กสทช. ควรมีความชัดเจนในกฎระเบียบและการก ากับดูแล เช่น ในส่วนของการ
ใช้บริการดาวเทียมต่างสัญชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ คลื่นความถ่ีของกิจการดาวเทียมอาจมีการทับซ้อนกับกิจการ IMT 
ดังนั้นอาจต้องค านึงถึงการชดเชยให้กิจการดาวเทียมตามความเหมาะสม 

กิจการวิทยุกระจายเสียง : แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถ่ีในอนาคตลดลง เนื่องจากจ านวนผู้ฟัง
ผ่านทางวิทยุลดลง อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลในอนาคตจะท าให้มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเตรียมจัดสรรแบนด์วิดท์ส าหรับในสถานีวิทยุดิจิทัล 

ข้อเสนอ: ส านักงาน กสทช. ต้องจัดสรรความถี่ FM และ AM ที่เรียกคืนใหม่ให้แล้วเสร็จ แก้ปัญหา
การรบกวน การประกอบการที่ผิดกฎหมาย และที่ส าคัญที่สุดคือต้องสรุปทิศทางของการออกอากาศแบบ
ดิจิทัลให้ชัดเจน 

กิจการวิทยุโทรทัศน์ : แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตลดลง เนื่องจากกิจการวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง และผู้บริโภคมีช่องทางในการรับชมที่หลากหลายขึ้น 
รวมทั้งมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลสามารถคืนใบอนุญาตได้ 

ข้อเสนอ: ส านักงาน กสทช. ควรเฝ้าติดตามการด าเนินการและแนวโน้มของธุรกิจไปก่อน เนื่องจาก
ช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านหลังการอนุญาตให้คืนช่องความถ่ี 

กิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ : แนวโน้มความ
ต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งส าหรับย่าน 
VHF/FM และ Broadband PPDR 

ข้อเสนอ: ส านักงาน กสทช. ควรจัดระเบียบการใช้งานวิทยุสื่อสารเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยยังไม่ต้อง
พิจารณาหาคลื่นความถี่เพ่ิม ส่งเสริมสนับสนุนให้เริ่มการย้ายไปเป็นระบบดิจิทัล เพ่ือประเมินผลในอีก 5 ปี
ข้างหน้า 

กิจการขนส่งและโลจิสติกส์ : แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ การขยายตัวของเที่ยวบิน ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ITS) และ
โครงการลงทุนส าคัญของภาครัฐ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน 
โครงการท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นต้น 

ข้อเสนอ: ส านักงาน กสทช. ควรจัดสรรและก าหนดกฎเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ รวมทั้งแก้ปัญหาการ
รบกวนของการใช้คลื่น ส าหรับระบบรางที่จะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ 

กิจการสาธารณูปโภคและกิจการพลังงาน : แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟ้า และ Sub-Station การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น 
โครงการ Smart Meter/Smart Grid เป็นต้น 

ข้อเสนอ: ส านักงาน กสทช. ควรเฝ้าติดตามการด าเนินการและแนวโน้มของกิจการไปก่อน ทั้งนี้
ถึงแม้ว่าในทางทฤษฎีแล้ว unlicensed band จะสามารถน ามาประยุกต์กับระบบ Smart Meter/Smart Grid 
ได้ แต่จะมีข้อจ ากัดเรื่องการรบกวนและความปลอดภัยหากมีการใช้อย่างแพร่หลาย ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว
นี้ การใช้ unlicensed แบนด์นอกเหนือจากท่ีมีอยู่ ควรเป็นแบบขอเพ่ือทดลองใช้งานเท่านั้น 
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กิจการประจ าที่ : แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มความ
ต้องการส่งผ่านข้อมูลที่มีความรวดเร็วเพ่ิมข้ึน 

ข้อเสนอ : ส านักงาน กสทช. ควรส ารองคลื่นความถี่ในการใช้งานในลักษณะเดิมอย่างน้อย 50% ของ
ที่ใช้งานอยู่ในปีปัจจุบัน ซึ่งคลื่นความถี่ดังกล่าวนี้เป็นเคลื่นความถี่เพ่ือใช้งานในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย
การสื่อสารใยแก้วน าแสง 

กิจการเพ่ือความมั่นคงของรัฐ : แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
แนวโน้มทีเ่พ่ิมข้ึนของผู้ใช้ระบบแอนะล็อก และการเข้ามาของเทคโนโลยี Broadband PPDR  

ข้อเสนอ: ส านักงาน กสทช. ควรหารือกับทางกองทัพไทยในการท าแผนการใช้ความถี่ใน 10 ปี 
ข้างหน้า 

กิจการวิทยุสื่อสาร : แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากจ านวนคลื่น
ความถี่ท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน รวมทั้งการเข้ามามีบทบาทของวิทยุสื่อสารดิจิทัล 

ข้อเสนอ: ส านักงาน กสทช. ควรศึกษาแนวทางการเปลี่ยนระบบจากแอนะล็อกไปเป็นดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถ่ี อีกท้ังวางนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อกไปเป็นดิจิทัล 

กิจการอุตุนิยมวิทยา : แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ความถ่ีย่านต่ ากว่า L-Band จะมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 

ข้อเสนอ: ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณาอนุญาตการขอใช้คลื่นความถี่ตามความจ าเป็นและเหตุผล
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ และเปน็มาตรฐานสากล 

กิจการดาราศาสตร์วิทยุ : แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความ
ต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุช่วงต่ า (2-40 GHz) ที่เพ่ิมข้ึน 

ข้อเสนอ : ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณาอนุญาตการขอใช้คลื่นความถี่ตามความจ าเป็นและเหตุผล
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ แลพเป็นมาตรฐานสากล 

กิจการอ่ืน ๆ : แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสารระยะ
สั้นจะได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นจากทั้งระดับครัวเรือน และอุตสาหกรรม ส่วนอุปกรณ์สื่อสารระยะไกล เช่น 
อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลอัตโนมัติ (Telemetry) และอุปกรณ์ติดตามต าแหน่ง (Location tracking) จะมี
ความต้องการใช้เพ่ิมข้ึน 

ข้อเสนอ : ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ควรให้เป็นการอนุญาตแบบทดลอง ทดสอบไปก่อน เพ่ือชะลอดูการ
อยู่รอดของเทคโนโลยีในกลุ่มนี้ อีกทั้งรอผลของการใช้งานของกิจการนี้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 
5G 

อนึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดในการศึกษาเกี่ยวกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างในบางกิจการที่ใช้ในการ
ประมวลผลมีจ านวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ นอกจากนี้ ภายใต้
บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในอนาคต ย่อมส่งผลให้ การค านวณหา
ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตอาจแตกต่างจากผลการศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้น การน าผลการศึกษาที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้ไปก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง จึงควรพิจารณาปัจจัยดังกล่าวร่วมด้วย 
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สารบัญ 

บทที่ หน้า 

1 บทน า
1 หลักการและเหตุผล 1-2 
2 วัตถุประสงค ์ 1-2 
3 ขอบเขตการด าเนินงาน 1-3 
4 แนวทางการด าเนินงาน 1-5 
5 แผนงานด าเนินการศึกษา 1-12 

2 วิเคราะห์ข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในกิจการต่าง ๆ 

1 การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย 2-2 
2 วิเคราะห์ข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย 2-4 

3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทย
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทยในภาพรวม 3-2 
2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถ่ีในประเทศไทยในภาพรวมด้วยสถิติ 

เชิงพรรณนาและสถิติเชิงปริมาณ 
3-29 

3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทยรายกิจการ 3-37 
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หน้าท่ี ส - 2 

บทที่  หน้า 
4 สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทย 3-44 

 
4 วิเคราะห์ความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในกิจการต่าง ๆ  
1 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ท่ี

เหมาะสม 
4-2 

2 การค านวณเพ่ือพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธี bottom up 4-11 
3 การประยุกต์ใช้วิธี bottom up เพ่ือการพยากรณ์ความต้องการคลื่นความถี่ในอนาคต 4-12 
4 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในกิจการต่าง ๆ 4-16 

4.1 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4-16 
4.2 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุส าหรับกิจการดาวเทียม 4-29 
4.3 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกิจการวิทยุกระจายเสียง 4-39 
4.4 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกิจการวิทยุโทรทัศน์ 4-44 
4.5 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกิจการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
4-48 

4.6 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 4-53 
4.7 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและพลังงาน 4-55 
4.8 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกิจการประจ าที่ 4-59 
4.9 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อความม่ันคงของรัฐ 4-61 
4.10 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกิจการวิทยุสื่อสาร 4-64 
4.11 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกิจการอุตุนิยมวิทยา 4-66 
4.12 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกิจการดาราศาสตร์วิทยุ 4-67 
4.13 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกิจการอ่ืน ๆ 4-68 

5 ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี 4-72 
   
 บรรณานุกรม บ-1 

   
 ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผ-ก1 

   
 ภาคผนวก ข แบบสอบถาม ผ-ข1 

   
 ภาคผนวก ค สรุปการประชุมกลุ่มย่อย ผ-ค1 

   
 ภาคผนวก ง หนังสือเชิญและก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย ผ-ง1 

   
 ภาคผนวก จ รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ผ-จ1 
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หน้าท่ี ส - 3 

บทที่  หน้า 
 ภาคผนวก ฉ สรุปการประชุมเพื่อท าความเข้าใจและเผยแพร่ผลการศึกษากับเจ้าหน้าที่

ส านักงาน กสทช. 
ผ-ฉ1 

   
 ภาคผนวก ช ก าหนดการประชุมเพื่อท าความเข้าใจและเผยแพร่ผลการศึกษากับ

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
ผ-ช1 

   
 ภาคผนวก ซ รายช่ือผู้เข้าการร่วมประชุมเพื่อท าความเข้าใจและเผยแพร่ผลการศึกษากับ

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
ผ-ซ1 

   
 ภาคผนวก ฌ สรุปการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะ ผ-ฌ1 

   
 ภาคผนวก ญ หนังสือเชิญและก าหนดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะ ผ-ญ1 

   
 ภาคผนวก ฎ รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะ ผ-ฎ1 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
1.1 ตารางคุมก าหนดการท างานเดือนที่ 1 – 4 (Gantt Chart) 1-12 
1.2 ตารางคุมก าหนดการท างานเดือนที่ 4 – 8 (Gantt Chart) 1-13 
1.3 ตารางคมุก าหนดการท างานเดือนที่ 9 – 12 (Gantt Chart) 1-14 
2.1 ย่านความถ่ีของผู้ให้บริการในปัจจุบัน 2-7 
2.2 การใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางถนน 2-26 
2.3 การใช้คลื่นความถ่ีในกิจการขนส่งทางราง 2-29 
2.4 คลื่นความถี่ท่ีคาดว่าจะมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของเส้นทางการเดินรถไฟ 2-30 
2.5 การใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางเรือ 2-32 
2.6 การใช้งานคลื่นความถ่ีในกิจการขนส่งทางอากาศ 2-33 
2.7 คลื่นความถี่ที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของเที่ยวบิน  และท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ 
2-35 

2.8 หน่วยงานและย่านคลื่นความถี่ของกลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือ
ความมั่นคงของรัฐเป็นจ านวนมาก 

2-42 

2.9 การใช้งานคลื่นความถี่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 2-47 
2.10 ตารางก าหนดคลื่นความถี่ของกิจการดาราศาสตร์วิทยุ 2-53 
2.11 การระบุคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้เป็นการทั่วไปพร้อมเงื่อนไขก าลังส่งสูงสุด ใบอนุญาต

วิทยุคมนาคมที่ต้องมีและประเภทการประยุกต์การใช้งาน 
2-54 
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หน้าท่ี ส - 5 

ตารางท่ี  หน้า 
2.12 ความถี่วิทยุย่าน 2.4 GHz และ 5 GHz ที่อนุญาตให้ใช้งานส าหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต 2-59 
3.1 การตัดสินใจถือครองคลื่นความถี่เพ่ิมข้ึน 3-35 
4.1 ชนิดของบริการการส่งข้อมูลในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4-16 
4.2 ชนิดของสภาพแวดล้อมการใช้งานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4-17 
4.3 สภาพแวดล้อมการใช้คลื่นของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4-17 
4.4 ผลการค านวณความต้องการแถบคลื่นความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับ
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4.13 ปัจจัยเพ่ิมและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการคลื่นวิทยุกระจายเสียงแยก
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1. หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 ก าหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ 
แผนแม่บทกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ และ
แผนเลขหมายโทรคมนาคมและก าหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 

 
ใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ประกอบแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. …) ซึ่งประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การจัดหาคลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อความต้องการ ทันกาล และสอดคล้องกับสากล มีเป้าประสงค์
ให้ประเทศไทยมีคลื่นความถี่เพียงพอและทันต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการอ่ืน โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสอดคล้องกับการใช้คลื่นความถ่ีในระดับสากล โดยมีกลยุทธ์คือระบุความต้องการใช้คลื่นความถี่
ส าหรับประเทศไทยให้เหมาะสมกับแนวโน้มการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงส่งเสริมการใช้
คลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับสากล (Spectrum Harmonization) 

 
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส านักงาน กสทช. เห็นสมควรให้มีการศึกษา

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการอ่ืน อันจะเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการบริหาร
คลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติและมีจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและทั่วถึง โดย
ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
ประเทศไทย ทั้งในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และ
กิจการอื่น ๆ 

2. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการค านวณที่เหมาะสม และค านวณหาความต้องการใช้คลื่นความถี่
ส าหรับประเทศไทย ทั้งในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม 
และกิจการอ่ืน ๆ ภายในกรอบระยะเวลา 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี 
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3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 

3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
ประเทศไทยในกิจการต่างๆ ดังนี้ 

3.1.1 กิจการโทรคมนาคม 
1) กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) 
2) กิจการดาวเทียม เช่น ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร ดาวเทียมระบบ

ก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น 
3.1.2 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

1) กิจการวิทยุกระจายเสียง 
2) กิจการวิทยุโทรทัศน์ 

3.1.3 กิจการวิทยุคมนาคม 
1) ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  (Public 

Protection and Disater Relief – PPDR) 
2) กิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
3) กิจการพลังงาน 
4) บริการสาธารณูปโภค (Utilities) เช่น ไฟฟ้า ประปา การสื่อสารภาคพ้ืนดินในสนามบิน 

(Ground Communication) 
5) กิจการประจ าที่ (Fixed Link) ข่ายเชื่อมโยง Point-to-point และ Point-to-multipoint 

3.1.4 กิจการอื่นๆ เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกล (Machine Type Communication 
หรือ Internet of Thing –) คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไปส าหรับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Unlicensed frequency for wireless broadband internet) 
เป็นต้น 

 
3.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทย โดยค านึงถึง

ประเด็นต่อไปนี้ 
3.2.1 เศรษฐกิจมหภาคในระดับโลกและระดับประเทศ 
3.2.2 นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือนโยบายอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 
3.2.3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3.2.4 พฤติกรรมผู้ใช้คลื่นความถี ่
3.2.5 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
3.2.6 การพัฒนาข้อตกลงและกฎระเบียบการใช้คลื่นความถี่ในระดับนานาชาติ 
 
3.3 จัดท ารายงานวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบความต้องการใช้คลื่นความถ่ีในประเทศไทย 
 
3.4 วิเคราะห์ความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย ตามกิจการในข้อ 3.1 ภายในกรอบ

ระยะเวลา 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี โดยเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณที่เหมาะสม เช่น ข้อเสนอแนะของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU Recommendations) เป็นต้น   
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3.5 จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้คลื่นความถี่ 
ในประเทศไทยจ านวนอย่างน้อย 3 ครั้ง ตามประเภทกิจการในข้อ 3.1 และมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่ต่ ากว่า 40 คน 
โดยที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย พร้อมจัดท าสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละครั้ง 

 
3.6 จัดท ารายงานการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย โดยน าข้อเสนอแนะ

หรือข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้อ 3.5 มาใช้ประกอบพร้อมเหตุผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการ
บริหารคลื่นความถ่ีในแต่ละกิจการตามข้อ 3.1 ภายในกรอบระยะเวลา 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี 

 
3.7 จัดให้มีการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจและเผยแพร่ผลการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่

ส าหรับประเทศไทยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในส านักงาน กสทช. อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยจัดที่ส านักงาน กสทช. 
และมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่ต่ ากว่า 50 คน โดยที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 
3.8 จัดให้มีการประชุมเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะ อย่างน้อย 1 ครั้ง และมีผู้ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมครั้งละไม่ต่ ากว่า 100 คน พร้อมทั้งจัดท าเป็นรายงานบทสรุปของผู้บริหารและแผนภาพอินโฟกราฟฟิก
เพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. โดยที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการด าเนินการตามหัวข้อที่ 3.1 – 
3.8 ของขอบเขตการด าเนินการดังรายละเอียดของขอบเขตการด าเนินงานที่ปรากฎข้างต้น ทั้งนี้ โครงสร้างของ
รายงานฉบับสมบูรณน์ี้ ประกอบด้วย 4 บท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน แนวทางการ

ด าเนินงาน และแผนงานด าเนินการศึกษา 
 

บทที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในกิจการต่าง ๆ 
เป็นบทที่มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อที่ 3.1 ของขอบเขตการด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 

 การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย 
 วิเคราะห์ข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในกิจการต่าง ๆ 

 
บทที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทย  เป็นบทที่มี

เนื้อหาครอบคุมหัวข้อที่ 3.2 และ 3.3 ของขอบเขตการด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทยในภาพรวม 
 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทยในภาพรวมด้วยสถิติเชิง

พรรณนาและสถิติเชิงปริมาณ 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทยรายกิจการ 
 สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทย 
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บทที่ 4 วิเคราะห์ความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในกิจการต่าง ๆ เป็นบทที่มี
เนื้อหาครอบคลุมการด าเนินการตามหัวข้อที่ 3.4 และ 3.6 ของขอบเขตการด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 

 ทบทวนวรรณกรรมหลักเกณฑ์และวิธีค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสม 
 การค านวณเพ่ือพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธี bottom up 
 การประยุกต์ใช้วิธี bottom up เพ่ือการพยากรณ์ความต้องการคลื่นความถี่ในอนาคต 
 การค านวณเพ่ือหาความต้องการแถบคลื่นความถี่วิทยุในกิจการต่าง ๆ 
 ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี 

 
ขณะที่การด าเนินการตามหัวข้อที่ 3.5 3.7 และ 3.8 นั้น มีรายละเอียดการด าเนินการที่ปรากฎใน

ภาคผนวก ค ฉ และ ฌ ตามล าดับ โดยที่ปรึกษาฯ ได้ท าการสะท้อนประเด็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น
ทั้งจากการประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะในข้อเสนอแนวทางในการ
บริหารคลื่นความถ่ีในบทที่ 4 ของรายงานฉบับสมบูรณ์นี้ด้วยแล้ว 
 
4. แนวทางการด าเนินงาน 
 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ที่ปรึกษาฯ ได้ก าหนดวิธีการศึกษาวิจัย 
(Research Methodology) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งที่รวบรวมไว้แล้วและข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนที่ดี  
(Representativeness)  ของประชากรโดยน ามาใช้ อ้ าง อิงค าตอบหรือการส ารวจอย่ างมี เหตุผล 
(Generalization) ทั้งนี ้ที่ปรึกษาฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย ที่ปรึกษาฯ 

มีแนวคิดในการรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ ดังนี้ 
1) ข้อมูลทุติยภูมิ: ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงาน และงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูล/ ความต้องการใช้คลื่นความถี่ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
และผู้ใช้งานคลื่นความถี่ รวมทั้งแหล่งข้อมูลจากต่างประเทศ โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย เช่น การติดต่อสื่อสาร

ระหว่างเครื่องจักรกล คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไปส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ไร้สายความเร็วสูง เป็นต้น  

 ประเด็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถ่ีในประเทศไทยใน 6 ปัจจัยหลัก 
คือ เศรษฐกิจมหภาคในระดับโลกและระดับประเทศ นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือนโยบาย
อ่ืนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมผู้ใช้คลื่น
ความถี่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การพัฒนาข้อตกลงและกฎระเบียบการใช้คลื่น
ความถี่ในระดับนานาชาติ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นานาชาติ 
โดยภายในปัจจัยหลักดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยตามจ านวนข้อที่เหมาะสม 
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2) ข้อมูลปฐมภูมิ: ท าการออกแบบและจัดท าแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ในลักษณะของการส ารวจ (Field Surveys) โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ (Mailed 
Questionnaire) รวมทั้ง ที่ปรึกษาฯ จะท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหน่วยงานหรือ
องค์ กรของภาครั ฐ และ /หรื อภาค เอกชนที่ เ ป็ นผู้ ถื อครองคลื่ น ความถี่ หลั ก ในแต่ 
ละกิจการ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างทั้งการส ารวจด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามประเภทกิจการ ได้แก่ 1) กลุ่มกิจการโทรคมนาคม 2) กลุ่มกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ 3) กลุ่มกิจการวิทยุคมนาคม และ 4) กลุ่มกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือสอบถาม
ประเด็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละกลุ่ม เช่น ที่ตั้ง สถานะ ผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
 ข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ในแต่ละกลุ่มกิจการของประเทศไทยและความเห็นใน

ประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวกับความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการเหล่านั้น เช่น ความต้องการใช้
คลื่นความถี่ในกิจการในปัจจุบัน และในอนาคต (ระยะ 5, 10 และ 20 ปี) ความพร้อมในการ
ใช้คลื่นความถี ่และปัญหาอุปสรรคของการใช้คลื่นความถี่ เป็นต้น 

 
ผลการรวบรวมข้อมูลตาม 1) และ 2) จะถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับสถานะปัจจุบัน

และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทย ซึ่งจะน าข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าวทั้ง 6 ประเด็นต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทย โดยค านวณจากระดับค่า
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยตามมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) ที่มีต่อประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับความต้องการใช้
คลื่นความถี่ในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) โดยการวิเคราะห์ในการตัดสินใจถือครองคลื่นความถี่ ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะ
ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถ่ีส าหรับประเทศไทยในกิจการต่างๆ โดย
เน้นประเด็นในการสัมภาษณ์ให้มีความเจาะลึกในแต่ละกิจการเพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้ ที่ปรึกษาฯ จะท าการ
รวบรวมข้อมูลความต้องการคลื่นความถี่จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จากผู้ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการประเภทต่างๆ ในประเทศไทยอย่างน้อย 3 ครั้ง พร้อมทั้งจัดท าสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละครั้ง 
 

4.2 การก าหนดกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้คลื่นความถี่ใน   

4 ประเภทกิจการ โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์นั้น ที่ปรึกษาฯ ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบ
แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้งานคลื่นความถี่ในแต่ละประเภทกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1) กิจการโทรคมนาคม 

1.1) กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า มีผู้ใช้งานคลื่นความถ่ี 
จ านวน 10 ราย โดยเป็นกลุ่มบริษัทหลัก 3 ราย คือ กลุ่มบริษัท AIS กลุ่มบริษัท DTAC 
กลุ่มบริษัท TRUE MOBILE รัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง 2 รายคือ บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) และ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT) 
รวมทั้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  และ/หรือไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานหรือโครงข่ายที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นของตน
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แอง แต่สามารถให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้  หรือ MVNO อีกจ านวน 5 ราย คือ  
บริษัท โมบาย เอท เทลโค(ไทยแลนด์) จ ากัด (Buzzme) บริษัท ล็อกซเลย์ จ ากัด (มหาชน) 
(TuneTalk) บริษัท 168 คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (168) บริษัทเดอะ ไวท์สเปซ จ ากัด และ
บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 

1.2) กิจการดาวเทียม จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า มีผู้ใช้งานคลื่นความถี่ จ านวน 2 ราย คือ 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ในเครือชินคอร์ป ซึ่งใช้คลื่นความถี่ในกิจการที่เกี่ยวกับ
ดาวเทียมสื่อสาร Thaicom และ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ซึ่งใช้คลื่นความถี่ในกิจการที่เกี่ยวกับดาวเทียมส ารวจ
ทรัพยากร หรือดาวเทียม THEOS โดยที่ที่ปรึกษาฯ จะส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากผู้ใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียมจ านวน 2 รายดังกล่าว
ข้างต้น 

 
โดยที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานคลื่นความถี่

ในกิจการโทรคมนาคมท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น 
 

2) กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
2.1) กิจการวิทยุกระจายเสียง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิทยุหลัก และวิทยุ

ทดลองประกอบกิจการ โดยสถานีหลัก มี 501 สถานี แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ F.M. 
310 สถานี และ A.M. 191 สถานี ส่วนวิทยุทดลองประกอบกิจการ มี 4,313 สถานี แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทธุรกิจ 3,362 สถานี ประเภทสาธารณะ 740 สถานี และ
ประเภทชุมชน 211 สถานี 

2.2) กิจการวิทยุโทรทัศน์ มีกลุ่มบริษัท/องค์กร ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจ านวน 24 ราย 28 ช่องรายการ โดยเป็น
ประเภทบริการ จ านวน 23 ราย 26 ช่องรายการ และเป็นประเภทโครงข่าย จ านวน 4 
ราย 5 โครงข่าย  

 
โดยที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานคลื่นความถี่

ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น 
 

3) กิจการวิทยุคมนาคม 
3.1) ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  

(Public Protection and Disaster Relief -PPDR) จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า 
ผู้ใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าว คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยที่ปรึกษาฯ จะ
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น 

3.2) กิจการขนส่งและโลจิสติกส์ จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ผู้ใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าว คือ 
กระทรวงคมนาคมส าหรับย่านความถี่ 400 MHz และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ที่เป็นแม่ข่ายให้บริการย่านความถี่ 800 MHz โดยที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว 
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3.3) กิจการพลังงาน จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ผู้ใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าว คือ บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว 

3.4) บริการสาธารณูปโภค (Utilities) จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ผู้ใช้งานคลื่นความถี่
ดังกล่าว คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บมจ. วิทยุการบิน 
โดยที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  

3.5) กิจการประจ าที่  (Fixed Link) โครงข่ายเชื่อมโยง Point-to-Point และ Point-to-
multipoint จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ผู้ใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าว คือ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) โดยที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 

 
4) กิจการอื่น ๆ  

4.1) กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกล (Machine Type 
Communication หรือ Internet of Things - IoT) จากการรวบรวมข้อมูลใน พบว่า 
มีผู้ ใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการดังกล่าว  จ านวน 2 ราย คือ กลุ่มบริษัท AIS และ  
กลุ่มบริษัท TRUE MOBILE โดยที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากผู้ใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกล จ านวน 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น 

4.2) กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไปส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้
สายความเร็วสูง (Unlicensed Frequency For Wireless Broadband Internet) 
จากการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น มีผู้ใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการดังกล่าว จ านวน 4 ราย 
คือ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT) บริษัท ทรูอินเทอรเน็ต จ ากัด (True Internet) 
บริษัท ทริปเปลทีบรอดแบนดจ ากัด (มหาชน) (3BB) และ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ท
เวิรค จ ากัด (AIS) โดยที่ที่ปรึกษาฯ จะส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดจากผู้ใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไป
ส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง จ านวน 4 ราย ดังกล่าวข้างต้น 

 
ทั้งนี้ จ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละประเภทกิจการสามารถปรับเปลี่ยน หรือแก้ไข

ได้ภายหลังจากการหารือร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญ และ/หรือคณะกรรมการตรวจรับจากส านักงาน กสทช.  
โดยที่ปรึกษาฯ จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้รับจากการตอบกลับทั้งหมด 
 

4.3 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการตรวจรับของส านักงาน กสทช. กลุ่มตัวอย่าง

สัมภาษณ์เชิงลึกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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กิจการ กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน 
โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 1. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

2. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
3. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 

ดาวเทียม 1. บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษัท มิว สเปซ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 

วิทยุกระจายเสียง 1. กรมประชาสัมพันธ์ 
2. บริษัท อสมท จ ากัด มหาชน 
3. กองทัพบก 
4. บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จ ากดั 
5. ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
6. กลุ่มคนชุมชนวัดลาดบัวขาว 
7. บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมน้ต์ จ ากัด 
8. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

วิทยุโทรทัศน์ 1. ชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจติอล 
2. สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจติอล (ประเทศไทย) 
3. บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากดั 
4. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 
5. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากดั 
6. บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากดั 

ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและใน
กรณีที่เกดิเหตุฉุกเฉินและภัยพิบตั ิ(Public 
Protection and Disaster Relief :PPDR) 

1. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขนส่งและโลจสิติกส ์ 1. ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
2. สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย 
3. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
4. กรมเจ้าท่า 

สาธารณูปโภคและพลังงาน 1. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
2. การไฟฟ้านครหลวง 
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ประจ าที่ (Fixed Link) 1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)  
2. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

วิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ คณะท างานพิจารณาปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ 

วิทยุสื่อสาร 1. กรมการปกครอง (ตัวแทนกลุ่มวิทยุสื่อสารของภาครัฐ) 
2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (ตัวแทนกลุ่มวิทยุสื่อสาร
ของภาคเอกชน) 

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
ดาราศาสตร์วิทย ุ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

อุปกรณสื่อสารระยะสั้น (SRD/IoT/WLAN) ส านักงาน กสทช.* 
หมายเหตุ: * เนื่องจากเป็นกิจการอุปกรณสื่อสารระยะสั้น (SRD/IoT/WLAN) เป็นกิจการที่ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรของ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชนถือครองคลื่นความถี่ ดังนั้น เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 
ที่ปรึกษาฯ จึงสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของส านักงาน กสทช. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในกิจการดังกล่าว  
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4.4 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทย อย่างน้อย 3 ครั้ง 

ตามประเภทกิจการ โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครั้งละไม่น้อยกว่า 40 คน โดยที่
ปรึกษาฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสรุปผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละครั้ง  ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ ได้
ก าหนดใหแ้บ่งการจัดประชุมกลุ่มย่อยออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้   

ครั้งที ่1 กิจการโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) กิจการ
ดาวเทียม รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกล และกิจการ
ที่ใช้คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไปส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
เป็นต้น 

ครั้งที ่2 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งที ่3 กิจการวิทยุคมนาคม ซ่ึงประกอบด้วย ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่

เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ กิจการขนส่งและโลจิสติกส์  กิจการพลังงาน บริการ
สาธารณูปโภค กิจการประจ าที่ (Fixed Link) ข่ายเชื่อมโยง Point-to-Point และ Point-
to-multipoint 

 
ทั้งนี้ ประเด็นค าถามในการประชุมกลุ่มย่อยถูกพัฒนามาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวบรวม

ข้อมูล เช่น สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถ่ีในแต่ละกิจการเหตุใดจึงต้องการยกเลิกการใช้งานหรือเหตุใด
จึงมีความต้องการใช้งานเพ่ิมเติม ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานของ
ส านักงาน กสทช. เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการใช้งานคลื่นความถ่ีอย่างเหมาะสมต่อไป เป็นต้น 
 

4.5 การประชุมเพื่อท าความเข้าใจและเผยแพร่ผลการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่
ส าหรับประเทศไทยให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายในส านักงาน กสทช. 

ด าเนินการจัดให้มีการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจและเผยแพร่ผลการศึกษาความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับประเทศไทยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในส านักงาน กสทช. อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยจัดที่ส านักงาน 
กสทช. หรือห้องประชุมใหญ่ที่ปรึกษาฯ หรือห้องจัดประชุมที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่
ต่ ากว่า 50 คน โดยที่ปรึกษาฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทั้งหมด 
 

4.6 การประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะ 
ด าเนินการจัดให้มีการประชุมเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะ อย่างน้อย 1 ครั้ง และมีผู้ที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมครั้งละไม่ต่ ากว่า 100 คน พร้อมทั้งจัดท าเป็นรายงานบทสรุปของผู้บริหารและแผนภาพอินโฟ
กราฟฟิกเพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. โดยใช้สถานที่ในการจัดการประชุมที่โรงแรมระดับ  
4 ดาวขึ้นไป หรือในระดับที่เทียบเคียงได้ โดยที่ปรึกษาฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทั้งหมด  
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แผนภาพที่ 1.1 แนวทางการด าเนินงาน 

 
 

ข้อมูลปฐมภมู ิ
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

และสัมภาษณ์เชิงลึก 

จั ดท า ร า ย ง านกา รศึ กษาคว าม
ต้ อ งก า ร ใ ช้ คลื่ นค ว ามถี่ ส าหรั บ
ประเทศไทย  
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5. แผนงานด าเนินการศึกษา 
 

การด าเนินการโครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มีระยะเวลาในการด าเนินงานรวม 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมี
การส่งมอบงาน แบ่งเป็น 4 งวด ปรากฏในตารางคุมก าหนดการท างาน (Gantt Chart) ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1.1 ตารางคุมก าหนดการท างานเดือนที่ 1 – 4 (Gantt Chart) 
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1. ก าหนดแผนงานด าเนินการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ 

                                

2. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยใน
กิจการต่าง ๆ  
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายปิยชนันท์ เมตติยวงส์ 

                                

3. พัฒนาและออกแบบเครื่องมือแบบสอบถาม โดยครอบคลุมประเด็นดังน้ี สถานะปัจจุบันของผู้ถือครองคลื่น
ความถี่ ข้อมูลการใช้คลื่นความถี่จ าแนกรายกิจการ แนวโน้มความต้องการ และความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้คลื่นความถี่ท้ัง 4 
ประเภทกิจการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายศุภชัย อังควัฒนวิทย์ 

                                

4. ประชุมเพื่อก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกรายกิจการ โดยครอบคลุมประเด็นดังน้ี สถานะปัจจุบันของผู้
ถือครองคลื่นความถี่ ข้อมูลการใช้คลื่นความถี่จ าแนกรายกิจการ แนวโน้มความต้องการ และความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้คลื่นความถี่ท้ัง 4 ประเภทกิจการแบบเฉพาะเจาะจง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายศุภชัย อังควัฒนวิทย์ 

                                

5. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมท้ังตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายธัญกร บุญนาค 

                                

6. ด าเนินการนัดสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายในแต่ละประเภทกิจการตามมติท่ีประชุม 
ผู้รับผิดชอบหลัก: ดร.สราวุธ จันทเขต 
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7. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทย 
ผู้รับผิดชอบหลัก: ดร.พิเศษพร วศวงศ์ 

                                

8. น าส่งรายงานเบ้ืองต้น (Inception Report) พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ใน thumbdrive ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า 
64 GB จ านวน 5 ชุด ท่ีประกอบด้วยแผนงานด าเนินการศึกษา และรายละเอียดตามขอบเขตการด าเนินงาน
ในหัวข้อ 3.1 3.2 โดยให้ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดวันท่ีลงนามในสัญญา 
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ 

                                

 
ตารางท่ี 1.2 ตารางคุมก าหนดการท างานเดือนที่ 4 – 8 (Gantt Chart) 

รายละเอียดกิจกรรม 
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9. วิเคราะห์ความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย ภายในกรอบระยะเวลา 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี โดยเสนอ
หลักเกณฑ์และวิธีค านวณที่เหมาะสม 
ผู้รับผิดชอบหลัก: ดร.สราวธุ จันทเขต 

                                

10. น าส่งรายงานขั้นกลาง (Interim Report) พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ใน thumbdrive ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า 64 GB 
จ านวน 5 ชุด ที่ประกอบด้วยรายละเอียดผลการศึกษาตามขอบเขตการด าเนินงานในหัวข้อ 3.1 ถึง 3.4 โดยให้ส่งมอบ
ภายใน 240 วัน นับถัดวันที่ลงนามในสัญญา 
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายสวุิทย์ สรรพวิทยศิริ 

                                

11. ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม 
ผู้รับผิดชอบหลัก: ดร.สราวธุ จันทเขต 

                                

12. ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก: ดร.พิเศษพร วศวงศ์ 
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ตารางท่ี 1.3 ตารางคุมก าหนดการท างานเดือนที่ 9 – 12 (Gantt Chart) 

รายละเอียดกิจกรรม 
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13. ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3  เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุคมนาคม 
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายเรวัต ขันธพร 

                                

14. จัดท ารายงานการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย โดยน าข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย มาใช้ประกอบพร้อมเหตุผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่
ในแต่ละกิจการ ภายในกรอบ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี 
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ 

                                

15. น าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ใน thumbdrive ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า 64 GB 
จ านวน 20 ชุด ที่ประกอบด้วยรายละเอียดผลการศึกษาตามขอบเขตการด าเนินงานในหัวข้อ 3.1 ถึง 3.6 โดยให้ส่ง
มอบภายใน 330 วัน นับถัดวันที่ลงนามในสัญญา 

ผู้รับผิดชอบหลัก: นายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ 

                                

16. ประชุมเพื่อท าความเข้าใจและเผยแพร่ผลการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายในส านักงาน กสทช. จ านวน 1 ครั้ง โดยจัดที่ส านักงาน กสทช. หรือห้องประชุมใหญ่ที่ปรึกษาฯ หรือห้องจัดประชุม
ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ ากว่า 50 คน 
ผู้รับผิดชอบหลัก: ดร.พิเศษพร วศวงศ์ 

                

17. ประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะ จ านวน 1 ครั้ง และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครั้งละไม่ต่ ากว่า 100 คน 
ภายในโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป หรือในระดับที่เทียบเคียงได้ 
ผู้รับผิดชอบหลัก: ดร.สราวุธ จันทเขต 

                

18. จัดท ารายงานบทสรุปของผู้บริหารและแผนภาพอินโฟกราฟฟิกเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. 
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายธัญกร บุญนาค 
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บทที่ 2 
วิเคราะห์ข้อมูลสถานะปัจจุบัน 

ของการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย 
ในกิจการต่าง ๆ 
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1. การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในกิจการต่าง  ๆ  
ที่ปรึกษาฯ จะท าการวิเคราะห์โดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูล  
ปฐมภูมิมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.1 การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ใช้งานคลื่นความถี่ 

ในกิจการต่าง ๆ จ านวน 1,4321 ราย พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานคลื่นความถี่ตอบกลับมา จ านวน 278 ราย ซ่ึง
คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 19.41 ของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้  

 

1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก 
เพ่ือให้ได้ประเด็นเชิงลึกประกอบการคาดการณ์ รวมทั้งเพ่ือทดสอบและรวบรวมฉันทามติเกี่ยวกับการ

คาดการณ์ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในแต่ละกิจการ ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมายในแต่ละกิจการ โดยในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ที่ปรึกษาได้
หารือกับคณะกรรมการก ากับการจ้างฯ ในการด าเนินการคัดเลือกโดยก าหนดเงื่อนไขในการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการเป็นผู้แทนผู้ใช้ งานคลื่นความถี่ใน
การกิจการเป้าหมายการศึกษาในแต่ละประเภทได้อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งผลการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้จะถูกน าไป
วิเคราะห์ร่วมกับผลที่ได้จากแบบสอบถามเพ่ือท าให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
ผลการรวบรวมข้อมูลในส่วนของกลุ่มเป้าหมายหลักในแต่ละกิจการสามารถสรุปได้ว่าประกอบด้วย 

กิจการโทรคมนาคม จ านวน 5 ราย (สัมภาษณ์เชิงลึก 3 ราย ตอบแบบสอบถาม 2 ราย) กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์จ านวน 6 ราย (สัมภาษณ์เชิงลึก 2 ราย ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 4 ราย) กิจการ
วิทยุคมนาคม จ านวน 17 ราย (สัมภาษณ์เชิงลึก 15 ราย แบบสอบถาม 2 ราย) และกิจการอ่ืน ๆ จ านวน 1 
ราย (สัมภาษณ์เชิงลึก) โดยมีรายละเอียดของผลการรวบรวมข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายหลักดังต่อไปนี้ 

 
กิจการ กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายหลักในการรวบรวมข้อมูล แนวทางการรวบรวมข้อมูล 

กิจการโทรคมนาคม 
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด สัมภาษณ์เชิงลึก 

2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สัมภาษณ์เชิงลึก 
3. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สัมภาษณ์เชิงลึก 
4. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด แบบสอบถาม 
5. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด แบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก 

ดาวเทียม 1. บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) สัมภาษณ์เชิงลึก 
2. บริษัท มิว สเปซ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด สัมภาษณ์เชิงลึก 

กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
วิทยุกระจายเสียง 1. กรมประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์เชิงลึก 

2. บริษัท อสมท จ ากัด มหาชน สัมภาษณ์เชิงลึก 

                                                           
1 ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งแบบสอบถามออกไปหากลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงคือผู้ใช้งานคลื่นความถี่ที่มีข้อมูลปรากฎที่ส านักงาน กสทช. จ านวน 2,352 ราย อย่างไร
ก็ตาม เมื่อที่ปรึกษาได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลสถานะผู้ใช้งานคลื่นความถี่ในปัจจุบัน พบว่าเหลือจ านวนกลุ่มเป้าหมายเท่ากับ 1,432 ราย 
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กิจการ กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายหลักในการรวบรวมข้อมูล แนวทางการรวบรวมข้อมูล 
3 .  เทคนิควิทยาลัยป ทุมธา นี  (ตั วแทนส า นัก ง าน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา) 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

4. กลุ่มคนชุมชนวัดลาดบัวขาว สัมภาษณ์เชิงลึก 
5. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด (มหาชน) สัมภาษณ์เชิงลึก 
6. กองทัพบก แบบสอบถาม 

วิทยุโทรทัศน์ 1. บริษัท อสมท จ ากัด มหาชน สัมภาษณ์เชิงลึก 
2. บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากัด สัมภาษณ์เชิงลึก 
3. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด แบบสอบถาม 
4. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด แบบสอบถาม 
5. บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด แบบสอบถาม 

กิจการวิทยุคมนาคม 
ภารกิจป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยและในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (Public 
protection and disaster 

relief : PPDR) 

1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สัมภาษณ์เชิงลึก 
2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สัมภาษณ์เชิงลึก 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 1. ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สัมภาษณ์เชิงลึก 
2. สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย สัมภาษณ์เชิงลึก 
3. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด สัมภาษณ์เชิงลึก 
4. การรถไฟแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์เชิงลึก 
5. กรมเจ้าท่า แบบสอบถาม 

สาธารณูปโภคและพลังงาน 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สัมภาษณ์เชิงลึก 
2. การไฟฟ้านครหลวง สัมภาษณ์เชิงลึก 
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์เชิงลึก 
4. บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) สัมภาษณ์เชิงลึก 
5. การประปาส่วนภูมิภาค สัมภาษณ์เชิงลึก 
6. การประปานครหลวง แบบสอบถาม 

ประจ าท่ี (Fixed Link) 1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สัมภาษณ์เชิงลึก 
2. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สัมภาษณ์เชิงลึก 

วิทยุคมนาคมเพ่ือความมั่นคง
ของรัฐ 

คณะท างานพิจารณาปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการใช้
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความม่ันคงของรัฐ 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

วิทยุสื่อสาร 1. กรมการปกครอง (ตัวแทนวิทยุสื่อสารของภาครัฐ) สัมภาษณ์เชิงลึก 
2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (ตัวแทน
วิทยุสื่อสารของภาคเอกชนหรือภาคประชาชน) 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา สัมภาษณ์เชิงลึก 
ดาราศาสตร์วิทยุ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สัมภาษณ์เชิงลึก 

กิจการอื่น ๆ 
อุปกรณสื่อสารระยะสั้น 

(SRD/IoT/WLAN) 
ส านักงาน กสทช. สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
จะเห็นได้ว่า จากผลการรวบรวมข้อมูลที่ได้แสดงดังกล่าวข้างต้น ในบางกิจการผลการรวบรวมข้อมูลที่ได้

นั้นสามารถรวบรวมได้ครบจ านวนประชากร (Population) ในบางกิจการที่ท าให้ข้อมูลน าเข้าที่ได้รับเพ่ือ
ประกอบการคาดการณ์ในกิจการเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างสูง ขณะที่ในบางกิจการนั้นมีจ านวน
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ผู้ประกอบการอยู่ค่อนข้างมาก และมีการกระจายตัวและเปลี่ยนแปลงของการประกอบกิจการสูง ท าให้สัดส่วนของ
การตอบกลับของกลุ่มเป้าหมายในกิจการบางประเภทค่อนข้างต่ า   
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย 

 
การใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยสามารถจ าแนกได้เป็น 4 กิจการหลัก ได้แก่ กิจการ

โทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการอื่น ๆ จากการรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศ
ไทยตามเป้าหมายของการศึกษานี้นั้น สถานะความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันของกิจการต่าง ๆ ที่
สามารถสรุปได้จากการรวบรวมข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ (1) สถานะปัจจุบันของการใช้
คลื่นความถี่ (2) ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า และ (3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ 
กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ที่มีผลต่อการใช้งานคลื่นความถี่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

2.1 กิจการโทรคมนาคม 
กิจการโทรคมนาคม หมายถึง กิจการซึ่งให้บริการส่ง การแพร่ หรือการรับเครื่องหมายสัญญาณ 

ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื่นความถี่ 
ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึง
กิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร หรือกิจการที่ กสทช. ก าหนดให้เป็นกิจการโทรคมนาคม แต่ไม่นับรวม
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ทั้งนี้ รายละเอียดของกิจการโทรคมนาคม สามารถแบ่งออกเป็น 2 กิจการ คือ 1) กิจการโทรคมนาคม

เคลื่อนที่สากล และ 2) กิจการดาวเทียม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

2.1.1 กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication-IMT) 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
ย่านความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลตามตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติและ

ประกาศต่าง ๆ ของส านักงาน กสทช. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1) ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560) 
ตามตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560) ได้ก าหนดให้กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 

(International Mobile Telecommunication-IMT) ใช้คลื่นความถี่ตามที่ก าหนดโดยสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ คือ 450-470 MHz 698-960 MHz 1427-1518 MHz 1710-2025 MHz 2110-2200 MHz 
2300-2400 MHz และ 2500-2690 MHz ทั้งนี้ กรอบเวลาและเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวส าหรับ
กิจการ IMT ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้   
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ย่านความถี่ 510-790 MHz: จัดท าแผนความถี่วิทยุเพ่ือรองรับการใช้งานกิจการโทรคมนาคมสากล  
ในย่าน 698-806 MHz ภายในปี พ.ศ. 2566 

 
ย่านความถี่ 794-806 MHz: โยกย้ายไมโครโฟนไร้สายและการใช้งานกิจการอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2566 

เพ่ือรองรับการใช้งานกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 698-806 MHz 
 
ย่านความถี่ 806-960 MHz: ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่เพ่ือรองรับการใช้งานกิจการโทรคมนาคม

เคลื่อนที่สากล กิจการเคลื่อนที่ทางบกระบบทรังค์ ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การใช้งาน RFID 
และการใช้งานระบบอาณัติสัญญาณเพ่ือควบคุมการเดินรถระบบราง ภายในปี พ.ศ. 2563 

 
ย่านความถี่ 1427-1518 MHz: เป็นย่านความถี่ที่การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม  

พ.ศ. 2558 (World Radiocommunication Conference 2015: WRC-15) ได้ก าหนดให้ใช้ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ ส าหรับประเทศไทยปัจจุบันมีการใช้งานในกิจการประจ าที่อยู่ 

 
ย่านความถี่  2300-2400 MHz: กสทช. จะจัดท าหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ 

แผนความถี่เพ่ือรองรับการใช้ย่านความถี่ 2300-2400 MHz เพ่ือใช้งานส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunication-IMT) /กิจการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (Broadband 
Wireless Access) โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 

 
ย่านความถี่  2500-2690 MHz: กสทช. จะจัดท าหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ 

แผนความถี่เพ่ือรองรับการใช้ย่ายความถี่ 2500-2690 MHz เพ่ือใช้งานส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunication-IMT) /กิจการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (Broadband 
Wireless Access) โดยจะด านินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 

 
2) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับแผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International 

Mobile Telecommunications-IMT) ซึ่งประกอบด้วยย่านความถ่ีดังต่อไปนี้ 
2.1) ย่านความถี่ 1920-1980/2110-2170 MHz และ ย่านความถี่วิทยุ 2010-2025 MHz  

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555  
2.2) ย่านความถี่ 1710-1785/1805-1880 MHz ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 

สิงหาคม พ.ศ. 2558 
2.3) ย่านความถี่ 895-915/940-960 MHz ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 กันยายน  

พ.ศ. 2558 
2.4) ย่านความถ่ี 824-839/869-884 MHz ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2561 
2.5) ย่านความถ่ี 885-895/930-940 MHz ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2561 
2.6) ย่านความถี่ 1740-1785/1835-1880 MHz ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 6 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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3) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ซึ่งประกอบด้วยคลื่นความถ่ีดังต่อไปนี้ 
3.1) ย่านความถี่ 1920-1965/2110-2155 MHz ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ 18 

กันยายน พ.ศ. 2558 และจัดการประมูลคลื่นความถี่ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยผู้
ที่ได้รับใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูล มีดังนี้ 
 คลื่นความถี่ 1920-1935/2110-2125 MHz ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท ดีแทค เนท

เวอร์ค จ ากัด 
 คลื่นความถี่ 1935-1950/2125-2140 MHz ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท เรียล ฟิว

เจอร์ จ ากัด 
 คลื่นความถี่ 1950-1965/2140-2155 MHz ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์

เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
3.2) ย่านความถี่ 1710-1785/1805-1880 MHz ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ 24 

สิงหาคม พ.ศ. 2558 และจัดการประมูลคลื่นความถี่ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูล มีดังนี้ 
 คลื่นความถี่ 1710-1725 MHz คู่กับ 1805-1820 MHz ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท 

ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
 คลื่นความถี่ 1725-1740 MHz คู่กับ 1820-1835 MHz ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท 

แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
3.3) ย่านความถี่ 895-915/940-960 MHz ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 18 

กันยายน 2558 และจัดการประมูลคลื่นความถี่ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูลตามประกาศ คสช. มีดังนี้ 
 คลื่นความถี่ 895-905/940-950 MHz ผู้ชนะการประมูล บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
 คลื่นความถี่ 905-915/950-960 MHz ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ

เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
3.5) ย่านความถี่ 1740-1785/1835-1880 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 6 

กรกฎาคม 2561 และจัดการประมูลคลื่นความถี่ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 โดยผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูลตามประกาศ คสช. มีดังนี้ 
 คลื่นความถี่ 1740-1745/1835/1840 MHz ผู้ชนะการประมูล บริษัท แอดวานซ์  

ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
 คลื่นความถี่ 1745-1750/1840/1845 MHz ผู้ชนะการประมูล บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ากัด 
3.4) ย่านความถี่ 890-895/935-940 MHz ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 28 

กันยายน 2561 และจัดการประมูลคลื่นความถี่ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 โดยผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูลตามประกาศ คสช. มีดังนี้ 
 คลื่นความถี่ 890-895/935-940 MHz ผู้ชนะการประมูล บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
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ทั้งนี้ การใช้งานย่านความถี่ของผู้ให้บริการส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( International 
Mobile Telecommunication-IMT) ในปัจจุบัน มีรายละเอียดตามตารางที่ 2.1 โดยจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการ
หลักของกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( International Mobile Telecommunication-IMT) มีจ านวน
รวมทั้งสิ้น 5 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN) 2) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (TUC) 3) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (DTN) 4) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(CAT) และ 5) บริษัท ทีโอที จ ากัด (TOT) 
 

ตารางท่ี 2.1 ย่านความถี่ของผู้ให้บริการในปัจจุบัน 

ผู้ให้บริการ 
ย่านคลื่น 
(MHz) 

ย่านความถ่ี (MHz) แบนด์วิดท์ สิทธิ์ใช้งาน 
ระบบ 

ใบอนุญาต 
หมายเหตุ 

CAT 850 824-839/869-884 2x15 สิงหาคม 2568 อนุญาต 
CAT ร่วมมือกับ 
TRUEMOVE 

DTAC 900 890-895/ 935-940 2x5 ธันวาคม 2576 ประมูล  

AIS 900 895-905/940-950 2x10 มิถุนายน 2574 ประมูล  

TRUEMOVE 900 905-915/950-960 2x10 มิถุนายน 2574 ประมูล  

TRUEMOVE 1800 1710-1725/1805-1820 2x15 ธันวาคม 2576 ประมูล  

AIS 1800 1725-1740/1820-1835 2x15 ธันวาคม 2576 ประมูล  

DTAC 1800 1740-1785/1835-1880 2x15 กันยายน 2576 ประมูล  

DTAC 2100 1920-1935/2110-2125 2x15 ธันวาคม 2570 ประมูล  

TRUEMOVE 2100 1935-1950/2125-2140 2x15 ธันวาคม 2570 ประมูล  

TOT 2100 1950-1965/2140-2155 2x15 สิงหาคม 2568 อนุญาต TOT ร่วมมือกับ AIS 
TOT 2300 2310-2370 1x60 สิงหาคม 2568 อนุญาต TOT ร่วมมือกับ DTAC 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2560) และจากการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย * หมายถึง ระบบใบอนุญาตแบบสัมปทานที่อ้างอิงจากเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบที่ 3 โดยผู้ให้บริการ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เลขที่ใบอนุญาต คือ 3ก/48/001 และผู้ให้บริการ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เลขท่ีใบอนุญาต คือ 3ก/48/002 
 

ในส่วนของย่านความถี่ 850 MHz 2100 MHz และ 2300 MHz นั้น เป็นการด าเนินการในลักษณะ
ของความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ โดยย่านความถี่ 850 MHz เป็นความร่วมมือกัน
ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด กับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ขณะที่
ย่านคลื่นความถี่ 2100 MHz เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด และย่านความถี่ 2300 MHz เป็นความมือกันระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด กับบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด โดยการร่วมมือกันประกอบธุรกิจดังกล่าวมีจุดประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ
ครอบคลุมทุกย่านความถี่ในพ้ืนที่ให้บริการในประเทศไทย และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันระหว่างผู้
ให้บริการ 
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(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ
ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า ในปัจจุบัน กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลมีความต้องการใช้
คลื่นความถี่ และมีแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่เพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยคลื่นความถี่ที่ส านักงาน กสทช. 
ได้จัดสรรให้แก่กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลในปัจจุบัน มีความเพียงพอและผู้ประกอบการมีความ
ต้องการถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าวต่อไป ขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า กิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลจะมีความต้องการถือครองคลื่นความถี่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยี 
5G ซ่ึงประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมต่อการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G โดยส านักงาน กสทช. ได้ร่วมมือ
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ 
5G ที่มีการติดตั้งและดูแลอุปกรณ์สถานีฐานของโครงข่าย 5G เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับการให้บริการ
โทรคมนาคม โดยใช้ความถี่ย่าน 26.5 – 27.5 GHz นอกจากนี้ยังได้มีการก าหนดพ้ืนที่ทดสอบเทคโนโลยี 5G 
ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยพ้ืนที่
ดังกล่าวได้ถูกเลือกให้เป็นฐานการทดสอบ 5G ของทุกกลุ่ม ทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้ให้บริการเครือข่าย และกลุ่ม
ผู้ใช้งาน โดยจะทดสอบร่วมกันบนคลื่นความถี่ย่าน 3.5 GHz และ 26.5 GHz และ 28 GHz เพ่ือเตรียมพร้อม
ก่อนมาตรฐาน 5G สากลจะประกาศในปี 2563 หรือIMT-2020 

 
(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่มีผล

ต่อการใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล พบว่า เทคโนโลยีใหม่ที่มีผลต่อการใช้งานคลื่น
ความถี่ในอนาคต คือ เทคโนโลยี 5G ที่ก าลังจะเข้ามาเพ่ิมความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคต เนื่องจาก 
เทคโนโลยี 5G จะท าให้อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด (Peak data rate) เพ่ิมขึ้น 20 เท่า อัตราการส่งข้อมูลที่ผู้ใช้
ได้รับ (User experienced data rate) เพ่ิมขึ้น 10 เท่า ความหน่วงของระบบ (Latency) ลดลง 10 เท่า 
ความสามารถในการรับข้อมูลในขณะเคลื่อนที่ (Mobility) โดยสามารถรองรับการเคลื่อนที่มีความเร็วเพ่ิมขึ้น 
1.5 เท่า ความหนาแน่นในการเชื่อมต่อ (Connection density) ซึ่งหมายถึงจ านวนอุปกรณ์ที่ระบบสามารถ
รองรับได้ เพ่ิมขึ้น 10 เท่า ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโครงข่าย (Energy efficiency) เพ่ิมขึ้น 100 เท่า 
ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่ (Spectrum efficiency) เพ่ิมข้ึน 3 เท่า และอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดต่อพ้ืนที่ 
(Area traffic capacity) เพ่ิมข้ึน 100 เท่า 
 

การทีเ่ทคโนโลยี 5G สามารถรองรับการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง และมีการตอบสนองที่รวดเร็ว ส่งผล
ให้เทคโนโลยีดังกล่าวถูกน ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารของสรรพสิ่ง (Machine-centric communication) และ
การเข้าถึงข้อมูลของคน (Human-centric communication) ในภาคส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง ภาคการเงิน หรือ ภาคของสื่อ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้โลกของเราก้าวสู่สังคม
ดิจิทัลอย่างเต็มตัว โดยที่แนวโน้มอุตสาหกรรมจะมีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และเครื่องมือ (Internet of 
things: IoT) และการท างานแบบอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาทส าคัญ โดยการท างานต่าง ๆ ที่เป็นกิจวัตร 
ของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งอาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี โดยที่อุตสาหกรรมจะมีความแข็งแกร่งขึ้น รวดเร็วขึ้น 
และฉลาดขึ้น มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ (Big Data) ซึ่งการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มากขึ้น 
การรับส่งข้อมูลที่มากขึ้นย่อมส่งผลต่อความต้องการใช้งานคลื่นความถ่ีที่เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต 
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2.1.2 กิจการดาวเทียม 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
ดาวเทียมท าหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณ (Repeater) ไปยังสถานีภาคพ้ืนดินที่ท าการส่งและรับสัญญาณ 

ซึ่งการส่งและรับสัญญาณจะใช้คลื่นความถี่ไมโครเวฟจากสถานีภาคพ้ืนดินที่ส่งสัญญาณขาขึ้น “uplink”  
โดยที่จานรับสัญญาณดาวเทียมจะรับคลื่นสัญญาณข้อมูลภาพและเสียงไว้ แล้วน าไปขยายให้มีแรงของสัญญาณ
มากขึ้น หลังจากนั้นจึงค่อยส่งลงมาสถานีภาคพ้ืนดินที่ต้องการ ทั้งนี้ ดาวเทียมในปัจจุบัน สามารถแบ่งตาม 
การใช้งานออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 

1) ดาวเทียมสื่อสาร (Communication Satellite) 
ดาวเทียมสื่อสาร ใช้เพ่ือการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งจะต้องท างานอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือเชื่อมโยง

เครือข่ายการสื่อสารของโลกเข้าด้วยกัน เช่น การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ทั้งในประเทศและข้ามทวีป การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น อายุการใช้งานของดาวเทียมชนิดนี้จะมีอายุใช้งาน
ประมาณ 10-15 ปี เมื่อส่งดาวเทียมสื่อสารขึ้นไปโคจรดาวเทียมจะพร้อมท างานโดยทันที ซึ่งจะส่งสัญญาณไป
ยังสถานีภาคพ้ืนดิน และที่สถานีภาคพ้ืนดินจะมี อุปกรณ์รับสัญญาณที่ เรียกว่า ทรานสปอนเดอร์  
(Transponder) เพ่ือท าหน้าที่รับสัญญาณแล้วกระจายไปยังสถานีต่าง ๆ บนพ้ืนผิวโลก ดาวเทียมสื่อสาร  
จะท างานโดยอาศัยหลักการส่งสัญญาณ ถึงกันระหว่างสถานีภาคพ้ืนดินและสถานีอวกาศ ซึ่งวิถีการโคจรของ
ดาวเทียมชนิดนี้เป็นวงโคจรค้างฟ้า 

 
ปัจจุบัน ดาวเทียมสื่อสารภายใต้ชื่อ THAICOM มีทั้งสิ้น 8 ดวง โดยที่ใช้งานได้จริง 5 ดวง ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 
1.1) THAICOM 4 (IPSTAR) เป็นดาวเทียมรุ่น LS-1300 SX สร้างโดย Space System/Loral พาโล 

อัลโต สหรัฐอเมริกา เป็นดาวเทียมดวงแรกที่ออกแบบมาเพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ที่ความเร็ว 45 Gbps เป็นดาวเทียมสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ าหนักมากถึง 
6486 กิโลกรัม และทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2548 มีอายุ
การใช้งานประมาณ 12 ปี และครอบคลุม 18 แห่ง ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต าแหน่งวงโคจร 
119.5 องศาตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยย่านความถ่ีดังนี้ 
 84 Ku-Spot Beams (2-way) 
 8 Ku-Spot Beams (Augment) (2-way) 
 3 Ku-Shaped Beams (2-way)  
 7 Ku-Broadcast Beams (1-way) 

1.2) THAICOM 5 เป็นดาวเทียมรุ่น Aerospatiale SpaceBus 3000A (รุ่นเดียวกับไทยคม 3)  
สร้างโดย Alcatel Alenia Space ประเทศฝรั่งเศส มีน้ าหนัก 2800 กิโลกรัม มีพ้ืนที่การ
ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ทวีป ใช้เป็นดาวเทียมส าหรับการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมตรงถึงที่พักอาศัยหรือ Direct-to-Home (DTH) และการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
ดิจิทัลความละเอียดสูง (High Definition TV) ส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
เพ่ือทดแทนไทยคม 3 ต าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยย่านความถ่ีดังนี้ 
 ย่านความถ่ี C-Band : 25 ทรานสพอนเดอร์ 
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 ย่านความถ่ี C-Band Global Beam พ้ืนที่ให้บริการครอบคลุม 4 ทวีป ได้แก่ เอเชีย, ยุโรป, 
ออสเตรเลีย, แอฟริกา 

 ย่านความถ่ี Ku-Band : 14 ทรานสพอนเดอร์ 
 ย่านความถ่ี Ku-Band ของ Spot Beam พ้ืนที่ให้บริการครอบคลุม ไทย, ประเทศในภูมิภาค

อินโดจีน 
 ย่านความถี่  Ku-Band ของ Steerable Beam พ้ืนที่ให้บริการครอบคลุม เวียดนาม , 

ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน 
1.3) THAICOM 6 / AFRICOM 1 เป็นดาวเทียม สร้างโดยบริษัท Orbital Sciences Corporation 

แต่ขนส่งโดยบริษัท SpaceX เนื่องจากดาวเทียมดวงนี้มีน้ าหนักถึง 3,000 กิโลกรัม จรวจของ 
Orbital Sciences Corporation ไม่สามารถขนส่งได้ ชื่อของจรวจของ SpaceX ที่ส่งดาวเทียม 
" THAICOM 6" คือ "Falcon 9" มีพ้ืนที่การให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ทวีป ใช้เป็นดาวเทียม
ส าหรับการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงถึงที่พักอาศัยหรือ Direct-to-Home 
(DTH) และการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลความละเอียดสูง (High Definition TV) 
ต าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยย่านความถี่ดังนี้ 

 
THAICOM 6 
 ย่านความถ่ี C-Band : 12 ทรานสพอนเดอร์ 
 ย่านความถี่ C-Band Global Beam พ้ืนที่ให้บริการครอบคลุม 4 ทวีป ได้แก่ เอเชีย , ยุโรป, 

ออสเตรเลีย, แอฟริกา 
 ย่านความถ่ี Ku-Band : 8 ทรานสพอนเดอร์ 
 ย่านความถี่ Ku-Band ของ Spot Beam พ้ืนที่ให้บริการครอบคลุม ไทย, ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน 
 ย่านความถี่ Ku-Band ของ Steerable Beam พ้ืนที่ให้บริการครอบคลุม เวียดนาม , ประเทศ 

ในภูมิภาคอินโดจีน 
 
AFRICOM 1 
 ย่านความถ่ี C-Band : 6 ทรานสพอนเดอร์ 
 
1.4) THAICOM 7 เป็นดาวเทียมประเภท 3 แกน รุ่น FS1300 ผลิตโดย บริษัท สเปซ สิสเต็มส์/

ลอเรล ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งขึ้นสู่วงโคจรด้วยจรวด Folcon 9 ของบริษัท สเปซ เอ็กซ์พลอ
เรชั่น เทคโนโลยี (SPACEX) ประเทศสหรัฐอเมริกา มวลในวงโคจร ประมาณ 3,700 กิโลกรัม มี
อายุการใช้งานนาน 15 ปี ประกอบด้วยย่านความถี่ C-Band จ านวน 14 ทรานสพอนเดอร์ ซึ่ง
มีพ้ืนที่ให้บริการกว้างครอบคลุมภูมิภาคเอเชียใต้ อินโดจีน รวมถึงออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ภายในบีมเดียวกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อข้ามภูมิภาคได้ โดยที่ดาวเทียม 
THAICOM 7 จะจัดสร้างแล้วเสร็จและจัดส่งขึ้นสู่วงโคจร ณ ต าแหน่งวงโคจร 120 องศา
ตะวันออก ได้ในปี พ.ศ. 2557 

 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) จัดส่งดาวเทียม THAICOM 7 ขึ้นสู่วงโคจร เมื่อวันที่ 7 

กันยายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา เวลา 01.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ด้วยจรวดขนส่งฟอลคอน 9 
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ของบริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น (Space Exploration Technologies 
Corporation-SPACE X) ณ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือรักษา
สิทธิในวงโคจรของไทย พร้อมช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ไทย ด้วย
การเพ่ิมปริมาณช่องสัญญาณเพ่ือรองรับความต้องการใช้งานและการเติบโตของโทรคมนาคมใน
ประเทศ พร้อมขยายศักยภาพในฐานะบริษัทดาวเทียมไทยเพ่ือให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมให้
ครอบคลุมทั้งในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปออสเตรเลีย 

 
การส่งดาวเทียม THAICOM 7 ขึ้นสู่วงโคจร เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

รองรับ ให้ดาวเทียม THAICOM มีช่องสัญญาณเพียงพอต่อการรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมบรอดคาสต์ของไทย โดยเฉพาะทีวีดิจิทัล โดยเสริมช่องสัญญาณบนดาวเทียม 
THAICOM 5 และ 6 ที่ให้บริการเต็มในปัจจุบัน การมีดาวเทียมเพ่ิมเติมอีกดวงหนึ่งนี้ จะช่วย
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกท้ังยังเพ่ิมศักยภาพการให้บริการและช่วยขยายตลาดของไทยคมใน
ต่างประเทศด้วย 

 
1.5) THAICOM 8 เป็นดาวเทียมรุ่นใหม่ สร้างโดยบริษัท Orbital Sciences Corporation ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ส่งขึ้นสู่วงโคจรด้วยจรวดฟอลคอน 9 ของบริษัท สเปซ เอ็กซ์พลอเรชั่น เทคโนโลยี 
(SPACEX) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 THAICOM 8 โคจรอยู่
ในวงโคจรค้างฟ้า ที่ต าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก เดียวกับ ไทยคม 5 และ ไทยคม 6 
มีน้ าหนักราว 3,100 กิโลกรมั มีจานรับส่งสัญญาณ Ku-Band จ านวน 24 ทรานสพอนเดอร์ ซึ่ง
มีพ้ืนที่การให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา ใช้
เป็นดาวเทียมส าหรับการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงถึงที่พักอาศัยหรือ Direct-
to-Home (DTH) และการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลความละเอียดสูง ทั้ ง (High 
Definition TV) และ (Ultra High Definition TV) ต าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก ซึ่ง
ประกอบด้วยย่านความถ่ีดังนี้ 
 ย่านความถ่ี Ku-Band : 24 ทรานสพอนเดอร์ 
 ย่านความถี่ Ku-Band ของ Spot Beam พ้ืนที่ให้บริการครอบคลุม ไทย, ประเทศในภูมิภาค

เอเชียใต้, แอฟริกา 
 
2) ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร (Remote Sensing Satellite) 
ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร ใช้เพ่ือศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลก ไม่ว่าจะเป็นธรณีวิทยา  

อุทกวิทยา การส ารวจพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ทางการเกษตรการใช้ที่ดิน และน้ า เป็นต้น ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร
ดวงแรกของโลกคือดาวเทียม Landset ถูกส่งขึ้นไปสู่วงโคจรเมื่อ พ.ศ. 2515 ดาวเทียมชนิดนี้จะออกแบบให้มี
ความสามารถในการถ่ายภาพจากดาวเทียมและการติดต่อสื่อสารในระยะไกลซึ่งเรียกว่า การส ารวจจาก
ระยะไกล (Remote Sensing) เพ่ือที่จะสามารถแยกแยะจ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  

 
ส าหรับประเทศไทย ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามร่วมมือกับบริษัท Astrium S.A.S. ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือสร้าง
ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร ขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ภายใต้โครงการดาวเทียมธีออส (THEOS) 
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และได้ส่งขึ้นสู่อวกาศ ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ตามเวลาประเทศไทย 13:37:16 น. หรือ 6.37:16 น. 
ตามเวลามาตรฐานสากล (UTC) โดยจรวดน าส่ง "เนปเปอร์" (Dnepr) จากฐานส่งจรวดเมืองยาสนี (Yasny) 
ประเทศรัสเซีย ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อดาวเทียมส ารวจทรัพยากร THEOS ว่า “ดาวเทียมไทยโชต” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thaichote” 
ซึ่งแปลว่า ดาวเทียมท่ีท าให้ประเทศไทยรุ่งเรือง 

 
ดาวเทียมไทยโชต ถูกออกแบบให้เป็นดาวเทียมขนาดเล็ก มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 5 ปี ท างานโดย

อาศัยแหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ สามารถบันทึกภาพได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วโลก ติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบ 
ออฟติคคอล (Optical Imagery) ท าให้สามารถบันทึกข้อมูลภาพ ในช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น (Visible band) 
จนถึงช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (Near Infrared) เมื่อเปรียบเทียบช่วงคลื่นของดาวเทียมธีออสกับดาวเทียมอ่ืน ๆ 
พบว่า 3 ช่วงคลื่นของดาวเทียมธีออสมีความคล้ายคลึงกับช่วงคลื่นของดาวเทียม SPOT ยกเว้นช่วงคลื่นสีน้ าเงิน 
ที่มีเพ่ิมมากกว่าของดาวเทียม SPOT และมีความคล้ายคลึงกันกับช่วงคลื่นของดาวเทียม Landsat ระบบ TM 
ทั้งนี้ ดาวเทียมไทยโชต มีน้ าหนัก 750 กิโลกรัม มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือผลิตก าลังไฟฟ้าใช้บนตัวดาวเทียม 
มีเสาอากาศส่งสัญญาณช่วงคลื่น X-Band (ความถี่ประมาณ 8 GHz) เพ่ือส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมายัง
สถานีรับสัญญาณดาวเทียม มีเสาอากาศช่วงคลื่น S-Band (ความถี่ประมาณ 2 GHz) เพ่ือส่งข้อมูลสื่อสาร
ระหว่างตัวดาวเทียมกับสถานีรับสัญญาณดาวเทียม นอกจากนี้ยังได้มีประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ 
กิจการประจ าที่ ย่ายความถี่ 2 GHz ลงราชกิจานุเบกษา วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ซึ่งก าหนดการใช้คลื่นความถี่
ย่าน 2 ในช่วงความถ่ี 2025.5-2053.5 MHz 2200.5-2228.5 MHz เพ่ือใช้ในกิจการดาวเทียมของประเทศไทย 

 
3) ดาวเทียมก าหนดต าแหน่ง (Global Positioning System Satellite) 
ดาวเทียมบอกต าแหน่ง ใช้เพ่ือเป็นระบบน าร่องให้กับเรือและเครื่องบิน ตลอดจนใช้บอกต าแหน่งของ

วัตถุต่าง ๆ บนพ้ืนผิวโลก ซึ่งระบบหาต าแหน่งโดยใช้ดาวเทียมนี้จะเรียกว่าระบบ GPS (Global Positioning 
Satellite System) ซึ่งดาวเทียมบอกต าแหน่งนี้แรกเริ่มนั้นจะน ามาใช้ในการทหาร ปัจจุบันได้มีการน ามาใช้ 
ในเชิงพาณิชย์เพ่ือใช้ส าหรับน าร่องให้กับเครื่องบินและเรือเดินสมุทร วิถีโคจรของดาวเทียมชนิดนี้จะโคจรแบบ
สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (SunSynchronous) ดาวเทียมชนิดนี้ได้แก่ กลุ่มดาวเทียมบอกต าแหน่ง Navstar 

 
ระบบดาวเทียม GPS ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนอวกาศ (Space segment) 

ส่วนควบคุม (Control segment) และส่วนผู้ใช้ (User segment) โดยในแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันดังนี้ 
ส่วนควบคุมจะมีสถานีติดตามภาคพ้ืนดินที่กระจายอยู่บนพ้ืนโลกเพ่ือคอยติดตามการเคลื่อนที่ของดาวเทียม 
ท าให้สามารถค านวณวงโคจรและต าแหน่งของดาวเทียมที่ขณะเวลาต่าง ๆ ได้ จากนั้นส่วนควบคุมก็จะท านาย
วงโคจรและต าแหน่งของดาวเทียมทุกดวงในระบบล่วงหน้าแล้วส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังส่วนอวกาศซึ่งคือ  
ตัวดาวเทียมนั่นเอง ดาวเทียมจะท าการส่งข้อมูลเหล่านี้ออกมาพร้อมกับคลื่นวิทยุมายั งโลก ในส่วนผู้ใช้ 
เมื่อต้องการที่จะทราบต าแหน่งของจุดใด ๆ ก็เพียงน าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ไปตั้งให้ตรงต าแหน่ง
จุดที่ต้องการหาต าแหน่ง แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลก็จะทราบค่าพิกัด ณ ต าแหน่งที่ต้องการ 

 
ส่วนในด้านคลื่นสัญญาณที่ดาวเทียม GPS ส่งออกมาในปัจจุบันนั้นเป็นคลื่นวิทยุที่มีสองความถี่ คือ 

ความถี่ 1,575.42 MHz เรียกว่า คลื่น L1 มีความยาวคลื่น 19.03 เซนติเมตร และความถี่ 1,227.60 MHz 
เรียกว่าคลื่น L2 มีความยาวคลื่น 24.42 เซนติเมตร ซึ่งคลื่นทั้งสองมีความถี่เป็น 154 เท่าและ 120 เท่าของ
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ความถี่พ้ืนฐานตามล าดับ (ความถี่พ้ืนฐานที่ถูกสร้างขึ้นมีความถี่ 10.23 MHz) คลื่นวิทยุดังกล่าวถูกผสมผสาน
รหัสและข้อมูลดาวเทียมไปกับคลื่นหรือเรียกสั้น ๆ ว่า การมอดูเลต (Modulation) ด้วยรหัสและข้อมูล
ดาวเทียม รหัสที่ใช้ในการกล้ าสัญญาณมีสองชนิด คือ รหัส C/A (Clear access or coarse acquisition  
code) ซึ่งมีความถี่ 1.023 MHz หรือเทียบเท่า 1/10 เท่าของความถี่พ้ืนฐานและมีความยาวคลื่น 300 เมตร ส่วน
รหัสอีกชนิดเรียกว่า รหัส P (Precise code) มีความถ่ี 10.23 MHz หรือเท่ากับความถี่พ้ืนฐานและมีความยาว
คลื่น 30 เมตร โดยรหัส C/A นั้นเปิดให้พลเรือนใช้อย่างเสรี ในขณะที่รหัส P จะสงวนไว้ใช้เฉพาะในวงการ
ทหารและหน่วยงานบางหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเท่านั้น 

 
ทั้งนี้ สถานะของการถือคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียมปัจจุบัน บริษัท ไทยคม จ ากัด เป็นผู้ถือครอง

คลื่นความถี่ดาวเทียมรายเดียวในประทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน บริษัท ไทยคม จ ากัด ครอบครองแต่ดาวเทียมค้างฟ้า 
(Geostationary Earth Orbit: GEO) โดยจะอยู่สูงจากพ้ืนผิวโลกประมาณ 36,000 กิโลเมตรและมีความเร็ว
เท่ากับการหมุนของโลก โดยในปัจจุบันมีดาวเทียมใช้งานอยู่จ านวน 5 ดวง ได้แก่ ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 
ไทยคม 7 และ ไทยคม 8 (ไทยคม 1- ไทยคม 3 หมดอายุการใช้งาน) โดยสัมปทานของการถือครองคลื่นความถี่
ในกิจการดาวเทียมจะหมดในปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ในการถือครองคลื่นความถี่ของกิจการดาวเทียมจ าเป็นต้อง
ด าเนินการผ่าน ITU เนื่องจากคลื่นความถี่ส าหรับกิจการดาวเทียมเป็นทรัพยากรของโลก ซึ่งบริษัท ไทยคม 
จ ากัด ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองแต่จ าเป็นต้องท าเรื่องผ่านทางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และ ส านักงาน กสทช. ซึ่งกระบวนการค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานานในการด าเนินการ ซึ่งอาจท าให้
บริษัท ไทยคม จ ากัด สูญเสียคลื่นความถี่ที่ถือไว้ในปัจจุบันได้ภายหลังจากสัมปทานหมดลง เนื่องจาก
หลักเกณฑ์ในการขอใช้คลื่นความถี่กับทาง ITU จะเป็นการขออนุญาตโดยประเทศใดขอใช้ก่อนก็จะมีสิทธิ์ได้ใช้
คลื่นความถี่ก่อน 

 
โดยในปัจจุบันย่านความถี่ท่ีทางบริษัท ไทยคม จ ากัด ถือครอง ได้แก่ 
1) ความถี่ย่าน C-Band มีช่วงความถี่ระหว่าง 4–7 GHz ส าหรับการถ่ายทอดภาพโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียม (Direct to Home)  
2) ความถี่ย่าน Ku-Band มีช่วงความถี่ระหว่าง 10–12 GHz ส าหรับการถ่ายทอดภาพโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียม (Direct to Home) อย่างไรก็ตาม จะมีข้อเสียมากกว่า C-Band คือมีปัญหาเวลาฝนตก 
(Rain Fade) ท าให้ไม่สามารถออกอากาศได้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 

3) ความถี่ย่าน Ka-Band มีช่วงความถี่ระหว่าง 18-31 GHz โดยใช้ในการบริการอินเทอร์เน็ต  
ในดาวเทียมไทยคม 4 

 
ทั้งนี้ ความถี่ย่าน C-Band และ Ku-Band ใช้ส าหรับการถ่ายทอดภาพโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 

ไทยคม 6 ไทยคม 7 และ ไทยคม 8 ส าหรับความถี่ย่าน Ka-Band นั้นจะใช้เฉพาะการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ผ่านดาวเทียมบนดาวเทียมไทยคม 4 เท่านั้น 

 
(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ

ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
การใช้คลื่นความถ่ีในกิจการดาวเทียมส าหรับประเทศไทยนั้น จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า บริษัท ไทย

คม จ ากัด เป็นผู้ถือครองคลื่นความถี่ของกิจการดาวเทียมแต่เพียงผู้เดียว โดยได้ท าการปล่อยเช่าสัญญาณ
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ดาวเทียมให้แก่ผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ที่ต้องการใช้สัญญาณดาวเทียมของประเทศไทย โดย  ณ ปัจจุบัน 
กิจการดาวเทียมนั้นได้แบ่งใช้อยู่ในหลายกิจกรรม เช่น การเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยมีย่าน
ความถี่ สถานีเฝ้าตรวจภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (สถานีอาร์เอ็น 65 และ
พีเอส 41) การเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียมภาคพ้ืนดิน (VSAT) กิจการสื่อสารดาวเทียม และกิจการประจ าที่
ผ่านดาวเทียม (FSS) 

 
ในด้านความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในระยะ 5 ปี

ข้างหน้า จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ากิจการดาวเทียมมีความต้องการใช้
คลื่นความถี่ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคตเนื่องจากการให้บริการข้อมูลความเร็วสูง (High 
Throughput Service, HTS) ในย่าน Ka Band อย่างไรก็ตาม การให้บริการแบบเดิมซึ่งจะเน้นที่การ
ออกอากาศกระจายสัญญาณ (Broadcasting) ในย่าน C และ Ku Bands จะมีความต้องการคงท่ี ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานศึกษา อุปสงค์ อุปทาน และช่องว่างความจุดาวเทียมในประเทศไทยของ DETECON Consulting ปี 
พ.ศ. 2562 ที่กล่าวว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มความต้องการใช้งานดาวเทียม C-Band และ Ku-Band คงที่แต่
ถ้าเพ่ิมขึ้นก็เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนการใช้งานดาวเทียมประเภท Ka-Band มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจาก
ความต้องการใช้งานเพ่ือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการรับส่งข้อมูล 

 
(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการดาวเทียม 

1) ระบบส่งสัญญาณ MPTS ขึ้นดาวเทียม C-band (S2) โดยใช้ T2-MI Stream เพ่ือให้ผู้ใช้ 
DTH สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้โดยตรง 

2) เทคโนโลยี DVB-T2 + DTH ซึ่งเป็นระบบส่งสัญญาณ MPTS ขึ้นดาวเทียม C-band (S2) 
โดยใช้ T2-MI Stream เพ่ือให้ผู้ใช้ DTH สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้โดยตรง 

3) เทคโนโลยี Low Earth Orbit (LEO) เป็นดาวเทียมวงโคจรต่ า ที่ท าให้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ 
ในภาคพ้ืนดินชัดเจนขึ้น 

 
ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวนี้จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานการสื่อสารผ่านดาวเทียมได้ เนื่องจาก 

ในปัจจุบันดาวเทียมบางตัวใช้ KU-Band และมีความต้องการเพ่ิมความถี่ไปเป็น KA-Band หรือจาก V-Band 
ไปเป็น Q-Band เป็นต้น 

 
2.2 กิจการกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ 
พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ให้นิยาม กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ไว้ดังนี้ 
 
กิจการกระจายเสียง หมายถึง กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียงซึ่งให้บริ การการส่ง

ข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบ
คลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืนระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบ
รวมกัน หรือกิจการอ่ืนท านองเดียวกันที่ กสทช. ก าหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียง  

 
กิจการโทรทัศน์ หมายถึง กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสาร 

สาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ไม่ว่าจะส่งผ่านระบบ  
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คลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืนระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบ
รวมกัน หรือกิจการอ่ืนท านองเดียวกันที่ กสทช. ก าหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน์  

ทั้งนี้ สามารถแบ่งกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ทั้งสิ้น  2 กิจการย่อย คือ กิจการ
วิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
2.2.1 กิจการวิทยุกระจายเสียง 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
ตามพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้ให้นิยาม “วิทยุกระจายเสียง” หมายถึง วิทยุคมนาคมที่ส่ง
หรือแพร่เสียงเพ่ือให้บุคคลทั่วไปรับได้โดยตรง ทั้งนี้ กิจการวิทยุกระจายเสียง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ วิทยุหลัก และวิทยุทดลองประกอบกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1.) วิทยุหลัก 
วิทยุหลักแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ กิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และกิจการกระจายเสียง

ระบบ เอ.เอ็ม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง แผนความถี่ดวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

- ย่านความถ่ีวิทยุ (Frequency Range) ก าหนดให้ใช้ย่านความถี่วิทยุ 87-108 MHz 
- ช่องความถ่ีวิทยุ (Frequency Channel) ก าหนดให้ใช้ช่องความถ่ีช่องที่ 1 ถึง ช่องที่ 83  
- ความถี่คลื่นพาห์และช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์ (Carrier Frequency and Channel Spacing) 

ก าหนดให้ใช้ความถ่ีคลื่นพาห์ โดยช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์ มีค่า 250 kHz 
- ช่องความถี่วิทยุและความถี่คลื่นพาห์ เพ่ิมเติม ก าหนดให้ใช้ช่องความถี่วิ ทยุและความถี่ 

คลื่นพาห์เพ่ิมเติมตามข้อตกลงในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดนกับประเทศมาเลเซีย 
ช่องความถ่ีวิทยุที่ 83 ความถี่คลื่นพาห์ 99.10 MHz 

 
2. กิจการกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอเอ็ม ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
มีรายละเอียดดังนี้ 

- ย่านความถ่ีวิทยุ (Frequency Range) ก าหนดให้ใช้ย่านความถี่วิทยุ 526.5-1606.5 kHz 
- ช่องความถี่วิทยุ (Frequency Channel) ก าหนดให้ใช้ช่องความถี่ช่องที่ 1 ถึง 120 โดยช่องที่ 

107, 118 และ 120 ก าหนดให้เป็นช่องก าลังส่งต่ า (Low Power Channel) ที่ต้องมีก าลังส่งออก
อากาศโมโนโพลประสิทธิภาพสูง (Maximum Effective Monopole Radiated Power) 

- ความถี่คลื่นพาห์และช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์ (Carrier Frequency and Channel Spacing) 
ก าหนดให้ใช้ความถ่ีคลื่นพาห์ โดยช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์ มีค่า 9 kHz 
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กรณีวิทยุหลัก มีก านดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ตามข้อ 7 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 76/2559 เรื่องมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

 
ทั้งนี้ จ านวนสถานีของวิทยุหลักในปัจจุบันมีจ านวน 501 สถานี ซึ่งประกอบด้วย กิจการกระจายเสียง

ระบบ เอฟ.เอ็ม. จ านวน 191 สถานี และกิจการกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. จ านวน 310 สถานี (ข้อมูล ณ 
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
 

2.) วิทยุทดลองประกอบกิจการ 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 
19 กันยายน พ.ศ. 2555 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) 
ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และ มีรายละเอียดดังนี้ 

- ก าหนดให้ใช้ความถ่ีวิทยุ 87.5-107.75 MHz 
- การมอดูเลตแบบ เอฟ. เอ็ม. (Frequency Modulation: FM) 
- ช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์ (Channel Spacing) มีค่า 250 kHz  
- ความกว้างแถบคลื่น ไม่เกิน 200 kHz 
- ค่าเบี่ยงเบนความถี่ ไม่เกิน (Frequency Deviation) ± 75 kHz 
- ก าหนดช่องความถี่ ข้ างเคี ยง (Adjacent channel)  ในพ้ืนที่ การกระจายเสี ยงที่ ทับซ้อน 

ต้องมีความถ่ีคลื่นพาห์อยู่ห่างจากกันไม่น้อยกว่า 250 kHz หรือหนึ่งช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์ 
 

ทั้งนี้ วิทยุทดลองประกอบกิจการ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทธุรกิจ ประเภทสาธารณะ และ
ประเภทชุมชน โดยมีจ านวนสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการที่สามารถออกอากาศได้ จ านวน 4,313 สถานี 
ซึ่งประกอบด้วย ประเภทธุรกิจ2 จ านวน 3,362 สถานี ประเภทสาธารณะ3 จ านวน 740 สถานี และประเภท
ชุมชน4 จ านวน 211 สถานี (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
 

นอกจากนี้ ได้มีประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ ลงราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ย่านความถ่ีวิทยุ (Frequency Range) ก าหนดให้ใช้ย่านความถี่วิทยุ 174-230 MHz 
- ช่องความถี่วิทยุ (Frequency Channel) บล็อก (Block) ความกว้างแถบความถี่ (Bandwidth) 

และความกว้างแถบความถี่วิทยุป้องกัน (Guard Band) ก าหนดให้ใช้ช่องความถี่วิทยุ ช่องที่ 5 ถึง 
ช่องที่ 12 โดยช่องที่ 1 แบ่งออกเป็น 4 บล็อก ได้แก่ A, B, C, และ D โดยแต่ละบล็อกมีความถี่วิทยุ 

                                                           
2 ประเภทธุรกิจ หมายถึง บริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ 
3 ประเภทสาธารณะ หมายถึง บริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะ 
4 ประเภทชุมชน หมายถึง บริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ 



 

 

 

โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  (F ina l  Repo r t )  
 

หน้าท่ี 2 - 17 

ความกว้างแถบคลื่นความถี่ และความกว้างแถบความถี่วิทยุป้องกันเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน 
Recommendation ITU-R BS.1660-7 (10/2015) 

 
(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ

ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
กิจการวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบัน มีการออกอากาศในรูปแบบแอนะล็อก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระบบ 

คือ ระบบ เอฟ.เอ็ม. และระบบ เอ.เอ็ม. โดยที่ระบบ เอฟ.เอ็ม. ใช้ความถ่ีในช่วง 87-108 MHz ในขณะที่ระบบ 
เอ.เอ็ม. ใช้ความถ่ีในช่วง 526.5-1606.5 kHz ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในหน่วยงาน/ผู้ประกอบการกลุ่มวิทยุ
หลัก และผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตรายการ (เช่าคลื่น/ช่วงเวลาจากวิทยุหลัก) พบว่า กิจการวิทยุกระจายเสียง
ที่ออกอากาศในระบบ เอฟ.เอ็ม. ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปมากกว่า ระบบ เอ.เอ็ม. เนื่องจากคุณภาพ
เสียงที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. มีข้อดีคือ สามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่าท าให้
ผู้ใช้งานที่อยู่พื้นที่ห่างไกลสามารถรับฟังได้ 

 
ในด้านความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในระยะ 5 ปี

ข้างหน้าในกิจการวิทยุกระจายเสียง จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า กิจการ
วิทยุกระจายเสียง ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิทยุหลัก กลุ่มวิทยุทดลองประกอบกิจการ และกลุ่มผู้ผลิตรายการ 
(เช่าคลื่น/ช่วงเวลาจากวิทยุหลัก) มีความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ในระบบแอนะล็อกลดลงในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มผู้ฟังมีช่องทางการรับฟังที่หลากหลายมาก
ขึ้น ทั้งจากการรับฟังวิทยุคู่ขนานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การรับฟังเพลงผ่านระบบให้บริการออนไลน์ (Music 
Streaming) เช่น Spotify Apple Music และ Joox เป็นต้น ซึ่งท าให้กลุ่มผู้ฟังเปลี่ยนช่องการการรับฟังจาก
วิทยุระบบแอนะล็อก เป็นช่องทางอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน/ผู้ประกอบการยังต้องการถือครองคลื่น
ความถี่ที่ออกอากาศในระบบ เอฟ.เอ็ม. และ เอ.เอ็ม. เท่าเดิมเพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับผู้ฟังในการรับฟัง 
และเป็นช่องทางพ้ืนฐานของผู้ฟังในการรับฟังในกรณีช่องทางในการรับฟังรูปแบบอ่ืน ๆ มีปัญหาในการรับฟัง  
ทั้งนี้ ผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบัน มีความต้องการให้ส านักงาน กสทช. เข้ามา
แก้ปัญหาในเรื่องการรบกวนสัญญาณ โดยกลุ่มวิทยุหลัก และกลุ่มผู้ผลิตรายการ (เช่าคลื่น/ช่วงเวลาจากวิทยุ
หลัก) มีความต้องการให้ ส านักงาน กสทช. ควบคุมดูแลผู้ใช้งานคลื่นความถี่มากขึ้น เช่น ผู้ประกอบการที่น า
คลื่นความถี่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรืออาจลดจ านวนผู้ให้บริการลง เพ่ือให้มีจ านวนผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับ
คลื่นความถี่ที่ถูกจัดสรรในกิจการกระจายเสียง 

 
อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของการกระจายเสียงด้วยระบบดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะท าให้มีความ

จ าเป็นที่จะต้องเตรียมจัดสรรแบนด์วิดท์ส าหรับในสถานีวิทยุดิจิทัล  โดยผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในปัจจุบัน มีความเห็นว่า การกระจายเสียงด้วยระบบดิจิทัลเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลด
ความแออัดของช่องสัญญาณ และท าให้ส่งสัญญาณได้มากขึ้น จึงเห็นด้วยกับการเปลี่ยนผ่านการกระจายเสียง
จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล รวมทั้งเห็นด้วยกับการน าคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอ
นะล็อกท่ีถูกยกเลิกมาใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบดิจิทัลซึ่งน่าจะมีความเพียงพอต่อการใช้งานคลื่น
ความถี่ และสามารถรองรับการใช้งานตามมาตรฐาน DAB+ ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ประกอบการ/หน่วยงานต่าง ๆ 
เปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลนั้น ผู้ประกอบการ/หน่วยงานต่าง ๆ จ าเป็นต้องลงทุนทั้งในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
เพ่ือรองรับระบบดิจิทัล ซึ่งมีต้นทุนที่สูง จึงจ าเป็นที่ ส านักงาน กสทช. จะต้องเข้ามาช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่าย
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ทั้งในด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมถึงการอบรมบุคลากรเพ่ือรองรับการกระจายเสียงระบบดิจิทัล เพ่ือให้
ผู้ประกอบการ/หน่วยงานต่าง ๆ สามารถให้บริการต่อไปได ้โดยเฉพาะผู้ประกอบการ/หน่วยงานขนาดเล็ก 

 
(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการวิทยุกระจายเสียง 
กิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยในปัจจุบันใช้ระบบแอนะล็อก ทั้งในระบบ เอฟ.  เอ็ม. และ

ระบบ เอ. เอ็ม. โดยปัญหาที่เกิดข้ึนจากการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก คือ ไม่สามารถรับฟังได้
ชัดเจน และมีปัญหาจากการรบกวนสัญญาณจากวิทยุชุมชนที่มีการใช้งานคลื่นความถี่ ในระบบ เอฟ.เอ็ม. 
จ านวนมาก ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล ซึ่งสามารถรองรับรายการ
ได้มากขึ้นถึง 6-18 ช่องรายการ เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีระบบแอนะล็อก และส่งผลให้การรับฟังวิทยุสามารถ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้มากขึ้น จากเดิมที่สามารถรับฟังได้เฉพาะบางพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการข้อมูล 
(Data Broadcasting) ไปพร้อมกับสัญญาณเสียง กล่าวคือ สามารถฟังวิทยุไปพร้อม ๆ กับดูข้อความหรือ
ภาพนิ่ง บนหน้าจอวิทยุดิจิทัลได้ ซึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถได้รับข่าวสาร หรือข้อมูลเพ่ิมขึ้นจากเนื้อหารายการ
ที่รับชม  

 
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลจากผู้

ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบัน ดังนี้ 
- วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลสามารถส่งสัญญาณได้มากกว่าวิทยุกระจายเสียงในระบบ  

แอนะล็อก 6-18 ช่องรายการ ซึ่งข้อดีคือ ท าให้เกิดการใช้งานคลื่นความถี่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบแอนะล็อก รวมทั้งช่วยลดความหนาแน่นของการใช้งานคลื่นความถี่ ซึ่ง
จะท าให้เกิดการรบกวนระหว่างกันลดลง อย่างไรก็ตาม การที่วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล
สามารถส่งช่องรายการได้มากกกว่าระบบแอนะล็อกมากถึง 6-18 ช่อง นั้น กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่า การเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลอาจจะส่งผลให้เกิดช่องวิทยุขึ้นจ านวนมาก และไม่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ท าให้มูลค่าตลาดของกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีอยู่เดิม
ลดลง ซึ่งอาจจะเป็นการท าลายตลาดเดิม 

- มีข้อกังวลต่อรูปแบบการจัดสรรคลื่นความถี่ในระบบดิจิทัลในรูปแบบใบอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีราคาที่สูงเกินความเป็นจริง และส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้งานคลื่นความถี่เดิม
บางรายไม่สามารถเข้ามาใช้บริการในระบบดิจิทัลได้ เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง 

- ในระยะแรกหน่วยงานภาครัฐควรน าร่องในการเป็นวิทยุแม่ข่าย จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
ดิจิทัล เนื่องจาการการเปลี่ยนผ่านไประบบดังกล่าวนี้มีต้นทุนที่สูง ทั้งในด้านการลงทุนสถานีวิทยุที่
รองรับระบบดิจิทัล รวมถึงสถานีส่งสัญญาณ (MUX) ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานในการคืนทุน 
นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปยังต้องเปลี่ยนเครื่องรับวิทยุเป็นระบบดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้ผู้รับฟังมีต้นทุน
ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ 

 
2.2.2 กิจการวิทยุโทรทัศน์ 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ให้นิยาม “วิทยุโทรทัศน์” ว่าหมายถึง วิทยุคมนาคมที่แพร่ภาพ
และเสียงเพื่อให้บุคคลทั่วไปรับได้  
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ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 เมษายน 
พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

- ก าหนดความถี่วิทยุ 510-790 MHz 
- ก าหนดความกว้างแถบคลื่นความถ่ี (Bandwidth) 8 MHz 
- ก าหนดหมายเลขช่องความถ่ีวิทยุ ตั้งแต่เลขที่ 26-60  
- ก าหนดการใช้ความถี่ วิทยุ  698-790 MHz ตามแผนความถี่ วิทยุนี้  สามารถใช้ ได้จนกว่ า 

การปรับปรุงการใช้ความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( IMT) ตามเชิงอรรถ
ประเทศไทย (TP-4) ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีจะแล้วเสร็จ 

 
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กิจการวิทยุโทรทัศน์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ และ

กิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.) กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ให้นิยาม “การให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่” หมายถึง การให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยัง
เครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ซึ่งต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม 

 
ทั้งนี้ กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1.1) กิจการบริการสาธารณะ ได้แก่ บริการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการสาธารณะ ซึ่งกิจการบริการ

สาธารณะเป้าหมายเดิม ออกอากาศจ านวน 12 ช่อง แต่ในปัจจุบันออกอากาศจ านวน 5 ช่องซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1.1.1) กิจการบริการสาธารณะประเภทที่ 1 เพ่ือการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการ
ส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ออกอากาศในปัจจุบัน จ านวน 1 ช่อง คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

1.1.2) กิจการบริการสาธารณะประเภทที่ 2 เพ่ือความมั่นคงของรัฐ ออกให้ส าหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือความมั่นคงของรัฐหรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ ออกอากาศในปัจจุบัน จ านวน 1 ช่อง คือสถานีวิทยุกองทัพบก 

1.1.3) กิจการบริการสาธารณะประเภทที่  3 เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือส่งเสริม 
ความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจาย
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่ม
ความสนใจที่มีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็น
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ประโยชน์สาธารณะอ่ืน ออกอากาศในปัจจุบัน จ านวน 3 ช่อง คือสถานีวิทยุโทรทัศน์
รัฐสภา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และช่องสาธารณะระดับภูมิภาคของกรม
ประชาสัมพันธ์ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการทดลองทดสอบ 1 ช่องรายการต่อ
ภูมิภาค 

1.2) กิจการบริการชุมชน ได้แก่ บริการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นประโยชน์
ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ ซึ่งกิจการบริการชุมชนเป้าหมายเดิม 
ออกอากาศจ านวน 12 ช่อง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการออกอากาศ 

1.3) กิจการทางธุรกิจ ได้แก่ บริการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ ซึ่งแบ่งเป็น 3 
ประเภท คือ บริการทางธุรกิจระดับชาติ บริการทางธุรกิจระดับภูมิภาค และบริการทางธุรกิจ
ระดับท้องถิ่น ซึ่งกิจการบริการทางธุรกิจเป้าหมายเดิม ออกอากาศจ านวน 24 ช่อง แต่ใน
ปัจจุบันออกอากาศจ านวน 22 ช่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ออกอากาศในปัจจุบันจ านวน 2 ช่อง คือ ช่อง  3 

Family และช่อง MCOT Kids & Family 
- หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ออกอากาศในปัจจุบัน จ านวน 6 ช่อง คือ ช่อง  TNN24  

ช่อง นิว 18 (NEW 18) ช่อง สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ ช่อง Bright TV ช่อง VOICE TV 
และ ช่อง Nation TV 

- หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ออกอากาศในปัจจุบัน จ านวน 7 ช่อง คือ ช่องเวิร์ค
พอยท์ ทีวี ช่อง True 4 U (ทรูโฟร์ยู) ช่อง GMM25 ช่อง NOW ช่อง 8 ช่อง 3 SD และช่อง
โมโน ทเวนตี้ไนน์ (Mono 29) 

- บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ออกอากาศในปัจจุบันจ านวน 7 ช่อง 
ประกอบด้วย ช่อง 9 MCOT HD ช่อง One ช่อง ไทยรัฐทีวี ช่อง 3 HD ช่อง Amarin TV 
HD ช่อง 7 HD และช่องพีพีทีวี (PPTV) 

 
ทั้งนี้ ในด้านผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิทัล ปัจจุบันมีจ านวน 4 ราย คือ กรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ใบอนุญาต กองทัพบกโดยสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก จ านวน 2 ใบอนุญาต บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 ใบอนุญาต และองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จ านวน 1 ใบอนุญาต 

 
นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. ได้อนุมัติแผนยุติการรับส่งสัญญาณระบบแอนะล็อก ซึ่งที่ผ่านมา ช่อง 5 

ช่อง 7 และช่อง ThaiPBS ได้ยุติการแพร่ภาพครบถ้วน วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ส่วนช่อง MCOT ช่อง 
NBT ได้ยุติการแพร่ภาพครบถ้วน วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และช่อง 3 จะท าการยุติการแพร่ภาพเป็น
ช่องสุดท้ายภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ตามระยะเวลาของสัญญาสัมปทาน  

 
2.) กิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ให้นิยาม “การให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่” หมายถึง การให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไป
ยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้  ซึ่งไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตาม
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กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม  

 

ทั้งนี้ กิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ในปัจุบัน เช่น เคเบิลท้องถิ่นและทีวีดาวเทียม ซึ่งไม่ต้องขอรับ
การจัดสรรคลื่นความถี่ แต่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 
 

(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ
ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า
ส าหรับกิจการวิทยุโทรทัศน์ จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า กิจการวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลมีความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่
ลดลงในอนาคต เนื่องจาก กิจการวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง ทั้งจากจ านวนช่อง
รายการที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระบบแอนะล็อก รวมทั้งผู้บริโภคมีช่องทางในการรับชมที่หลากหลายขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น การรับชมผ่านทีวีดาวเทียม Cable TV การออกอากาศคู่ขนานผ่านอินเทอร์เน็ต การให้บริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ต (Streaming) ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกชมรายการที่ต้องการได้อย่างอิสระและมีความ
หลากหลาย ซึ่งมีทั้งบริการที่มีค่าบริการรายเดือน เช่น Netflix iFlix เป็นต้น และบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น 
Youtube หรือช่องทางการรับชมของช่องทีวีต่าง ๆ เป็นต้น 

 
ประกอบกับ ส านักงาน กสทช. ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง 

มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลสามารถคืนใบอนุญาตได้ โดยต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
ส านักงาน กสทช. ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้ส านักงาน กสทช. พิจารณา
ก าหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. ได้พิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่
ย่าน 700 MHz ในช่วง 694-790 MHz จากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิทัลอ่ืนนอกเหนือจากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิทัลที่ประสงค์จะคืนคลื่น เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม หรือ 5G โดย ส านักงาน กสทช. 
ได้พิจารณาก าหนดการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าว ทั้งนี้จาก
กรณีดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลภาคพ้ืนดินที่ถือใบอนุญาตมากเกินไป และเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งต้องพิจารณาตัดส่วนธุรกิจที่ไม่ได้ท าก าไรหรือไม่ได้สร้าง
มูลค่าเพ่ิม เช่น ช่องรายการเด็กเพราะมีรายได้ไม่มาก ช่องข่าวหรือกลุ่มหนังสือพิมพ์เก่าที่ถือใบอนุญาต และ
ช่องทีวีทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ซ่ึงท าให้กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลมีแนวโน้มการใช้คลื่นความถี่
ลดลงในอนาคต 

 
ทั้งนี้ ผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุโทรทัศน์ปัจจุบัน มีความเห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบในกิจการวิทยุโทรทัศน์ให้มีความเหมาะสม ดังนี้ 1. ใบอนุญาตการให้บริการควรมี ระยะเวลาที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Disruptive technologies) โดยที่ เทคโนโลยีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุก ๆ 10 ปี ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นใบอนุญาตการให้บริการควร
มีระยะเวลาประมาณ 10 ปี (ในปัจจุบันมีอายุ 20 ปี) เพ่ือท าให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และ
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สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ และ 2. ใบอนุญาตควรเปลี่ยนการผู้ถือครองได้ เพ่ือช่วย
ส่งเสริมธุรกิจในกิจการวิทยุโทรทัศน์ 

 
(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการวิทยุโทรทัศน์ 
กิจการวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัล ท าให้

เทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาคือการแพร่ภาพในระบบความคมชัดที่สูงกว่า (UHD หรือ 4K หรือ fps ที่สูงขึ้น) ทั้งนี้ 
ผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนการแพร่ภาพให้มีความ
คมชัดเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม การแพร่ภาพในระบบความคมชัดที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ต้องเตรียมความพร้อมใน
ส่วนต้นทาง คือ จากอุปกรณ์ห้องส่ง อุปกรณ์การออกอากาศ รวมทั้ง ภาคประชาชนต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถ
รองรับได้ นอกจากนี้ การแพร่ภาพในระบบความคมชัดที่สูงกว่า (UHD หรือ 4K หรือ fps ที่สูงขึ้น) สามารถ
เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยหากมีการให้บริการในรูปแบบการบอกรับสมาชิก หรือบริการที่แตกต่างจากการ
ให้บริการในระบบดิจิทัลซึ่งมีโฆษณา เพ่ือไม่ให้ผู้ให้บริการในระบบดิจิทัลได้รับผลกระทบ 

 
2.3 กิจการวิทยุคมนาคม 
2.3.1 กิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
ตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International Telecommunication Union–ITU)  

ได้มีข้อมติ 646 ฉบับปรับปรุง ปี 2015 สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ พิจารณาคลื่นความถี่เพ่ือรองรับกิจการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ภายในช่วงความถี่ 694-894 MHz และ
สนับสนุนให้ประเทศในเขตภูมิภาคท่ี 3 (ซึ่งรวมถึงประเทศไทย) พิจารณาคลื่นความถ่ีเพ่ือรองรับภารกิจป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (PPDR) ดังนี้ 406.1-430 MHz 440-470 MHz 4940-4990 MHz เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและ ตอบสนองต่อภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีโดยให้ครอบคลุม และเข้าถึงในแต่ละ
พ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด คณะท างาน ITU-R WP 5A ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ ITU-R M.2015 โดยได้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนความถี่วิทยุ ย่าน 694-894 MHz เพ่ือ
รองรับ PPDR 

 
ส่วนในด้านประเทศไทย ส านักงาน กสทช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-
824 MHz และ 851-869 MHz ลงวันที่ 24 เมษายน ปี พ.ศ. 2558 โดยได้ก าหนดให้ ย่านความถี่ 806-814 
MHz และ851-859 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Trunked Radio ส่วนย่านความถี่ 814-824 
MHz และ 859-869 MHz ส าหรับกิจการสื่อสารความเร็วสูงเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Broadband 
Public Protection and Disaster Relief)  

 
นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพ่ือสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ลงวันที่ 6 กันยายน ปี พ.ศ. 2560 โดยก าหนดกลุ่มผู้ใช้
คลื่นความถี่ส าหรับภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. กลุ่มผู้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ เพ่ือติดต่อสื่อสารแบบเสียงและข้อมูลความเร็วต่ า ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ ประชาชน 
และมูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียนเพ่ือด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณกุศลหรือสาธารณภัย 
สามารถใช้คลื่นความถี่ในลักษณะใช้งานคลื่นความถ่ีร่วมกัน (Shared Use) ระหว่างหน่วยงานที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
ซึ่งมิได้เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีสิทธิในการใช้คลื่นความถี่เป็น
การเฉพาะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
- คลื่นความถี่ประสานงานร่วม 

คลื่นความถ่ีส าหรับการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ย่านความถ่ี/ระบบ คลื่นความถ่ี (MHz) การใช้งาน 

HF/SSB (ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน 
2.7 kHz) 

4.866 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
4.869 ช่องสื่อสาร 
7.529 ช่องสื่อสาร 
7.715 ช่องสื่อสาร 
9.916 ช่องสื่อสาร 

VHF/FM (ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน 
12.5 kHz) 

137.425/142.425/147.425 ช่องสื่อสาร (Simplex) 
161.200 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

166.475/171.475 ช่องสื่อสาร (Simplex) 
UHF/FM (ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน 

12.5 kHz) 
449.025 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
444.025 ช่องสื่อสาร 

 
คลื่นความถ่ีส าหรับการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชน 

ย่านความถ่ี/ระบบ คลื่นความถ่ี (MHz) การใช้งาน 

VHF/FM (ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน 
12.5 kHz) 

78.5 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
145.000 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
245.000 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
245.500 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

161.200 
ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน (เฉพาะนิติบุคคล 

หรือหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ย่าน VHF แล้วเท่าน้ัน) 

HF/SSB หรือ HF/AM หรือ HF/FM 
(ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน 10 kHz) 

27.155 
27.215 

ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
(เฉพาะกรณีในกิจการทางทะเลเท่าน้ัน) 

 
คลื่นความถ่ีส าหรับการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและมูลนิธิหรือสมาคมท่ีจดทะเบียน 

เพื่อด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณกุศลหรือสาธารณภัย 
ย่านความถ่ี/ระบบ คลื่นความถ่ี (MHz) การใช้งาน 

VHF/FM (ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน 
12.5 kHz) 

161.225 
- ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

- ช่องสื่อสาร 
 
- คลื่นความถี่ ในย่าน HF/VHF/UHF ที่ ส านักงาน กสทช. จะก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังกระบวนการ

ปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีในย่านที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ 
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- คลื่นความถี่ระบบทรังค์เรดิโอ (Trunked Radio) ที่ ส านักงาน กสทช. จะก าหนดเพ่ิมเติมโดย
ค านึงถึงข้อมติ 646 (Rev. WRC-15) ของที่ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมเป็นส าคัญ 

- คลื่นความถี่ส าหรับข่ายสื่อสารในกิจการเพ่ือสาธารณกุศล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร 
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย ได้แก่ 168.275 168.478/173.475 168.775 และ 173.875 
MHz (ส ารองคลื่นความถี่ 168.8875/173.875 MHz หลังจากปี พ.ศ. 2563) 

 
2. กลุ่มผู้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

และภัยพิบัติ เพ่ือติดต่อสื่อสารแบบเสียงและข้อมูลความเร็วสูง ได้แก่  
2.1 กลุ่มท่ีมีภารกิจโดยตรง ประกอบด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้มีอ านาจใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 กลุ่มที่มีภารกิจบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

2.2 กลุ่มที่มีภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ มูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียนเพ่ือด าเนินการที่
เกี่ยวกับสาธารณะกุศลหรือสาธารณภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สภากาชาติไทย 
และโรงพยาบาลในเครือข่ายของกระรวงสาธารณะสุข กองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหน่วยงานอ่ืน ที่ ส านักงาน กสทช. พิจารณา
อนุญาต 
- อนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ในลักษณะใช้งานคลื่นความถี่ร่วม (Share Use) ระหว่าง

หน่วยงานที่มีภารกิจข้องเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ มิได้เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งมี
สิทธิในการใช้คลื่นความถี่เป็นการเฉพาะ ประกอบด้วยคลื่นความถ่ี ดังนี้ 

- คลื่นความถี่ ในช่วง 814-819/859-864 MHz (2x5 MHz) ในลักษณะเป็นคู่ (FDD) 
- คลื่นความถี่ อ่ืนซึ่ง ส านักงาน กสทช. อาจก าหนดเติ่มเติม โดยค านึงถึงข้อมติ 646 

(Rev.WRC-15) ของที่ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม (ในย่าน 400 MHz 
และ 4.9 กิกะเฮิรตซ์) 

- อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการหน่วยงานที่
มีภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติเป็น
การเฉพาะประกอบด้วยคลื่นความถ่ี ดังนี้ 

- คลื่นความถี่ ในช่วง 819-824/864-869 (2x5 MHz) ในลักษณะเป็นคู่ (FDD) 
- คลื่นความถี่อ่ืน ซึ่ง กสทช. อาจก าหนดเพ่ิมเติมโดยค านึงถึงข้อมติ 646 (Rev.WRC-15) 

ของที่ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม (ในย่าน 400 MHz และ4.9 GHz) 
 

(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ
ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

กิจการป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัยมีหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญ หรือมีภารกิจโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง
ในปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการใช้คลื่นความถี่ย่าน 
VHF/FM ในการรับส่งข้อมูลเสียงด้วยวิทยุสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก วิทยุสื่อสารที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 
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VHF/FM ไม่ต้องอาศัยเสาสัญญาณจากเครือข่าย เพียงแค่อยู่ในความถี่และระยะส่งก็สามารถสื่อสารกันได้ และ
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ รวมทั้งมีผู้ใช้งานจ านวนมาก หลากหลายหน่วยงาน 

ในด้านความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า กิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ มีความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มความต้องการ
ใช้คลื่นความถีเ่พ่ิมข้ึนในอนาคตทั้งคลื่นความถี่ย่าน VHF/FM และ Broadband PPDR 

 
โดยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความเห็นว่า จ านวนคลื่นความถี่ย่าน VHF/FM ที ่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้อยู่ในปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยกรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย มีความต้องการใช้ความถี่ส าหรับกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เกิด เหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ ในย่าน VHF/FM เพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคต เนื่องจากอาสาสมัครโดย
ส่วนใหญ่มีการใช้วิทยุเคลื่อนที่ที่รองรับความถี่ย่าน VHF/FM ในการรับส่งข้อมมูลด้านเสียง แต่มีข้อจ ากัดคือ 
ความถี่ที่ทางส านักงาน กสทช. จัดสรรให้เป็นความถี่ที่ใช้งานร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กู้ชีพ-กู้ภัย สาธารณสุข และส านักงานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย เป็นต้น ซึ่งถ้ากรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีความถี่ในย่านดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนคลื่น
ความถี่ที่ใช้ในระบบ Trunked Radio และ Broadband PPDR กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้ให้
ความส าคัญเนื่องจาก ลูกข่ายในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้คลื่นความถี่ VHF/FM ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
 

ในขณะที่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ความเห็นว่าจ านวนคลื่นความถี่ย่าน VHF/FM ที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติได้รับการจัดสรรและที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเพียงพอต่อการใช้งาน และในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีจะมีการใช้คลื่นความถี่ ในย่าน VHF/FM ในสถานะ Standby มากขึ้น 
โดยที่จะมีการเปลี่ยนมาใช้ Broadband PPDR มากขึ้น เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่สามารถรับส่งข้อมูลได้ครั้ง
ละมาก ๆ และหลากหลายขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลด้านเสียง เช่น ข้อมูลภาพ และวีดีโอ รวมทั้ง การใช้ 
Broadband PPDR จะช่วยให้คลื่นความถี่ท่ีถูกจัดสรรใช้งานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกิจการหนึ่งที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะน าเทคโนโลยี 

Broadband PPDR มาใช้ ในย่านความถี่ 800 MHz (814-824/859-869 MHz) ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้
เจ้าหน้าที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีการรับส่งข้อมูลได้ในปริมาณที่มากขึ้น 
รวดเร็วขึ้น และหลากหลายขึ้น เช่น การรับส่งข้อมูลภาพ วีดีโอ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการใช้งานคลื่นความถี่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานคลื่นความถ่ีในย่าน VHF  

 
ทั้งนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานแรกที่ใช้เทคโนโลยี Broadband PPDR โดยในระยะแรก

ยังเป็นการใช้งานในส่วนกลาง และในอนาคตจะขยายการใช้งานไปสู่ส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ รัฐบาลยังส่งเสริม
ให้มีการใช้เทคโนโลยี Broadband PPDR ในหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของภารกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนมาใช้งาน
เทคโนโลยี Broadband PPDR ในหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยังมีน้อยเนื่องจาก
ต้องมีการลงทุนที่สูง และกระทบกับหลายหน่วยงานที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เพ่ือรองรับเทคโนโลยีดังกล่าว  
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2.3.2 กิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
กิจการขนส่งและโลจิสติกส์ หมายถึง กิจการที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในงานทางโลจิสติกส์  

ทีใ่ห้บริการด้านการขนส่ง โดยมีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการขนส่ง
โดยในการศึกษาครั้งนี้แบ่งกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง 
การขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางอากาศ 
 

กลุ่มที่ 1 กิจการขนส่งทางถนน 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
จากการรวบรวมปริมาณการใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางถนน พบว่า มีการใช้งานอย่าง

หลากหลายเพ่ือใช้ในการขนส่งทางถนน โดยกลุ่มผู้ใช้คลื่นความถี่หลักสามารถจ าแนกได้ตามย่านความถี่และ
การน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2.2 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.2 การใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางถนน 
ล าดับ ย่านความถ่ี คลื่นความถ่ี การน าไปใช้ประโยชน์ 

1 160 kHz 165 kHz วิทยุคมนาคม ย่านความถี่ USB 
2 3 MHz 3.630–3.830 MHz วิทยุคมนาคม ย่านความถี่ HF/SSB 

3 4 MHz 
4.635 MHz วิทยุคมนาคม ย่านความถี่ HF/AM 
4.912 MHz วิทยุคมนาคม ย่านความถี่ HF/SSB 

4 5 MHz 5.150-5.850 MHz WLAN installed in car Navigation Unit 
5 6 MHz 6.945 MHz วิทยุคมนาคม ย่านความถี่ HF/AM 

6 7 MHz 
7.435 MHz 
7.712 MHz 

วิทยุคมนาคม ย่านความถี่ HF/SSB 

7.655 MHz วิทยุคมนาคม ย่านความถี่ USB 

7 9 MHz 
9.182 MHz 
9.985 MHz 

วิทยุคมนาคม ย่านความถี่ HF/SSB 

8 13 MHz 13.560 MHz การสื่อสารสนามใกล้ในอุปกรณ์อ่านบัตรอัตโนมัติ 

9 102.5 MHz 102.557 MHz 
การรายงานสภาพจราจรจากศูนย์ข้อมูลจราจรผ่าน

คลื่นพาหะรอง 
10 140 MHz 144.000-146.000 MHz วิทยุคมนาคม ย่านความถี่ VHF/FM 

11 150 MHz 150.425-158.000 MHz 
วิทยุคมนาคมระบบแอนะล็อก 

ย่านความถี่ VHF/FM 

12 160 MHz 165.300-167.725 MHz 
วิทยุคมนาคมเพ่ือการสื่อสารด้วยเสียงในการขนส่ง

ทางถนนของผู้ให้บริการขนส่ง 
13 170 MHz 172.075 MHz วิทยุคมนาคม ย่านความถี่ VHF/FM 

14 380 MHz 

380.000–380.250 MHz 
การใช้วิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบดิจิทัลในการ

ควบคุมช่องจราจรทางถนน 
382.04375/ 392.04375 MHz 
382.29375/392.29375 MHz 
385.54375/395.54375 MHz 
386.04375/396.04375 MHz 
386.54375/396.54375 MHz 
387.04375/397.04375 MHz 

กิจการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล 
ย่านความถี่ UHF/FM 
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ล าดับ ย่านความถ่ี คลื่นความถ่ี การน าไปใช้ประโยชน์ 

15 390-470 MHz 397-475 MHz 
การใช้วิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบดิจิทัลในการ

ควบคุมช่องจราจรทางถนน 

16 800 MHz 880-915/925-960 MHz 
อุปกรณ์รับส่งข้อมูลทางไกล (Telematics Control 
Unit: TCU) : WCDMA Band8 และ LTE Band 8 

17 

1 GHz 

1575.420 MHz 
อุปกรณ์รับส่งข้อมูลทางไกล (Telematics Control 

Unit: TCU) : GPS 

18 1710-1785/1805-1880 MHz 
อุปกรณ์รับส่งข้อมูลทางไกล (Telematics Control 

Unit: TCU) : LTE Band3 

19 1920-1980/2110-2170 MHz 
อุปกรณ์รับส่งข้อมูลทางไกล (Telematics Control 
Unit: TCU) : WCDMA Band 1 และ LTE Band 1 

20 2 GHz 2400-2500 MHz 
อุปกรณ์รับส่งข้อมูลทางไกล (Telematics Control 

Unit: TCU) : WLAN 
21 5 GHz 5.850–5.925 GHz ระบบเก็บเงินค่าผ่านทางด่วนอัตโนมัติ 

22 20 GHz 
22.00-24.05 GHz 
24.05-24.25 GHz 
24.25-26.65 GHz เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ท่ีใช้ติดตั้งในรถยนต์ 

(Vehicle Radar) 
23 70 GHz 76-77 GHz 
24 80 GHz 77–81 GHz 

ที่มา: จากการสัมภาษณส์มาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทยและการตอบแบบสอบถาม (ข้อมูล ณ วันท่ี 7 มี.ค. 2562) 
 

จากตารางที่ 2.2 การใช้คลื่นความถี่ของผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางถนน สามารถ
จ าแนกตามช่วงเวลาการใช้งานออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และ การใช้งานคลื่น
ความถี่ในลักษณะการส ารองใช้ในกรณีฉุกเฉิน (stand by) หรือเมื่อมีภารกิจ พบว่า 

 
ย่านคลื่นความถี่ที่มีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ย่านคลื่นความถ่ี 4 MHz ย่านคลื่นความถี่ 160 

MHz และย่านคลื่นความถี่ 380 MHz ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพ่ือการควบคุมช่องทางจราจรและการ
ขนส่งสินค้าทางถนน ย่านคลื่นความถี่ 102.5 MHz ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรายงานสภาพจราจรตามเวลาจริง 
และย่านคลื่นความถี่ 5 GHz ที่ใช้กับระบบเก็บเงินค่าผ่านทางด่วนอัตโนมัติ 

 
ย่านคลี่นความถี่ที่มีการใช้งานในลักษณะส ารองใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อมีภารกิจมีอยู่ในหลายย่าน

คลื่นความถี่ เช่น ย่านคลื่นความถี่ 3-9 MHz ย่านคลื่นความถี่ 150-170 MHz และย่านคลื่นความถี่ 76-77 
GHz เป็นต้น นอกจากนี้ มีการใช้คลื่นความถี่ในกิจการอ่ืน ๆ โดยมีการใช้คลื่นความถ่ีที่ประยุกต์กับอุปกรณ์
สื่อสารระยะสั้น เช่น การระบุพิกัดรถยนต์ในระบบค้นหาเส้นทางผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart 
phone) และการระบุพิกัดของสินค้าโดยการใช้เทคโนโลยี RFID เป็นต้น   
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(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ
ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางถนนในระยะ 5 ปี 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า
ส าหรับกิจการขนส่งทางถนน จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีความต้องการ
ใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ถือครองคลื่นความถี่ แม้ว่าเทคโนโลยีของ
ยานพาหนะจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เช่น เทคโนโลยีระบบค้นหาเส้นทาง และเทคโนโลยีเพ่ือสื่อสารระหว่าง
รถกับถนน (Vehicle to roadside) เป็นต้น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้มีการใช้คลื่นความถี่ของกิจการ
โทรคมนาคมหรือคลื่นความถี่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้นการใช้คลื่นความถี่เฉพาะเพ่ือการขนส่ง
ทางถนนจึงมีปริมาณที่เพียงพอในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการ
ขนส่งทางถนนในอีก 5 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก มีการขนส่งทางถนนเพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมขนส่งทางถนนภายในและระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคม และ
การใช้งานระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ITS)5 
 

(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการขนส่งทางถนน 
การพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางถนน จะให้ความส าคัญ ในการ

รายงานผลแบบตามเวลาจริง และการตรวจสอบพิกัดรถยนต์ได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาระบบการระบุ
ต าแหน่ง และการพัฒนาระบบการน าร่องในยานพาหนะ เป็นต้น เพ่ือลดปัญหาการจราจร เพ่ิมความปลอดภัย
ให้กับผู้ขับขี่ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการและการบริการในระบบขนส่งสินค้า โดยเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระบบวิทยุข้อมูล (Radio Data System: RDS) คือ เทคโนโลยีในการส่งข้อมูลการจราจร และ
ข้อมูลการเดินทางไปยังผู้ใช้รถใช้ถนน ข้อมูลการจราจรจะถูกแปลงให้อยู่ในระบบ RDS-TMC 
พร้อมที่จะส่งต่อไปยังผู้รับ โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นคลื่นพาหะรองคลื่นหนึ่งของคลื่นวิทยุ FM 
หลัก Traffic Message Channel (TMC) 

2) ระบบการช าระเงินค่าโดยสารในระบบขนส่งมวลชนจากการใช้คลื่นความถี่ในการสื่อสารสนาม
ใกล้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นที่ใช้คลื่นความถ่ี 13.56 MHz มีคุณลักษณะที่ส าคัญ 
คือ สามารถใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลจากการแตะซึ่งมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงกว่า
เทคโนโลยี Bluetooth 

 
กลุ่มที่ 2 กิจการขนส่งทางราง 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
จากการรวบรวมปริมาณการใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางราง พบว่า กลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่

หลักที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้บริการที่มีจ านวนน้อยราย โดยกลุ่มผู้ใช้คลื่นความถี่หลักสามารถจ าแนกได้ตามย่าน
ความถี่และการน าไปใช้ประโยชน์ มีรายละเอียด ตามตารางท่ี 2.3 ดังนี้ 
  

                                                           
5 ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารมา
ช่วยในการบริหารการจัดการในระบบคมนาคม การขนส่ง และจราจร เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบนท้องถนน เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบขนส่งมวลชน เพิ่มประสทิธิภาพความปลอดภัย และช่วยลดการติดขัดของการจราจร จาก: พิเชษฐ์ ค าภีรานนท์ และไวพจน์ กุลาชัย (2558). 
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ตารางท่ี 2.3 การใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางราง 
ล าดับ คลื่นความถ่ี การน าไปใช้ประโยชน์ 

1 27 MHz เทคโนโลยี RFID เพื่อการระบุพิกัดขบวนรถ 
2 84.500-86.500 MHz ส ารองใช้ยามฉุกเฉิน 

3 148.650-172.625 MHz 
การสนทนาด้วยเสียงทั้งระบบดิจิทัลและระบบแอนะล็อกระหว่าง

ภาคพื้นดินและขบวนรถ 

4 

403.375-4410.525 MHz การใช้วิทยุ TETRA รองรับเทคโนโลยี Leaky coaxial cables 
(LCX) เพื่อการเดินรถระหว่างหัวเมืองกับหัวเมือง หรือการเดินรถ
ระหว่างเมืองใหญ่ภายในประเทศ และควบคุมระบบการเดินรถ 

Airport Link 

451.575-461.575 MHz 

461.600-472.025 MHz 

5 794.400-896.800 MHz ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมการเดินรถไฟระบบดิจิทัล 
รองรับเทคโนโลยี Global System for Mobile 

Communications – Railway (GSM-R) เพื่อการเดินรถข้าม
พรมแดน 

6 915.500-942.000 MHz 

7 2.450 GHz รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมือง 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์การรถไฟแห่งประเทศไทยและส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และการตอบ
แบบสอบถาม (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ม.ค. 2562) 
 

จากตารางที่ 2-3 การใช้คลื่นความถี่ของผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางราง มีวัตถุประสงค์
หลักในการใช้งาน คือ การจัดการจราจรและระบบอาณัติสัญญาณในการเดินรถ โดยสามารถจ าแนกตาม
ช่วงเวลาการใช้งานออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และการใช้งานคลื่นความถี่ใน
ลักษณะการส ารองใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อมีภารกิจ พบว่า 

 
ย่านคลื่นความถี่ที่มีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง คือ ย่านความถี่ 148-172 MHz ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน

การใช้งานเพ่ือการควบคุมจราจรและระบบอาณัติสัญญาณในการเดินรถโดยการสื่อสารด้วยเครื่องมือสื่อสาร
โทรคมนาคม 

 
ย่านคลื่นความถี่ที่มีการใช้งานคลื่นความถี่ในลักษณะการส ารองใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อมีภารกิจ 

ได้แก่ ย่านความถี่ 80 MHz เป็นคลื่นความถี่เพ่ือระบบอาณัติสัญญาณที่รองรับเทคโนโลยีในอดีต โดยปัจจุบัน
จะส ารองใช้ยามฉุกเฉิน ทั้งนี้ย่านความถี่ 400 MHz ย่านความถ่ี 800 MHz และย่านคลื่นความถี่ 900 MHz ถือ
ครองคลื่นความถีด่ังกล่าวเพ่ือรองรับการเดินรถของรถไฟฟ้าความเร็วสูง ทั้งนี้ คลื่นความถี่ย่าน 800 MHz และ
ย่านคลื่นความถี่ 900 MHz มีเงื่อนไขการอนุญาตถือครองคลื่นความถี่โดยจะต้องมีการใช้งานคลื่นความถี่
ดังกล่าวภายในไม่เกินปี พ.ศ. 2563 ซึ่งหากไม่มีการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าว เงื่อนไขการอนุญาตก็ให้สิ้นผล
ไป และในบริเวณที่ไม่มีการใช้คลื่นความถี่ส าหรับระบบรางจะมีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่กิจการ
โทรคมนาคม 

 
นอกจากนี้การขนส่งทางรางมีการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการอื่น ๆ ได้แก่ ย่านคลื่นความถี่ 27 MHz ที่ใช้

เทคโนโลยี RFID โดยเป็นเครื่องมือที่ท าหน้าที่ระบุพิกัดซึ่งจะติดตั้งที่พ้ืนทาง ซึ่งท าหน้าที่จับสัญญาณจากขบวนรถ
เมื่อวิ่งผ่านจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ไว้ และย่านความถี่ 2.4 GHz โดยเป็นคลื่นความถี่ของระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN) 
ที่เป็นคลื่นความถี่ท่ีใช้เป็นการทั่วไป (unlicensed band) ในการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมือง   
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(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ
ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางรางในระยะ 5 ปี 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า
ส าหรับกิจการขนส่งทางราง จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีความต้องการใช้
คลื่นความถีใ่นปัจจุบัน และมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ถือครองคลื่นความถี่ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือ
ครองคลื่นความถี่พบปัญหาในการใช้งาน ได้แก่ ย่านคลื่นความถี่  VHF ระบบแอนะล็อก มีการรบกวนจาก
คลื่นวิทยุชุมชนในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการรบกวนจากการใช้วิทยุสื่อสารทั่วไปที่มีการใช้คลื่นความถ่ีทับซ้อน
กับคลื่นความถี่เฉพาะในการขนส่งทางราง ย่านคลื่นความถี่ 900 MHz ต้องใช้เครื่องปรับสัญญาณรบกวนซึ่งมี
ราคาสูง เพ่ือหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนจากการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่เดียวกันต่อระบบอาณัติ
สัญญาณ ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการเดินรถ และย่านคลื่นความถี่ 2.4 GHz ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ของระบบ
เครือข่ายไร้สายที่มีการใช้งานเป็นการทั่วไป น ามาใช้ในการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมือง โดยผู้ถือ
ครองคลื่นความถ่ีให้ความเห็นว่าการใช้คลื่นความถี่เพ่ือการเดินรถดังกล่าว ควรมีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเฉพาะ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการรบกวนของคลื่นความถี่ที่ใช้งานในย่านเดียวกัน ทั้งนี้ แนวโน้มความต้องการถือครองคลื่น
ความถี่ในกิจการขนส่งทางรางในอีก 5 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากโครงการพัฒนาการขนส่งทางราง
ของไทย ภายใต้ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมของไทย พ.ศ. 2558-2565 เช่น โครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสาร
อากาศยานในเมือง โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายแดง และโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน เป็นต้น การ
ขออนุญาตการถือครองคลื่นความถี่ เพ่ือรองรับอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบควบคุมการเดินรถไฟ ตามมาตรฐาน
ระบบ European Train Control System (ETCS – Level 1) โดยรายละเอียดการใช้งานคลื่นความถี่ใน
กิจการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เสนอขออนุญาตน าเข้า และขออนุญาตใช้งานอุปกรณ์ระบบ
ควบคุมการเดินรถไฟ มีรายละเอียด ตามตารางท่ี 2.4 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.4 คลื่นความถี่ที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเส้นทางการเดินรถไฟ 

ล าดับ ประเภท ส่วนประกอบ Receive Frequency Transmit Frequency 

1 ETCS - Onboard S25621-A1-E100 3.951-4.516 MHz 27.095 MHz 
27.115 MHz 

2 ETCS - Onboard A2V00082044977 24.125 GHz (K band) 24.125 GHz (K band) 

3 ETCS - Trackside S25421-A1-B200-6 27.095 MHz 
27.115 MHz 3.951-4.516 MHz 

4 ETCS - Trackside S25421-A1-B205-6 
27.095 MHz 
27.115 MHz 3.951-4.516 MHz 

5 ETCS - Trackside S25421-A1-B205-6 
27.095 MHz 
27.115 MHz 3.951-4.516 MHz 

6 ETCS - Trackside S25421-A1-T500 4.237 MHz ± 200 kHz 
27.095 MHz ± 5 kHz 

9.05 MHz 
7 ETCS - Onboard A2V00082044978 24.125 GHz (K band) 24.125 GHz (K band) 

ที่มา: หนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทยเลขที่ รฟ 1/258/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562   
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ในปัจจุบัน กิจการขนส่งทางรางของประเทศไทยมีแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สอดคล้องกับของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อการเดินรถข้ามพรมแดนหรือข้ามประเทศได้ และภาพรวมของ
กิจการขนส่งทางรางในอีก 5-10 ปีข้างหน้า จะมีการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการเดินรถ
ยิ่งขึ้น ทั้งในระบบรถไฟธรรมดา รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าระหว่างเมือง รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟรางคู่ 
และรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) ซึ่งจะใช้คลื่นความถี่เพ่ือการรับ-ส่งข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น และมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือ
การจัดการเที่ยวเดินรถ การควบคุมความเร็ว การติดต่อระหว่างศูนย์ควบคุมกับขบวนรถ โดยการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป สามารถแจกแจงได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ รายละเอียด 

ระดับ 1 
ระบบรถไฟมีคนขับ ระบบอาณัติสัญญาณท่ีมีความเร็วสูงขึ้น เนื่องจากการใช้การใช้เทคโนโลยี GSM-R 
ในการเดินรถ การรายงานข้อมูลโดยแสดงผลบนหน้าจอ และการใช้ระบบอัตโนมัติในบางฟังก์ชัน 

ระดับ 2 ระบบรถไฟไร้คนขับ ระบบอัตโนมัติท้ังหมดในการควบคุม ได้แก่ การปรับความเร็ว การเทียบจอด  
การตรวจนับผู้โดยสารและสินค้าเพื่อการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ โดยพัฒนาร่วมกับระบบขนส่งและ
จราจรอัฉริยะ (ITS) ระดับ 3 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 

(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการขนส่งทางราง 
การพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางราง จะให้ความส าคัญ ใน 

การควบคุมจราจรและระบบอาณัติสัญญาณ และการติดตามพิกัดของขบวนรถไฟ เพ่ือลดปัญหาการจราจร 
ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการเดินรถ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการและการบริการในระบบขนส่ง
มวลชนและสินค้า โดยเทคโนโลยีใหม่ในการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับ-ส่ง
ข้อมูลระบบการควบคุมจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) วิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงเครืองข่ายวิทยุคมนาคมให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในการ
เดินรถไฟได้จากศูนย์ควบคุมกลางในการสั่งการในแต่ละเขต 

2) เทคโนโลยี GSM-R โดยใช้ความถ่ี 800-900 MHz ในการสื่อสารระหว่างสถานีรถไฟไปยังขบวน
รถสามารถทราบความเคลื่อนไหวและความเร็วของขบวนรถขบวนนั้นๆ ไปยังสถานีรถไฟได้เป็น
ตัวช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางรถไฟ 

 
กลุ่มที่ 3 กิจการขนส่งทางเรือ 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
จากการรวบรวมปริมาณการใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางเรือ พบว่า กลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่

หลักที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้บริการท่าเรือต่าง ๆ ในลักษณะใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน โดยกลุ่มผู้ใช้คลื่นความถี่หลัก
สามารถจ าแนกได้ตามย่านความถี่และการน าไปใช้ประโยชน์ มีรายละเอียด ตามตารางท่ี 2.5 ดังนี้   
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ตารางท่ี 2.5 การใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางเรือ 
ล าดับ คลื่นความถ่ี การน าไปใช้ประโยชน์ 

1 
490.000 kHz 
518.000 kHz การรับส่งข่าวสารเกี่ยวกับการน าทาง (Navigational text message: 

NAVTEX) 
4209.500 KHz 

2 

2170.000 kHz 

ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีฝั่งกับสถานีเรือ สถานีเรือกับสถานี
เรือ และสถานียานช่วยชีวิต 

2182.000-2187.500 kHz 
4207.500 kHz 
6312.000 kHz 
8414.500 kHz 
12577.000 kHz 
16804.500 kHz 

3 7.949 MHz การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีเรือกับสถานีฝั่ง สถานีเรือกับสถานีเรือ 
4 26.100-27.990 MHz การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล 

5 151.525-151.600 MHz 
การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีเรือกับสถานีฝั่ง ร่วมใช้งานกับศูนย์

ปลอดภัยคมนาคม 

6 
155.925-162.050 MHz การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีเรือกับสถานีฝั่ง สถานีเรือกับสถานีเรือ 

และสถานียานช่วยชีวิต ในทะเลและเส้นทางสัญจรทางเรือ
ภายในประเทศ (Inland waterways) 164 MHz 

7 

156.775 MHz 
การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมระบบระบุบ่งชี้อัตโนมัติ (Automatic 

Identification System: AIS) 
156.825 MHz 
161.975 MHz 
162.025 MHz 

8 406.000-406.100 MHz 
การแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยเครื่องวิทยุคมนาคมบอกต าแหน่งผ่านดาวเทียม

ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency position-indicating radiobeacon: 
EPIRB) 

9 
457.5125-457.5875 MHz การสื่อสารบริเวณเรือ 

(on-board communication) 467.5125-467.5875 MHz 

10 
7435.000-7463.000 MHz 

7589.000 MHz 
7617.000 MHz 

สถานีเชื่อมโยงสัญญาณในการควบคุมการจราจรทางเรือ (Vessel 
Traffic System: VTS) 

11 9375.000 MHz การใช้งาน Radar ส าหรับสถานีฝั่ง 

12 9.200-9.500 GHz 
การใช้งานเครื่องทวนสัญญาณเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือ (Search 

and Rescue Transponder: SART) 
ที่มา: จากแบบสอบถาม (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มี.ค. 2562) และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ณ วันที่ 12 มี.ค. 2561 
 

จากตารางที่ 2-5 การใช้คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการขนส่งทางเรือ มีวัตถุประสงค์ในการใช้คลื่น ได้แก่ 
การสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของเรือ ความปลอดภัยในการเดินเรือ การสื่อสารระหว่างเรือกับ
ฝั่ง หรือเรือกับเรือ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือการค้นหาและช่วยเหลือ และการสื่อสารบริเวณเรือ และสามารถ
จ าแนกตามช่วงเวลาการใช้งานออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และการใช้งานคลื่น
ความถี่ในลักษณะการส ารองใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อมีภารกิจ พบว่า 
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ย่านคลื่นความถี่ที่มีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ย่านคลื่นความถี่ 155-162 MHz ย่านคลื่น
ความถี่ 7400-7600 MHz และย่านคลื่นความถี่ 9300 MHz ส่วนการใช้งานคลื่นความถี่ในลักษณะส ารองใช้ใน
กรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อมีภารกิจมีอยู่ในหลายย่านคลื่นความถี่ เช่น ย่านความถี่ 4200 kHz ย่านความถี่ 2170-
26175 kHz และย่านความถี่ 457-467 MHz เป็นต้น 
 

(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ
ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางเรือในระยะ 5 ป ี

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า
ส าหรับกิจการขนส่งทางเรือ จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีความต้องการใช้
คลื่นความถี่ในปัจจุบันและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ถือครองคลื่นความถี่  โดยแนวโน้มความต้องการถือ
ครองคลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางเรือในอีก 5 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการพัฒนาท่าเรือน้ าลึก
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งจะมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) เพ่ือการส่งเสริมโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development : EEC) ที่จะส่งผลให้กลุ่มผู้
ถือครองคลื่นความถี่เพ่ือการขนส่งทางเรือ ใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางเรือเพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้มมีความ
ต้องการถือครองคลื่นความถี่เพ่ิมข้ึน 

 
(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการขนส่งทางเรือ 
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางเรือ จะมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งที่

เชื่อมโยงปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และการส่งออก โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ซึ่งเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง มีดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบควบคุมติดตามเรือ เป็นระบบที่ประกอบด้วย เครื่องรับ-ส่งสัญญาณแสดงตน
อัตโนมัติติดตั้งประจ าสถานีฝั่ง AIS และระบบวิทยุสื่อสาร VHF (Marine Band) 

2) การพัฒนาเครื่องรับ-ส่งวิทยุ Marine Band VHF/DSC เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเรือและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ส าหรับติดตั้งกับสถานีชายฝั่งและเรือเดินทะเลทั่วไป โดยเชื่อมต่อเครื่องรับส่ง
วิทยุนี้ต่อเข้ากับระบบรักษาความปลอดภัยฯ เพ่ือบันทึกการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา 

3) เครื่องเรดาร์ประจ าสถานี เป็นเรดาร์ตรวจการณ์ชายฝั่งส าหรับค้นหาเป้าพื้นน้ า 
 
กลุ่มที่ 4 กิจการขนส่งทางอากาศ 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
จากการรวบรวมปริมาณการใช้คลื่นความถี่กิจการขนส่งทางอากาศ พบว่า กลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถ่ี

ที่มีจ านวนน้อยราย ซึ่งการใช้คลื่นความถี่จ าแนกได้ตามย่านความถี่และการน าไปใช้ประโยชน์ มีรายละเอียด 
ตามตารางท่ี 2.6 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.6 การใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางอากาศ 

ล าดับ ย่านความถ่ี คลื่นความถ่ี การน าไปใช้ประโยชน์ 

1 
118-137 MHz VHF: 118.000-136.975 MHz ระบบสื่อสารการเดินอากาศ 

(Voice and Data Communication) 225-400 MHz UHF: 225.000-399.975 MHz 

2 
195-535 MHz NDB: 195.000-535.000 MHz ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

(Navigation) 75 MHz MB: 75.000 MHz 
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ล าดับ ย่านความถ่ี คลื่นความถ่ี การน าไปใช้ประโยชน์ 
108-117 MHz DVOR: 108.000-117.975 MHz 
108-111 MHz LOC: 108.000-111.975 MHz 
328-335 MHz GP: 328.600-335.400 MHz 
960-1215 MHz DME: 960.000-1215.000 MHz 

3 

2700-2800 MHz PSR: 2735, 2750, 2815, 2850, 2855 MHz 
ระบบติดตามอากาศยาน 

(Surveillance) 
1000 MHz SSR, ADS-B,MLAT: 1030, 1090 MHz 
9000 MHz SMR: 9170, 9438 MHz 
1090 MHz Vehicle Locator: 1090 MHz 

4 

7485-7589 MHz Microwave Link: 7435, 7589 MHz 

ระบบข่ายสื่อสารคมนาคม 
(Communication Network) 

5900 MHz 
C-Band TRX (THAICOM 5): 

5925–5936 MHz  

6100 MHz 
C-Band TRX (THAICOM 7): 

6159-6163 MHz 

5 454 MHz UHF: 454.700 MHz 
ภารกิจส ารวจและภูมิสารสนเทศ 
(Survey and Geoinformation) 

6 ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics)* 

6.1 

2-30 MHz 
2.000-30.000 MHz การรองรับระบบสื่อสารการเดินอากาศ 

Transceiver HF (HF COM) 
Transceiver VHF (VHF COM) 
Transceiver UHF (UHF COM) 

UHF Telemetry 
ELT 

2.850-22.000 MHz 

116-151 MHz 
116.000-151.975 MHz 
118.000-136.975 MHz 

225-399 MHz 225.000-399.975 MHz 
320-360 MHz 328.800, 329.000, 365.325 MHz 

6.2 
960-1200 MHz 960-1215 MHz, 1025-1150 MHz การรองรับระบบเครือข่ายช่วยการเดินอากาศ ADF 

NAV (VOR,LOC, GP, MB, DME) 
Transceiver SHF (Radio Altimeter) 4300 MHz 4300 MHz 

6.3 

1090 MHz 1090 MHz การรองรับระบบการติดตามอากาศยาน 
SSR Transponder 

TCAS 
Weather Radar 

1030 MHz 1030 MHz 

9300 MHz 9336, 9343, 9345, 9375 MHz 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย * หมายถึง ช้ีแจงเฉพาะความถี่ภาคส่ง 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด และการตอบแบบสอบถาม (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 
2561)  
 

จากตารางที่ 2-6 การใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางอากาศ มีวัตถุประสงค์ในการใช้คลื่นเพ่ือการ
อ านวยความสะดวกให้แก่อากาศยานในการเดินอากาศ และเพ่ือการให้บริการจราจรทางอากาศ และสามารถ
จ าแนกตามช่วงเวลาการใช้งานออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และการใช้งานคลื่น
ความถี่ในลักษณะการส ารองใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อมีภารกิจ พบว่า 

 
ย่านคลื่นความถี่ที่มีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง มีหลายย่านคลื่นความถี่ ซึ่งสามารถแจกแจงได้ตาม

การน าไปใช้ประโยชน์ 4 ลักษณะ ได้แก่ระบบสื่อสารการเดินอากาศ ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ระบบ
ข่ายสื่อสารคมนาคม และระบบข่ายสื่อสารคมนาคม 
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ย่านคลื่นความถี่ที่มีการใช้งานคลื่นความถี่ในลักษณะการส ารองใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อมีภารกิจ มี
หลายย่านคลื่นความถี่เช่นเดียวกัน โดยสามารถจ าแนกได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ ภารกิจส ารวจและภูมิสารสนเทศ 
การรองรับระบบสื่อสารการเดินอากาศ การรองรับระบบเครือข่ายช่วยการเดินอากาศ และการรองรับระบบ
การติดตามอากาศยาน 
 

(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ
ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางอากาศในระยะ 5 ปี 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า
ส าหรับกิจการขนส่งทางอากาศ จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีความ
ต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันแต่ไม่เพียงพอในปัจจุบัน โดยมีการใช้คลื่นความถี่ที่หนาแน่นในย่านคลื่น
ความถี่ท่ีใช้ในระบบสื่อสารการเดินอากาศ ได้แก่ ย่านความถ่ี 118-137 MHz และย่านความถ่ี 225-400 MHz 
เนื่องจาก การขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทั้งนี้ ความต้องการถือครองคลื่นความถี่ในอีก 5 ปี
ข้างหน้าของกิจการขนส่งทางอากาศ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการการขยายตัวของเที่ยวบิน และการพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระยะที่ 2 – 4 และการพัฒนาทางวิ่ง (Runway) ที่ 3 – 5 ซึ่งจะมีการใช้งานตลอด 
24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดช่วงคลื่นความถี่ที่มีแนวโน้มจะถือครองจากความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้นตามตารางที่ 
2.7 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.7 คลื่นความถี่ที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเที่ยวบิน  
และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ล าดับ ย่านความถ่ี คลื่นความถ่ี การประยุกต์ใช้งาน 

1 UHF 851.00/859.00 MHz 
ระบบวิทยุสื่อสารเคล่ือนท่ีทางบกในระบบ 

Trunked Radio 

2 VHF 
131.025 MHz, 131.075 MHz 
131.875 MHz, 131.925 MHz 
131.950 MHz, 131.975 MHz 

ระบบสื่อสารการเดินอากาศ 

หมายเหตุ : คลื่นความถี่ย่าน VHF มีการตัดช่วงคลื่น 131–132 MHz ซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่ให้การสนับสนุนสถานีแม่ข่ายและลูก
ข่ายโทรคมนาคม เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงแก่ส านักงานสายการบิน 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2561) 
 

(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการขนส่งทางอากาศ 
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางอากาศ เพ่ือการป้องกันการรบกวนคลื่นความถ่ีที่

ใช้งาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลให้มีความรวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องคือ การพัฒนาวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System)  
เป็นการพัฒนาระบบสื่อสารของวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจที่มีแม่ข่ายให้บริการในลักษณะของการจัดกลุ่มเพ่ือให้
สื่อสารเฉพาะกลุ่มได้ มีคุณลักษณะส าคัญที่ พัฒนาจากวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบแอนะล็อก เช่น 
ความสามารถการส่งข้อความแบบสั้น และบันทึกเสียง และการเพ่ิมระบบระบุโดยท าการแจ้งเตือนแบบตาม
เวลาจริง เป็นต้น 
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2.3.3 กิจการสาธารณูปโภคและกิจการพลังงาน 
กิจการบริการสาธารณูปโภค หมายถึง กิจการที่มีการใช้คลื่นความถี่เพ่ือการด าเนินการที่ไม่เป็น 

เชิงพาณิชย์โดยเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานวิทยุคมนาคมส าหรับการรองรับกิจกรรมเพ่ือสาธารณะในการให้การบริการ
ระบบสาธารณูปโภค 

 
กิจการพลังงาน หมายถึง กิจการที่ว่าด้วยการก ากับดูแลพลังงานของประเทศให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความม่ันคง มีประมาณเพียงพอและทั่วถึง และมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการสาธารณูปโภค 
การใช้งานย่านความถี่ของกลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการสาธารณูปโภคในปัจจุบัน มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
 
การไฟฟ้านครหลวง 

ระบบวิทยุ ย่านความถี่ (MHz) Bandwidth (KHz) 
ระบบวิทยุ UHF 

(Trunked Radio System) 
A. 800 A. 25 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, (2560) และ ข้อมูลจาก
การสัมภาษณเ์ชิงลึก 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ระบบวิทยุ ย่านความถี่ (MHz) Bandwidth (KHz) 

ระบบวิทยุ HF 
A. 7.5410 
B. 7.96 
C. 8.4510 

A. 2.7 
B. 2.7 
C. 2.7 

ระบบวิทยุ SHF 
A. 5800 
B. 7200 

A. 20000 
B. 14000 

ระบบวิทยุ UHF 

A. 450.642 - 450.733 
B. 457.0250 - 460.1500 
C. 460.167 - 460.258 
D. 460.4750 - 475.3250 
E. 430 - 450 

A. 91 
B. 16 
C. 91 
D. 16 
E. 11 

ระบบวิทยุ VHF 

A. 156.025 - 157.425 
B. 161.500 - 162.025 
C. 163.2750 - 167.5250 
D. 171.2500 - 173.3750 

A. 16 
B. 16 
C. 16 
D. 16 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, (2560) และ ข้อมูลจาก
การสัมภาษณเ์ชิงลึก 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ระบบวิทยุ ย่านความถี่ (MHz) Bandwidth (KHz) 

ระบบวิทยุ MF A. 2.8200 A. 2.7 

ระบบวิทยุ UHF 

A. 401 - 405.9 
B. 406.2 - 410 
C. 413.7000 
D. 419.5000 
E. 445 - 450 
F. 1290 
G. 2200 
H. 2300 

A. 16 
B. 16 
C. 16 
D. 16 
E. 16 
F. 60 
G. 3500 
H. 7000 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, (2560) และ ข้อมูลจาก
การสัมภาษณเ์ชิงลึก 

 
การประปานครหลวง 

ระบบวิทยุ ย่านความถี่ (MHz) Bandwidth (KHz) 

ระบบวิทยุ VHF 
A. 80  
B. 87.2 
C. 163.3 – 164.6500 

A. 16 
B. 16 
C. 16 

ระบบวิทยุ UHF 

A. 320 – 323.9 
B. 381.5 – 386.5 
C. 405.7250 
D. 412.2250 

A. 16 
B. 16 
C. 16 
D. 16 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, (2560) และ ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม 
 

การประปาส่วนภูมิภาค  
ระบบวิทยุ ย่านความถี่ (MHz) Bandwidth (KHz) 

ระบบวิทยุ UHF A. 445.250 - 445.325 A. 25 
ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค, (2562) 
 

การใช้งานย่านความถี่ของกลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการสาธารณูปโภคจากการศึกษารวบรวม
ข้อมูล พบว่ายังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีการใช้คลื่นความถี่ในกิจการสาธารณูปโภค เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ส านักการจราจรและขนส่ง บริษัท วัชรพล จ ากัด (ไทยรัฐ) กรมทางหลวง บริษัท ประปา
บางปะกง จ ากัด เป็นต้น 

 
กลุ่มที่ 2: กลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการพลังงาน 
ตัวอย่างการใช้งานย่านความถี่ของกลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการพลังงานในปัจจุบัน ได้แก ่
 
บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
ระบบวิทยุ ย่านความถี่ (MHz) Bandwidth (KHz) ลักษณะการใช้งาน 

ระบบวิทยุ HF 
A. 3,785 
B. 4,595 

A. 2.7 
B. 2.7 

ติดต่อสื่อสารและประสานงาน 
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ระบบวิทยุ ย่านความถี่ (MHz) Bandwidth (KHz) ลักษณะการใช้งาน 
C. 6,455 
D. 7,835 

C. 2.7 
D. 2.7 

ระบบวิทยุ MF A. 376 A. 2.1 
ประเภทวิทยุช่วยการเดินอากาศ
ระบบ NDB 

ระบบวิทยุ VHF 

A. 123.5 
B. 129 
C. 156 
D. 168 
E. 243 

A. 6 
B. 6 
C. 16 
D. 16 
E. 16 

การค้นหาและช่วยเหลือ (Search 
and Rescue)  
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน 

ระบบวิทยุ UHF 

A. 380 – 399 
B. 452 - 458 
C. 451-458 
D. 406.250 

A. 12.5 
B. 16 
C. 16 
D. 16 

Digital Trunked Radio 
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน 
 

ที่มา: บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน), (2562) 
 
การใช้งานย่านความถี่ของกลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการพลังงานจากการศึกษารวบรวมข้อมูล 

พบว่ายังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีการใช้คลื่นความถี่ในกิจการพลังงานเช่น บริษัท สกาย คอมเมอเชี่ยว จ ากัด  
บริษัท มิตรผล ไบไอฟูเอล จ ากัด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นต้น 

 
(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการสาธารณูปโภคและ

กิจการพลังงานในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
กิจการสาธารณูปโภคเป็นกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ในหลายมิติของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น 
 การใช้ย่านความถ่ี UHF/VHF ส าหรับการประสานไฟฟ้าขัดข้อง รับ-จ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศ 

โครงการ Digital Radio และงานควบคุมและสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA/DMS) 
 การใช้งานย่านความถี่  SHF ส าหรับระบบสื่อสาร Microwave Radio ซึ่งใช้เป็น Backup ของ

ระบบสื่อสารหลักในพ้ืนที่ภาคกลาง 
 การใช้งานย่านความถี่ HF ส าหรับใช้เป็นระบบสื่อสารในสภาวะวิกฤต ระหว่างศูนย์ควบคุมการจ่าย

ไฟฟ้า 12 แห่ง กับศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้าส่วนกลาง 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า กิจการสาธารณูปโภคมีความ

ต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามคลื่นความถี่ที่จัดสรรให้ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ
ใช้งาน ด้วยเหตุผลดังนี้ 

 การใช้งานคลื่นความถี่ UHF/VHF เป็นระบบสื่อสารหลักส าหรับการติดต่อประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ ซึ่งในช่วงเวลาเร่งรีบที่มีการจ่ายไฟฟ้าสูง หรือ เวลาที่เกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง  
การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากช่องสัญญาณที่ได้รับมี
อย่างจ ากัด อีกท้ัง การเพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟ้า หรือ Sub-station ต่าง ๆ ก็ส่งผลให้ต้องมีการใช้งาน
คลื่นความถี่เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ ในขณะเดียวกัน การใช้คลื่น UHF ส าหรับ
งานควบคุมและสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA) ก็ยังจ าเป็นต้องใช้คลื่นความถี่อยู่
ส าหรับพ้ืนที่ที่ไม่สามารถวางโครงข่าย Fiber Optic ได้ ซึ่งคลื่นความถี่ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
เช่นเดียวกัน 
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ในด้านแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถ่ีในระยะ 5 ปีข้างหน้า จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า 
แนวโน้มการใช้งานคลื่นความถี่จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการให้บริการในระบบสาธารณูปโภคเป็นกิจการที่ต้องการ
ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอย่างสูง การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้นั้นสามารถ
น ามาพัฒนาการท างานได้ เช่น โครงการ Smart Meter/Smart Grid หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่ช่วย
ในการควบคุมการจ่ายไฟให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมไปถึงการส่งข้อมูลจากผู้ใช้งานมาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้อง
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บข้อมูล เป็นต้น โครงการเหล่านี้ส่งผลให้ต้องมีการใช้คลื่นความถี่เพ่ิมขึ้น โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีการขอคลื่น  UHF ช่วง 442.5125–443.5125 MHz และ 447.5125–448.5125 MHz 
Bandwidth ขนาด 2 MHz ส าหรับโครงการ Smart Grid โดยจะเป็นช่องความถี่ที่ การไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคใช้
ร่วมกัน 

 
ส าหรับกิจการพลังงาน ในปัจจุบันมีการน าคลื่นความถี่มาใช้งานในหลากหลายรูปแบบ เนื่องจาก

ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติงานทั้งในส่วนของในชายฝั่ง และนอกชายฝั่ง ส่งผลให้ต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นความถี่ที่หลากหลายและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ท าให้ความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้น แนวโน้มการใช้งานคลื่นความถี่จะยิ่งเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต
เนื่องจากโครงการใหม่ ๆ ที่ก าลังจะเกิดข้ึน 

 
(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการสาธารณูปโภคและกิจการพลังงาน 
Internet of Things (IoT) ก าลังจะมีบทบาทเป็นอย่างมากในอนาคตและสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณูปโภคและกิจการพลังงาน ซึ่งสามารถน ามาใช้กับ
โครงการต่าง ๆ ที่ก าลังเกิดขึ้น หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาและทดลอง เช่น โครงการ Smart Grid ที่มีการ
ด าเนินการอยู่ที่ จ.พัทยา อย่างไรก็ตาม คลื่นความถี่เฉพาะส าหรับใช้ในโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติ 
ทั้งนี้ แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคต จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับระบบ IoT อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั้น แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการพลังงานจะยิ่งเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต 
 

2.3.4 กิจการประจ าที่ 
กิจการประจ าที่ คือ กิจการที่ว่าด้วยการวางโครงข่ายเชื่อมโยง Point-to-point และ Point-to-

Multipoint ทั้งนี้ คลื่นความถี่ของกิจการประจ าที่มักจะเป็นคลื่นความถี่ที่ใช้เสริมการใช้งานกับระบบหลักใน
พ้ืนที่ที่ระบบหลักไปไม่ถึง 

 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
จากตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดย่านความถี่เพ่ือใช้ส าหรับการรับ–ส่ง

คลื่นวิทยุระหว่างจุดประจ าที่ ซึ่งก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ย่าน คลื่นความถ่ี (MHz) ประกาศ กทช. ที่เกี่ยวข้อง 
5 GHz 4400-5000 กทช. ผว. 106-2550 

6.7 GHz 6430-7110 กทช. ผว. 107-2550 
7.2 GHz 7110-7425 กทช. ผว. 108-2550 
7.5 GHz 7425-7725 กทช. ผว. 109-2550 
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ย่าน คลื่นความถ่ี (MHz) ประกาศ กทช. ที่เกี่ยวข้อง 
8 GHz 7725-8285 กทช. ผว. 110-2550 
11 GHz 10700-11700 กทช. ผว. 111-2550 
15 GHz 14500-15350 กทช. ผว. 112-2550 
18 GHz 17700-19700 กทช. ผว. 113-2550 
23 GHz 21200-23600 กทช. ผว. 114-2550 
80 GHz 71000-76000/81000-86000 กสทช. ผว. 301-2558 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, (2560) 
 
นอกจากนี้ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่านความถ่ี 5 GHz ซ่ึงเดิมถูกก าหนดให้ใชส้ าหรับ

อุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับอนุญาตวิทยุคมนาคมเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการสื่อสารที่หลากหลาย แต่เนื่องจาก ส านักงาน กสทช. ได้รับทราบความต้องการ
ของผู้ประกอบการที่แสดงความสนใจในการน าย่านความที่ดังกล่าวมาให้บริการอินเทอร์เน็ตในลักษณะ Point-
to-Point หรือ Point-to-Multipoint ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่ห่างไกล ได้มีโอกาสใน 
การเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยก าหนดการใช้คลื่นความถี่ และก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก 
ส าหรับบริการอินเทอร์เน็ตในลักษณะแบบจุดสู่จุด (Point-to-Point) และแบบจุดสู่หลาย ๆ จุด (Point-to-
Multipoint) ดังนี้ 
 

คลื่นความถ่ี ก าลังส่ง e.i.r.p. การใช้งาน 
5.725–5.850 GHz 1 W ภายนอกอาคาร 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, (2560) 
 

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลของกิจการประจ าที่ ตัวอย่างการใช้งานย่านความถี่ของกลุ่มผู้ถือครอง
คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ในปัจจุบัน ได้แก่ 

 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

ระบบวิทยุ ย่านความถี่ (MHz) Bandwidth (KHz) 
ระบบวิทยุ UHF A. 2400 A. 4000 

ระบบวิทยุ SHF 
 

A. 3625 – 4200  
B. 5850 – 6425 
C. 7200 
D. 8000 
E. 11000 
F. 13000 
G. 15000 
H. 18000 
I. 23000 

A. 3072 
B. 3072 
C. 7000 
D. 29650 
E. 40000 
F. 28000 
G. 14000 
H. 27500 
I. 28000 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, (2560) 
 

ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ เช่น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไบโอ 
แนชเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จ ากัด กองทัพบก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า เป็นต้น 
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(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ
ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ในปัจจุบันมีความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการประจ าที่ โดยการให้บริการในกิจการประจ าที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง 
แต่อยู่ในลักษณะของสายสัญญาณหลักในการเชื่อมโยงระหว่างสถานีข่าย (Backbone) แล้วจึงให้ผู้ที่ต้องการใช้
บริการน าอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเชื่อมต่อสัญญาณจากทางผู้ให้บริการ ส าหรับแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
ในส่วนของความถ่ีช่วงต่ ากว่า 15 GHz จะมีแนวโน้มลดลงในระยะ 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากความต้องการบิทเรท
ที่สูงขึ้นของภาคธุรกิจ แต่ความถี่ช่วงสูงกว่า 15 GHz จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในระยะ 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากช่วง
ความถี่ที่สูงสามารถส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูงได้ ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการส่งผ่านข้อมูลที่มี
ความรวดเร็วเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ที่เพ่ิมขึ้นจากความถี่ช่วงสูงกว่า 15 GHz จะ
มากกว่าแนวโน้มความถี่ที่ลดลงจากความถี่ช่วงต่ ากว่า 15 GHz ท าให้โดยภาพรวมแล้ว ในอีก 5 ปีข้างหน้า 
กิจการประจ าที่จะมีแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจาก 5 ปีข้างหน้า 
ความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการประจ าที่อาจจะลดลงหรือคงตัวได้เนื่องจากการเข้ามาของระบบไฟ
เบอร์ท่ีครอบคลุมมากขึ้น 

 
(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการประจ าที ่
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีใหม่ส าหรับกิจการประจ าที่ อาทิ การใช้ Laser-link หรือ การใช้

งานคลื่นความถี่ย่าน E-band (71-76/81-86 GHz) แต่การที่จะน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาให้บริการจริงยังไม่
สามารถท าได้ เนื่องจาก ยังประสบปัญหาบางประการอยู่ เช่น เทคโนโลยี Laser-link ถึงแม้ว่าจะเป็นการ
สื่อสารความเร็วสูง แต่ใช้งานได้ในระยะทางที่ค่อนข้างสั้นและได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมได้ง่าย  
เป็นต้น 
 

จากขอบเขตการด าเนินงานในข้อก าหนดการจ้างงาน (TOR) ก าหนดรายละเอียดของกิจการย่อยใน
กิจการวิทยุคมนาคมไว้ 5 กิจการ ได้แก่ กิจการภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ กิจการขนส่งและโลจิสติกส์ กิจการพลังงาน กิจการบริการสาธารณูปโภค (ทางที่ปรึกษาฯ 
น าเสนอการวิเคราะห์กิจการพลังงาน และกิจการบริการสาธารณูปโภค โดยรวม 2 กิจการเข้าด้วยกัน และ
เปลี่ยนชื่อกิจการเป็นกิจการสาธารณูปโภคและกิจการพลังงาน) และกิจการประจ าที่ ทั้งนี้ จากการทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสาร แบบรายงาน และงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความต้องการใช้คลื่นความถี่  
ที่ปรึกษาฯ พบว่ายังมีอีก 4 กิจการย่อยในกิจการวิทยุคมนาคมที่มีความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและ/
หรือมีแนวโน้มในอนาคตที่อาจจะปรับเปลี่ยนการถือครองคลื่นความถี่ ได้แก่ กิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความ
มั่นคงของรัฐ กิจการวิทยุสื่อสาร กิจการอุตุนิยมวิทยา และกิจการดาราศาสตร์วิทยุ ทางที่ปรึกษาฯ จึงศึกษา
กิจการดังกล่าวเพ่ิมเติมเพ่ือให้การศึกษาในครั้งนี้ครอบคลุมภาพรวมทั้งหมดของกิจการวิทยุคมนาคม โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
2.3.5 กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความม่ันคงของรัฐ 
กิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความมั่นคงของรัฐ หมายถึง กิจการที่ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับการรักษา

ความมั่นคงของรัฐทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ ในภารกิจ เช่น การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์  
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พระบรมวงศานุวงศ์ และรักษาความปลอดภัยของบุคคลส าคัญของประเทศ การป้องกันประเทศ  การรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาความม่ันคงของรัฐ เป็นต้น 

 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
ผู้ถือครองคลื่นความถี่หลักในกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความมั่นคงของรัฐ  ได้แก่ กองทัพบก 

กองทัพอากาศ กองทัพเรือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง โดยรายละเอียดของย่านความถ่ีที่
ถือครองในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2.8 หน่วยงานและย่านคลื่นความถี่ของกลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ 
ในกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความม่ันคงของรัฐเป็นจ านวนมาก 

หน่วยงาน 
คลื่นความถี่ 

วิทยุกระจายเสียง
ระบบ FM 

วิทยุกระจายเสียง
ระบบ AM 

HF LF MF SHF UHF VHF 

กองทัพบก √ √ √ √ √ √ √ √ 
กองทัพอากาศ √ √ √ √ √ √ √ √ 

กองทัพเรือ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ √ √ √ √ √ √ √ √ 

กรมการปกครอง   √   √ √ √ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, (2560) 
 

ทั้งนี้ การใช้งานย่านความถี่ของกลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความมั่นคงของ
รัฐ ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ อีก เช่น ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการ
ร้ายสากล กรมอุทกศาสตร์ กรมปศุสัตว์ และ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
เป็นต้น 
 

(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ
ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

การใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความมั่นคงของรัฐเป็นภารกิจที่ต้องให้ความส าคัญ 
เนื่องจากเป็นกิจการที่ต้องด าเนินการในภาวะไม่ปกติ หรือ สถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศ ดังนั้น การมีคลื่น
ความถี่ที่เพียงพอและสามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่มีอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุด 
จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ในปัจจุบันมีความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความมั่นคงของรัฐ โดยที่ 

1) ในสภาวะปกติ ช่องความถี่ส าหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความมั่นคงของรัฐมีความเพียงพอ
ส าหรับการใช้งานในพันธกิจของกรมการปกครองและกองทัพไทยแต่มีความหนาแน่นของการใช้คลื่นความถี่
มาก อย่างไรก็ตาม ส าหรับส านักงานต ารวจแห่งชาติถึงแม้จะเป็นสภาวะปกติ คลื่นความถี่ที่ถือครองอยู่ไม่มี
ความเพียงพอกับพันธกิจที่มีอยู่ของหน่วยงาน เนื่องจากการติดต่อสื่อสารของสถานีต ารวจในกรุงเทพฯ ใช้
ความถี่ร่วมกัน ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจและสถานีต้นสังกัด 

2) ในสภาวะไม่ปกติ คลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากการใช้งานใน
ระบบแอนะล็อกยังก่อให้เกิดปัญหาบางประการ เช่น ปัญหาคลื่นรบกวนจากช่วงความถ่ีที่ทับซ้อนกัน รวมไปถึง
การจ ากัดการใช้งาน ยิ่งไปกว่านั้น การสื่อสารความเร็วต่ า ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ได้
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อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน การใช้งาน
คลื่นความถี่ในระบบแอนะล็อก จะก่อให้เกิดการรบกวนได้ง่าย เนื่องจากไม่มีการเข้ารหัสในการสื่อสารท าให้
ก่อให้เกิดปัญหาตามมา อาทิ การดักฟัง การปลอมตัวตน เป็นต้น ช่องสัญญาณสื่อสารที่น้อยกว่าระบบดิจิทัล
รวมไปถึงช่วงสัญญาณที่มีการทับซ้อนกันท าให้การติดต่อสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 
อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพ่ือสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ซึ่งจะท าให้มีการเปลี่ยนจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด 
ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารในระบบ Trunked Radio ด้วยเทคโนโลยี TETRA ที่เป็นวิธีการสื่อสารรูปแบบ 
Narrow-Banding นั้นมีช่องสัญญาณในการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 

 
ส าหรับแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในส่วนของกองทัพไทยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากทฤษฎีการรบสมัยใหม่ (NCW/NCO) 
ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการรับส่งข้อมูลที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากกองทัพต้องการให้ทุกหน่วยที่กระจายกันอยู่ได้
เห็นภาพสถานการณ์เดียวกันได้ทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้กองทัพจ าเป็นต้องใช้ความถี่ในย่านที่สูงขึ้นในการรับส่ง
ข้อมูล และมีพ้ืนที่ที่กว้างขึ้นที่จะต้องการใช้คลื่นความถี่เฉพาะในลักษณะเครือข่ายขนาดใหญ่  ทั้งในการ
ปฏิบัติการและการฝึก ส าหรับส านักงานต ารวจแห่งชาติจะมีการใช้คลื่นความถี่ในย่าน VHF/FM ในสถานะ 
Standby มากขึ้น โดยที่จะมีการเปลี่ยนมาใช้ Broadband PPDR มากขึ้น ท าให้มีความต้องการคลื่นความถี่
เพ่ิมข้ึน ส าหรับกรมการปกครองในอนาคตจะมีความต้องการใช้คลื่นความถี่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากความหนาแน่นใน
การใช้งานมเีพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความม่ันคง 

ของรัฐ 
ระบบ PS-LTE (Public Safety + Long Term Evolution (4G)) ของเทคโนโลยี Broadband PPDR 

ที่ใช้กับวิทยุสื่อสารดิจิทัลก าลังเข้ามามีบทบาทในกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความมั่นคงของรัฐ เนื่องจาก เป็น
เทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูง สามารถส่งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงสามารถรองรับการใช้งาน
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงได้ โดยที่ผ่านมาได้มีการน ามาใช้งานจริงในเหตุการณ์ส าคัญ 
อาทิ งาน Bike อุ่นไอรัก ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ าหลวง รวมไปถึงเหตุการณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมทาง
การเมือง ซึ่งข้อดีของการใช้ระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล คือ ความสามารถในการสื่อสารและรายงานสถานการณ์ได้
หลากหลายรูปแบบ ท าให้ผู้บังคับบัญชาสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจและปรับเปลี่ยน
ยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ซึ่งต่างจากการสื่อสารในเทคโนโลยี TETRA ที่เป็นการสื่อสาร
ความเร็วต่ า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนไปใช้ระบบ PS-LTE ของเทคโนโลยี  Broadband PPDR ที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าจ าเป็นต้องลงทุนสร้าง Cell Site ใหม่ทั้งหมด รวมไปถึงการจัดซื้อเครื่องลูกข่ายซึ่งต้องใช้
งบประมาณเป็นจ านวนมาก 

 
2.3.6 กิจการวิทยุส่ือสาร 
กิจการวิทยุสื่อสาร หมายถึง กิจการที่ว่าด้วยการส่งหรือการรับเครื่องหมายสัญญาณ ตัวหนังสือ 

ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยใช้คลื่นวิทยุ 
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(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
(1.1) กิจการวิทยุส่ือสารของภาครัฐ 
ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ถือครองคลื่นความถี่ส าหรับกิจการวิทยุสื่อสารของภาครัฐมากที่สุดคือ 

กรมการปกครอง โดยมีรายละเอียดของย่านความถี่ที่กรมการปกครองถือครองในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
 

ระบบวิทยุ ย่านความถี่ (MHz) Bandwidth (KHz) 
ระบบวิทยุ VHF/FM 
(ระบบสื่อสารท่ัวไป) 

A. 136 - 174 A. 16 

ระบบวิทยุ UHF 
(Trunked Radio System) 

A. 800 A. 25 

 
ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานของภาครัฐที่มีการใช้งานวิทยุสื่อสาร เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักข่าว

กรองแห่งชาติ และการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 
(1.2) กิจการวิทยุส่ือสารของภาคเอกชนหรือภาคประชาชน 
ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ถือ

ครองคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสื่อสารของภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเพ่ือให้บริการ คือ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และ 2) กลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสื่อสารของภาคเอกชนหรือภาค
ประชาชนเพื่อใช้งานเอง 

 
(1.2.1) ผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุส่ือสารของภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเพื่อให้บริการ 
 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

ระบบวิทยุ ย่านความถี่ (MHz) Bandwidth (KHz) 

ระบบวิทยุ HF 

A. 4 
B. 6 
C. 8 
D. 12-13 
E. 16-17 
F. 22 
G. 26 
H. 27 

A. 2.7 
B. 2.7 
C. 2.7 
D. 2.7 
E. 2.7 
F. 2.7 
G. 16 
H. 16 

ระบบวิทยุ MF 
A. 0.5180 
B. 2 - 3 

A. 0.304 
B. 2.7 

ระบบวิทยุ VHF A. 138 – 173 A. 16 

ระบบวิทยุ UHF 

A. 335.2750 – 338.6 
B. 347.5250 – 348.4250 
C. 355.2750 – 358.9250 
D. 406.2 – 410  
E. 412 
F. 421.8 – 422.7875  
G. 433 – 435  
H. 450.2500 – 450.5000 

A. 16 
B. 16 
C. 16 
D. 16 
E. 16 
F. 8 
G. 8 
H. 16 
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ระบบวิทยุ ย่านความถี่ (MHz) Bandwidth (KHz) 
I. 454 – 470 
J. 800 
K. 880 – 890 
L. 1722.6 – 1747.9 
M. 1817.6 – 1842.9 
N. 1855.5 – 1880 

I. 16 
J. 25 
K. 10000 
L. 25300 
M. 25300 
N. 24500 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, (2560) 
 

(1.2.2) กลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสื่อสารของภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเพื่อ
ใช้งานเอง 

การใช้งานย่านความถี่ของกลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสื่อสารของภาคเอกชนหรือภาค
ประชาชน เป็นวิธีสื่อสารหลักในการประสานงานระหว่างส่วนควบคุมไปถึงผู้ประสานงาน โดยภาคเอกชนหรือภาค
ประชาชนที่มีการใช้งานวิทยุสื่อสารของภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเพ่ือใช้งานเอง เช่น บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด บริษัท วัชรพล จ ากัด (ไทยรัฐ) บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) เป็นต้น 
 

(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ
ต้องการถอืครองคลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า กิจการวิทยุสื่อสารมีความต้องการใช้
คลื่นความถี่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยที่การใช้งานวิทยุสื่อสารในระบบ UHF 
และ VHF ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารพ้ืนฐานในหลากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ยังมีจ านวนคลื่นความถี่
ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส าหรับการใช้งานในย่านความถี่ UHF (Trunked Radio) นั้น ถึงแม้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลท าให้การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี TETRA มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม แต่ในบาง
พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นในการใช้งานสูง คลื่นที่ได้รับการจัดสรรในปัจจุบันอาจจะยังไม่เพียงพอในการใช้งาน 
เนื่องจากปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนและปัญหาคลื่นรบกวน ในขณะที่การสื่อสารในระบบ VHF ในปัจจุบันก็มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจากการท า Narrow-Banding ท าให้ได้ Bandwidth เพ่ิมมากขึ้นท าให้ลดความหนาแน่นลง 
อย่างไรก็ตาม ถ้าได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่าน VHF เพ่ิมขึ้นจากที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารมากข้ึน อีกท้ัง แนวโน้มการใช้ระบบวิทยุสื่อสารที่มากขึ้น ส่งผลโดยตรงท าให้
หน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการใช้คลื่นมากข้ึนตามไปด้วย 

 
(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการวิทยุสื่อสาร 
ส าหรับเทคโนโลยีใหม่ของกิจการวิทยุสื่อสาร ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็ตาม คงเป็นการท าให้

ประสิทธิภาพในการสื่อสารภายใต้การใช้คลื่นความถี่เดิมเพ่ิมสูงขึ้น เหมือนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบ
แอนะล็อก เป็นระบบดิจิทัล ทั้งนี้ เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ผลิตยุติการผลิตอุปกรณ์
รุ่นเก่าที่ใช้เทคโนโลยีเดิม ท าให้ผู้บริโภคต้องเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม 
อุปกรณ์เก่าที่ยังสามารถใช้การได้อยู่ก็ยังมีประโยชน์ในการใช้ติดต่อสื่อสาร ดังนั้น คลื่นความถี่ส าหรับอุปกรณ์
เหล่านี้ก็ควรที่จะได้รับการจัดสรรเอาไว้เหมือนเดิม แล้วจึงพิจารณาการจัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือใช้กับเทคโนโลยี
ใหม่ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระบบ PS-LTE (Public Safety + Long Term Evolution (4G)) ของเทคโนโลยี 
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Broadband – PPDR เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะมีผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่
ในกิจการวิทยุสื่อสาร 
 

2.3.7 กิจการอุตุนิยมวิทยา 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
ในปัจจุบัน กิจการอุตุนิยมวิทยา มีการใช้ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Satellite) ซ่ึงเป็น

ดาวเทียมที่ใช้เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ เช่น ข่าวสารพายุ อุณหภูมิ และสภาพทางภูมิอากาศ  
ต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์ส าหรับประกาศเตือนภัยพิบัติต่าง ๆ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานี้ 
จะให้ข้อมูลด้วยภาพถ่ายเรดาร์ และภาพถ่ายอินฟราเรดส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวง
แรกของโลกคือ ดาวเทียม Essa 1 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกส่งขึ้นไปโคจรในอวกาศเมื่อปี พ.ศ. 2509 
ดาวเทียมชนิดนี้ได้แก่ดาวเทียม GMS-5 และดาวเทียม GOES-10 เป็นของประเทศญี่ปุ่น ส่วนดาวเทียม NOAA 
เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกา และดาวเทียม FY-2 ของประเทศจีน 

 
ส าหรับเครื่องเรดาร์ที่ ใช้ในกิจการของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือเรดาร์ตรวจอากาศ ในปัจจุบัน 

ประกอบด้วย 3 ชนิด คือ 
(1.1) เรดาร์ตรวจอากาศ X-band (6,200 - 10,900 MHz) เป็นเรดาร์ขนาดเล็ก เหมาะส าหรับใช้

ตรวจวัดฝนก าลังอ่อนถึงก าลังปานกลาง รัศมีท าการ100 กม. และรัศมีหวังผล 60 กม. 
เนื่องจากเป็นเรดาร์ขนาดเล็ก มีความยาวคลื่นสั้น เมื่อกระทบเป้าจะมีการสูญเสียพลังงาน
เนื่องจากเป้ามากท าให้เป้าของฝนที่ตรวจได้จากจอเรดาร์มีขนาดและรูปร่างผิดจากความเป็น
จริงไปมาก 

(1.2) เรดาร์ตรวจอากาศ C-band (3,900 - 6,200 MHz) เป็นเรดาร์ขนาดปานกลาง เหมาะส าหรับ
ใช้ตรวจวัดฝนก าลังปานกลางถึงก าลังแรง รัศมีท าการ 450 กม. และรัศมีหวังผล 230 กม. 
เนื่องจากเป็นเรดาร์ขนาดปานกลาง เมื่อกระทบเป้าจะมีการสูญเสียพลังงาน ท าให้เป้าของฝนที่
ตรวจได้จากจอเรดาร์มีขนาดและรูปร่างผิดจากความเป็นจริงไปบ้าง มีราคาแพงกว่าและค่า
บ ารุงรักษามากกว่าเรดาร์ X-band 

(1.3) เรดาร์ตรวจอากาศ S-band (1,550 - 3,900 MHz) เป็นเรดาร์ขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับใช้
ตรวจวัดฝนก าลังแรงถึงก าลังแรงมาก รัศมีท าการ 550 กม. และรัศมีหวังผล 230 กม. เนื่องจาก
เป็นเรดาร์ขนาดใหญ่เมื่อกระทบเป้าจะไม่มีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากเป้าเลย ท าให้เป้าของ
ฝนที่ตรวจได้จากจอเรดาร์มีขนาดและรูปร่างผิดจากความเป็นจริงน้อยมากหรือไม่ผิดเลย เป็น
เรดาร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีราคาแพงกว่า และค่าบ ารุงรักษามากกว่าเรดาร์ C-band 
และ X-band  

 
โดยที่ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการอุตุนิยมวิทยา มี

รายละเอียดของคลื่นความถี่ท่ีใช้ในปัจจุบัน ตามตารางท่ี 2-9 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.9 การใช้งานคลื่นความถี่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ล าดับที ่ ชื่อระบบที่ใช้งาน ย่านคลื่นความถี่ Bandwidth ก าลังส่ง สถานที่ใช้งาน 

1 เรดาร์ตรวจวัดคลื่นในทะเลและการเตือนภัยจากพายุลม
แรงหรือคลื่นพายุพัดชายฝั่ง 

4372.00–4397.00 KHz 25 kHz 40 W 1. หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต 
2. อนุสรณ์สถานสึนามิ จ.พังงา 

13922.00–13997.00 KHz 75 kHz 40 W 1. สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสมยุ จ.สุราษฎร์ธานี 
2. สถานีหาดทุ่งใส จ.นครศรีธรรมราช 
3. สถานีหาดแม่ร าพึง จ.ระยอง 
4. สถานีหาดพลา จ.ระยอง 

2 เครื่องวิทยุหยั่งอากาศยา่น 403 MHz 400.15–406 MHz 20 kHz 0.3 W 1. สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (บางนา) 
2. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎรธ์านี 
3. สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ 
4. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 
5. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธานี 
6. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา 
7. สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุร ี

3 เครื่องวิทยุหยั่งอากาศยา่น 1680 MHz 1668.6-1689.8 MHz 20 kHz 0.2 W 
(Vaisala) 

1. ศูนย์อุตุนิยมวยิาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 
2. สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (บางนา) 

0.3 W 
(iMet-2-Bl) 

1. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธานี 
2. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา 
3. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ภูเก็ต 

4 เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ  
ระบบตรวจวินต์เชยีร์ (LLWAS) 

455-465 MHz 12.5 kHz 1 W 1. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
2. ท่าอากาศยานหาดใหญ ่
3. ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ 
4. ท่าอากาศยานเชียงราย 
5. ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
6.ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี 
7. ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 
8. ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
9. ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
10. ตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ (บางนา) 
11. ท่าอากาศยานขอนแก่น 
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ล าดับที ่ ชื่อระบบที่ใช้งาน ย่านคลื่นความถี่ Bandwidth ก าลังส่ง สถานที่ใช้งาน 
5 เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ที่รับมา 

ในรายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิ เรดาร์ และ
เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ* 

163/170 MHz 12.5 kHz 5 W 1. ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ก.พ. 2561) 
2. ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (ก.พ. 2561) 
3. สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) (ธ.ค. 2560) 
4. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา (ต.ค. 2555) 
5. สถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง (ต.ค. 2555) 
6. ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธาน ี(ต.ค. 2555) 
7. ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี (ต.ค. 2554) 
8. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (ต.ค. 2554) 
9. ท่าอากาศยานนราธวิาส (ส.ค. 2556) 
10. ท่าอากาศยานหัวหิน (ส.ค. 2556) 
11. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ส.ค. 2556) 
12. สถานีอุตุนิยมวิทยาสมยุ (เม.ย. 2552) 
13. สถานีเรดาร์ตรวจฝนพิษณุโลก (ก.ค. 2555) 
14. สถานีอุตุนิยมวิทยาชยันาท (ก.ค. 2555) 
15. สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (บางนา) (พ.ย. 2557) 
16. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธาน ี(พ.ย. 2557) 
17. สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ ์(พ.ย. 2557) 
18. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (พ.ย. 2557) 
19. ท่าอากาศยานสกลนคร (ก.ค. 2558) 
20. ท่าอากาศยานชุมพร (ก.ค. 2558) 
21. ท่าอากาศยานนครพนม (ก.ค. 2558) 
22. ท่าอากาศยานนราธิวาส (มี.ค. 2557) 
23. สถานีหอเรดาร์สกลนคร (มี.ค. 2557) 
24. สถานีเรดาร์ท่าอากาศยานระนอง (ส.ค. 2557) 
25. ท่าอากาศยานเลย (ส.ค. 2557) 
26. สถานีเรดาร์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง จ.อุบลราชธานี (ส.ค. 2557) 
27. สถานีเรดาร์เชียงราย (ส.ค. 2557) 
28. สถานีเรดาร์สมุทรสงคราม (ย้ายมาจากดอนเมือง) (ส.ค. 2557) 
29. สถานีเรดาร์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแกน่ (ส.ค. 2557) 
30. สถานีอุตุนิยมวิทยานา่น (ก.พ. 2559) 
31. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธาน ี(ก.พ. 2559) 
32. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (ต.ค. 2559) 
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ล าดับที ่ ชื่อระบบที่ใช้งาน ย่านคลื่นความถี่ Bandwidth ก าลังส่ง สถานที่ใช้งาน 
33. สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (ต.ค. 2559) 
34. สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (บางนา) (ต.ค. 2559) 
35. ท่าอากาศยานกระบี่ (ธ.ค. 2552) 

60 W 1. สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) (ธ.ค. 2560) 
2. สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุย (เม.ย. 2552) 
3. สถานีเรดาร์ตรวจฝนพิษณุโลก (ก.ค. 2555) 
4. สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (ก.ค. 2555) 
5. ท่าอากาศยานนราธวิาส (มี.ค. 2557) 
6. สถานีหอเรดาร์สกลนคร (มี.ค. 2557) 
7. สถานีเรดาร์สมุทรสงคราม (ย้ายมาจากดอนเมือง) (ส.ค. 2557) 
8. สถานีเรดาร์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น (ส.ค. 2557) 
9. สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน (ก.พ. 2559) 
10. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธาน ี(ก.พ. 2559) 
11. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (ต.ค. 2559) 
12. สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (ต.ค. 2559) 
13. สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (บางนา) (ต.ค. 2559) 

1 W 1. ท่าอากาศยานดอนเมือง (พ.ย. 2560) 
6 เรดาร์ตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่าง ๆ  

(Radar Wind Profilers) 
1290 MHz 2 MHz 1200 W 1. ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ 

7 ระบบรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา FY-2E 1698.5-1783.5 MHz 85 MHz - 1. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา (บางนา) อาคาร 50 ปี 
8 ระบบรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

Polar Orbit 
1683-1698 MHz 15 MHz - 1. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา (บางนา) อาคาร 50 ป ี
7750-8500 MHz 750 MHz - 1. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา (บางนา) อาคาร 50 ปี 

9 ระบบรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  
JCSAT (JCSAT 2A และ JCSAT 28)  
ส าหรับ Himawari Cast 

4148 MHz  
(3700-4200 MHz) 

500 MHz - 1. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา (บางนา) อาคาร 50 ป ี

10 ระบบรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
AsiaSat-4 ส าหรับ CMA Cast 

3840 MHz  
(3700-4200 MHz) 

500 MHz - 1. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา (บางนา) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 ระบบส่งสัญญาณดาวเทียม Thaicom-5 6185 MHz  
(6166.985-6170 MHz) 

3015 kHz 60 W 1. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา (บางนา) อาคารกองสื่อสาร 

3960 MHz  
(3941.985-3945 MHz) 

3015 kHz - 1. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา (บางนา) อาคารกองสื่อสาร 
2. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา (บางนา) 
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ล าดับที ่ ชื่อระบบที่ใช้งาน ย่านคลื่นความถี่ Bandwidth ก าลังส่ง สถานที่ใช้งาน 
3. สถานีวิทยกุระจายเสียงกรมอุตุนยิมวทิยา จ.พิษณุโลก 
4. สถานีวิทยกุระจายเสียงกรมอุตุนยิมวทิยา จ.นครราชสีมา 
5. สถานีวิทยกุระจายเสียงกรมอุตุนยิมวทิยา จ.ระยอง 
6. สถานีวิทยกุระจายเสียงกรมอุตุนยิมวทิยา จ.ชุมพร 
7. สถานีวิทยกุระจายเสียงกรมอุตุนยิมวทิยา จ.ภูเก็ต 

12 ระบบเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ 
โทรส าเนา กรมอุตุนยิมวิทยา (บางปลา) (Radiofax) 

7395 kHz  2.7 kHz 10 kW 1. สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (บางปลา) 
17520 kHz  2.7 kHz 10 kW 1. สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (บางปลา) 

13 ระบบเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ 
เพื่อการเดินเรือกรมอุตุนิยมวิทยา  
(Broadcast for Shipping) 

6765.1 kHz  2.7 kHz 10 kW 1. สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (บางปลา) 
8743 kHz  2.7 kHz 10 kW 1. สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (บางปลา) 

14 ระบบเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ 
เพื่อการบินกรมอุตุนิยมวิทยา (Volmet) 

2965 kHz  2.7 kHz 10 kW 1. สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (บางปลา) 
6676 kHz  2.7 kHz 10 kW 1. สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (บางปลา) 
11387 kHz  2.7 kHz 10 kW 1. สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (บางปลา) 

15 เครื่องรับวิทยุเพื่อตรวจสอบการกระจายข่าวอากาศกรม
อุตุนิยมวิทยา (บางปลา) –IC-R75 

2965-17520 kHz  - - 1. สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (บางปลา) 

16 เครื่องรับวิทยุเพื่อตรวจสอบการกระจายข่าวอากาศกรม
อุตุนิยมวิทยา (บางนา) –PALSTAR R30A 

2965-17520 kHz  - - 1. ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ กองสื่อสาร กรม
อุตุนิยมวิทยา (บางนา) 

17 การเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างหอ้งส่งกับ 
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง  
(Studio Transmitter Link)  
ย่านความถี่ 300-320.1 MHz 

302.1 MHz 15 kHz 10 W 1. สถานีวิทยกุระจายเสียง AM กรมอุตนุิยมวิทยา (บางนา) 
302.35 MHz 15 kHz 10 W 1. สถานีวิทยกุระจายเสียง AM กรมอุตนุิยมวิทยา (บางนา) 
302.15 MHz 15 kHz 10 W 1. สถานีวิทยกุระจายเสียง FM กรมอุตนุิยมวิทยา จ.ภูเก็ต 
302.1 MHz และ  
302.35 MHz 

15 kHz - 1. สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ AM กรมอุตุนยิมวิทยา (บางปลา) 

302.15 MHz 15 kHz - 1. สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง FM กรมอุตุนิยมวิทยา จ.ภูเก็ต (บริเวณเขาโต๊ะแซะ) 
18 เรดาร์ตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ยา่น S-Band 2720 MHz  

(2700-3000 MHz) 
5 MHz 850 kW 1. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

2720 MHz  
(2700-3000 MHz) 

5 MHz 550 kW 1. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหวัหิน 

19 เรดาร์ตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาย่าน X-Band 9980 MHz 5 MHz 200 kW 1. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศแม่ฮ่องสอน 
9620 MHz 5 MHz 200 kW 1. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศระนอง 
97580 MHz 5 MHz 200 kW 1. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศตรัง 
9440 MHz 2.5 MHz 75 W 1. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ X-Band 
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ล าดับที ่ ชื่อระบบที่ใช้งาน ย่านคลื่นความถี่ Bandwidth ก าลังส่ง สถานที่ใช้งาน 
20 เรดาร์ตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาย่าน C-Band 5600-5650 MHz 5 MHz 400 kW 1. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสุรินทร์ 

2. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ จ.สงขลา 
5600-5650 MHz 5 MHz 350 kW 1. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสุราษฎร์ธานี 

2. สถานีเรดาร์สมุทรสงคราม (ย้ายมาจากดอนเมือง) 
3. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่น 
4. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสกลนคร 
5. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศนราธวิาส 
6. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศอุบลราชธานี 
7. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงราย 
8. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศชุมพร 
9. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศล าพูน 
10. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสมุย 
11. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก 
12. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศชัยนาท 
13. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ 
14. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศน่าน 

5600-5650 MHz 5 MHz 250 kW 1. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ 
2. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ต 
3. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศกระบี่ 
4. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศนครนายก 
5. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศระยอง 
6. สถานีเรดาณ์ตรวจอากาศวิเชียรบุร ี

5600-5650 MHz 2.5 MHz 200 kW 1. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ C-Band 
* เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ย่าน 163/170 MHz ที่รับมาในรายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ เรดาร์ และเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ จะอ้างอิงตามปีท่ีได้ใบอนญุาตเดิม จาก ส านักงาน กสทช. 
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
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(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ
ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า คลื่นความถี่ส าหรับกิจการอุตุนิยมวิทยา มีผู้ถือครองคลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการนี้ คือ บริษัท ไทยคม จ ากัด แต่ได้มีการปล่อยเช่าสัญญาณให้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือใช้ในกิจการ
อุตุนิยมวิทยา เช่น เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบตรวจวินด์เชียร์ (LLWAS) เรดาห์ตรวจวัดลมชั้นบน
ระดับต่าง ๆ (Radar Wind Profilers) และสถานีเรดาห์ตรวจอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เป็นต้น 

 
ส าหรับความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ในระยะ 5 ปี

ข้างหน้า จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า กิจการอุตุนิยมวิทยามีความต้องการ
ใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและมีความเพียงพอ อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่เพ่ิมขึ้นใน
อนาคต เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่ย่านต่ ากว่า L-Band จะมีความต้องการเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งใน
ปัจจุบันมีประเด็นปัญหาการรบกวนการใช้งานในย่าน 5650 MHz ซึ่งเป็นเทคโนโลยี C band นอกจากนั้น ใน
ปัจจุบันมีสนามบินสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียว ที่ได้มีการติดตั้งระบบเรดาห์ตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่าง ๆ 
(Radar Wind Profilers) จากสนามบินทั้งหมด 36 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนี้สามารถลด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศ ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยามีแผนที่จะติดตั้งระบบเรดาห์ตรวจวัดลมชั้น
บนระดับต่าง ๆ (Radar Wind Profilers) ให้แก่สนามบินทั่วประเทศไทย รวมทั้ง กรมอุตุนิยมวิทยามีความ
ต้องการรับสัญญาณดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยาจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการ
พยากรณ์อากาศในประเทศด้วย 

 
(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการอุตุนิยมวิทยา 
เทคโนโลยีใหม่ที่จะถูกน ามาใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยุ คือ เทคโนโลยี Digital Video Broadcasting 

Satellite System (DVB-S) ที่เป็นเทคโนโลยีการติดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมบนเรือ 
 

2.3.8 กิจการดาราศาสตร์วิทยุ 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ 
จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการนี้คือ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยสถานะปัจจุบันของกิจการนี้มีความต้องการใช้คลื่น
ความถี่เพ่ือรับสัญญาณจากภายนอกโลก เนื่องจากในปัจจุบันโครงการที่เก่ียวข้องกับกิจการดาราศาสตร์วิทยุเป็น
โครงการที่ใช้ส าหรับรับคลื่นความถี่จากอวกาศเพียงอย่างเดียว เช่น โครงการสร้างจานดาวเทียมขนาด 40 
เมตร เพ่ือตรวจจับคลื่นความถี่จากวัตถุในอวกาศ โครงการสร้างจานดาวเทียมขนาด 13 เมตร ท างานเป็นส่วน
เสริมในอนาคตให้กับจานดาวเทียมขนาด 40 เมตร เพ่ือใช้การในการตรวจจับคลื่นความถี่จากวัตถุในอวกาศ 
เป็นต้น ทั้งนี้ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( ITU) ได้มีการก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับใช้ในกิจการ 
ดาราศาสตร์วิทยุ ตามตารางที่ 2.10 โดยสถานบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่ายังมี
ความจ าเป็นที่ส านักงาน กสทช. จะต้องกันคลื่นความถี่ส าหรับกิจการดาราศาสตร์วิทยุไว้ เนื่องจากในอนาคตมี
ความจ าเป็นต้องใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวอย่างแน่นอน รวมทั้งการกันคลื่นความถี่ช่วงดังกล่าวยังช่วยลดการเกิด
สัญญาณรบกวนในการรับสัญญาณจากอวกาศ 
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ตารางท่ี 2.10 ตารางก าหนดคลื่นความถี่ของกิจการดาราศาสตร์วิทยุ 
คลื่นความถี่ท่ี ITU ก าหนด Zone 3 ITU 

MHz 
13.36-13.41 
25.55-25.67 
37.5-38.25 
322-328.6 
406.1-410 
1400-1427 

1610.6-1613.8 
1660-1670 
2655-2700 
4800-5000 

GHz 
10.6-10.7 
14.47-14.5 
15.35-15.4 
22.21-22.5 

23.6-24 
31.3-31.8 
42.5-43.5 
76-116 

123-158.5 
164-167 
182-185 

200-231.5 
241-275 

ที่มา: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ

ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า กิจการดาราศาสตร์วิทยุมีความ

ต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่เพ่ิมขึ้นในอนาคต เนื่องจาก ความ
ต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุช่วงต่ า (2-40 GHz) ที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งคลื่นความถี่ดังกล่าวมีความต้องการใช้งานที่สูงกว่า
คลื่นความถี่ช่วงสูง (40-100 GHz) เพราะมีการรับสัญญาณคลื่นของมวลสารส าคัญหลายชนิด และมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่า ทั้งในเรื่องของการออกแบบอุปกรณ์และเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณ 

 
(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของกิจการดาราศาสตร์วิทย ุ
 ตัวรับสัญญาณย่าน C ซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณท่ีถูกออกแบบและสร้างโดยวิศวกรและทีมงานคนไทย 

เพ่ือใช้ในงานวิจัยวัตถุจากอวกาศ 
 ตัวรับสัญญาณย่าน Q ซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณท่ีใช้ในกิจการดาราศาสตร์วิทยุ 
2.4 กิจการอ่ืน ๆ 
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กิจการอ่ืน ๆ หมายถึง กิจการที่มีการใช้คลื่นความถี่ที่นอกเหนือจากกิจการโทรคมนาคม กิจการ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม โดยการใช้คลื่นความถี่ที่นอกเหนือจากกิจการ
ดังกล่าว เช่น คลื่นความถี่ส าหรับอุปกรณ์ระยะสั้น (Short Range Device: SRD) การติดต่อสื่อสารระหว่าง
เครื่องจักรกล (Machine Type Communication หรือ Internet of Things-IoT) และคลื่นความถี่ที่อนุญาต
ให้ใช้เป็นการทั่วไปส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Unlicensed Frequency for Wireless 
Broadband Internet) เป็นต้น ทั้งนี้ กิจการอื่น ๆ มีการจัดสรรย่านความถี่โดยให้ขออนุญาตใช้งาน และได้รับ
ยกเว้นใบอนุญาต รวมถึงการจัดสรรย่านความถี่ในการเตรียมความพร้อม และสนับสนุนการพัฒนาของ
เทคโนโลยี IoT ส าหรับประเทศไทย พบว่า ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการโดยได้ก าหนดแผนความถี่ที่รองรับ
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.) ย่านความถี่ที่ต้องมีใบอนุญาต (License Spectrum) โดยได้รับสิทธิ์เฉพาะตัวในการใช้คลื่น
ความถี่และต้องได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( IMT) ซึ่งใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีคลื่นความถี่ที่พร้อมใช้งานผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือรองรับ
โครงข่าย IoT จ านวน 3 ย่านความถี่ คือ 800/900 MHz 1800/1900 MHz 2100 MHz 
นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. มียังมีแผนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมเพ่ือรองรับ 
IoT ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในย่านความถี่ 700 MHz 1500 MHz 2300 MHz และ 2600 
MHz 

2.) ย่านความถี่ที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาต (Unlicensed Spectrum) เป็นการใช้งานมีโอกาสเกิดการ
รบกวนต่ า และช่วยลดภาระของผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการ และผู้ประกอบการ เช่น WIFI Bluetooth 
เป็นต้น 

 
ดังนั้น การรวบรวมปริมาณการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้คลื่นความถ่ี

ในอนาคตของกิจการอ่ืน ๆ ส าหรับประเทศไทย จึงรวบรวมมาทั้งการใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ที่ต้องมี
ใบอนุญาตและย่านความถี่ท่ีได้รับยกเว้นใบอนุญาต 

 
(1) สถานะปัจจุบันของการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในกิจการอ่ืน ๆ 
การใช้คลื่นความถ่ีในกิจการอ่ืน ๆ ประกอบด้วย คลื่นความถี่ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น และคลื่น

ความถี่ที่อนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไปส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งเป็นระบบการสื่อสารและ
ส่งผ่านข้อมูลแบบไม่มีสายน าสัญญาณ ในปัจจุบันรวบรวมปริมาณการใช้คลื่นความถี่จากการใช้งานต้องมี
ใบอนุญาต และได้รับยกเว้นใบอนุญาต มีรายละเอียด ตามตารางท่ี 2.11 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.11 การระบุคลื่นความถี่ท่ีอนุญาตให้มีการใช้เป็นการทั่วไปพร้อมเงื่อนไขก าลังส่งสูงสุด 
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่ต้องมีและประเภทการประยุกต์การใช้งาน 

ล าดับ คลื่นความถ่ี ก าลังส่งสูงสุด 
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

ที่เกี่ยวข้อง 
การประยุกต์ใช้งาน 

1 น้อยกว่า 135 KHz 150 mW e.i.r.p. ได้รับยกเว้นใบอนุญาต 
RFID 

  150 mW–7.5 W (e.i.r.p.) มี ใช้ ค้า ท า น าเข้า น าออก ตั้ง 
2 น้อยกว่า 315 KHz 150 mW e.i.r.p ได้รับยกเว้นใบอนุญาต ท่ัวไป 

3 13.553–13.567 MHz 10 mW e.i.r.p. 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต ท่ัวไป 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต RFID 
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ล าดับ คลื่นความถ่ี ก าลังส่งสูงสุด 
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

ที่เกี่ยวข้อง 
การประยุกต์ใช้งาน 

10 mW–1 W (e.i.r.p.) มี ใช้ ค้า ท า น าเข้า น าออก ตั้ง 
4 25–470 MHz 50 mW e.i.r.p. ได้รับยกเว้นใบอนุญาต On–Site Paging System 

5 26.965–27.405 MHz 
100 mW ได้รับยกเว้นใบอนุญาต ท่ัวไป 
500 mW ค้า ท า น าเข้า ท่ัวไป 

6 30–50 MHz 10 mW ได้รับยกเว้นใบอนุญาต ท่ัวไป 
7 54–74 MHz 10 mW ได้รับยกเว้นใบอนุญาต Wireless Microphone 

8 72–72.475 MHz 750 mW ค้า ท า น าเข้า 
วิทยุควบคุม 

สิ่งประดิษฐ์จ าลอง 
9 78–79 MHz 500 mW ค้า ท า น าเข้า CB 

10 78–79 MHz 
สูงกว่า 

500 mW e.i.r.p. 
รายการ 1 ตาราง 3  

ภาคผนวก ข** 
CB 

11 88–108 MHz 10 mW e.i.r.p. ได้รับยกเว้นใบอนุญาต Wireless Microphone 
12 165–210 MHz 10 mW e.i.r.p. ได้รับยกเว้นใบอนุญาต Wireless Microphone 
13 245–247 MHz 500 mW e.i.r.p. ค้า ท า น าเข้า CB 

14 245–247 MHz 
สูงกว่า 

500 mW e.i.r.p. 
รายการ 1 ตาราง 3 ภาคผนวก 

ข** 
CB 

15 300–500 MHz 10 mW ได้รับยกเว้นใบอนุญาต ท่ัวไป 

16 433.05–434.79 MHz 
10 mW ได้รับยกเว้นใบอนุญาต RFID 

10 mW e.i.r.p. ค้า ท า น าเข้า UAS 

17 510–790 MHz 10 mW ได้รับยกเว้นใบอนุญาต 
เครื่องส่งสัญญาณภาพ หรือ

เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียง 
18 694 – 703 MHz* 50 mW e.i.r.p. ค้า ท า น าเข้า Wireless Microphone 
19 748–758 MHz* 50 mW e.i.r.p. ค้า ท า น าเข้า Wireless Microphone 
20 803–806 MHz* 50 mW e.i.r.p. ค้า ท า น าเข้า Wireless Microphone 

21 920–925 MHz 

50 mW e.i.r.p. ค้า 
RFID 500 mW e.i.r.p. ค้า ท า น าเข้า 

4000 mW e.i.r.p. มี ใช้ ค้า ท า น าเข้า น าออก ตั้ง 
50 mW e.i.r.p. ค้า 

Non- RFID 500 mW e.i.r.p. ค้า ท า น าเข้า 
4000 mW e.i.r.p. มี ใช้ ค้า ท า น าเข้า น าออก ตั้ง 

22 1900–1906 MHz 10 mW ได้รับยกเว้นใบอนุญาต Cordless telephone 

23 2400–2500 MHz 100 mW e.i.r.p. 

ได้รับยกเว้นใบอนุญาต ท่ัวไป 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต RFID 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต RLAN 

ค้า ท า น าเข้า UAS 

24 5150–5350 MHz 200 mW e.i.r.p. 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต ท่ัวไป 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต RFID 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต RLAN 

25 5470–5725 MHz 1 W e.i.r.p. 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต ท่ัวไป 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต RFID 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต RLAN 

26 5725–5850 MHz 1 W e.i.r.p. 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต ท่ัวไป 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต RFID 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต RLAN 
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ล าดับ คลื่นความถ่ี ก าลังส่งสูงสุด 
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

ที่เกี่ยวข้อง 
การประยุกต์ใช้งาน 

ค้า ท า น าเข้า UAS 

27 5725–5875 MHz 10 mW e.i.r.p. 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต เรดาร์ 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต RFID 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต RLAN 

28 10.00–10.6 GHz 10 mW e.i.r.p. ได้รับยกเว้นใบอนุญาต เรดาร์ 
29 22–24.25 GHz -41.3 dBm/MHz ได้รับยกเว้นใบอนุญาต Vehicle Redar 
30 24.05–24.25 GHz 10 mW e.i.r.p. ได้รับยกเว้นใบอนุญาต เรดาร์ 
31 24.05–24.25 GHz 100 mW e.i.r.p. ได้รับยกเว้นใบอนุญาต Vehicle Redar 
32 24.05–26.65 GHz -41.3 dBm/MHz ได้รับยกเว้นใบอนุญาต Vehicle Redar 
33 57–66 GHz 10,000 mW e.i.r.p. ค้า ท า น าเข้า  
34 76–77 GHz 55 dBm ได้รับยกเว้นใบอนุญาต Vehicle Redar 
35 76-81 GHz 10 mW e.i.r.p. ได้รับยกเว้นใบอนุญาต เรดาร์ 
36 77-81 GHz 55 dBm ได้รับยกเว้นใบอนุญาต Vehicle Redar 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านักงาน กสทช.), ส านักบริหารคลื่นความถี่ (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 ธ.ค. 2561) 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย * คือ ย่านความถี่ 794-806 MHz 694-703 MHz และ 803 – 806 MHz มีกฎระเบียบเกียวกับ
ไมโครโฟนไร้สาย คือ ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตให้มี ใช้ น าออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ดังนี้ 
 (1) ย่านความถี่ 794-806 MHz ก าลังส่ง 50 mW ยื่นขออนุญาตน าเข้าภายใน 31 พ.ค. พ.ศ. 2561 เท่านั้น และ
สามารถน าเข้าได้ภายในวันท่ี 27 พ.ย. พ.ศ. 2561 โดยสิ้นสุดการใช้งานวันที่ 31 มี.ค. พ.ศ. 2564 
 (2) ย่านความถี่ 694-703 MHz ก าลังส่ง 50 mW ยื่นขออนุญาตน าเข้าภายใน 5 ก.ค. พ.ศ. 2563 เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่
วันท่ี 1 ม.ค. พ.ศ. 2561 และสามารถใช้งานได้โดยไม่มีก าหนดวันสิ้นสุด 
 (3) ย่านความถี่ 803 – 806 MHz ก าลังส่ง 50 mW น าเข้าได้หลังจากได้จดทะเบียนแล้ว เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่  
1 มิ.ย. พ.ศ. 2561 และสามารถใช้งานได้โดยไม่มีก าหนดวันสิ้นสุด 
 เครื่องหมาย ** คือ เง่ือนไขเพิ่มเติมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม โดยประกาศ ส านักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้องระบุว่า 
เครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับความถี่ภาคประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 78-79 MHz หรือ 245-247 MHz ก าลังส่งสูงกว่า 500 
มิลลิวัตต์ ที่ผู้มีหรือใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นได้รับความยินยอมให้มีหรือให้ใช้จากผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ได้รับใบอนุญาตมี และใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นแล้ว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี และใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น แต่ไม่รวมถึงการโอน
กรรมสิทธ์ิเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นไปให้บุคคลอื่น ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  
 

จากตารางที่ 2.11 จะเห็นได้ว่า คลื่นความถี่ส าหรับกิจการอ่ืน ๆ มีความหลากหลายตามการ
ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น เรดาร์ยานพาหนะเคลื่อนที่ และอุปกรณ์ RFID เป็นต้น 
โดยการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันในการใช้คลื่นความถี่ในกิจการอ่ืน ๆ จากลักษณะของการใช้งาน และช่วงเวลา
ใช้งานของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือครองคลื่นความถี่ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ถือครองคลื่นความถี่ในกิจการอ่ืน ๆ โดยจ าแนกตามลักษณะ

การใช้งานและช่วงเวลาการใช้งาน พบว่า ผู้ถือครองคลื่นความถี่หนึ่งองค์กรสามารถใช้งานได้หลายลักษณะ 
โดยร้อยละ 73.45 ใช้ส าหรับอุปกรณ์เรดาร์ตรวจอากาศ และอุปกรณ์ RFID ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการวิจัยด้าน 
IoT ล าดับต่อมา ร้อยละ 18.58 ใช้คลื่นความถี่ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้นโดยมีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกลในขั้นตอนการผลิตในโรงงาน การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกล 
การจัดการระบบเข้าออกที่จอดรถ และการจัดการระบบประตูอัตโนมัติ เป็นต้น และ ร้อยละ 15.93 ทั้งนี้ จะ
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ใช้คลื่นความถี่ท่ีอนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไปส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ในย่านความถี่ 2.4 
GHz และย่านความถี่ 5 GHz 

 
ส าหรับการจ าแนกตามช่วงเวลาการใช้งานซึ่งประกอบด้วย การใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และการใช้

งานคลื่นความถี่ในลักษณะการส ารองใช้ในกรณีฉุกเฉิน (stand by) หรือเมื่อมีภารกิจ พบว่า ย่านความถี่ ที่มี
การใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ย่านความถี่ 400 MHz ย่านความถี่ 800 MHz ย่านความถี่ 900 MHz  
ย่านความถี่ 2.4 GHz และย่านความถี่ 5 GHz โดยย่านความถี่ที่มีการใช้งานคลื่นความถี่ในลักษณะการส ารอง
ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (stand by) หรือเมื่อมีภารกิจ ได้แก่ ย่านความถี่ 200 kHz ย่านความถี่ 13.56 MHz และ
ย่านความถี่ 142 MHz นอกจากนี้ ย่านความถี่ 800 MHz ย่านความถี่ 900 MHz ย่านความถี่ 2.4 GHz และ
ย่านความถ่ี 5 GHz มีการใช้งานในลักษณะบางช่วงเวลาของวันเพ่ือการวิจัยด้าน IoT 

 
จะเห็นว่าลักษณะการใช้คลื่นความถี่ในกิจการอ่ืน ๆ นอกจากการใช้งานในอุปกรณ์แล้วยังมี  

การน าไปใช้ในระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และวัตถุต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยเป็นผล
มาจากการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สายของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่ระบบต่าง ๆ สามารถ
ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ อีกทั้งยังเป็นผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
หลากหลาย สามารถควบคุมอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีแบบไร้สาย
ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 
เทคโนโลยีไร้สายแบบระยะใกล้ และเทคโนโลยีไร้สายแบบระยะไกล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เทคโนโลยีไร้สายแบบระยะใกล้ (Short-Range Devices หรือ Short-Range Communication) 
เป็นรูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระยะสั้นมากโดยใช้ก าลังส่งต่ ามาก เหมาะส าหรับการสื่อสาร
ในพ้ืนที่ครอบคลุมขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ในลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Peer-to-peer) หรือ
การเชื่อมต่อแบบโครงข่ายก็ได้ ได้แก่ เทคโนโลยี WiFi Bluetooth ZigBee และ Z-wave เป็นต้น 

2) เทคโนโลยีไร้สายแบบระยะไกล (Long-Range หรือ Wide Area Communication) ได้แก่ 
เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบมือถือ (Cellular Networks) เช่น GSM/GPRS (2G) UMTS (3G) และ LTE 
(4G) เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ การน าเทคโนโลยีแบบไร้สายที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการอ่ืน ๆ สามารถสรุปได้ ตามแผนภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2.1 เทคโนโลยีแบบไร้สายท่ีใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT 

 
ที่มา: Ericsson White Paper, “Cellular Networks for Massive IoT”, January 2016 
 

จากการเตรียมแผนเพ่ือรองรับเทคโนโลยี IoT ของส านักงาน กสทช. เพ่ือการใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
อ่ืน ๆ ของประเทศไทยที่มีการก าหนดแผนความถี่ที่รองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IoT ในการประยุกต์คลื่น
ความถีโ่ดยการขออนุญาตและได้รับการยกเว้นสามารถสรุปได้ ตามแผนภาพที่ 2.2 ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 2.2 การก าหนดคลื่นความถี่เพื่อรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IoT 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, (2561) 
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นอกจากนี้ คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไปส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 
(Unlicensed Frequency for Wireless Broadband Internet) ได้แก่ ย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 
และในการใช้งานย่านความถี่ดังกล่าวส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต จะไม่ได้รับการคุ้มครองการรบกวน โดย
กรณีที่มีการรบกวนข่ายการสื่อสารอ่ืนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จะต้องแก้ไขการรบกวนหรือยุติการใช้
งานทันที และช่วงคลื่นความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานส าหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถแจกแจงโดยมี
รายละเอียดตามตารางที่ 2.12 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.12 ความถี่วิทยุย่าน 2.4 GHz และ 5 GHz ที่อนุญาตให้ใช้งานส าหรับการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต 

ช่วงความถ่ีวิทยุ (GHz) เง่ือนไขการใช้งาน 
2.400-2.500 ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร 
5.150-5.350 ภายในอาคารเท่าน้ัน 
5.470-5.725 ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร 
5.725-5.850 ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, (2559) 
 
(2) ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและแนวโน้มความ

ต้องการถือครองคลื่นความถี่ในระยะ 5 ป ี
จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า กิจการอ่ืน ๆ มีความต้องการใช้คลื่น

ความถี่ในปัจจุบัน โดยแนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการอ่ืน ๆ ในระยะ 5 ปี จะเพ่ิมข้ึน โดย
จากการพยากรณ์ของ Ericsson (Ericsson, 2016) การเติบโตของ IoT ส่งผลให้ความต้องการใช้งานคลื่นความถี่
ในกิจการอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสารระยะสั้นจะได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นจาก
การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมขึ้นในระดับครัวเรือน และอุตสาหกรรม เช่น การต่ออินเทอร์เน็ตภายในบ้านใน
ลักษณะ Wi-Fi และ Bluetooth เป็นต้น โดยเพ่ิมขึ้นในอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual 
Growth Rate: CAGR) ร้อยละ 20 และอุปกรณ์สื่อสารระยะไกล เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลอัตโนมัติ 
(Telemetry) และอุปกรณ์ติดตามต าแหน่ง (Location tracking) เป็นต้น จะเพ่ิมข้ึนในอัตราเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 
30 (แผนภาพที่ 2.3) 

 
แผนภาพที่ 2.3 แนวโน้มการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในปี ค.ศ. 2016-2022 

 
ที่มา: https://www.ericsson.com/en/mobility-report/internet-of-things-forecast 

https://www.ericsson.com/en/mobility-report/internet-of-things-forecast
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(3) เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ที่มีผลต่อการใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการ 
คลื่นความถี่ที่ไม่ต้องขออนุญาตใช้งาน (Unlicensed Band) คลื่นความถี่ส าหรับอุปกรณ์
สื่อสารระยะสั้น Short range device (SRD) กิจการระบบการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลแบบ
ไม่มีสายน าสัญญาณ Wireless local area network (WLAN) 

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในกิจการอ่ืน ๆ มีแนวโน้มที่จะใช้งานอย่างแพร่หลาย สามารถจ าแนก
พัฒนาเทคโนโลยีตามอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีไร้ สายแบบระยะใกล้ และ
เทคโนโลยีไร้สายแบบระยะไกล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1) เทคโนโลยีไร้สายแบบระยะใกล้ โดยเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ในอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น (SRD) 
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือการใช้งานคลื่นความถี่จะท าให้ไม่รบกวนกันแม้ว่าอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน
ที่มีลักษณะเปิดให้ใช้ร่วมกันจะเพ่ิมขึ้น และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( ITU) มี
แนวโน้มที่จะขยายคลื่นความถี่ให้มากขึ้น ซึ่งการพัฒนาหรือการออกแบบเทคโนโลยีให้สนับสนุน
การใช้คลื่นความถี่ร่วมกันในพ้ืนที่เดียวกันจะส่งเสริมให้เกิดความต้องการใช้คลื่นความถี่ของ
อุปกรณ์ระยะสั้น และในการพัฒนาเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อแบบโครงข่าย เช่น เทคโนโลยี WiFi 
Bluetooth Zigbee Z-wave และเทคโนโลยี LoRa เป็นต้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1) เทคโนโลยี Bluetooth 5.0 โดยการเพ่ิมความสามารถให้อุปกรณ์ Bluetooth สามารถ

สื่อสารด้วยการส่งต่อเป็นทอดได้ ท าให้สามารถขยายขอบเขตของการสื่อสารโดยไม่ต้องมี
โครงสร้างของเครือข่ายในพ้ืนที่ 

1.2) การพัฒนาเทคโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท RFID โดยมีแนวทางการ
พัฒนาตามการใช้งานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้ในบัตรเข้างานของ
พนักงาน การจัดการระบบเฝ้าตรวจชายแดน และการจัดการระบบลาดตระเวนและการ
ข่าวทางทหาร เป็นต้น 

1.3) การพิจารณาการใช้คลื่นความถี่ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้นเพ่ือกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ส าคัญยิ่งยวด (Critical Infrastructure) เช่น การใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือเตือนภัยพิบัติ และการ
ใช้ในสาธารณูปโภค เป็นต้น เมื่อมีการน ามาใช้งานของเทคโนโลยี 5G ควรพิจารณาการเปิด
ให้ใช้ร่วมกันในลักษณะ Network Unlicensed Band 

1.4) เทคโนโลยี LoRa ซึ่งมาจากค าว่า Long Range เพ่ือตอบสนองความต้องการสื่อสารไร้สาย
ที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกล โดยใช้พลังงานต่ า มีคุณสมบัติดังนี้ 
- ใช้ย่านความถี่ไม่สูงมาก จึงมีความทนต่อสิ่งกีดขวางได้มาก (Long Range Up to 

15km) 
- สัญญาณต่ าสุดของเครื่องลูกข่ายที่สามารถใช้งานได้คือ -137 dBm 
- กระจายสัญญาณเข้าไปใน Indoor ที่ดี (Up to 20dB Penetrate for Deep Indoor) 
- เครื่องลูกข่ายใช้ไฟแบตเตอรี่น้อยท าให้สามารถใช้งานได้หลายปี 
- ก าลังส่งของสถานีฐานต่ าเนื่องจากใช้ความถ่ีต่ า ทนต่อสัญญาณรบกวน 
- Modulation ใช้ LoRa Modulation แบบ CSS (Chirp Spread Sprectrum) 
- 125kHz Channel Bandwidht 
- ย่านความถ่ีเป็น Light-License จึงท าให้ต้นทุนต่ า 
- ระบบเครือข่ายการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน (เม่ือเทียบกับ 3G, 4G LTE) 
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- อุปกรณ์สถานีฐาน เช่น ระบบส่งสัญญาณ สายอากาศ มีราคาถูก 
- 1 สถานีฐาน สามารถให้บริการได้พ้ืนที่กว้าง 

 

จากเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะมีผลท าให้ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น
โดยตรง ได้แก่ คลื่นความถี่ที่ไม่ต้องขออนุญาตใช้งาน (Unlicensed Band) คลื่นความถี่ส าหรับอุปกรณ์สื่อสาร
ระยะสั้น Short range device (SRD) กิจการระบบการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลแบบไม่มีสายน าสัญญาณ 
Wireless local area network (WLAN) 

 

2) เทคโนโลยีไร้สายแบบระยะไกล โดยการเข้ามาของเทคโนโลยี IoT ส่งผลให้เกิดการน าเทคโนโลยี
ไร้สายแบบระยะไกลมาประยุกต์ใช้กับคลื่นความถี่ที่ไม่ใช่กิจการอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากคลื่น
ความถี่ที่ไม่ต้องขออนุญาตใช้งาน (Unlicensed Band) คลื่นความถี่ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารระยะ
สั้น Short range device (SRD) กิจการระบบการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลแบบไม่มีสายน า
สัญญาณ Wireless local area network (WLAN) เช่น การประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ใช้ใน
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1) การพัฒนาเทคโนโลยีโดยประยุกต์กับอุปกรณ์การสื่อสารกับโครงข่ายเพ่ือรองรับเทคโนโลยี 

IoT โดยการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบมือถือ (Cellular Networks) เช่น 
GSM/GPRS (2G) UMTS (3G) และ LTE (4G) โดยการใช้งานระบบมือถือ (2G, 3G, 4G) 
ส าหรับอุปกรณ์ IoT ในปัจจุบันอาจมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เช่น เทคโนโลยีในการ
รับส่งสัญญาณมือถือในปัจจุบันมีการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ค่อนข้างสูง ท าให้ต้องชาร์จ
แบตเตอรี่อยู่เป็นประจ า จึงไม่เหมาะกับอุปกรณ์ IoT บางชนิดที่ไม่สามารถชาร์จหรือ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้บ่อยครั้ง และอุปกรณ์ IoT เช่น เซ็นเซอร์ต่าง ๆ มีข้อจ ากัดในการใช้
งานที่สัญญาณมือถือปกติเข้าไม่ถึง เช่น ใต้ดิน ผนัง หรือก าแพง เป็นต้น จึงอาจจะไม่
สามารถใช้งานอุปกรณ์ IoT ดังกล่าวผ่านระบบมือถือในปัจจุบันได้ 

2.2) เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะไกลแบบใช้พลังงานต่ า (Low Power Wide Area Network 
[LPWAN] Technology) การปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบมือถือให้มีการใช้พลังงานต่ า
และครอบคลุมพื้นที่ได้ไกลเพ่ือรองรับกับการใช้งาน IoT สรุปได้ตามแผนภาพที่ 2.4 ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 2.4 เทคโนโลยีไร้สายแบบระยะไกล (Long-range) 

 
ที่มา: Nokia Networks White Paper, “LTE-M Optimizing LTE for the Internet of Things” 
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จากแผนภาพที่ 2-4 การใช้งานระบบมือถือ (2G, 3G, 4G) เพ่ือการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารระยะไกล
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ส าคัญ 3 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยี Narrow Band IoT เทคโนโลยี LTE-M และ
เทคโนโลยี Extended Coverage GSM (EC-GSM) มรีายละเอียด ดังนี้ 

1) Narrow Band IoT (NB-IoT) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารระยะไกลแบบใช้พลังงานต่ า ที่มีการ
พัฒนาต่อยอดมาจากระบบ LTE (4G) เหมาะกับการประยุกต์ใช้ที่ไม่ต้องการความเร็วในการส่ง
ข้อมูลมาก เช่น Smart Parking หรือ Smart Metering NB-IoT มีคุณสมบัติดังนี้ 
- รองรับการสื่อสารโดยใช้พลังงานต่ า รองรับการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT ได้นานถึง 10 ปี 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับสัญญาณให้ดีขึ้น (รองรับสัญญาณได้ดีขึ้น 20 dB หรือเพ่ิมพ้ืนที่

ให้บริการได้ 10 เท่า) ท าให้สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการได้มากขึ้นรวมถึงบริเวณที่
สัญญานมือถือปกติเข้าไปไม่ถึงเช่น ใต้ดิน ผนัง ก าแพงก็สามารถติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ IoT ได ้

- สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ได้เป็นจ านวนมาก (มากกว่าแสนอุปกรณ์ต่อสถานีฐาน) 
- เหมาะส าหรับการใช้งานอุปกรณ์ IoT ที่ต้องการความเร็วในการส่งสัญญาณไม่เกิน 200 kbps 
- ในระยะยาวอุปกรณ์จะมีราคาถูกกว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ 2G/3G/4G และ Cat-M1 

2) LTE-M (Cat-M1) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารระยะไกลแบบใช้พลังงานต่ าอีกเทคโนโลยีหนึ่ง ที่มี
การพัฒนาต่อยอดจากระบบ LTE (4G) เหมาะกับการประยุกต์ใช้ที่ต้องการความเร็วในการส่ง
ข้อมูลสูงกว่า NB-IoT แต่ยังคงประหยัดพลังงานอยู่ สามารถประยุกต์ใช้แบบติดตามต าแหน่ง
อุปกรณ์เช่น Smart Transportation และ Asset Tracking ได้เป็นอย่างดี LTE-M (Cat-M1) มี
คุณสมบัติดังนี้ 
- รองรับการสื่อสารโดยใช้พลังงานต่ า รองรับการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT ได้นานถึง 10 ปี 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับสัญญาณให้ดีขึ้น (รองรับสัญญาณได้ดีขึ้น 15  dB หรือเพ่ิมพ้ืนที่

ให้บริการได้ 7 เท่า) ท าให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริการได้มากข้ึน 
- สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ได้เป็นจ านวนมาก (มากกว่าล้านอุปกรณ์ต่อสถานีฐาน) 
- เหมาะส าหรับการใช้งานอุปกรณ์ IoT ที่ต้องการความเร็วในการส่งสัญญาณไม่เกิน 1 Mbps 
- สามารถใช้ใน application แบบติดตามต าแหน่งอุปกรณ์ได้เป็นอย่างด ี
- ในระยะยาวอุปกรณ์จะมีราคาถูกกว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ 2G/3G/4G 

3) Extended Coverage GSM (EC-GSM) ซึ่งอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารระยะไกลแบบใช้พลังงาน
ต่ าเช่นกัน แต่เนื่องจากเทคโนโลยีนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบ GSM (2G)  

ทั้งนี้ นับได้ว่า NB-IoT และ LTE-M (Cat-M1) เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการใช้พลังงานต่ า สามารถ
ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการได้กว้าง และยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT เป็นจ านวนมาก 
(Massive IoT) จึงเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ LPWA IoT Applications เพ่ือก้าวไปสู่ 5G Massive IoT ในอนาคต 

 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์และระบบโครงข่ายอ่ืน ๆ ที่มีการใช้งานในระบบโครงข่ายที่เก่ียวข้อง

กับเทคโนโลยี IoT เช่น เทคโนโลยี Cloud Wi-Fi เทคโนโลยี Ultra-Wide Bandwidth เทคโนโลยี 5G mMTC 
เทคโนโลยี CBRS หรือ Private LTE เทคโนโลยี Natural Language Processing เป็นต้น 
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 ทั้งนี้ จากผลการรวบรวมข้อมูลดังปรากฏข้างต้น เพ่ือสะท้อนภาพรวมในการเปรียบเทียบระหว่าง
กิจการทั้งหมดที่มีการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการสรุปผลการรวบรวมข้อมูลสถานะปัจจุบัน
ที่เก่ียวกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการต่าง ๆ ในตาราง ดังนี้ 
 

สถานะปัจจุบัน 

ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ในปัจจบุัน และแนวโน้มความ

ต้องการใช้คลื่นความถี ่
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกิจการ/
กิจกรรม/ภารกิจ 

ที่มีผลต่อการใช้งานคลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปี 

กิจการโทรคมนาคม : กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
ผู้ประกอบการหลัก แบ่งออกได้ 3 บริษัท 
ได้แก่  
1. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ากัด ย่านความถี่ 900 MHz 1800 
MHz  และ 2100 MHz (ร่วมมือกบั
บริษัท ทีโอที จ ากัด) 

2. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด ย่านความถี่ 850 
MHz (ร่วมมือกับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด) 900 MHz 1800 
MHz และ 2100 MHz 

3. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั ย่าน
ความถี่ 900 MHz 1800 MHz 2100 
MHz และ 2300 MHz (ร่วมมือกบั
บริษัท ทีโอที จ ากัด) 

4. บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั ย่าน
ความถี่ 850 MHz. 

5. บริษัท ทีโอที จ ากัด ย่านคลื่นความถี่ 
2100 MHz และ 2300 MHz 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปจัจุบนั 
มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน 
 
แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเขา้มาของ
เทคโนโลยี 5G 

- เทคโนโลยี 5G 
- เทคโนโลยี 3G 4G LTE 

กิจการโทรคมนาคม : กิจการดาวเทียม 
บริษัท ไทยคม จ ากดั เป็นผู้ถือครองคลื่น
ความถี่ดาวเทียมรายเดียวในประทศไทย 
โดยในปัจจุบันมีดาวเทียมใช้งานอยู่
จ านวน 5 ดวง ได้แก่ ไทยคม 4 ไทยคม 5 
ไทยคม 6 ไทยคม 7 และ ไทยคม 8 ซึ่ง
ย่านความถี่ท่ีทางบริษัท ไทยคม จ ากัด 
ถือครอง ได้แก ่
1) ความถี่ย่าน C-Band มีช่วงความถี่

ระหว่าง  
4-7 GHz 

2) ความถี่ย่าน Ku-Band มีช่วงความถี่
ระหว่าง 10–12 GHz 

3) ความถี่ย่าน Ka-Band มีช่วงความถี่
ระหว่าง 18-31 GHz 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปจัจุบนั 
มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน 
 
แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า 
ความถี่ย่าน Ka-Band มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากความต้องการใช้งานเพื่อการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการรับส่ง
ข้อมูล 

- ระบบส่งสัญญาณ MPTS ขึ้น
ดาวเทียม C-band (S2) โดยใช้ 
T2-MI Stream 

- เทคโนโลยี DVB-T2 + DTH ซึ่ง
เป็นระบบส่งสญัญาณ MPTS ขึ้น
ดาวเทียม C-band (S2) โดยใช้ 
T2-MI Stream 

- เทคโนโลยี Low Earth Orbit 
(LEO) 
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สถานะปัจจุบัน 

ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ในปัจจบุัน และแนวโน้มความ

ต้องการใช้คลื่นความถี ่
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกิจการ/
กิจกรรม/ภารกิจ 

ที่มีผลต่อการใช้งานคลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปี 

 
กิจการกระจายเสียงและกจิการวิทยุโทรทัศน์ : กิจการวิทยุกระจายเสียง 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1. วิทยุหลัก 

 ระบบ เอฟ.เอ็ม. จ านวน 191 
สถาน ี

 ระบบ เอ.เอ็ม. จ านวน 310 สถานี 
2. วิทยุทดลองประกอบกิจการ 
 ประเภทธุรกิจ จ านวน 3,362 

สถาน ี
 ประเภทสาธารณะ จ านวน 740 

สถาน ี
 ประเภทชุมชน จ านวน 211 สถานี 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปจัจุบนั 
มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน 
 
แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า 
มีแนวโน้มลดลงส าหรับระบบแอนะล็อก 
เนื่องจากจ านวนผู้ฟังผ่านทางวิทยุลดลง 
อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของกระจายเสียง
ในระบบดิจิทัลในอนาคตจะท าให้มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเตรียมจัดสรรแบนด์วิดท์
ส าหรับในสถานีวิทยุดิจิทัล 

- วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทลั 

กิจการกระจายเสียงและกจิการวิทยุโทรทัศน์ : กิจการวิทยุโทรทัศน์ 
กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่แบ่งออก
ได้เป็น 3 ประเภท 
(1) บริการสาธารณะ: ออกอากาศจ านวน 

5 ช่อง 
(2) บริการชุมชน: ยังไม่มีการออกอากาศ 
(3) ทางธุรกิจ: ออกอากาศจ านวน 22 ช่อง 
 
โดยมีผู้ ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จ านวน 4 ราย 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน 
มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน 
 
แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า 
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก กิจการวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในปัจจุบันมีการ
แข่งขันที่สูง และผู้บริโภคมีช่องทางในการ
รับชมที่หลากหลายขึ้น รวมทั้งมีค าสั่ ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้
บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
สามารถคืนใบอนุญาตได้ 

- การแพร่ภาพในระบบความคมชัด
ที่สูงข้ึน (UHD หรือ 4K หรือ fps 
ที่สูงข้ึน) 

กิจการวิทยุคมนาคม : กิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (PPDR) 
กิจการ PPDR แบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น 2 กลุ่ม 
1. กลุ่มผู้ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารแบบเสียง

แ ล ะ ข้ อ มู ล ค ว า ม เ ร็ ว ต่ า  ไ ด้ แ ก่  
หน่วยงานของรัฐ ประชาชน และ
มูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียนเพื่อ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณกุศล
หรือสาธารณภัย สามารถใช้คลื่น
ความถี่ในลักษณะใช้งานคลื่นความถี่
ร่วมกัน (Shared Use) 

2. กลุ่มผู้ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารแบบเสียง
และข้อมูลความเร็วสูง ได้แก่ กลุ่มที่มี

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน 
มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน  
 
แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งส าหรับย่าน VHF/FM 
และ Broadband PPDR 

- เทคโนโลยี Broadband PPDR 
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สถานะปัจจุบัน 

ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ในปัจจบุัน และแนวโน้มความ

ต้องการใช้คลื่นความถี ่
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกิจการ/
กิจกรรม/ภารกิจ 

ที่มีผลต่อการใช้งานคลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปี 

ภารกิจโดยตรง และกลุ่มที่มีภารกิจ
บรรเทาสาธารณภัย 

กิจการวิทยุคมนาคม : กิจการขนส่งและโลจิสติกส ์
การใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งและโลจิ
สติกส์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก ่
1. การใช้งานตลอด 24 ช่ัวโมง  
2. การใช้งานคลื่นความถี่ในลักษณะการ

ส ารองใช้ในกรณีฉุกเฉิน (stand by) 
หรือเมื่อมีภารกิจ 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน 
มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน 
 
แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
- การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
- การขยายตัวของเที่ยวบิน 
- ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ITS) 
- โครงการลงทุนส าคัญของภาครัฐ (การ

ก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้า
เชื่อมสามสนามบิน โครงการท่าเรือน้ าลึก
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 การก่อสร้างท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2-4 และ 
การก่อสร้างทางวิ่ง (Runway) ที่ 3-5 
ของสนามบิน) 

- ระบบวิทยุข้อมลู (RDS) 
- ระบบการช าระเงินค่าโดยสารใน

ระบบขนส่งมวลชนจากการใช้
คลื่นความถี่ในการสื่อสารสนาม
ใกล้ 

- วิทยุคมนาคมระบบดจิิทัล 
- เทคโนโลยี GSM-R โดยใช้ความถี่ 

800-900 MHz 
- การพัฒนาระบบควบคุมตดิตาม

เรือ 
- การพัฒนาเครื่องรับ-ส่งวิทยุ 

Marine Band VHF/DSC 
-- การพัฒนาวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ

ระบบดิจิทลั 

กิจการวิทยุคมนาคม : กิจการสาธารณูปโภคและกิจการพลังงาน 
หน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัในกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการพลังงาน ได้แก ่
- การไฟฟ้านครหลวง  
- การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
- การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
- การประปานครหลวง 
- การประปาส่วนภมูิภาค 
- บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 

จ ากัด (มหาชน) 
 
ทั้งนี้ คลื่นความถี่ในย่านต่าง ๆ ที่ใช้ใน
กิจการสาธารณูปโภคและกิจการพลังงาน 
ได้แก่ UHF, VHF, SHF, HF และ MF 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน 
มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน 
 
แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
1) กิจการสาธารณูปโภค 

- การเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้า และ Sub-
Station 

- การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ เช่น โครงการ Smart 
Meter/Smart Grid เป็นต้น 

2) กิจการพลังงาน 
- การปฏิบัติ งานทั้ ง ในส่วนของใน

ชายฝั่ง และนอกชายฝั่ง ส่งผลให้ต้อง
มีการติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นความถี่ที่
หลากหลายและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

- Internet of Things (IoT) 
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สถานะปัจจุบัน 

ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ในปัจจบุัน และแนวโน้มความ

ต้องการใช้คลื่นความถี ่
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกิจการ/
กิจกรรม/ภารกิจ 

ที่มีผลต่อการใช้งานคลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปี 

กิจการวิทยุคมนาคม : กิจการประจ าท่ี 
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในกิจการ
ประจ าที่ เช่น 
• บริษัท  กสท โทรคมนาคม จ ากั ด 

(มหาชน)  
• บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น  
โดยเป็นผู้ถือครองคลื่นความถี่ในยา่นต่าง 
ๆ ได้แก่ UHF และ SHF 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน 
มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน 
 
แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก แนวโน้มที่จะมี
ความต้องการส่งผ่านข้อมูลที่มีความรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น 

- การใช้ Laser-link 
- การใช้งานคลื่นความถี่ย่าน E-

band (71-76/81-86 GHz) 

กิจการวิทยุคมนาคม : กิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความมั่นคงของรัฐ 
หน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญในกิจการวิทยุ
คมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ เช่น  
• กองทัพไทย 
• ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
• กรมการปกครอง 
 
โดยเป็นผู้ถือครองคลื่นความถี่ในย่านต่าง 
ๆ ได้แก่ UHF, VHF, SHF, HF, MF และ 
LF 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน 
มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน 
 
แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส าหรับผู้ใช้ระบบแอ
นะล็อก และการเข้ามาของเทคโนโลยี 
Broadband PPDR 

- ระบบ PS-LTE (Public Safety + 
Long Term Evolution (4G)) 
ของเทคโนโลยี Broadband 
PPDR 

กิจการวิทยุคมนาคม : กิจการวิทยุสื่อสาร 
แบ่งกลุ่มผู้ถือครองคลื่นความถี่ได้เป็น 2 
กลุ่มหลัก ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 กิจการวิทยุสื่อสารของภาครัฐ ผู้

ถือครองคลื่นความถี่หลักคือ 
กรมการปกครอง 

กลุ่มที่ 2 กิ จ ก า ร วิ ท ยุ สื่ อ ส า ร ข อ ง
ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน 
มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน 
แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
- จ านวนคลื่นความถี่ท่ีไม่เพียงพอตอ่การใช้

งานในปัจจุบัน 
- การเข้ามามีบทบาทของวิทยุสื่อสาร

ดิจิทัล 

- ระบบ PS-LTE (Public Safety + 
Long Term Evolution (4G)) 
ของเทคโนโลยี Broadband 
PPDR 
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สถานะปัจจุบัน 

ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ในปัจจบุัน และแนวโน้มความ

ต้องการใช้คลื่นความถี ่
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกิจการ/
กิจกรรม/ภารกิจ 

ที่มีผลต่อการใช้งานคลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปี 

กิจการวิทยุคมนาคม : กิจการอุตุนิยมวิทยา 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในกิจการ
อุตุนิยมวิทยา คือ กรมอุตุนยิมวิทยา โดย
ระบบท่ีใช้งาน ประกอบด้วย 
• เรดาร์ตรวจอากาศ S-band 
• เรดาร์ตรวจอากาศ C-band 
• เรดาร์ตรวจอากาศ X-band 
• เรดาร์ตรวจวัดคลื่นในทะเลและการ

เตือนภัยจากพายุลมแรงหรือคลื่นพายุ
พัดชายฝั่ง 

• เครื่องวิทยุหยั่งอากาศย่าน 
• เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 
• เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM 
• Radar Wind Profilers 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน 
มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน 
 
แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ความถี่ย่านต่ ากว่า L-Band จะ
มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งในปัจจุบัน
มีประเด็นปัญหาการรบกวนการใช้งานใน
ย่าน 5650 MHz ซึ่ ง เป็นเทคโนโลยี  C 
band 

- เ ท ค โ น โ ล ยี  Digital Video 
Broadcasting Satellite System 
(DVB-S) 

กิจการวิทยุคมนาคม : กิจการดาราศาสตร์วิทยุ 
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการนี้คือ สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน 
มีความต้องการใช้ในลักษณะการรับคลื่น
ความถี่จากอวกาศ 
แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการ
ใช้คลื่นความถี่วิทยุช่วงต่ า (2-40 GHz) ที่
เพิ่มขึ้น 

- ตัวรับสญัญาณย่าน C 
- ตัวรับสญัญาณย่าน Q 

กิจการอื่น ๆ : คลื่นความถีส่ าหรับอุปกรณ์ระยะสั้น (Short range device: SRD) และคลืน่ความถี่ที่อนุญาตให้ใช้เป็นการ
ทั่วไปส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Unlicensed frequency for wireless broadband internet) 

การใช้คลื่นความถี่ที่มีการจัดสรรโดยให้
ขออนุญาตใช้งาน  และได้ รับยกเว้น
ใบอนุญาต และการรองรับการเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ IoT โดยมีการประยุกต์ใช้กับ
อุปกรณ์และโครงข่าย ได้แก่ 
- อุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น (SRD)  
- ระบบการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลแบบ

ไม่มีสายน าสัญญาณ (WLAN) 
- อุปกรณ์ RFID 
- ไมโครโฟนไร้สาย 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน 
มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน 
 
แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจาก 
- อุปกรณ์สื่อสารระยะสั้นจะได้รับความ

นิยมเพิ่มขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่
เ พิ่ ม ขึ้ น ใ น ร ะ ดั บ ค รั ว เ รื อ น  แ ล ะ
อุตสาหกรรม 

- การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์สื่อสารระยะไกล 
เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลอัตโนมัติ 
(Telemetry)  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ติ ด ต า ม
ต าแหน่ง (Location tracking) เป็นต้น 

- เทคโนโลยี Bluetooth 5.0 
- การพัฒนาเทคโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท 
RFID 

- การพิจารณาการใช้คลื่นความถี่
ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น
เพื่อกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญ
ยิ่งยวด (Critical infrastructure) 

- เทคโนโลยี LoRa 
- เทคโนโลยีประยุกต์อุปกรณ์การ

สื่อสารกับโครงข่ายเพื่อรองรับ
เ ท ค โ น โ ล ยี  IoT โ ด ย ก า ร
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ใช้ใน
ร ะ บ บ มื อ ถื อ  ( Cellular 



 

 

 

โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย 
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง 

ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  (F ina l  Repo r t )  
 

หน้าท่ี 2 - 68 

สถานะปัจจุบัน 

ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ในปัจจบุัน และแนวโน้มความ

ต้องการใช้คลื่นความถี ่
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกิจการ/
กิจกรรม/ภารกิจ 

ที่มีผลต่อการใช้งานคลื่นความถี่ใน
ระยะ 5 ปี 

networks) เช่น GSM/GPRS (2G) 
UMTS (3G) และ LTE (4G) โดย
การใช้งานระบบมือถือ (2G, 3G, 
4G) ส าหรับอุปกรณ์ IoT 

- เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะไกล
แบบใช้พลังงานต่ า 

- เทคโนโลยี Narrow Band IoT 
-  LTE-M (Cat-M1) 
-  Extended Coverage GSM (EC-

GSM) 
 



บทที่ 3 
วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 

ต่อควำมต้องกำรใช้คลื่น 
ควำมถี่ในประเทศไทย 



ร าย งาน ฉบั บสมบู ร ณ์  (F ina l  Repo r t )  หน้าท่ี 3 - 1 

โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

บทที่ 3 
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
ในประเทศไทย 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทย ที่ปรึกษำฯ 
ไดแ้บ่งกำรด ำเนินกำรออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 

ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยในภำพรวม ซึ่ง
เป็นส่วนที่ที่ปรึกษำฯ ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน ำมำวิเครำะห์
เชิงพรรณำเพ่ือให้เห็นภำพรวมของทิศทำงที่ปัจจัยเหล่ำนั้นที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศ
ไทย โดยปัจจัยเหล่ำนั้นได้แก่  

ปัจจัยที ่1: เศรษฐกิจมหภำคในระดับโลกและระดับประเทศ 
ปัจจัยที ่2: นโยบำยประเทศไทย 4.0 หรือนโยบำยของรัฐที่เก่ียวข้อง 
ปัจจัยที ่3: แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ปัจจัยที ่4: พฤติกรรมผู้ใช้คลื่นควำมถี่ 
ปัจจัยที ่5: กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ปัจจัยที ่6: กำรพัฒนำข้อตกลงและกฎระเบียบกำรใช้คลื่นควำมถี่ในระดับนำนำชำติ 

 
ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยในภำพรวมด้วยสถิติ 

เชิงพรรณนำและสถิติเชิงปริมำณ ซึ่งที่ปรึกษำฯ ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเหล่ำนี้
ที่ได้จำกข้อค ำถำมย่อยที่ 3 จำกส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 ของแบบสอบถำม และส่วนที่ 6 ของแบบสอบถำม โดย
น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยในภำพรวมด้วยสถิติเชิง
พรรณนำและสถิติเชิงปริมำณ  
 

ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยรำยกิจกำร ซึ่ง
เป็นส่วนที่ทำงท่ีปรึกษำฯ รวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นที่ได้จำกข้อค ำถำมย่อยที่ 5 จำกส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 ของ
แบบสอบถำมและน ำมำวิเครำะห์เพ่ือให้เห็นภำพของปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศ
ไทยรำยกิจกำร  
 

ส่วนที่ 4 สรุปกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทย   
 
โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรและผลกำรวิเครำะห์ของแต่ละส่วนดังต่อไปนี้ 

 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทยในภาพรวม 
 

1.1 เศรษฐกิจมหภาคในระดับโลกและระดับประเทศ 
ในกำรพิจำรณำปัจจัยเศรษฐกิจมหภำคในระดับโลกและระดับประเทศต่อควำมต้องกำรกำรใช้  

คลื่นควำมถี่อำจพิจำรณำจำกพลวัตของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ครั้งที่ 3 ซึ่งมีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ 
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ครั้งที่ 4 ที่เน้นกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่ำง ๆ  
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ซ่ึงที่ปรึกษำฯ ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ
ระดับโลกและของประเทศในปัจจุบันได้ ดังนี้ 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

1) เศรษฐกิจระดับโลก มีแนวโน้มที่เผชิญกับควำมผันผวนบ่อยครั้งมำกขึ้นและต้องเผชิญกับปัจจัย
ทั้งในด้ำนบวกและด้ำนลบ โดยปัจจัยด้ำนบวกนั้นเกิดจำกกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยให้
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึนด้วยนวัตกรรมต่ำง ๆ ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงในด้ำนกำรผลิต
ให้มีต้นทุนที่ลดลงและสินค้ำมีคุณภำพมำกขึ้น กำรด ำเนินธุรกิจและธุรกรรมต่ำง ๆ ที่สำมำรถด ำเนินกำร 
บนโครงข่ำยดิจิทัลเพ่ิมมำกขึ้น กำรติดต่อสื่อสำรของประชำชนสำมำรถสื่อสำรได้ทั้งภำพและเสียงได้อย่ำง 
ไร้พรมแดน ปัจจัยต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ส่งผลให้รูปแบบกำรค้ำและกำรให้บริกำรสำมำรถท ำได้สะดวกมำกขึ้นด้วย
ต้นทุนที่ต่ ำลงและส่งผลดีต่อกำรค้ำของโลกให้มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่ปัจจัยด้ำนลบส่วนใหญ่เกิดปัญหำ 
ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ กำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรเมืองระหว่ำงประเทศในหลำยประเทศทั่วทุก
ภูมิภำค อำทิ ปัญหำในเชิงโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำกำรคลังที่ไม่ยั่งยืนและ
ปัญหำหนี้สำธำรณะของกลุ่มสหภำพยุโรป ปัญหำกำรใช้มำตรกำรทำงด้ำนภำษีและมิใช่ภำษีในกำรกีดกันทำง
กำรค้ำ โดยเฉพำะสหรัฐที่อำจก่อให้เกิดสงครำมกำรค้ำกับหลำยประเทศทั่วโลกโดยเฉพำะประเทศจีน  ปัญหำ
กำรแยกตัวของกลุ่มควำมร่วมมือต่ำง ๆ ปัญหำเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ปัญหำกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น 
ที่ล่ำช้ำ ในขณะที่ในหลำยประเทศต้องเผชิญกับข้อจ ำกัดจำกโครงสร้ำงประชำชนผู้สูงอำยุที่เพ่ิมสูงขึ้นจึงต้อง
ปรับนโยบำยกำรพัฒนำประเทศด้วยกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและแก้ปัญหำ
อุปสรรคด้ำนทรัพยำกรและก ำลังคน 
 

จำกกำรรวบรวมข้อมูลสำมำรถสรุปได้ว่ำ แม้ว่ำกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะท ำให้
กำรค้ำและกำรบริกำร รวมทั้งกำรติดต่อสื่อสำรของภำคเอกชนและประชำชนระหว่ำงประเทศเติบโตมำกขึ้นก็
ตำม แนวโน้มนโยบำยกำรค้ำที่มีลักษณะกีดกันและโครงสร้ำงเศรษฐกิจของแต่ประเทศที่ยังคงเปรำะบำง อำจ
ท ำให้เศรษฐกิจทั่วทั้งโลกเติบโตได้ช้ำลงได้ 

 
2) เศรษฐกิจภายในประเทศ กำรผลักดันนโยบำยของรัฐบำล ท ำให้ภำครัฐและภำคเอกชนมีกำร

ปรับตัวเพ่ือก้ำวเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจจำกระบบ
เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ
ที่ส ำคัญ ได้แก่ 

- กำรเปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม 
- กำรเปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภำคอุตสำกรรม โดยเฉพำะอุตสำหกรรมหนัก ไปสู่กำร

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม 
- กำรเปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกข้ึน 

 
จะเห็นได้ว่ำ เศรษฐกิจประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่เศรษฐกิจที่เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้นในระบบ

เศรษฐกิจของไทย โดยรัฐบำลได้มีกำรก ำหนดนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัลทในกำรผลักดันให้ประเทศไทยมีกำร
พัฒนำในทิศทำงดังกล่ำว ซึ่งกำรคำดกำรณ์โดยศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
(2561) คำดกำรณ์ว่ำ ประเทศไทยจะเข้ำสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี 2561 โดยจะมีมูลค่ำเศรษฐกิจ
ดิจิทัลสูงสุดในรอบ 5 ปี อยู่ที่ 3.15 ล้ำนล้ำนบำท หลังจำกประเทศไทยเข้ำสู่ระบบ 4G ได้อย่ำงรวดเร็วและเต็ม
ประสิทธิภำพในช่วงระยะเวลำไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ ที่ท ำให้กำรใช้อินเทอร์เน็ต กำรเข้ำสู่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์  
แอปพลิเคชันต่ำง ๆ มีควำมรวดเร็วมำกขึ้น และยังสำมำรถสะท้อนให้เห็นภำพกำรเติบโตได้จำกกำรซื้อขำย
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

ผ่ำนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ทีม่ียอดขำยประมำณ 2-3 ล้ำนล้ำนบำท และหำกเทียบสัดส่วนต่อ 
GDP ในระยะ 2 ปี 2562-2563 อำจมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 25 ของ GDP นอกจำกนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจำก
นโยบำยอ่ืน ๆ ของภำครัฐและภำคเอกชนที่ช่วยสนับสนุนให้มีกำรเติบโตในทิศทำงดังกล่ำว เช่น นโยบำย
อินเทอร์เน็ตหมู่บ้ำน นโยบำยประเทศไทย 4.0 กำรลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก ประกอบ
กับภำคธุรกิจให้ควำมส ำคัญเรื่องของดิจิทัลมำกขึ้น ท ำให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยำยตัวดีขึ้นจำกกำรใช้จ่ำยของ
ประชำชนที่มำกขึ้นและกำรลงทุนของรัฐบำล 
 

ทั้งนี้ ผลกำรรวบรวมข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย จะเห็นได้ว่ำ 
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยึดโยงกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก ขณะที่เศรษฐกิจไทยก ำลังก้ำว
เข้ำสู่กำรเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วเช่นกัน โดยสิ่งส ำคัญที่เติบโตควบคู่กับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในระดับโลก
และในไทย คือ แนวโน้มกำรเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของกำรสื่อสำรและกำรส่งผ่ำนข้อมูลในระบบดิจิทัล 
เพ่ือใช้ในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจทั้งกำรค้ำ กำรให้บริกำร และกำรติดต่อสื่อสำรของประชำชน เนื่องจำกเป็น
กลไกกำรขับเคลื่อนที่ส ำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล แนวโน้มดังกล่ำวคำดว่ำจะก่อให้เกิดควำมต้องกำรคลื่น
ควำมถี่เพ่ิมข้ึนอย่ำงมำกในอนำคต โดยแนวโน้มดังกล่ำวจะเปลี่ยนแปลงตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลที่
เพ่ิมสูงขึ้น แม้ว่ำนโยบำยต่ำง ๆ ของรัฐบำล และนโยบำยทำงด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศของประเทศต่ำง ๆ 
ยังคงเป็นทั้งโอกำสและอุปสรรคที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรค้ำในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

1.2 นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือนโยบายอ่ืนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
นโยบำยกำรพัฒนำประเทศในภำพรวมของรัฐบำลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทิศทำง

และควำมต้องกำรกำรใช้คลื่นควำมถี่ของไทย โดยเฉพำะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีกำรสื่อสำรและกำรส่งผ่ำน
ข้อมูลผ่ำนระบบไร้สำยเข้ำมำมีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจมำกขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด ดังนั้น เพ่ือแสดงให้เห็น
ภำพนโยบำยของรัฐบำลที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรกำรใช้คลื่นควำมถี่  ที่ปรึกษำฯ ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล
นโยบำยภำครัฐที่มีควำมเก่ียวข้องที่มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580): จำกกำรที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

มำตรำ 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว โดยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับ
แรกของประเทศไทย ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ภำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว เพ่ือควำมสุขของคนไทยทุกคน ที่ปรึกษำฯ ได้ท ำกำรศึกษำรวบรวมและสังเครำะห์
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นที่น่ำจะส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้
คลื่นควำมถี่ และพบว่ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำประเทศไทย
ไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยก ำหนดประเด็นดังกล่ำวในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป็นยุทธศำสตร์ที่มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำบนพื้นฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
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1) ต่อยอดอดีต โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้ำนอ่ืนๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 

2) ปรับปัจจุบัน เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำงๆ  
ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ
กำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต 

3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับ
อนำคต บนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำก
ภำครัฐให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่  ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและ
กำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของคน
ชั้นกลำง และลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 

 
ทั้งนี้ รำยละเอียดของแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ ได้แก่ 
แผนงำนที่ 5 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก: โครงสร้ำงพ้ืนฐำนจะครอบคลุมถึงโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนทำงกำยภำยในด้ำนโครงข่ำยคมนำคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ทำงเศรษฐกิจเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและลดต้นทุนในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ โดยแนวทำงกำรพัฒนำที่เก่ียวข้อง
กับกำรพัฒนำและควำมต้องกำรคลื่นควำมถี่ ได้แก่ 

- เชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคมไร้รอยต่อ: พัฒนำโครงข่ำยคมนำคมและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทั้งทำงบก  
ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ เพ่ือรองรับกำรขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทำนของภูมิภำค  
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรขนส่งทำงน้ ำและระบบรำงมำกขึ้น รวมถึงกำรพัฒนำและบูรณำกำรกำร
ใช้ท่ำอำกำศยำนหลักในส่วนกลำงและท่ำอำกำศยำนในส่วนภูมิภำคให้สอดคล้องกับกำรเชื่อมโยง
โครงข่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำกขึ้น พร้อมทั้งกำรวำงโครงข่ำยเส้นทำงกำรคมนำคม
เชื่อมโยงสู่เมืองหลักของภูมิภำคอย่ำงไร้รอยต่อ รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีมำตรฐำนเดียวกัน 

- สร้ำงและพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ: พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกให้มีควำมพร้อม
ทำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จะท ำให้ไทยเป็นศูนย์กลำงทั้งทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมและนวัตกรรม พัฒนำเมืองและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว รวมถึงกำรพัฒนำ
เขตเศรษฐกิจตะวันตกเพ่ือเชื่อมต่อกับกำรพัฒนำภำคตะวันออก และภำคอ่ืนๆ ตลอดจนเขต
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน ทั้งทำงด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว รวมทั้งมีมำตรกำร
สนับสนุนให้เกิดกำรลงทุนในอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำยที่มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และมีมูลค่ำเพ่ิมสูง 

- พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสมัยใหม่: สร้ำงระเบียงทำงด่วนดิจิทัล และเสริมสร้ำงควำมรู้
และโอกำสในกำรเข้ำถึงโครงข่ำยบรอดแบนด์หลำกรูปแบบตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่  โดยมี
รูปแบบกำรเชื่อมโยงด้ำนดิจิทัลที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันในระดับสำกลทั้งภำครัฐและเอกชน 
รวมถึงกำรวำงกรอบในกำรจัดกำรทรัพยำกรคลื่นควำมถี่ให้เพียงพอรองรับบริกำรที่มีคุณภำพใน
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รำคำที่ประชำชนทั่วไปเข้ำถึงได้ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกใน
สัดส่วนที่มำกขึ้น ตลอดจนพัฒนำระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ 

- สร้ำงโอกำสเข้ำถึงข้อมูล : สร้ำงโอกำสให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีและฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ผ่ำนระบบออนไลน์ เพ่ือต่อยอดพัฒนำธุรกิจเดิมและสร้ำง
ธุรกิจใหม่ รวมทั้งกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสร้ำงระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐให้มีมำตรฐำนเดียวกัน 

 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564: เป็นแผนกำรพัฒนำ

ประเทศในระดับที่ 2 ที่ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำและข้อจ ำกัดของประเทศไทยในหลำยด้ำน อำทิ 
คุณภำพคนไทยต่ ำ แรงงำนส่วนใหญ่มีปัญหำทั้งในเรื่ององค์ควำมรู้  ทักษะ ทัศนคติ สังคมขำดคุณภำพและมี
ควำมเหลื่อมล้ ำสูงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรยกระดับศักยภำพกำรพัฒนำ รวมถึงกำรเร่งพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนเชิง
ยุทธศำสตร์ในทุกด้ำน อำท ิกำรเพ่ิมกำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ำยที่สมบูรณ์และมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศท่ำมกลำงกำรแข่งขันในโลกที่รุนแรงมำกขึ้น 
ทั้งนี้ ปรึกษำฯ ได้ท ำกำรศึกษำรวบรวมและสังเครำะห์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 พ.ศ. 
2560-2564 และพบว่ำ หนึ่งในประเด็นส ำคัญภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี ่คือ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีรำยละเอียด
เกี่ยวกับประเด็นกำรด ำเนินกำรพัฒนำโดยสังเขปดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์  ได้มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกำรและ
ปัญหำเชิงปริมำณ คุณภำพ และกำรบริกำรจัดกำรกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อกำรพัฒนำประเทศให้มีประสิทธิภำพ โดยประเด็นกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรใช้ 
คลื่นควำมถี่  ภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่  12 คือ กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำ  
คือกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

- พัฒนำโครงข่ำยบรอดแบนด์ควำมเร็วสูงทั้งระบบสำยและไร้สำยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และจัด
ให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม เพ่ือประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 

- พัฒนำโครงข่ำยวงจรสื่อสำรระหว่ำงประเทศทั้งภำคพ้ืนดิน เคเบิลใต้น้ ำ ดำวเทียม และพัฒนำ
โครงข่ำยเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้ำนอำเซียน รวมทั้งบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ต ำแหน่งวงโคจร
และคลื่นควำมถี่ทั้งในเชิงพำณิชย์และบริกำรสำธำรณะ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงและประสิทธิภำพให้แก่
ระบบกำรเชื่อมสัญญำณระหว่ำงประเทศ 

- บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคมและสื่อสำรมวลชนให้มีกำรบูรณำกำร 
ใช้โครงข่ำยและอุปกรณ์ร่วมกัน และจัดท ำแผนกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ที่ไม่ได้ใช้งำนและใกล้
สิ้นสุดสัญญำสัมปทำนให้ชัดเจน เพ่ือให้กำรใช้ทรัพยำกรของประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด และลด
ควำมซ้ ำซ้อนและค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน 
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จะเห็นได้ว่ำ แนวทำงกำรพัฒนำดังกล่ำวส่งผลโดยตรงต่อควำมต้องกำรกำรใช้คลื่นควำมถี่ของประชำชน

และช่วยยกระดับกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้คลื่นควำมถี่ในภำพรวมของประเทศให้มีควำมครอบคลุมและ  
มีประสิทธิภำพเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเศรษฐกิจของไทยเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
3) นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบำยที่มีที่มำจำกกำรที่รัฐบำลเล็งเห็นว่ำประเทศไทยก ำลัง

เผชิญกับปัญหำในหลำกหลำยด้ำน ทั้งปัญหำกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำของกำร
กระจำยรำยได้ ปัญหำควำมไม่สมดุลของกำรพัฒนำ รวมทั้งสถำนกำรณ์ที่กำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ 
ศักยภำพของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผลิตภำพและประสิทธิภำพกำรผลิต รวมถึง
ประสิทธิภำพของภำครัฐอยู่ในระดับต่ ำ โดยนโยบำยประเทศไทย 4.0 ถูกก ำหนดให้เป็นกรอบทิศทำงนโยบำยที่
ให้หน่วยงำนในทุกระดับน ำไปประยุต์ใช้ในกำรจัดท ำนโยบำยให้สอดคล้องกับขอบเขตภำระหน้ำที่ที่ตน
รับผิดชอบ ในกำรน ำประเทศก้ำวไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้วที่มีควำมมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีกลไกกำรขับ
เคลื่อนที่ส ำคัญ ได้แก่  

- กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญำ เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพ่ือน ำพำ
ประเทศไทยหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง อำทิ กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำน
กำรวิจัยและพัฒนำ กำรสร้ำงคลัสเตอร์ทำงด้ำนเทคโนโลยีและนัวตกรรม กำรบริกำรจัดกำร
สมัยใหม่ที่พร้อมด ำเนินกำรทั้งใน Physical และ Digital Platforms 

- กลไกกำรกระจำยรำยได้ โอกำสและควำมม่ังคั่งอย่ำงเท่ำเทียม เพ่ือน ำพำประเทศไทยหลุดพ้นจำก
กับดักควำมเหลื่อมล้ ำ อำทิ กำรยกระดับ Digital Skill Literacy, ICT Literacy, Information Literacy 
และ Media Literacy ของคนไทย กำรสร้ำงเศรษฐกิจระดับฐำนรำกในชุมชน  

- กลไกกำรพัฒนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ำพำประเทศไทยหลุดพ้นจำกกับดักควำมไม่สมดุล 
อำทิ กำรมุ่งเน้นธุรกิจ กำรผลิต และกำรใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรมุ่งเน้นกำรใช้
พลังงำนทดแทน 

 
จำกกลไกกำรพัฒนำดังกล่ำวที่มีกำรผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยอิงกับกำรใช้งำนเทคโนโลยี

ดิจิทัลแสดงให้เห็นได้ว่ำ แนวโน้มกำรพัฒนำเศรษฐกิจทั้งในส่วนของภำครัฐและภำคเอกชนในทุกระดับของไทย 
ในอนำคตอันใกล้จะยึดโยงกับกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในด้ำนกำรสื่อสำรและกำรส่งผ่ำนข้อมูลเพ่ิมสูงขึ้น 
ในกิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งในภำคกำรผลิตในอุตสำหกรรม ภำคกำรค้ำและบริกำร ภำคกำรเกษตร น ำไปสู่ 
ควำมต้องกำรโครงข่ำยเทคโนโลยีโทรคมนำคมที่มีควำมครอบคลุมและมีประสิทธิภำพสูงขึ้น จึงมีควำมเป็นไปได้สูง
ที่ควำมต้องกำรคลื่นควำมถ่ีเพ่ือใช้ในกิจกำรต่ำง ๆ ภำยในประเทศจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในอนำคต 

 
4) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดท ำโดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ

ด้ำนสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยได้ถูกประกำศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษำยน พ.ศ. 
2561 แผนปฏิรูปประเทศฯ นี้ มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ในส่วนยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำน
ควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และยุทธศำสตร์ที่ 6 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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เป้าหมายรวมแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) กำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรท ำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบกับกำร

ก ำกับที่มีควำมชอบธรรม และกำรใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงมีจรรยำบรรณ ด ำรงรักษำ
เสรีภำพของกำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชน ด้วยควำมเชื่อว่ำเสรีภำพของกำรสื่อสำรคือ
เสรีภำพของประชำชนตำมแนวทำงของประชำธิปไตย 

2) สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชำติ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ด ี

 
ทั้งนี้ เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ คือ เรื่องและ

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 3 : กำรปฏิรูปโครงสร้ำงอุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมี
เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 

1) กำรปรับปรุงกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งปรับปรุงระบบ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับระบบอุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนไทยและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

2) กำรวำงระบบสนับสนุนกำรกระตุ้นกำรผลิต และเผยแพร่ “นวัตกรรม” ด้ำนกำรสื่อสำร ทั้งใน
ระดับโครงข่ำยกำรสื่อสำร เครื่องมือสื่อสำร ข้อมูลข่ำวสำรและสำระบันเทิงที่สร้ำงสรรค์ ส่งเสริม
กำรสร้ำงเสริมสติปัญญำ สนับสนุนกำรเรียนรู้เรื่องไทยในบริบทสังคมโลก มีขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและส่งออกไปสร้ำงรำยได้ในระดับนำนำชำติ 

3) กำรพิจำรณำปรับปรุงมำตรกำรภำษี และกลไกกำรสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดทำงเลือก 
ในกำรเข้ำถึง และกำรบริโภคเนื้อหำข่ำวสำรและข่ำวสำรที่หลำกหลำย มีประโยชน์ รวมทั้ง
สอดคล้องกับจริตของสำธำรณชน 

4) กำรจัดท ำระบบกำรจูงใจต่ำง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดควำมตื่นตัวในกำรบริหำรโครงข่ำย เทคโนโลยี
และผลผลิตด้ำนเนื้อหำสำระข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีคุณภำพ และด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมี
คุณภำพ ที่สำมำรถสร้ำงเสริมสติปัญญำ และสร้ำงรำยได้ทั้งในประเทศและในระดับนำนำชำติ 

5) กำรส่งเสริมกำรส่งออกนวัตกรรม และผลผลิตจำกอุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยี
สำรสนเทศไทยในเวทีระดับนำนำชำติ 

 
1.3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม: นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยงำนในสังกัด กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดท ำนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งมีสถำนะเป็นนโยบำยและแผนระดับชำติตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยแผนดังกล่ำวเป็นแผนระดับที่ 3 ของกำรพัฒนำ หรือแผนแม่บทหลัก
ในกำรพัฒนำเศรษฐิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580) โดยมีกำรก ำหนดทิศ
ทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์
ชำติและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้  เป็นกำรต่อยอด
กำรพัฒนำประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อ
บริบทกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ก ำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่กำรเร่ง
วำงรำกฐำนดิจิทัลของประเทศผ่ำนกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัล กำรสร้ำงระบบเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลที่ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมตำมแนวทำงประชำรัฐ กำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้
ประโยชน์จำกนวัตกรรมดิจิทัลอย่ำงเต็มศักยภำพ จนถึงกำรผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
พัฒนำแล้ว ที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้ำงมูลค่ำ และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืนใน
ระยะยำว โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำในระยะยำว ดังนี้ 

 
 เป้ำหมำยที่ 1 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ก้ำวทันเวทีโลก ด้วยกำรใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรผลิต กำรบริกำร 
ตัวชี้วัด 
 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศใน World Competitiveness Scoreboard อยู่ใน

กลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำสูงสุด 15 อันดับแรก 
 อุตสำหกรรมดิจิทัลมีส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่กำรเป็นประเทศที่มีรำยได้สูง โดย

สัดส่วนมูลค่ำอุตสำหกรรมดิจิทัลต่อ GDP เพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 25  
 เป้ำหมำยที่ 2 สร้ำงโอกำสทำงสังคมอย่ำงเท่ำเทียม ด้วยข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรผ่ำนสื่อดิจิทัล

เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ตัวชี้วัด 
 ประชำชนทุกคนต้องสำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเสมือนเป็นสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน

ประเภทหนึ่ง 
 อันดับกำรพัฒนำตำมดัชนี ICT Development Index (IDI) อยู่ในประเทศที่มีกำรพัฒนำสูงสุด 40 

อันดับแรก 
 เป้ำหมำยที่ 3 พัฒนำทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยกำรเตรียมควำมพร้อมให้บุคลำกรทุกกลุ่มมีควำมรู้

และทักษะที่เหมำะสมต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพในยุคดิจิทัล 
ตัวชี้วัด 
 ประชำชนทุกคนมีควำมตระหนัก มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด

ประโยชน์และสร้ำงสรรค์ 
 เป้ำหมำยที่ 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์กำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของภำครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนโปร่งใส มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
ตัวชี้วัด 
 อันดับกำรพัฒนำด้ำนรัฐบำลดิจิทัล ในกำรจัดล ำดับของ UN e-Government rankings อยู่ใน

กลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำสูงสุด 50 อันดับแรก 
 

ทั้งนี้ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ มียุทธศำสตร์
กำรพัฒนำที่สอดคล้องและเก่ียวข้องกับควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับประเทศไทย ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  โดยจะ
สร้ำงให้เกิดโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลที่ทันสมัย ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งกำรเข้ำถึง
บริกำรจะสำมำรถท ำได้ทุกที่ ทุกเวลำ อย่ำงมีคุณภำพด้วยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงที่รองรับควำมต้องกำร และ
รำคำค่ำบริกำรที่ต้องจ่ำยจะต้องไม่ได้เป็นอุปสรรคในกำรเข้ำถึงบริกำรดิจิทัลอีกต่อไป ในอนำคตโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงจะกลำยเป็นสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนเช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้ำ ประปำ ที่
สำมำรถรองรับกำรเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่ง 

 
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 4 เป้ำหมำย ได้แก่ 
1. โครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน 
 ทุกหมู่บ้ำนมีบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเข้ำถึง 
 ร้อยละ 90 ของผู้ใช้ในเขตเทศบำลเมืองทุกจังหวัดและพ้ืนที่เศรษฐกิจ สำมำรถเข้ำถึงบริกำร

อินเทอร์เน็ตควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 100 Mbps 
 ร้อยละ 95 ของโรงเรียน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นและ

ศูนย์กำรเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีบริกำรอินเทอร์เน็ตเข้ำถึงด้วยควำมเร็วไม่ต่ ำ
กว่ำ 30 Mbps 

 มีบริกำรอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ควำมเร็วสูง (Mobile Broadband) ที่สำมำรถเข้ำถึงและพร้อม
ใช้แก่ประชำชน โดยครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้ำน พ้ืนที่ชุมชน และสถำนที่ท่องเที่ยว 

2. ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงไม่เกินร้อยละ 2 ของรำยได้มวลรวมประชำชำติต่อหัว 
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงประเทศ 
 มีจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจรำจรอินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศ (Internet Exchange 

Point: IXP) ที่เป็นศูนย์กลำงของ ASEAN ตอนเหนือ 
 มีผู้ให้บริกำรข้อมูล (Content Provider) ระดับโลกมำลงทุนตั้งศูนย์ข้อมูล 

4. โครงข่ำย แพร่สัญญำณภำพโทรทัศน์และกระจำยเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ 
 มีโครงข่ำยดิจิทัลทีวีครอบคลุมทั่วประเทศ 
 มีระบบวิทยุดิจิทัลให้บริกำร 

 
โดยมีแผนงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 ที่เก่ียวข้องกับควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ ดังต่อไปนี้ 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  มีควำมทันสมัย มี

เสถียรภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้งำนของทุกภำคส่วน ด้วยรำคำที่เหมำะสมและเป็นธรรม เพ่ือสร้ำง
โอกำสกำรเข้ำถึงและกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิภำคอำเซียน
โดยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง ทั้งกำรเป็นเส้นทำงผ่ำนกำรจรำจรของ
ข้อมูลส ำหรับภูมิภำค และเป็นที่ตั้งส ำหรับผู้ประกอบกำรเนื้อหำรำยใหญ่ของโลก 

3. จัดให้มีนโยบำยและแผนบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน คลื่นควำมถี่ (Refarm And Release) 
และกำรหลอมรวมของเทคโนโลยีในอนำคต รวมทั้งปรับแก้กฎหมำย เพ่ือสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรของ
ประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ทั้งด้ำน 
กำรสื่อสำรโทรคมนำคม และกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง รวมถึงกำรหลอมรวมของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้งำนในปัจจุบันและอนำคต ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในภำวะวิกฤติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกำรเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Acceleration) โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงระบบนิเวศส ำหรับธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business Ecosystem) ควบคู่กับกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล และกำรใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ และกระตุ้นให้ภำคเอกชนเกิดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ และควำมจ ำเป็นที่
จะต้องเรียนรู้และปรับปรุงแนวทำงกำรท ำธุรกิจด้วยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงมีศักยภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ธุรกิจขนำดกลำงและเล็ก (SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม่ (Startup) ในด้ำนเศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วย
เชื่อมโยงท้องถิ่นกับตลำดโลก สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำชุมชน 

 
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 5 เป้ำหมำย ได้แก่ 
1. ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรไทยเพ่ิมข้ึนจำกกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 สัดส่วนมูลค่ำกำรผลิตสินค้ำและบริกำรภำยในประเทศของธุรกิจ SMEs เพ่ิมเป็นร้อยละ 50 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
 ผลิตภำพกำรผลิตของธุรกิจ SMEs เพ่ิมข้ึนจำกกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั้งในภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลสำมำรถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภำคและเวทีโลก โดยเพ่ิมสัดส่วนของธุรกิจ SMEs และ
วิสำหกิจชุมชนในกำรขำยสินค้ำออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

3. ธุรกิจ SMEs สำมำรถใช้นวัตกรรมและมีควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น  โดยอันดับ
ของประเทศไทยในดัชนีชี้วัดกำรใช้นวัตกรรมและควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้เทคโนโลยีภำยใต้  
Global Competitiveness Index อยู่ในอันดับที ่30 

4. สัดส่วนมูลค่ำเพ่ิมของอุตสำหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ GDP เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 
5. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น ำอุตสำหกรรมดิจิทัลของภูมิภำค 
 มูลค่ำของอุตสำหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยติด 1 ใน 3 อันดับต้นของภูมิภำค (Top 3 

Digital Industry Leader) 
 เพ่ิมมูลค่ำกำรลงทุนของอุตสำหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภำยในประเทศเพ่ิมขึ้น 

 
โดยมีแผนงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 ที่เก่ียวข้องกับควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจและส่งเสริม

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปกำรท ำธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 
2. เร่งสร้ำงธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) เพ่ือให้เป็นฟันเฟืองส ำคัญในกำร

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกำรสร้ำงสังคม

ดิจิทัลที่มีคุณภำพ (Digital Society) มุ่งหวังที่จะลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงโอกำสของประชำชนที่เกิดจำกกำรเข้ำ
ไม่ถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล หรือกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีรำคำแพงเกินไป และให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพลเมืองที่ฉลำด รู้เท่ำทันข้อมูล 
และมีควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยสุดท้ำย เมื่อโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
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ดิจิทัลพร้อม และพลเมืองดิจิทัลพร้อมแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของ
คนทุกกลุ่มผ่ำนบริกำรดิจิทัลต่ำงๆ 
 

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 3 เป้ำหมำย ได้แก่ 
1. ประชำชนทุกกลุ่มโดยเฉพำะกลุ่มผู้อำศัยในพ้ืนที่ห่ำงไกล ผู้สูงอำยุ และคนพิกำรสำมำรถเข้ำถึง

และใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีบริกำรอุปกรณ์เชื่อมต่อ และ Free-Wi-Fi ครอบคลุมทุกต ำบลทั่วประเทศ 
 สัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อำยุเกิน 50 ปี เพ่ิมเป็น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 
 ประชำชนทุกกลุ่ม (โดยเฉพำะผู้ด้อยโอกำส ทั้งด้ำนพ้ืนที่และข้อจ ำกัดด้ำนร่ำงกำย) สำมำรถ

ใช้บริกำรภำครัฐได้โดยไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนพ้ืนที่ ด้ำนเวลำ และภำษำ 
2. ประชำชนทุกคนมีควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด

ประโยชน์และสร้ำงสรรค์ (Digital Literacy) 
3. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง กำรศึกษำ สำธำรณสุข และบริกำรสำธำรณะ ผ่ำนระบบดิจิทัล 
 ประชำชนทุกวัยทั่วประเทศ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ระบบเปิดส ำหรับมหำชน (Massive 

Open Online Crouse: MOOCs) ได้ตำมควำมต้องกำร 
 ประชำชนทุกพ้ืนที่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนสุขภำพ และวินิจฉัยโรคเบื้องต้น 
 ประชำชนทุกพ้ืนที่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรแบบ one stop service ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน 

ตลอดทุกช่วงอำยุตั้งแต่เกิดจนตำยผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยมีแผนงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 ที่เก่ียวข้องกับควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ ดังต่อไปนี้ 
1. สร้ำงโอกำสและควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับ

ประชำชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มผู้พิกำร กลุ่มผู้ที่อยู่อำศัยในพื้นท่ีห่ำงไกล 
2. เพ่ิมโอกำสในกำรเรียนรู้ และได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนของนักเรียนและประชำชนแบบ

ทุกวัย ทุกที ่ทุกเวลำ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. เพ่ิมโอกำสกำรได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำพที่ทันสมัย ทั่วถึง และเท่ำเทียม รองรับกำร

เข้ำสู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
1.4 พฤติกรรมผู้ใช้คลื่นความถี่ 
ผู้ใช้คลื่นควำมถี่ หมำยควำมถึง ผู้ให้บริกำรคลื่นควำมถี่ในกิจกำรโทรคมนำคม กิจกำรกระจำยเสียง

และกิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรวิทยุโทรคมนำคม อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยส ำคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อนโยบำยและ
แนวทำงกำรให้บริกำรของผู้ให้บริกำรคลื่นควำมถี่ คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคในกิจกำรโทรคมนำคม กิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรวิทยุโทรคมนำคม เนื่องจำก กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคย่อมส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ให้บริกำรคลื่นควำมถี่อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ให้บริกำร 
คลื่นควำมถี่จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องติดตำม วิเครำะห์ คำดกำรณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทำงใด เพ่ือให้สำมำรถวำงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงถูกต้องและสำมำรถสร้ำงรำย ได้ให้กับ
ธุรกิจให้เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 

 
จำกลักษณะควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว ที่ปรึกษำฯ ได้พิจำรณำวิเครำะห์พฤติกรรมผู้ใช้คลื่นควำมถี่จำก

พฤติกรรมของผู้บริโภคในกิจกำรโทรคมนำคม กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรวิทยุ
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โทรคมนำคม โดยได้ด ำเนินกำรศึกษำรวบรวมข้อมูล/ กำรศึกษำที่เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
กิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกล และกิจกำรวิทยุโทรทัศน์ ในประเทศไทยจำกเอกสำร บทควำมต่ำงๆ เพ่ือให้
เห็นแนวโน้มพฤติกรรมในภำพกว้ำง เนื่องจำกกิจกำรทั้ง 2 กิจกำร ดังกล่ำว เป็นกิจกำรที่มีแนวโน้มกำรใช้
บริกำร/ แนวโน้มกำรบริโภคเพ่ิมสูงขึ้น และมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อทิศทำงกำรให้บริกำรของผู้ให้บริกำรคลื่น
ควำมถี่ ในส่วนของกิจกำรอ่ืนๆ นั้น จำกกำรรวบรวมข้อมูล พบว่ำ คลื่นควำมถี่ส่วนใหญ่ถูกน ำไปใช้ 
ในกิจกำรเฉพำะด้ำน เช่น ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนสำธำรณะประโยชน์ ด้ำนกำรคมนำคม เป็นต้น ในส่วนของ 
กำรรวบรวมเอกสำร บทควำมต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกล และกิจกำรวิทยุโทรทัศน์
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

1) พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  
โดยที่ปรึกษำฯ ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชำชน พบว่ำ 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (พ.ศ. 2560) ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปที่มี
กำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่ำ ประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปกว่ำร้อยละ 88.1 มีกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจำกนี้ 
จำกกำรส ำรวจในด้ำนกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต พบว่ำ ประชำกรส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟน  
ในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 93.7 

บริษัท Hootsuite และ Wearesocial (พ.ศ. 2561) ซึ่งเป็นบริษัทส ำรวจด้ำนกำรตลำดได้มีกำร
ส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในระดับโลกและในประเทศไทย พบว่ำ ประชำกรไทยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ร้อยละ 98 โดยเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟนร้อยละ 71 ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตของผู้ ใช้งำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จำกปี พ.ศ. 2560 และผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งำนโซเชียลมีเดีย
เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 10 จำกปี พ.ศ. 2560 ยิ่งไปกว่ำนั้น จำกผลส ำรวจ พบว่ำ กิจกรรมต่ำงๆ ในกำรใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นประจ ำแต่ละสัปดำห์ของประชำกรไทยส่วนใหญ่ด ำเนินกิจกรรมผ่ำนสมำร์ทโฟนมำกกว่ำ
คอมพิวเตอร์ เช่น ใช้ค้นหำข้อมูลผ่ำนสมำร์ทโฟนร้อยละ 37 ในขณะที่ค้นหำผ่ำนคอมพิวเตอร์ร้อยละ 15  
ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คผ่ำนสมำร์ทโฟนร้อยละ 73 ในขณะที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คผ่ำนคอมพิวเตอร์เพียงร้อยละ 23 
ใช้ดูวิดีโอผ่ำนสมำร์ทโฟนร้อยละ 63 ในขณะที่ใช้ดูวีดีโอผ่ำนคอมพิวเตอร์เพียงร้อยละ 22 นอกจำกนี้ จำกกำร
ส ำรวจในด้ำนอื่นๆ เช่น ผู้ใช้โมบำยแบงก์กิ้ง และผู้ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็มีสัดส่วนที่สูงขึ้นเช่นกัน 

จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ แสดงให้เห็นได้ว่ำ กำรเติบโตของจ ำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟน 
มีควำมสัมพันธ์ไปในทิศทำงเดียวกันกับกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต โดยสมำร์ทโฟนเข้ำมำ  
มีบทบำทในชีวิตประจ ำวันของประชำชนมำกขึ้นมำกกว่ำกำรเป็นเพียงเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรเท่ำนั้น  
แต่ยังครอบคลุมไปถึงกำรรับชมสื่อบันเทิงต่ำง ๆ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรติดต่อซื้อขำยสินค้ำ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่สนับสนุนให้มี
กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมำกข้ึน ได้แก่ 

1) กำรพัฒนำเครื่อข่ำยระบบกำรสื่อสำรที่ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทุกค่ำยต่ำงแข่งขันกัน
พัฒนำเทคโนโลยีระบบสื่อสำรให้มีควำมทันสมัย สัญญำณชัดเจน 

2) กำรที่ผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ำงพำกันแข่งขันกันพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มี
ฟังก์ชันที่ตอบสนองผู้บริโภคได้หลำกหลำย ด้วยรูปลักษณ์กำรใช้ งำนที่แสดงถึงควำมทันสมัย 
สนองตอบควำมต้องกำรกำรใช้งำนที่ปรับเปลี่ยนไปตำมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 
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3) อัตรำส่วนจ ำนวนเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชำกรรวม (Mobile Penetration Rate)  
ที่เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยข้อมูลกำรส ำรวจของ ส ำนักงำน กสทช. ในปี พ.ศ. 2560 อัตรำส่วนจ ำนวนเลข
หมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชำกรรวมสูงถึงร้อยละ 141.7 หมำยควำมว่ำ ประชำกร 1 คน 
ครอบครองโทรศัพท์เคลื่อนที่มำกกว่ำ 1 เลขหมำย ในขณะที่ปี พ.ศ. 2550 อัตรำส่วนดังกล่ำว อยู่
ที่ร้อยละ 84.0 เท่ำนั้น 

4) กำรเปลี่ยนถ่ำยนโยบำยของภำครัฐมำสู่กำรมุ่งเน้นแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่
เน้นกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 

 

ดังนั้น กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชำชนในกำรเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟนและ
กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟนที่เพ่ิมสูงขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด 
ควำมต้องกำรกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกำรส่งผ่ำนข้อมูลเพ่ิมมำกขึ้น จึงเป็นสำเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรก ำหนด
นโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ให้บริกำรคลื่นควำมถี่ในที่สุด 

 

2) พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุโทรทัศน์ โดยที่ปรึกษำฯ  
ได้ด ำเนินกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรรับชมโทรทัศน์ของประชำชน พบว่ำ ในปัจจุบันแม้ว่ำ
ประชำชนจะมีทำงเลือกในกำรรับชมสื่อควำมบันเทิงในช่องทำงที่หลำกหลำยกว่ำเมื่อก่อนเป็นอย่ำงมำก แต่สื่อ
โทรทัศน์ก็ยังคงเป็นสื่อหลักที่ประชำชนเลือกในกำรรับชม โดยจำกกำรรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นมีรำยละเอียด ดังนี้ 

บริษัท Hootsuite และ Wearesocial (2561) ได้ด ำเนินกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต 
ในประเทศไทย พบว่ำ ผู้ที่ใช้งำนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 96 ยังคงรับชมโทรทัศน์ และประชำชน 
ส่วนใหญ่ก็ยังคงรับรู้ข้อมูลของสินค้ำผ่ำนทำงโทรทัศน์กว่ำร้อยละ 35 รองลงมำ คือ ผ่ำนสื่อออนไลน์ร้อยละ 25 
และสื่อสิ่งพิมพ์ร้อยละ 10 

นีลเส็น ประเทศไทย (2560) ระบุว่ำ คนไทยดูโทรทัศน์เฉลี่ยวันละ 4.10 ชั่วโมงต่อวัน กลุ่มท่ีดูโทรทัศน์
มำกที่สุด คือ กลุ่มอำยุ 25 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่อยู่ต่ำงจังหวัดกว่ำร้อยละ 50  

นอกจำกนี้ เครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดกำรเติบโตของสื่อประเภทต่ำง ๆ คือ กำรวัดโดยใช้มูลค่ำโฆษณำ 
ในสื่อประเภทนั้น ๆ ซึ่งบริษัท กันตำร์ เวิร์ลดพำแนล (ไทยแลนด์) จ ำกัด, (2560) ระบุว่ำ สื่อโทรทัศน์ยังคงเป็น
สื่อส ำคัญมำกที่สุดของไทย เพรำะเป็นสื่อที่เข้ำถึงคนได้ทั่วประเทศท ำให้สำมำรถสร้ำงกำรรับรู้ให้กับสินค้ำ 
ได้เป็นอย่ำงดี เห็นได้จำกมูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อโทรทัศน์ที่คำดกำรณ์ว่ำจะเพ่ิมขึ้นในปี  พ.ศ. 2561 หลักจำก
ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ส ำคัญของบ้ำนเมืองและภำวะเศรษฐกิจซบเซำในปี พ.ศ. 2559-2560 ในขณะที่
สื่อนอกบ้ำน และสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่อดิจิทัลเติบโตจนกลำยเป็นสองสื่อหลักรองจำกสื่อโทรทัศน์ 

 
จะเห็นได้ว่ำ แนวโน้มสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยยังคงมีบทบำทในกำรเข้ำถึงผู้รับชมได้อย่ำงครอบคลุม 

แม้ว่ำช่องทำงในกำรรับชมสื่อจะมีช่องทำงที่หลำกหลำยมำกขึ้นก็ตำม ซึ่งจำกพฤติกรรมของผู้รับชมสื่อโทรทัศน์ 
อำจแสดงให้ เห็นได้ว่ ำ ในอนำคตสื่ อโทรทัศน์อำจมีแนวโน้มได้ รับควำมนิยมที่ ค่ อนข้ ำงคงที่ หรื อ 
อำจเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแม้ว่ำจะมีกำรปรับเปลี่ยนไปสู่สื่อโทรทัศน์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ แต่จำกปัญหำกำรด ำเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบกำรโทรทัศน์ดิจิทัลในปัจจุบัน อำจท ำให้จ ำนวนของผู้ประกอบกำรโทรทัศน์ดิจิทัล 
ในอนำคตอำจมีจ ำนวนลดลง จึงอำจส่งผลให้ควำมต้องกำรคลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุโทรทัศน์มีแนวโน้มคงที่
หรือลดลงในอนำคต 
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1.5 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ปัจจุบัน โลกมีกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งก่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงขนำนใหญ่ทั้งใน

ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม น ำไปสู่กำรผลักดันให้ทุกประเทศมุ่งพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกำรพัฒนำเทคโลยีสมัยใหม่ จำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดดหรือ
ที่เรียกว่ำ Disruptive Technologies ได้สร้ำงผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบต่ออุตสำหกรรมต่ำง ๆ โดย 
McKinsey Global Institute ได้ระบุทิศทำงเทคโนโลยีของโลกในอนำคตอันใกล้ที่ เกิดจำก Disruptive 
Technologies ไว้ 12 ประเด็น ได้แก่ (1) Mobile Internet (2) Automation of knowledge work (3) Internet 
of Things (IoT) (4) Advanced robotics (5) Cloud (6) Autonomous and near-autonomous vehicles 
(7) Next-generation genomics (8) Energy storage (9) 3-D printing (10) Advanced materials  
(11) Advanced oil and gas exploration and recovery (12) Renewable energy 

 
จะเห็นได้ว่ำ Disruptive Technologies มีควำมเกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรสื่อสำรและกำรส่งผ่ำนข้อมูลต่ำงๆ 

ของประชำชนให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในด้ำนควำมรวดเร็วและควำมสำมำรถส่งข้อมูลได้ครั้งละมำกๆ 
ดังนั้น เพ่ือให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำง การใช้คลื่นความถี่ กับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการสื่อสาร
และการส่งผ่านข้อมูล ที่ปรึกษำฯ จึงได้ด ำเนินกำรรวบรวมประเด็นเทคโนโลยีต่ำงๆ ทั้งที่สอดคล้องกับประเด็นที่ 
McKinsey Global Institute ระบุไว้ และประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อกำรเพ่ิมขึ้นของกำรใช้คลื่นควำมถี่
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือแสดงภำพให้เห็นถึงขอบเขตควำมสัมพันธ์ของ 2 ปัจจัยดังกล่ำว ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

 
1) Internet of Things (IoT) หรือ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หมำยถึง กำรที่อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่ำง  ๆ

ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่ำงเข้ำสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท ำให้มนุษย์สำมำรถสั่งกำรควบคุมใช้งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ ผ่ำนทำง
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต น ำไปสู่กำรพัฒนำรูปแบบสินค้ำและบริกำรในหลำยรูปแบบ อำทิ ที่อยู่อำศัยอัจฉริยะ 
รถยนต์อัจฉริยะ อุปกรณ์ส่วมใส่อัจฉริยะ เป็นต้น ในรำยงำน International Data Corporation (IDC) ของ
บริษัท Ernst & Young (EY) (2561) ได้คำดกำรณ์ว่ำ ก่อนปี ค.ศ. 2020 ตลำดจะมีกำรเชื่อมกันต่อผ่ำน IoT 
กว่ำ 30 ล้ำนช่องทำง และมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของ IoT จะมีมูลค่ำสูงถึง 1.46 ล้ำนล้ำนดอลลำห์สหรัฐ ในปี 
ค.ศ. 2020 นอกจำกนี้ จำกผลส ำรวจควำมคิดเห็นผู้บริหำรระดับสูงจำกบริษัททั่วโลก พบว่ำ กว่ำร้อยละ 73 
ของผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพร้อมในกำรใช้ IoT หรือมีแผนกำรใช้งำนในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ โดย
ผู้บริหำรในกลุ่มอุตสำหกรรมสื่อและมัลติมีเดียคำดกำรณ์ว่ำ IoT จะมีส่วนส ำคัญที่ช่วยยกระดับรำยได้บริษัท
ระหว่ำงปี ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ. 2018 โดยไดร้ะดับคะแนนร้อยละ 16.5 เมื่อพิจำรณำจำกค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับ
ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรในแต่ละอุตสำหกรรมที่ให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของ IoT ต่อระดับรำยได้
ของบริษัท ซึ่งมำกกว่ำอุตสำหกรรมพลังงำน อุตสำหกรรมกำรผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภค อุตสำหกรรมค้ำปลีก 
และอุตสำหกรรมยำนยนต์ แต่เทคโนโลยีดังกล่ำวส่งผลค่อนข้ำงมำกต่ออุตสำหกรรมกำรผลิต อุตสำหกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสำหกรรมกำรบริกำรทำงกำรเงินและธนำคำร ซึ่งกำรเข้ำมำของเทคโนโลยี IoT จะท ำ
ให้ควำมต้องกำรกำรส่งข้อมูลผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึ้นและจ ำเป็นต้องมีช่วงควำมถ่ีที่กว้ำงมำกพอใน
กำรรองรับข้อมูลที่ส่งผ่ำนอย่ำงมหำศำล เพ่ือให้กำรใช้งำนหรือควบคุมอุปกรณ์ต่ำง ๆ มีควำมเสถียร เช่น รถยนต์
ไร้คนขับที่มีควำมเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย ควำมแม่นย ำ และกำรไปถึงจุดหมำยปลำยทำง เป็นต้น 
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แผนภาพที่ 3.1 ผลกระทบของเทคโนโลยี IoT ต่อรายได้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปี 2018 
 

 
ที่มา : Ernst&Young, (2561)  
 

2) Cloud Computing คือ ระบบคอมพิวเตร์ที่มีขนำดใหญ่มำก ๆ สำมำรถรองรับกำรให้บริกำร 
ที่ครอบคลุมถึงกำรประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูลที่มีขนำดใหญ่และระบบออนไลน์ต่ำง ๆ จำกผู้ให้บริกำร 
เพ่ือลดควำมยุ่งยำกในกำรติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลำ และลดต้นทุนในกำรสร้ำงระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำยเอง ซึ่งบริกำรดังกล่ำว Gartner คำดกำรณ์ว่ำตลำดกำรให้บริกำร Cloud Computing จะมี
รำยได้ทั่วโลกรวมกันสูงถึง 260 พันล้ำนดอลลำห์สหรัฐในปี 2017 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2016 ที่มีรำยได้รวมกันอยู่ที่ 
219.6 พันล้ำนดอลลำห์สหรัฐ ในปี 2017 โดยมีอัตรำกำรเติบโตสูงถึงร้อยละ 18.5 และตลำดจะมีรำยได้เพ่ิม
สูงขึ้นเป็น 411.48 พันล้ำนดอลลำห์สหรัฐในปี 2020 หรือเพ่ิมขึ้นกว่ำร้อยละ 87.4 เมื่อเทียบกับปี 2017  
จะเห็นได้ว่ำ แนวโน้มรำยได้จำกกำรให้บริกำร Cloud Computing ได้สะท้อนให้เห็นถึงกำรเพ่ิมขึ้นของ 
กำรส่งผ่ำนและกำรจัดเก็บข้อมูลในระบบโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตที่จ ำเป็นต้องจัดสรรช่วงคลื่นควำมถี่ให้เพียงพอ
กับควำมต้องกำรกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมสูงขึ้นในอนำคต 
 

แผนภาพที่ 3.2 คาดการณ์รายได้จากการให้บริการ Cloud Computing ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2016-2020 

 
ที่มา : Gartner, (2560) ปรับปรุงโดย forbes 

ค่าคะแนนมัธยฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
IoT ท่ีมีผลกระทบต่อรายได้บริษัท 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นของ IoT ท่ีมี
ผลกระทบต่อรายได้บริษัท 



 

 

 

ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  (F ina l  Repo r t )  
 

หน้าท่ี 3 - 17 

โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

3) 5G หรือ 5th Generation คือ ระบบกำรสื่อสำรแบบไร้สำยในยุคที่ 5 ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำร
ส่งข้อมูลในปริมำณมำกกว่ำระบบ 4G ถึง 1,000 เท่ำ ท ำให้มีควำมเร็วสูงและสำมำรถรองรับกำรส่งข้อมูล 
ในปริมำณ ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำกำรเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงก้ำวกระโดด โดยไม่
จ ำกัดเฉพำะในโทรศัพท์สมำร์ทโฟน แต่สำมำรถครอบคลุมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้และระบบสำธำรณูปโภค
ทั้งหมดให้สำมำรถสื่อสำรระหว่ำงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้ ยิ่งไปกว่ำนั้น เทคโนโลยี 5G ยังมีควำมเกี่ยวข้องโดยตรง
กับควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เช่น Internet of Things (IoT), Cloud Computing เป็นต้น
อย่ำงไรก็ตำม Ericsson (2561) คำดกำรณ์ว่ำบริษัทผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมในสหรัฐอเมริกำสำมำรถให้บริกำร
เทคโนโลยี 5G ในเชิงพำณิชย์ได้ช่วงปี 2018 ถึงกลำงปี 2019 ขณะที่เกำหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน มีกำรทดลองใช้
งำนเทคโนโลยี 5G แล้วในปัจจุบัน และคำดกำรณ์ว่ำสำมำรถเริ่มให้บริกำรในเชิงพำณิชย์อย่ำงเป็นทำงกำรได้  
ในปี 2020 นอกจำกนี้ Ericsson ยังคำดกำรณ์ว่ำจะมีผู้ใช้งำน 5G มำกกว่ำ 1 พันล้ำนเลขหมำย เมื่อสิ้นสุดปี 
2023 หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด จะเห็นได้ว่ำเทคโนโลยี 5G เป็นก้ำวต่อไป
ที่ส ำคัญของกำรพัฒนำโครงกำรโทรคมนำคมของโลก ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่พยำยำมผลักดัน
ให้เกิดกำรใช้เทคโนโลยีดังกล่ำว โดยทำง ส ำนักงำน กสทช. ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรก ำหนดช่วงคลื่น
ควำมถี่เพ่ือรองรับเทคโนโลยี 5G แล้วในปัจจุบันและคำดกำรณ์ว่ำจะสำมำรถให้บริกำร 5G ในประเทศไทยได้
ในปี ค.ศ. 2020 
 

แผนภาพที่ 3.3 การคาดการณ์จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ 

 
ที่มา : Ericsson, (2561)  
 

1.6 การพัฒนาข้อตกลงและกฎระเบียบการใช้คลื่นความถี่ในระดับนานาชาติ 
คลื่นควำมถี่เป็นทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดและประเทศทั่ วโลกต่ำงใช้ประโยชน์ร่วมกัน หำกมี 

กำรจัดสรรหรือกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่มีประสิทธิภำพอำจส่งผลกระทบต่อกำรใช้คลื่นควำมถี่ของประชำคมโลก
ในภำพรวม ดังนั้น ประชำคมโลกจึงได้มีกำรจัดตั้งองค์กรระหว่ำงประเทศร่วมกันเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดสรร
คลื่นควำมถี่ระดับนำนำชำติ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)  
สหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศมีสมำชิกกว่ำ 193 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยมีหน้ำที่ใน

กำรพัฒนำมำตรฐำน และกฎระเบียบส ำหรับกำรสื่อสำรวิทยุ และโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ กำรก ำหนดแถบ
คลื่นควำมถี่วิทยุ และกำรบริหำรจัดกำรกรณีที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยระหว่ำงประเทศ ซึ่งแต่ละ
ประเทศจะท ำกำรออก หลักเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับข้อแนะน ำ (Recommendation) ของ ITU ทั้งนี้  
ประสิทธิภำพในกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่นั้น มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่กำรใช้งำนจะต้องเป็นไปตำมข้อบังคับของ
องค์กรก ำกับกำรใช้งำนคลื่นวิทยุในประเทศ และข้อบังคับวิทยุระหว่ำงประเทศ (Radio Regulations) โดย
หลักกำรบริหำรควำมถี่วิทยุ (Spectrum Management) จะมีควำมแตกต่ำงกันบ้ำงในแต่ละประเทศ แต่โดย
พ้ืนฐำนจะยึดตำมหลักกำรและข้อแนะน ำของ ITU เพ่ือให้ประเทศสมำชิกได้น ำคลื่นควำมถี่ไปใช้ประโยชน์ให้
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

 
ในส่วนของประเทศไทยได้มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อแนะน ำดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยส ำนักงำน กสทช. 

ได้มีกำรศึกษำและน ำเสนอนโยบำยต่อคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เพ่ือประกำศเป็นกฎหมำยให้มีผลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่เทคโนโลยีในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ITU จึงไดพั้ฒนำมำตรฐำนและข้อแนะน ำส ำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 
ดังนั้นที่ปรึกษำฯ ได้รวบรวมข้อมูลมำตรฐำนข้อบังคับของ ITU ที่มีแนวโน้มต่อกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ใน
อนำคต ซึ่งมีตัวอย่ำงดังนี้ 

 
มาตรฐาน Big Data หรือ Y.3600 มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นมำตรฐำนกลำงส ำหรับผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น 

Data Collection, Data Visuallization, Data Analysis และ Data Storage โดยมำตรฐำนประกอบด้วย
ค ำแนะน ำส ำหรับควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ และกำรใช้ Big Data บนระบบคลำวด์ ส ำหรับใช้งำนร่วมกันทั่ว
โลก รวมไปถึงมีกำรระบุว่ำกำรน ำระบบคลำวด์มำใช้เพ่ือให้บริกำร Big Data ประเภทต่ำง ๆ จะสำมำรถกระท ำได้
อย่ำงไร 

 
ร่างมาตรฐานคลื่น 5G หรือ IMT-2020 ที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดมำตรฐำนคลื่น 5G ในด้ำนประสิทธิภำพ

ของสเป็กตรัมและกำรให้บริกำรคลื่นวิทยุ โดยผู้ให้บริกำรต้องท ำตำมข้อก ำหนดของ ITU จึงจะเรียกว่ำเป็นผู้ให้
บริกำรเครื่อข่ำย 5G ที่แท้จริง ซึ่งมำตรฐำนที่จ ำเป็นขั้นพื้นฐำน อำท ิ

- อัตรำดำวน์โหลดและอัปโหลดสูงสุดอยู่ที่ 20 Gbps และ 10 Gbps ตำมล ำดับ 
- สำมำรถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนเครื่องภำยในรัศมี 1 ตำรำงกิโลเมตร 
- Bandwidth ขั้นต่ ำต้องมีขนำด 100 MHz และต้องรองรับขนำด 1 GHz เมื่อใช้ย่ำนควำมถี่สูงกว่ำ 

 
การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม (World Radiocommunication Conferences: WRC) 
กำรประชุม WRC จัดขึ้นทุก 3-4 ปี เพื่อให้มีกำรทบทวนและแก้ไขข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations)  

ซึ่งเป็นสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศที่ใช้ในกำรก ำหนดคลื่นควำมถี่วิทยุ ( radio-frequency spectrum) และ
รูปแบบกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมแบบวงโคจรประจ ำที่ (geostationary-satellite) และไม่ประจ ำที่ (non-
geostationary-satellite orbit) ซึ่งกำรจะปรับปรุงได้นั้นต้องถูกบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสภำบริหำร
สหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (ITU Council) โดยอำศัยมติหรือควำมคิดเห็นจำกกำรประชุม WRC ครั้ง
ที่ผ่ำนมำ 
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ส ำหรับวำระกำรประชุมของ WRC จะถูกก ำหนดโดย ITU Council ล่วงหน้ำก่อนรำว 4-6 ปีและจะ

ประกำศให้ทรำบก่อนกำรประชุมจริงประมำณ 2 ปี ทั้งนี้ บทบำทของ WRC ตำมธรรมนูญของสหภำพ
โทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (ITU Constition) มี 4 ด้ำนหลักๆ ดังนี้ 

1. แก้ไขข้อบังคับวิทยุ ก ำหนดและจัดสรรแผนคลื่นควำมถี่ 
2. ระบุลักษณะคลื่นควำมถี่วิทยุสำกล 
3. ให้ค ำแนะน ำแก่ Radio Regulations Board และส ำนักงำนวิทยุคมนำคม (Radiocommunication 

Bereau: BR) 
4. ก ำหนดหัวข้อกำรศึกษำ (Questions) ให้แก่กำรประชุมสมัชชำวิทยุคมนำคม (Radiocommunication 

Assembly: RA) และกลุ่มศึกษำ (Study Group) เพ่ือเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม WRC  
รอบถัดๆ ไป ทั้งนี้ ผลกำรศึกษำดังกล่ำวต้องน ำเสนอต่อ Conference Preparatory Meeting 
(CPM) ก่อนน ำเข้ำ WRC 
 

ส ำหรับกำรประชุม WRC ที่ก ำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 28 ตุลำคมถึงวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ 
เมือง Sharm el–Sheikh ประเทศอียิปต์ หรือเรียกย่อๆ ว่ำ WRC-19 นั้น เกิดจำกมติที่ประชุม WRC ในปี 
2015 (WRC-15) โดยจะมีวำระกำรประชุม ดังนี้ 

1. พิจำรณำผลกำรศึกษำจำกหัวข้อที่เกิดจำกมติที่ประชุม WRC-15: ซึ่งจะน ำเสนอในรูปของ
รำยงำน Conference Preparatory Meeting ซึ่งเป็นกำรประชุมเพ่ือเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม WRC-19 
หรือเรียกย่อๆ ว่ำ CPM-19 โดยมีกำรประชุมมำแล้ว 1 ครั้ง จัดเมื่อปี 2015 ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยนถึง 1 
ธันวำคม (CPM-19-1) ทั้งนี้ ในวันที่ 18-28 กุมภำพันธ์ที่จะถึงนี้จะเป็นกำรประชุมครั้งที่ 2 (CPM-19-2) โดย
หัวข้อที่ WRC ต้องพิจำรณำจำกรำยงำนของ CPM มีรำยละเอียดมีดังนี้ 

1.1 จัดสรรย่ำนควำมถี่  50-54 MHz ส ำหรับกิจกำรวิทยุสมัครเล่น (amateur service) ใน 
region 1 (Resolution 658: WRC-15) 

1.2 ก ำหนดอ ำนำจในกำรเข้ำไปจัดกำรสถำนีภำคพ้ืนดินของกิจกำรเคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียม 
(mobile-satellite service) กิจกำรอุตุนิยมวิทยำ (meteorological-satellite service) 
และกิจกำรส ำรวจโครงสร้ำงและองค์ประกอบของโลก (Earth exploration-satellite 
service) ซึ่งให้บริกำรในย่ำนควำมถี่ 401-403 MHz และ 399.9-400.05 MHz (Resolution 
765: WRC-15) 

1.3 พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรยกระดับกิจกำร meteorological-satellite (รูปแบบ space-
to-earth: อวกำศสู่โลก) จำกกิจกำรรอง (Secondary service) เป็นกิจกำรหลัก (Primary 
service) และก ำหนดให้กิจกำร Earth exploration-satellite (อวกำศสู่โลก) เป็นกิจกำร
หลักในย่ำนควำมถ่ี 460-470 MHz (Resolution 766: WRC-15) 

1.4 พิจำรณำผลกำรศึกษำตำม Resolution 577: WRC-15 เกี่ยวกับแผนงำนในอนำคตของ
กิจกำรกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม (Broadcasting Satellite Service) 
และโครงข่ำยของกิจกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม (Fixed Satellite Service Network) 

1.5 พิจำรณำกำรใช้งำนย่ำนควำมถี่ 17.7-19.7 MHz (อวกำศสู่โลก) และ 27.5-29.5 MHz 
(รูปแบบ earth -to- space: โลกสู่อวกำศ) ของสถำนีภำคพ้ืนดินที่ติดต่อกับสถำนีอวกำศ
ส ำหรับกิจกำรประจ ำที่ผ่ำนดำวเทียม (Fixed-Satellite Service) (Resolution 158: WRC-15) 
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1.6 พัฒนำโครงร่ำงหลักเกณฑ์ของระบบสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมแบบวงโคจรไม่ประจ ำที่ (Non-
Geostationary Fixed satellite services systems) ใ นย่ ำ นคว ำมถี่  37.5-39.5 GHz 
(อวกำศสู่โลก) 39.5-42.5 GHz (อวกำศสู่โลก) 47.2-50.2 GHz (โลกสู่อวกำศ) และ 50.4-
51.4 GHz (โลกสู่อวกำศ) (Resolution 159: WRC-15) 

1.7 ศึกษำควำมจ ำเป็นในกำรใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับงำนตรวจวัดระยะไกล (telemetry) ติดตำม 
(tracking) และควบคุม (command) ของดำวเทียมแบบวงโคจรไม่ประจ ำที่  (non-
geostationary-satellite orbit) ที่มีภำรกิจระยะสั้น (Resolution 659: WRC-15) 

1.8 พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรสนับสนุนให้มีระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินและเพ่ือควำมปลอดภัยทำง
ทะเลทั่วโลก (Global Maritime Distress and Safety System: GMDSS) ที่ทันสมัย พร้อม
ทั้งสำมำรถน ำระบบดำวเทียมมำประยุกต์ใช้ร่วมด้วยได้ (Resolution 359: WRC-15) 

1.9 พิจำรณำผลกำรศึกษำของ ITU-R studies ดังนี้ 
1.9.1. กำรก ำกับดูแลกำรใช้งำนย่ำนควำมถี่ 156-162.05 MHz ของอุปกรณ์ทำงทะเลซึ่งใช้

คลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ  (Autonomous Maritime Radio Devices : AMRD) เพ่ือ
ปกป้อง GMDSS และระบบระบุตั วตนอัตโนมัติ  (Automatic Identification 
System: AIS) (Resolution 362: WRC-15) 

1.9.2. แก้ไขข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) เพ่ือให้มีกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ส ำหรับ
กิจกำรเคลื่อนที่ทำงทะเลผ่ำนดำวเทียม (maritime mobile-satellite service) 
(โลกสู่อวกำศและอวกำศสู่โลก) ในย่ำนควำมถี่ 156.0125-157.4375 MHz และ 
160.6125-162.0375 MHz เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลย่ำน VHF 
(VHF data exchange system: VDES) ได้ โดยไม่ท ำให้คุณภำพของระบบ VDES 
ภำคพ้ืนดิน ระบบ applications specific message (ASM) และระบบ AIS ลดลง 
(Resolution 360: WRC-15) 

1.10 พิจำรณำควำมจ ำเป็นของกำรใช้คลื่นควำมถี่และจัดเตรียมหลักเกณฑ์ส ำหรับกำรใช้ระบบ
ติดตำมและตรวจสอบสถำนะเที่ยวบิน (Global Aeronautical Distress and Safety 
System: GADSS) (Resolution 426: WRC-15)  

1.11 พิจำรณำควำมจ ำเป็นของกำรใช้แถบควำมถี่เดียวกันทั้งโลกหรือภูมิภำคส ำหรับระบบวิทยุ
คมนำคมของรถไฟเพ่ือติดต่อสื่อสำรระหว่ำงขบวนรถและอุปกรณ์ข้ำงรำง ( railways 
radiocommunication systems between train and trackside) ภำยใต้ควำมถี่เดิมที่
ก ำหนดไว้แล้ว (Resolution 236: WRC-15) 

1.12 พิจำรณำควำมเป็นไปได้ของกำรใช้ย่ำนควำมถี่เดียวกันทั้งโลกหรือภูมิภำคส ำหรับระบบ
ขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System – ITS) ภำยใต้ควำมถ่ีเดิมที่ก ำหนดไว้แล้ว 
(Resolution 237: WRC-15) 

1.13 ก ำหนดย่ำนควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกล (International Mobile 
Telecommunications: IMT) ที่จะมีกำรพัฒนำในอนำคต (Resolution 238: WRC-15) 

1.14 พิจำรณำผลกำรศึกษำของ ITU-R studies ในกำรจัดสรร high-altitude platform 
stations (HAPS)  ส ำหรับกิจกำรประจ ำที่ผ่ ำนดำวเทียม (Fixed-Satellite Service) 
(Resolution 160: WRC-15) 
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1.15 ก ำหนดย่ำนควำมถี่ส ำหรับกิจกำรเคลื่อนที่ทำงบก (Land Mobile Service) และกิจกำร
ประจ ำที่ (Fixed Service) ในย่ำนควำมถี่ 275-450 GHz (Resolution 767: WRC-15) 

1.16 พิจำรณำเกี่ยวกับแนวทำงกำรใช้งำนระบบเข้ำถึงสัญญำณไร้สำย (wireless access 
system) และโครงข่ำย Radio local area (WAS/RLAN) ในย่ำนควำมถี่ 5150 MHz และ 
5925 MHz (Resolution 239: WRC-15) 
 

2. ตรวจสอบผลกำรศึกษำของ ITU-R เกี่ยวกับข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) ที่จะถูกน ำเสนอ
ในกำรประชุมสมัชชำโลกว่ำด้วยวิทยุคมนำคม (Radiocommunication Assembly: RA) (Resolution 28: 
WRC-15) และตัดสินเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอ พร้อมทั้งเตรียมกำรส ำหรับผลที่สืบเนื่อง
จำกกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรประชุม RA-19 ก ำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21-25 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ก่อนกำร
ประชุม WRC-19  

3. เสนอแนะควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรทบทวน (revision) หรือแทนที่ (replacement) หรือเพิก
ถอน (abrogation) ต่อมติหรือข้อเสนอแนะของกำรประชุม (Conference) ก่อนหน้ำ (Resolution 95: WRC-
15) 

4. ตรวจสอบรำยงำนของที่ประชุมสมัชชำโลกว่ำด้วยวิทยุคมนำคม (Radiocommunication 
Assembly: RA) และด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 

5. ระบุประเด็นที่ต้องกำรให้ด ำเนินกำรศึกษำอย่ำงเร่งด่วนให้แก่กลุ่มศึกษำ (Study Group) เพ่ือ
เตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม WRC ครั้งถัดไป 

6. พิจำรณำผลจำกที่ ประชุม ใหญ่ผู้ แทนผู้ มี อ ำนำจ เต็ม  ( Plenipotentiary Conference) 
Plenipotentiary Conference เกี่ยวกับก ำหนดย่ำนควำมถี่ส ำหรับดำวเทียม (Resolution 86:  Rev. 
Marrakesh, 2002) และ (Resolution 86: Rev.WRC-07) 

7. พิจำรณำลบเชิงอรรถ (Footnote) ซึ่งเป็นข้อเสนอของประเทศต่ำง ๆ หรือลบรำยนำมของ
ประเทศต่ำง ๆ ออกตำมควำมเหมำะสม (Resolution 26: Rev.WRC-07) 

8. พิจำรณำและอนุมัติรำยงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยุคมนำคม (Radiocommunication 
Bereau: BR) 

9. เข้ำร่วมกิจกรรมของภำควิทยุคมนำคม (Radiocommunication Sector) 
10. ให้ค ำแนะน ำ ITU Council เพ่ือก ำหนดวำระส ำหรับประชุม WRC ครั้งถัดไป พร้อมทั้งให้ควำม

คิดเห็นเบื้องต้น 
 

จำกกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถสรุปขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเพ่ือเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม 
WRC-19 ได้ตำมแผนภำพที ่3.4 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการด าเนินการเพื่อเตรียมการส าหรับการประชุม WRC-19 

 
 
จำกแผนภำพจะเห็นได้ว่ำ กำรด ำเนินกำรเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุมจะเริ่มต้นจำก ITU-R Study 

Groups ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมโทรคมนำคมและสถำบันกำรศึกษำจำกทั่วโลก  มำกกว่ำ 
5,000 คน ที่รวมตัวกันเพ่ือศึกษำและพัฒนำข้อเสนอทำงเทคนิค (Technical bases) เพ่ือน ำไปประกอบกำร
ตัดสินใจของที่ประชุม WRC รวมทั้งกำรจัดท ำมำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวกับวิทยุคมนำคม (Recommendation) 
รวมถึงรำยงำนและคู่มือที่เกี่ยวกับวิทยุคมนำคม (Radiocommunications) เพ่ือให้ประเทศต่ำง ๆ น ำไปเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ภำยใต้กำรท ำงำนของ Study Groups จะมีกลุ่มศึกษำย่อย (Subgroups) ที่
เรียกว่ำ Working Parties (WPs) และ Task Groups (TGs) ท ำหน้ำที่ศึกษำประเด็นเพิ่มเติมเพ่ือให้ข้อเสนอใน
แต่ละหัวข้อมีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น ซึ่งผลกำรศึกษำของ Study Group จะผ่ำนกำรพิจำรณำของ Conference 
Preparatory Meeting (CPM) ก่อนจะน ำเสนอในที่ประชุม RA และ WRC ต่อไป 
 

ปัจจุบัน ITU-R Study Groups มีทั้งหมด 6 กลุ่ม โดยมีรำยละเอียดของประเด็นศึกษำดังนี้ 
1. Study Group 1 (SG 1): Spectrum management ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้งำนคลื่น

ควำมถี่ให้มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 3 กลุ่มศึกษำย่อย 
1.1 WP 1A Spectrum engineering techniques ศึกษำเกี่ยวกับเทคนิคทำงวิศวกรรมคลื่น

ควำมถี่ เช่น กำรวิเครำะห์สัญญำณรบกวน กำรทนต่อกำรรบกวน กำรร่วมใช้คลื่นควำมถี่
ร่วมกันระหว่ำงกิจกำร (spectrum sharing) กำรวิเครำะห์ทำงคอมพิวเตอร์ กำรก ำหนด
นิยำมทำงเทคนิค กำรประสำนงำนสถำนีภำคพ้ืนดิน และกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรใช้
งำนคลื่นควำมถี่ ซึ่งหัวข้อที่ก ำลังศึกษำอยู่มีดังนี้ 

ITUITU-T
(Standardization 

Sector)

ITU-R
(Radiocommunication 

Sector)

ITU-D
(Telecommunication 
Development Sector)

World Radiocommunication Conference (WRC)

Radiocommunication Assemblies (RA)

Conference Preparation Meeting (CPM)

ITU-R Study Groups

Radiocommunication Bureau (BR)
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 Wireless power transmission: กำรส่งพลังงำนไฟฟ้ำแบบไร้สำย 
 Coexistence of wired telecommunication with radiocommunication 

systems: กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ร่วมกันระหว่ำงกิจกำรโทรคมนำคมแบบไร้สำยกับ
ระบบวิทยุคมนำคม 

 Definition of the spectral properties of transmitter emissions: กำ รก ำ ห น ด
ลักษณะกำรปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำที่ก่อให้เกิดกำรรบกวนแก่คลื่นควำมถี่อ่ืน 

 Impact on radiocommunication systems from wireless and wired data 
transmission technologies used for the support of power grid management 
systems: ศึกษำผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นกับกิจกำรวิทยุคมนำคมจำกกำรใช้คลื่น
ควำมถี่ของระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ (Smart Grid) 

 Technical and operational characteristics of the active services operating 
in the range 275-1,000 GHz: กำรก ำหนดคุณลักษณะทำงเทคนิคของกำรใช้งำนคลื่น
ควำมถี่ในช่วง 275-1,000 GHz 

 Characteristics for use of visible light for broadband communications: กำร
ก ำหนดกำรใช้งำนของแสงที่มองเห็น (visible light) ในกำรสื่อสำรบรอดแบนด์หรือกำร
สื่อสำรแบบแถบควำมถี่กว้ำง 

และศึกษำหัวข้อที่เป็นวำระกำรประชุมของ WRC-19 คือ กำรระบุย่ำนของคลื่นควำมถี่ที่จะน ำมำ
ประยุกต์ใช้ส ำหรับกิจกำรประจ ำที่และเคลื่อนที่ ในช่วง 275-450 GHz 

 
1.2 WP 1B Spectrum management methodologies and economic strategies ศึกษำ

เกี่ยวกับวิธีกำรบริหำรคลื่นควำมถี่และยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรบริหำรคลื่นควำมถ่ี 
เช่น แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับองค์กรบริหำรคลื่นควำมถี่  กรอบกำรก ำหนดกำร
ก ำกับดูแลคลื่นควำมถี่ และกระบวนกำรก ำหนดคลื่นควำมถี่ให้ยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในระยะยำว โดยหัวข้อที่ก ำลังศึกษำ มีดังนี ้
 Long-term strategies for spectrum utilization: แนวทำงกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ใน

ระยะยำว 
 Alternative methods of national spectrum management: แนวทำงกำรบริหำร

คลื่นควำมถี่ระหว่ำงประเทศ 
 Wireless power transmission: กำรส่งพลังงำนไฟฟ้ำแบบไร้สำย 
 Spectrum redeployment as a method of national spectrum management: 

กำรจัดสรรกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ใหม่ 
 Innovative regulatory tools for shared use of spectrum: กำรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์กำรใช้งำนคลื่นควำมถ่ีเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของประเทศต่ำงๆ  
 Economics aspects on spectrum management: จัดท ำมุมมองทำงเศรษฐศำสตร์

ในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้คลื่นควำมถี่ 
 Definition of use and efficiency of a radio system: ก ำหนดรูปแบบกำรใช้งำน

ต่ำงๆ ในระบบวิทยุ 
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 Harmonization for short-range devices: ก ำหนดกำร ใช้ ง ำนของ เครื่ อ งวิ ทยุ
คมนำคมสื่อสำรระยะสั้น 

 Implementation and use of cognitive radio systems: ก ำหนดแนวทำงกำรใช้
งำนเทคโนโลยีวิทยุรู้คิด 

รวมถึงศึกษำหัวข้อที่เป็นวำระกำรประชุมของ WRC-19 ด้วย ได้แก่ กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำแบบไร้สำย
ส ำหรับรถไฟฟ้ำ (Wireless Power Transmission (WPT) for electric vehicles) และ บริหำรจัดกำรสถำนี
ดำวเทียมภำคพ้ืนดินที่มิได้รับอนุญำตโดยถูกต้อง (Assisting administrations in the management of 
unauthorized operation of earth station terminals)  

 
1.3 WP 1C Spectrum monitoring ศึกษำวิธีกำรติดตำมกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่  พัฒนำ

เทคโนโลยีในกำรตรวจวัดและตรวจสอบ รวมถึงแนวทำงกำรระบุต ำแหน่งกำรปล่อยสัญญำณ 
โดยกลุ่มศึกษำย่อยนี้มีหัวข้อที่ก ำลังศึกษำอยู่ดังนี้ 
 Methods and techniques used in space radio monitoring: กำรตรวจสอบกำร

ใช้งำนสถำนีวิทยุอวกำศ 
 Measurement of spectrum occupancy: กำรตรวจสอบปริมำณกำรครอบครอง

คลื่นควำมถี่ 
 Spectrum monitoring evolution: พัฒนำเทคโนโลยีกำรตรวจสอบกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ 
 Direction finding: เทคนิคกำรระบุต ำแหน่ง 

 
2. Study Group 3 (SG 3): Radiowave propagation ศึกษำกำรแพร่กระจำยของคลื่นวิทยุแบบ

ก่อประจุและไม่ก่อประจุ (Ionized and Non-Ionized media) รวมถึงระบุลักษณะของสิ่งรบกวนคลื่นวิทยุ
เพ่ือพัฒนำกำรใช้งำนระบบวิทยุคมนำคมให้ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มศึกษำย่อย 

2.1 WP 3J Propagation fundamentals: จัดเตรียมข้อมูล พัฒนำแบบจ ำลองและรูปแบบกำร
ใช้งำนคลื่นวิทยุแบบไม่ก่อประจุ 

2.2 WP3K Point-to-area propagation: ศึกษำกำรแพร่กระจำยของคลื่นวิทยุส ำหรับกิจกำร
กระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ภำคพ้ืนดิน (Terrestrial Broadcasting) และกิจกำรเคลื่อนที่ 
(Mobile Services) รวมถึงก ำหนดกำรใช้งำนระบบเข้ำถึงสัญญำณไร้สำย (wireless access 
system) แบบ point-to-multipoint 

2.3 WP 3L Ionospheric propagation and radio noise ศึกษำกำรแพร่กระจำยของคลื่นวิทยุ
ในชั้นบรรยำกำศและภำคพ้ืนดิน รวมถึงบอกลักษณะของสิ่งรบกวนเครื่องส่งสัญญำณ
คลื่นวิทยุ 

2.4 WP 3M Point-to-point and Earth-space propagation: ศึกษำกำรแพร่กระจำยของ
คลื่นวิทยุส ำหรับสถำนีภำคพ้ืนดินและสถำนีอวกำศ รวมถึงระบุลักษณะของสัญญำณที่
ต้องกำรและไม่ต้องกำร (Wanted and Unwanted Signals) 

 
3. Study Group 4 (SG 4): Satellite services ศึกษำระบบกำรใช้งำนและเครือข่ำยส ำหรับกิจกำร

ประจ ำที่ผ่ำนดำวเทียม (Fixed Satellite Service: FSS) กิจกำรเคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียม (mobile-satellite 
service: MSS) กิจกำรกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม (Broadcasting Satellite Service: BSS) 
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และกิจกำรวิทยุตรวจกำรณ์และตรวจค้นหำผ่ำนดำวเทียม (Radiodetermination Satellite Service: RDSS) 
ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มศึกษำย่อย 

3.1 WP 4A Efficient orbit/spectrum utilization for the fixed-satellite service and 
broadcasting-satellite service: ศึกษำวงโคจร/กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำร
ประจ ำที่ผ่ำนดำวเทียมและกิจกำรกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม 

3.2 WP 4B Systems, air interfaces, performance and availability objectives for the 
fixed-satellite service, broadcasting-satellite service and mobile-satellite 
service, including IP-based applications and satellite news gathering (SNG): 
ศึกษำระบบ กำรเชื่อมต่อ และรูปแบบกำรท ำงำนส ำหรับกิจกำรประจ ำที่ผ่ำนดำวเทียม 
กิจกำรกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม และกิจกำรเคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียม 
รวมถึงแอปพลิเคชันที่ใช้งำนบนพ้ืนฐำนของ IP และระบบกำรส่งข่ำวผ่ำนดำวเทียม 

3.3 WP 4C Efficient orbit/spectrum utilization for the mobile-satellite service (MSS) 
and the radiodetermination-satellite service: ศึกษำวงโคจร/กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่
ส ำหรับกิจกำรเคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียมและกิจกำรวิทยุตรวจกำรณ์และตรวจค้นหำผ่ำน
ดำวเทียม 

 
4. Study Group 5 (SG 5): Terrestrial services ศึกษำระบบและโครงข่ำยส ำหรับกิจกำรประจ ำที่

ผ่ำนดำวเทียม กิจกำรเคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียม กิจกำรตรวจกำรณ์และตรวจค้นหำผ่ำนดำวเทียม และ กิจกำรวิทยุ
สมัครเล่นและวิทยุสมัครเล่นผ่ำนดำวเทียม (Amateur Satellite Service) ซึ่งมีกลุ่มศึกษำย่อย 5 กลุ่มดังนี ้ 

4.1 WP 5A Land mobile service above 30MHz3 (excluding IMT); wireless access in 
the fixed service; amateur and amateur-satellite services: ศึกษำกำรใช้คลื่นควำมถี่
ย่ำนสูงกว่ำ 30 MHz ส ำหรับกิจกำรเคลื่อนที่ทำงบก และกำรเข้ำถึงสัญญำณไร้สำยส ำหรับ
กิจกำรประจ ำที่ กิจกำรวิทยุสมัครเล่นและวิทยุสมัครเล่นผ่ำนดำวเทียม 

4.2 WP 5B Maritime mobile service including the Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS); the aeronautical mobile service and the radiodetermination 
service: ศึกษำระบบกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรเคลื่อนที่ทำงทะเลเพ่ือรองรับกำร
ท ำงำนของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินและควำมปลอดภัยทำงทะเลทั่วโลก (Global Maritime 
Distress and Safety System: GMDSS) กิจกำรเคลื่อนที่ทำงกำรบิน และกิจกำรวิทยุตรวจ
กำรณ์และตรวจค้นหำ 

4.3 WP 5C Fixed wireless systems; HF and other systems below 30 MHz in the 
fixed and land mobile services: ศึกษำกำรใช้งำนระบบสัญญำณไร้สำยแบบประจ ำที่
และกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ย่ำน HF และควำมถี่ย่ำนต่ ำกว่ำ 30 MHz ส ำหรับกิจกำรประจ ำ
ที่และกิจกำรเคลื่อนที่ทำงบก 

4.4 WP 5D IMT systems: ศึกษำระบบกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม
เคลื่อนที่สำกล 

4.5 TG 5/1 WRC-19 Agenda item 1.13 "to consider identification of frequency bands 
for the future development of International Mobile Telecommunications 
(IMT), including possible additional allocations to the mobile service on a 
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primary basis, in accordance with Resolution 238 (WRC-15): ก ำหนดย่ำนควำมถี่
ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกลในอนำคต 

 
5. Study Group 6 (SG 6): Broadcasting service ศึกษำระบบกำรใช้งำนคลื่นควำมถ่ี กำรแพร่ภำพ 

ควำมคมชัดและควำมครอบคลุมให้แก่กิจกำรกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มศึกษำย่อยดังนี้ 
5.1 WP 6A Terrestrial broadcasting delivery: ศึกษำระบบกำรส่งสัญญำณ ย่ำนควำมถี่  

และฟังก์ชันกำรท ำงำนต่ำงๆ ให้แก่กิจกำรกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
5.2 WP 6B Broadcast service assembly and access: ศึกษำระบบกำรเชื่อมต่อและกำร

เข้ำถึงบริกำรของกิจกำรกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
5.3 WP 6C Programme production and quality assessment: ศึกษำโครงสร้ำงและกำร

ประเมินประสิทธิภำพของกำรแพร่ภำพ 
 
6. Study Group 7 (SG 7): Science services ศึกษำเก่ียวกับกิจกำรวิทยำศำสตร์ โดยท ำกำรศึกษำ

ถึงคลื่นควำมถี่วิทยุมำตรฐำนและสัญญำณเวลำส ำหรับกำรวิจัยในอวกำศ (Space research: SRS) ระบบกำร
ปฏิบัติ งำนในอวกำศ (Space operation) กำรตรวจวัดและส ำรวจพิภพ (meteorological-satellite 
(MetSat) and meteorological aids (MetAids)) กิจกำรอุตุนิยมวิทยำ และกิจกำรวิทยุดำรำศำสตร์ (radio 
astronomy (RAS) services) ซึ่งม ี4 กลุ่มศึกษำย่อยดังนี ้

6.1 WP 7A Time signals and frequency standard emissions: Systems and 
applications (terrestrial and satellite) for dissemination of standard time and 
frequency signals: ศึกษำสัญญำณเวลำและคลื่นควำมถี่วิทยุมำตรฐำนส ำหรับกิจกำร
กระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินและผ่ำนดำวเทียม 

6.2 WP 7B Space radiocommunication applications: Systems for transmission/ 
reception of telecommand, tracking and tele-metry data for space operations, 
space research, Earth exploration-satellite, and meteorological satellite 
services including the related use of links in the inter-satellite service: ศึ กษ ำ
กำรใช้คลื่นควำมถ่ีเพ่ือควบคุม สั่งกำรและติดตำมกำรท ำงำนในกิจกำรปฏิบัติกำรในอวกำศ 

6.3 WP 7C Remote sensing systems: active and passive remote sensing applications 
in the Earth exploration-satellite service and systems of the MetAids service, 
as well as ground based passive sensors, space weather sensors and space 
research sensors, including planetary sensors: ศึกษำกำรใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำร
ตรวจวัดและส ำรวจพิภพผ่ำนดำวเทียม 

6.4 WP 7D Radio astronomy: radio astronomy and radar astronomy sensors, both 
Earth-based and space-based, including space very long baseline interferometry 
(VLBI): ศึกษำกำรใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรวิทยุดำรำศำสตร์ 

 
เมื่อ ITU-R Study Groups ได้ผลกำรศึกษำตำมประเด็นที่ได้รับมอบหมำยแล้ว ต้องน ำผลที่ได้เสนอ

ในที่ประชุม Conference Preparatory Meeting (CPM) ซึ่งมีกำรประชุมมำแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่  1 เมื่อปี  
ค.ศ. 2015 ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยนถึง 1 ธันวำคม (CPM-19-1) และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18-28 กุมภำพันธ์ 
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พ.ศ. 2561 ที่ผ่ำนมำ (CPM-19-2) หลังจำกนั้น ให้น ำผลกำรประชุมของ CPM ที่อยู่ในรูปของรำยงำน CPM ไป
พิจำรณำต่อในกำรประชุมสมัชชำโลกว่ำด้วยวิทยุคมนำคม (Radiocommunication Assembly: RA) เพ่ือ
ตัดสินใจว่ำจะปรับปรุงตำมที่เสนอหรือไม่ พร้อมทั้งเตรียมกำรส ำหรับผลที่สืบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลง โดย
กำรประชุม RA-19 ก ำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21-25 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ก่อนกำรประชุม WRC-19 ในระหว่ำง
วันที่ 28 ตุลำคมถึง 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
 

คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดน 
(Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along 
common Border: JTC) 

JTC เป็นกลุ่มควำมร่วมมือแบบทวิภำคี (Bilateral Cooperation) ทำงด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำรวิทยุคมนำคมระหว่ำงส ำนักงำน กสทช. หน่วยงำนควำมมั่นคง
ของรัฐ หน่วยงำนผู้ให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ และหน่วยงำนผู้ให้บริกำรกิ จกำร
โทรคมนำคมของประเทศไทยกับหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
กิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำรวิทยุคมนำคม หน่วยงำนผู้ให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 
และหน่วยงำนผู้ให้บริกำรกิจกำรโทรคมนำคมของประเทศเพ่ือนบ้ำนที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศไทย ได้แก่ 
ประเทศมำเลเซีย ประเทศกัมพูชำ สปป.ลำว และประเทศพม่ำ โดยมีรำยละเอียดหน้ำที่พอสังเขปดังต่อไปนี้ 

1) ร่วมมือส ำรวจกำรใช้คลื่นควำมถี่วิทยุทั้ งกำรให้บริกำรในกิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำรกระจำย
เสียง รวมทั้งตรวจสอบกำรใช้คลื่นควำมถี่วิทยุที่ทับซ้อนกันภำยในพ้ืนที่ติดต่อกันระหว่ำงประเทศ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

2) แก้ปัญหำกำรรบกวนสัญญำนของคลื่นควำมถี่วิทยุ (Radio Frequency Interference: RFI) ใน
พ้ืนที่ติดต่อกันระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

3) แนะน ำเกี่ยวกับกำรวำงแผน กำรจัดสรร และกำรก ำหนดกำรใช้คลื่นควำมถี่วิทยุ เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหำกำรใช้คลื่นควำมถี่วิทยุระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำนที่อำจจะเกิดขึ้นได้ใน
อนำคต 

4) ปฏิบัติงำนตำมค ำแนะน ำหรือกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรร่วมด้ำนกำรประสำนและจัดสรร
ควำมถี่ วิทยุตำมบริ เวณชำยแดน (Joint Commission on Coordination and Assignment of 
Frequencies along common Border: JC) 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรร่วมทำงเทคนิคว่ำด้วยกำรประสำนและจัดสรรควำมถี่วิทยุตำมบริเวณชำยแดน

ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำนต้องท ำกำรจัดประชุมร่วมกันอย่ำงน้อย 1 ครั้งภำยใน 6 เดือน  
หรือจัดประชุมเมื่อคณะกรรมกำรร่วมทำงเทคนิคว่ำด้วยกำรประสำนและจัดสรรควำมถี่วิทยุตำมบริเวณ
ชำยแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน หรือคณะกรรมกำรร่วมด้ำนกำรประสำนและจัดสรร
ควำมถี่วิทยุตำมบริเวณชำยแดนเห็นสมควรให้มีกำรจัดขึ้น ซึ่งรำยละเอียดของจ ำนวนครั้งที่กำรประชุมถูกจัด
ขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ 

 ประเทศไทยกับประเทศมำเลเซียจ ำนวน 33 ครั้ง โดยครั้งล่ำสุดถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 9 สิงหำคม 
พ.ศ. 2561 ณ ประเทศมำเลเซีย โดยผลกำรประชุมครั้งล่ำสุดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมต้องกำร
ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับประเทศไทย ได้แก่ 
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1) ที่ประชุมรับทรำบกำรเริ่มให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี TDD-LTE ในย่ำน
ควำมถี่ 2300 MHz ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต (จ ำกัด) ในฐำนะคู่สัญญำของบริษัท ทีโอที 
จ ำกัด (มหำชน) และเห็นควรให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประสำนงำนของทั้งสองประเทศ 

2) ที่ประชุมรับทรำบข้อมูลกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับเทคโนโลยี 5G ของทั้งสองประเทศ 
และรับทรำบควำมเป็นไปได้ในกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ช่วง 24.25-43.5 GHz ส ำหรับ
เทคโนโลยี 5G และเห็นควรให้มีกำรติดตำม 

 ประเทศไทยกับสปป.ลำวจ ำนวน 9 ครั้ง โดยครั้งล่ำสุดถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-12 ตุลำคม พ.ศ. 2561 
ณ ประเทศไทย โดยผลกำรประชุมครั้งล่ำสุดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่
ส ำหรับประเทศไทย ได้แก่ 
1) ที่ประชุมรับทรำบกำรเริ่มให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี TDD-LTE ในย่ำน

ควำมถี่ 2300 MHz ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต (จ ำกัด) ในฐำนะคู่สัญญำของบริษัท ทีโอที 
จ ำกัด (มหำชน) และมีมติเห็นชอบให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประสำนงำนและพิจำรณำ
ก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ร่วมกันอีกครั้งในกำรประชุม JTC ครั้งต่อไป (ถ้ำจ ำเป็น) 

2) ที่ประชุมรับทรำบสถำนะกำรใช้งำนและแผนกำรจัดช่องควำมถี่วิทยุส ำหรับกิจกำรโทรทัศน์
ในย่ำนควำมถี่ VHF Band III และ UHF Band IV/V และเห็นชอบให้สถำนีวิทยุคมนำคม
ส ำหรับให้บริกำรโครงข่ำยโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ประสำนงำน
ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อตกลงของกำรแบ่งช่องควำมถี่วิทยุใช้งำนร่วมกัน ยกเว้นใน
กรณีพิเศษ และให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณลักษณะทำงเทคนิคเพ่ือตรวจสอบรำยละเอียด  
กำรรบกวนระหว่ำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงในระบบ FM ของทั้งสองประเทศด้วย 

3) ที่ประชุมรับทรำบกำรใช้งำนคลื่นควำมถ่ีในย่ำนควำมถี่ต่ำงๆ ของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของประเทศไทย และสปป.ลำว และเห็นชอบข้อตกลงกำรใช้งำนในแต่ละย่ำนควำมถี่ร่วมกัน 
รวมทั้งเห็นชอบกำรก ำหนดระดับควำมแรงสัญญำณเพ่ือใช้ในกำรประสำนงำนตำมบริเวณ
ชำยแดนไทย-ลำว ณ ต ำแหน่ง 1 กิโลเมตร จ ำกเส้นอ้ำงอิงของทั้งสองประเทศ โดยสำมำรถ
พิจำรณำปรับปรุงได้ในกำรประชุม JTC ครั้งต่อไป 

4) ที่ประชุมรับทรำบกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz ของ สปป.ลำว และรับทรำบว่ำ 
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ยำ่น 2600 MHz ตำมบริเวณชำยแดน 

 ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชำจ ำนวน 7 ครั้ง โดยครั้งล่ำสุดถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 – 7 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2561 ณ ประเทศไทย โดยผลกำรประชุมครั้งล่ำสุดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมต้องกำรใช้
คลื่นควำมถี่ส ำหรับประเทศไทย ได้แก่ 
1) ที่ประชุมเห็นชอบให้มีกำรแบ่งช่วงคลื่นควำมถี่ 850 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz 

ระหว่ำงบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) ประเทศไทย กับ บริษัท Smart Axiata บริษัท MOBITEL บริษัท CamGSM และ
บริษัท Viettel ประเทศกัมพูชำ เพ่ือแก้ปัญหำกำรรบกวนคลื่นควำมถี่ตำมบริเวณชำยแดน
ไทย-กัมพูชำ 

2) ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ควำมถี่ร่วมกันเพ่ือใช้ส ำหรับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยใน
ย่ำน HF และ VHF ทั้งนี้ ให้รอกำรรับรองจำก Ministry of Posts and Telecommunications 
(MPTC) ประ เทศกัม พูช ำ  ซึ่ ง  Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC) 
จะแจ้งให้ทรำบ ในกำรประชุม JTC ครั้งต่อไป 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

 ประเทศไทยกับประเทศพม่ำจ ำนวน 1 ครั้ง โดยครั้งล่ำสุดถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2561 ณ ประเทศพม่ำ โดยผลกำรประชุมครั้งล่ำสุดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมต้องกำรใช้
คลื่นควำมถี่ส ำหรับประเทศไทย ได้แก่ 
1) ที่ประชุมเห็นชอบให้มีกำรแบ่งช่วงคลื่นควำมถ่ี 850 MHz 900 MHz 1800 MHz และ 2100 

MHz ส ำหรับกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศพม่ำ 
 
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทยในภาพรวมด้วยสถิติ

เชิงพรรณนาและสถิติเชิงปริมาณ 
 

จำกข้อมูลปฐมภูมิที่ได้รับจำกแบบสอบถำมผู้ใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทย ที่ปรึกษำฯ น ำมำวิเครำะห์
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยในภำพรวมใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
เศรษฐกิจมหภำคในระดับโลกและระดับประเทศ นโยบำยประเทศไทย 4.0 หรือนโยบำยอ่ืนของรัฐบำล  
ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมผู้ใช้คลื่นควำมถี่ กำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และกำรพัฒนำข้อตกลงและกฎระเบียบกำรใช้คลื่นควำมถี่ในระดับนำนำชำติ โดยภำยในประเด็น
หลักดังกล่ำวจะแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยตำมจ ำนวนข้อที่เหมำะสม และน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรตอบ
แบบสอบถำมของกลุ่มตัวอย่ำงมำวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำและสถิติเชิงปริมำณ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistic) โดยท ำกำรวิเครำะห์ปัจจัย

ดังกล่ำวทั้ง 6 ปัจจัยต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทย โดยค ำนวณระดับค่ำคะแนน
ควำมคิดเห็นเฉลี่ย จำกกำรประเมินผลควำมคิดเห็นต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศ
ไทยของกลุ่มตัวอย่ำงโดยให้ค่ำระดับคะแนนตำมมำตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งกำรให้ค่ำ
คะแนนและเกณฑ์กำรแปรผลคะแนนในปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่เป็นดังนี้  
ส่งผลมำกท่ีสุด เท่ำกับ 5 คะแนน 
ส่งผลมำก เท่ำกับ 4 คะแนน 
ส่งผลปำนกลำง เท่ำกับ 3 คะแนน 
ส่งผลน้อย เท่ำกับ 2 คะแนน 
ส่งผลน้อยที่สุด เท่ำกับ 1 คะแนน และ 
ไม่ทรำบ เท่ำกับ 0 คะแนน ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถประเมินผลในประเด็นดังกล่ำวได้  

ที่ปรึกษำฯ จะไม่น ำผลของผู้ตอบแบบสอบถำม “ไม่ทรำบ” มำใช้ในกำรค ำนวณ 
เนื่องจำกไม่สำมำรถระบุควำมคิดเห็นได ้

 
ทั้งนี้ กำรแปรผลต่อคะแนนจำกผลรวมคะแนนผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นดังนี้ 
- คะแนนควำมคิดเห็นเฉลี่ย เท่ำกับ 3.67 - 5.00 คะแนน แสดงว่ำ กลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถำม 

เห็นด้วยอย่ำงยิ่งว่ำปัจจัยนั้นจะส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทย 
- คะแนนควำมคิดเห็นเฉลี่ย เท่ำกับ 2.34 – 3.66 คะแนน แสดงว่ำ กลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถำม 

เห็นด้วยปำนกลำงว่ำปัจจัยนั้นจะส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทย 
- คะแนนควำมคิดเห็นเฉลี่ย เท่ำกับ 1.00 – 2.33 คะแนน แสดงว่ำ กลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถำมเห็น

ด้วยน้อยว่ำปัจจัยนั้นจะส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทย 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

 

 
 

ทั้งนี้ คะแนนควำมคิดเห็นเฉลี่ยที่ได้จำกกำรเก็บแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำร
ใช้คลื่นควำมถีใ่นประเทศไทยในภำพรวมมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

รายการ 
คะแนน 

ความคิดเห็นเฉลี่ย 
(คะแนน) 

จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถามที่ไม่ 
ทราบผลกระทบ 

1. เศรษฐกิจมหภาคในระดับโลกและระดับประเทศ 
เช่น กำรเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีต่ำงๆ กำรลงทุนในพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก และกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เป็นต้น 

3.88 44 

2. นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือนโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กำรมุ่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลให้ทันสมัยและกระจำยอย่ำงท่ัวถึง นโยบำย
อุตสำหกรรม 4.0 กำรรองรับกำรขยำยตัวของควำมเป็นเมือง (Urbanization) เป็นต้น 

4.02 41 

3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เช่น กำรผลักดันธุรกิจให้เข้ำสู่ระบบกำรค้ำดิจิทัลสำกล และกำรเร่งสร้ำงธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุตสำหกรรมท่ีไทยมีศักยภำพและเป็นอุตสำหกรรมแห่งอนำคต Smart City 
(เช่น กล้อง CCTV) เป็นต้น 

3.96 49 

4. พฤติกรรมผู้ใช้คลื่นความถ่ี 
4.1 แนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบสมำร์ทโฟน 4.34 39 
4.2 แนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นของกำรใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4.23 38 
4.3 แนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นของกำรใช้สื่อออนไลน์เพื่อเป็นช่องทำงในกำรซื้อขำยและโฆษณำสินค้ำ

และบริกำร 
4.24 41 

คะแนนเฉลี่ยประเด็นหลักข้อท่ี 4 4.26  
5. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

5.1 กำรเข้ำสู่ยุคดิจิทัล เช่น กำรใช้ Internet of Things (IoT) ท่ีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ 
ถูกเชื่อมโยงเข้ำสู่โลกอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

4.35 34 

5.2 กำรให้บริกำร Cloud Computing ท่ีครอบคลุมถึงกำรประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูลท่ี
มีขนำดใหญ่ และระบบออนไลน์ต่ำงๆ 

4.13 43 

5.3 กำรเข้ำสู่ระบบกำรสื่อสำรแบบไร้สำยในยุคท่ี 5 (5G) ซ่ึงมีควำมสำมำรถในกำรส่งข้อมูลใน
ปริมำณมำกกว่ำระบบ 4G ถึง 1,000 เท่ำ 

4.26 40 

5.4 กำรเข้ำมำของสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) 3.98 46 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทย 
1. เศรษฐกิจมหภาคในระดบัโลกและระดบัประเทศ  
2. นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือนโยบายอ่ืนของรัฐบาล 

ที่เกี่ยวข้อง 
3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
4. พฤติกรรมผู้ใช้คลื่นความถี ่
5. การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 
6. การพัฒนาข้อตกลงและกฎระเบียบการใช้คลื่นความถี่ 

ในระดับนานาชาต ิ

ความต้องการใช้คลื่นความถี ่
ในประเทศไทย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

รายการ 
คะแนน 

ความคิดเห็นเฉลี่ย 
(คะแนน) 

จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถามที่ไม่ 
ทราบผลกระทบ 

5.5 กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (Over-the-Top: OTT) 4.17 46 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นหลักข้อท่ี 5 4.16  

6. การพัฒนาข้อตกลงและกฎระเบียบการใช้คลื่นความถ่ีในระดับนานาชาติ 
เช่น กฎระเบียบเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนกลำงส ำหรับผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดเทคโนโลยีต่ำงๆ ขององค์กรระหว่ำงประเทศ เป็นต้น 

3.93 49 

 
จำกคะแนนควำมคิดเห็นเฉลี่ยพบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทย

ในภำพรวมใน 6 ประเด็นหลัก จะมีค่ำคะแนนควำมคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.67-5.00 แสดงว่ำ กลุ่มของผู้ตอบ
แบบสอบถำมเห็นด้วยอย่ำงยิ่งว่ำปัจจัยทั้ง 6 ประเด็นหลักนั้นจะส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ 
ในประเทศไทย ทั้งนี้ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่ำงคิดว่ำมีผลมำกที่สุดเป็น 3 อันดับแรก คือ 

 
อันดับที่ 1 (4.26 คะแนน) คือ ปัจจัยพฤติกรรมผู้ใช้คลื่นควำมถี่ โดยกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเห็นว่ำปัจจัย

ย่อยแนวโน้มที่ เพ่ิมขึ้นของผู้ ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟนมีผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้  
คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยในภำพรวมมำกที่สุด 

 
อันดับที่ 2 (4.16 คะแนน) คือ ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเห็นว่ำ

ปัจจัยย่อยกำรเข้ำสู่ยุคดิจิทัล เช่น กำรใช้ Internet of Things (IoT) ที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ ถูก
เชื่อมโยงเข้ำสู่โลกอินเทอร์เน็ต เป็นต้น มีผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยในภำพรวม 
มำกที่สุด 

 
และอันดับที่ 3 (4.02 คะแนน) คือ ปัจจัยนโยบำยประเทศไทย 4.0 หรือนโยบำยของรัฐที่เก่ียวข้อง 
โดย กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยเศรษฐกิจมหภำคในระดับโลกและระดับประเทศมีผลกระทบ

น้อยที่สุดต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยในภำพรวมเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น 
 

2) กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) จะท ำกำรวิเครำะห์พฤติกรรม
กำรตัดสินใจของผู้ใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยในกำรตัดสินใจถือครองคลื่นควำมถี่ โดยน ำข้อมูลที่
ได้จำกกำรตอบแบบสอบถำมของกลุ่มตัวอย่ำงมำประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป 
STATA 

 
กำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรตัดสินใจของผู้ใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยในกำรตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกำร

ถือครองคลื่นควำมถี่จำกที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยพิจำรณำจำกปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย ในกำรศึกษำนี้ นักวิจัยคำดว่ำปัจจัย
ที่ 6 ดังกล่ำวข้ำงต้นจะส่งผลให้ผู้ใช้คลื่นควำมถ่ีมีพฤติกรรมในกำรตัดสินใจต่อกำรถือครองคลื่นควำมถี่ที่สำมำรถ
จ ำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้คลื่นควำมถ่ีที่ตัดสินใจถือครองคลื่นควำมถ่ีลดลง กลุ่มผู้ใช้คลื่นควำมถี่ที่
ตัดสินใจถือครองคลื่นควำมถี่เพ่ิมขึ้น และกลุ่มผู้ใช้คลื่นควำมถี่ที่ตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงกำรถือครองคลื่นควำมถี่
จำกที่มีอยู่เดิม โดยเนื่องจำกควำมแตกต่ำงของทำงเลือกที่มีเพียง 3 กลุ่มในลักษณะของ “ตัดสินใจถือครองคลื่น
ควำมถีเ่ดิมลดลง” หรือ “ตัดสินใจถือครองคลื่นควำมถี่เดิมเพ่ิมขึ้น” หรือ “ไมม่ีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองคลื่น
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ควำมถี่เดิม” นั้น ท ำให้กำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรตัดสินใจในกำรศึกษำนี้ไม่ท ำกำรศึกษำพฤติกรรมกำร
ตัดสินใจของผู้ใช้คลื่นควำมถี่โดยตรง แต่ใช้หลักกำรควำมน่ำจะเป็นพ้ืนฐำน (Basic Probability Theory) ทำง
สถิติในกำรวิเครำะห์ โดยเปลี่ยนจำกกำรตัดสินใจต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่เดิมของผู้ใช้คลื่นควำมถี่จำก
ลดลง หรือ เพ่ิมขึ้น หรือไม่เปลี่ยนแปลง เป็นควำมน่ำจะเป็นที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจถือครองคลื่นควำมถี่เดิม
ลดลง ควำมน่ำจะเป็นที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจถือครองคลื่นควำมถี่เดิมเพ่ิมขึ้น และควำมน่ำจะเป็นที่ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงกำรถือครองคลื่นควำมถี่เดิม ซึ่งท ำให้พฤติกรรมกำรตัดสินใจของผู้ใช้คลื่นควำมถี่ถูก
เปลี่ยนจำกกำรเป็นข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Variable) เป็นข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative 
Variable) และสำมำรถสร้ำงแบบจ ำลองทำงเศรษฐมิติเพ่ือที่ท ำกำรศึกษำถึงพฤติกรรมกำรตัดสินใจของ
ผู้บริโภคได้ง่ำยขึ้น 
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เข้ำใจหลักกำรเบื้องต้นของแบบจ ำลองทำงเศรษฐมิติเพ่ือที่ท ำกำรศึกษำถึงพฤติกรรม 
กำรตัดสินใจถือครองคลื่นควำมถี่ สมมติให้ผู้ใช้คลื่นควำมถี่มีเพียง 2 ตัวเลือกในกำรตัดสินใจ ได้แก่ ตัวเลือกที่ 
1 คือถือครองคลื่นควำมถี่ และตัวเลือกที่ 2 คือไม่ถือครองคลื่นควำมถี่ เมื่อก ำหนดให้ควำมน่ำจะเป็นที่ผู้ใช้ 
คลื่นควำมถี่ i  จะตัดสินใจถือครองคลื่นควำมถี่ เท่ำกับ  𝑃1𝑖 แล้วควำมน่ำจะเป็นที่ผู้ ใช้คลื่นควำมถี่ i   
จะตัดสินใจไม่ถือครองคลื่นควำมถี่เท่ำกับ 1 − 𝑃1𝑖 โดยที่ 𝑖 = 1, … , 𝑛 ส ำหรับแบบจ ำลองทำงเศรษฐมิติที่นิยม
ใช้เพ่ือที่จะท ำกำรศึกษำถึงพฤติกรรมกำรตัดสินใจของผู้ใช้คลื่นควำมถี่ ได้แก่ Binary Choice Models โดยมี
รำยละเอียดโดยสังเขปของแบบจ ำลองดังกล่ำวนี้ ดังนี้ 

 
ก ำหนดให้  𝑦1𝑖 = 1 เมื่อผู้ใช้คลื่นควำมถี ่ i  ตัดสินใจถือครองคลื่นควำมถี่ 
และ 𝑦1𝑖 = 0 เมื่อผู้ใช้คลื่นควำมถี ่ i  ตัดสินใจไม่ถือครองคลื่นควำมถี่ 

 

โดยที่ 𝑃[𝑦1𝑖 = 1] = 𝐹(𝑥𝑖
, 𝛽) (1) 

 

จำก (1) ก ำหนดให้  
𝑥𝑖 คือ ตัวแปรต้นของแบบจ ำลองที่เป็นเวกเตอร์ที่มีขนำดเท่ำกับ 𝑘 × 1  ซึ่ง 𝑥1𝑖 = 1 เพ่ือเป็น

ค่ำคงที่ในแบบจ ำลอง ทั้งนี้ ตัวแปรต้นของแบบจ ำลองประกอบด้วย 
1) ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจมหภำคในระดับโลกและระดับประเทศ 
2) ปัจจัยด้ำนนโยบำยประเทศไทย 4.0 หรือนโยบำยอื่นของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง 
3) ปัจจัยด้ำนแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
4) ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมผู้ใช้คลื่นควำมถี่ 
5) ปัจจัยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
6) ปัจจัยด้ำนกำรพัฒนำข้อตกลงและกฎระเบียบกำรใช้คลื่นควำมถี่ในระดับนำนำชำติ 

 

𝑛 คือ จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงของผู้ใช้คลื่นควำมถี่ 
Β คือ ค่ำสัมประสิทธิ์ของแบบจ ำลองที่เป็นเวกเตอร์ที่มีขนำดเท่ำกับ 𝑘 × 1  
𝐹(. ) คือ ฟังก์ชันกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นสะสม (Cumulative Distribution Function (CDF)) 

 

ทั้งนี้ กรณีพิจำรณำภำยใต้แบบจ ำลองโลจิท ฟังก์ชันควำมหนำแน่นควำมน่ำจะเป็น (Probability 
Density Function (PDF)) จะเป็นแบบ Logistic คือ 
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ซึ่งมฟัีงก์ชันกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นสะสม คือ 
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 (3) 

 

ในทำงปฏิบัติแบบจ ำลองโลจิท เป็นแบบจ ำลองที่นิยมใช้โดยนักเศรษฐมิติหรือผู้วิจัยที่ท ำกำรศึกษำ
เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจของผู้บริโภคโดยน ำมำประยุกต์กับพฤติกรรมควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่
เนื่องจำกแบบจ ำลองโลจิทเป็นแบบจ ำลองที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่ำแบบจ ำลองเชิงเส้นตรงอย่ำงง่ำย (Simple 
Linear Regression Model) คือ แบบจ ำลองเชิงเส้นตรงอย่ำงง่ำยให้ผลประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
ที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจใช้บริกำรสินค้ำไม่ได้มีค่ำอยู่เพียงแค่ช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 1 เท่ำนั้น โดยอำจจะให้ผลประมำณ
กำรที่มีค่ำมำกกว่ำ 1 หรือเป็นค่ำที่ติดลบได้ ซึ่งตำมหลักกำรควำมน่ำจะเป็นพ้ืนฐำนแล้วค่ำควำมน่ำจะเป็นที่จะ
เกิดข้ึนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 1 เท่ำนั้น ซึ่งจำกรำยละเอียดข้ำงต้นแบบจ ำลองโลจิทจะไม่มี
ปัญหำดังกล่ำวนี้ เนื่องจำกน ำฟังก์ชันกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นสะสม  ( )F t  ที่มีค่ำตั้งแต่ 0 ถึง 1  
มำประยุกต์ใช้กับแบบจ ำลอง ยิ่งไปกว่ำนั้น ลอกำริทึมธรรมชำติของ Odds Ratio ของฟังก์ชันกำรแจกแจงควำม
น่ำจะเป็นสะสม  ( )F t ที่มฟัีงก์ชันควำมหนำแน่นควำมน่ำจะเป็น   f t แบบ Logistic จะมีลักษณะ ดังนี้ 
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ซึ่งเมื่อก ำหนดให้ 

it x   ดังนั้นลอกำริทึมธรรมชำติของ Odds Ratio ของแบบจ ำลองโลจิทจะได้ 
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 (5) 

 
นั่นคือ ลอกำริทึมธรรมชำติของ Odds Ratio ของแบบจ ำลองโลจิทจะเป็นสมกำรเส้นตรงของตัวแปร

ต้นในแบบจ ำลอง 
 
อย่ำงไรก็ตำม แบบจ ำลองโลจิทไม่ใช่เพียงแบบจ ำลองเดียวที่ใช้ในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรตัดสินใจ

ของกลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำ ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่ ผู้ที่ถือครองคลื่นควำมถ่ี โดยยังมีแบบจ ำลองโพรบิท (Probit 
Model) ซึ่งนักเศรษฐมิติหรือผู้วิจัยที่ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจของกลุ่มเป้ำหมำยมักจะ
น ำมำใช้ในกำรศึกษำเรื่องดังกล่ำว ทั้งนี้ควำมแตกต่ำงของแบบจ ำลองโพรบิทกับแบบจ ำลองโลจิท คือ ส ำหรับ
แบบจ ำลองโพรบิท ฟังก์ชันควำมหนำแน่นควำมน่ำจะเป็น (Probability Density Function (PDF)) จะเป็น
แบบ standard normal distribution คือ 
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แต่ด้วยข้อจ ำกัดที่แบบจ ำลองโพรบิทไม่สำมำรถเขียนฟังก์ชันกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นสะสมได้ง่ำย

เหมือนกับแบบจ ำลองโลจิท ท ำให้ควำมนิยมในกำรใช้แบบจ ำลองโพรบิทมีน้อยกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ในทำง
ปฏิบัติในบำงครั้งจะท ำกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรตัดสินใจของกลุ่มเป้ำหมำยโดยทั้งแบบจ ำลองโลจิท 
แบบจ ำลองโพรบิท และใช้ค่ำ R-square ที่ได้จำกแบบจ ำลองเป็นตัวเลือกว่ำแบบจ ำลองใดเหมำะสมกว่ำกัน 
ทั้งนี้ กำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ภำยใต้แบบจ ำลองโลจิทและแบบจ ำลองโพรบิทถูกประมำณกำรโดยวิธีควำม
น่ำจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation) ทั้งสองแบบจ ำลอง 

 
ส ำหรับค่ำ R-square ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดควำมเหมำะสม (Goodness of Fit) ของแบบจ ำลองโลจิทและ

แบบจ ำลองโพรบิท ไม่สำมำรถใช้ค่ำ R-square ทั่วไปเหมือนกับแบบจ ำลองเชิงเส้นตรงอย่ำงง่ำยได้ แต่จะมีค่ำ 
R-square ที่ใช้กับแบบจ ำลองโลจิทและแบบจ ำลองโพรบิทโดยเฉพำะ โดยค่ำ R-square ดังกล่ำวถูกเรียกว่ำ 
Count R-square โดยมีสูตรในกำรค ำนวณดังสมกำรที่ (8) คือ 

 

𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑅2 =
จ ำนวนที่แบบจ ำลองพยำกรณ์ถูกต้อง

จ ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำงท้ังหมด
 (8) 

 
จำก (8) จะเห็นได้ว่ำค่ำ Count R-square เป็นค่ำที่แสดงถึงควำมแม่นย ำในกำรพยำกรณ์พฤติกรรม

กำรตัดสินใจของผู้บริโภคของแบบจ ำลองโลจิทและแบบจ ำลองโพรบิท โดยเมื่อค่ำ Count R-square มีค่ำเข้ำ
ใกล้ 1 หมำยถึงแบบจ ำลองโลจิทและแบบจ ำลองโพรบิทมีควำมแม่นย ำในกำรพยำกรณ์มำก แต่เมื่อค่ำ Count 
R-square มีค่ำเข้ำใกล้ 0 หมำยถึง แบบจ ำลองโลจิทและแบบจ ำลองโพรบิทมีควำมแม่นย ำในกำรพยำกรณ์น้อย 

ในส่วนของกำรวัดผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตำมของแบบจ ำลองโลจิทและ
แบบจ ำลองโพรบิทจะพิจำรณำจำกค่ำผลกระทบส่วนเพ่ิ ม (Marginal Effect) โดยค่ำดังกล่ำวสำมำรถ 
แปลควำมหมำยว่ำ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นที่สนใจไป 1 หน่วย จะท ำให้ควำมน่ำจะเป็นของ
เหตุกำรณ์ที่สนใจเปลี่ยนแปลงไปกี่หน่วยในทิศทำงเดียวกัน (เม่ือผลกระทบส่วนเพ่ิมเป็นเครื่องหมำยบวก) หรือ
ทิศทำงตรงกันข้ำม (เมื่อผลกระทบส่วนเพ่ิมเป็นเครื่องหมำยลบ) เมื่อตัวแปรต้นที่ไม่สนใจเป็นค่ำคงที่   
โดยวิธีกำรค ำนวณหำค่ำผลกระทบส่วนเพิ่มถูกแสดงไว้ในสมกำรที่ (9) ดังนี้ 

 

     1
Marginal Effect

i i

i i

P y F x

x x

  
 

 
 (9) 

 

นอกจำกแบบจ ำลองโลจิทและแบบจ ำลองโพรบิทแล้ว ยังมีแบบจ ำลองที่มักจะน ำมำใช้กำรวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรตัดสินใจของผู้บริโภคคือ แบบจ ำลองมัลติโนเมียลโลจิท (Multinomial Logit Model) และ
แบบจ ำลองมัลติโนเมียลโพรบิท (Multinomial Probit Model) ทั้งนี้แบบจ ำลองมัลติโนเมียลโลจิทและ
แบบจ ำลองมัลติโนเมียลโพรบิทมีควำมแตกต่ำงกับแบบจ ำลองโลจิทและโพรบิท คือ แบบจ ำลองมัลติโนเมียล
โลจิทและแบบจ ำลองมัลติโนเมียลโพรบิทมีควำมน่ำจะเป็นของตัวเลือกที่จะใช้ในกำรตัดสินใจมำกกว่ำ 2 
ตัวเลือกขึ้นไปแต่เลือกตัดสินใจได้เพียงตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเท่ำนั้น ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรศึกษำครั้งนี้
ที่ผู้ถือครองคลื่นควำมถี่ที่มีตัวเลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ ตัวเลือกที่ 1 ตัดสินใจถือครองคลื่นควำมถี่ลดลง  
ตัวเลือกที่ 2 ตัดสินใจถือครองคลื่นควำมถี่เพ่ิมข้ึน และตัวเลือกท่ี 3 ตัดสินใจไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง 
คลื่นควำมถี่เดิม จะใช้แบบจ ำลองมัลติโนเมียลโลจิทหรือแบบจ ำลองมัลติโนเมียลโพรบิทเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์
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พฤติกรรมกำรตัดสินใจของผู้ใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยในกำรตัดสินใจถือครองคลื่นควำมถี่เดิม  โดยมี
รำยละเอียดของผลกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1 การตัดสินใจถือครองคลื่นความถี่เพิ่มขึ้น 

ประเด็น 
Marginal 
Effect 

ค่าที่แทนเพ่ือหา 
Marginal 
Effect 

Marginal 
Effect 

หลังปรับค่า* 
ประเด็นท่ี 1: เศรษฐกิจมหภำคในระดับโลกและระดับประเทศ 0.1131 3.9681 0.6131 

ประเด็นที่ 2: นโยบำยประเทศไทย 4.0 หรือนโยบำยของรัฐที่
เกี่ยวข้อง 

-0.1300 4.1170 0.3700 

ประเด็นท่ี 3: แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0.0231 4.0319 0.5231 

ประเด็นท่ี 4: พฤติกรรมผู้ใช้คลื่นควำมถี่ -0.1299 4.2991 0.3701 

ประเด็นท่ี 5: กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 0.1359 4.2262 0.6359 

ประเด็นที่ 6: กำรพัฒนำข้อตกลงและกฎระเบียบกำรใช้คลื่น
ควำมถี่ในระดับนำนำชำติ 

0.0626 3.9930 0.5626 

* เนื่องจำกตัวแปรต้นของแบบจ ำลองเป็นข้อมูลควำมคิดเห็นที่เป็นมำตรวัดอันดับ  (Ordinal Scale) ในกำรวิเครำะห์เชิง
ปริมำณ ทำงที่ปรึกษำฯ ได้ก ำหนดค่ำให้กับควำมคิดเห็นจำก 5 ถึง 1 โดย 5 คือมำกที่สุด และ 1 คือน้อยที่สุด ดังนั้น เมื่อตัว
แปรต้นเป็นข้อมูลที่เป็นมำตรวัดอันดับ เมื่อค ำนวณหำค่ำ Marginal effect จำกแบบจ ำลองได้ จะน ำค่ำมำเรียงอันดับเพื่อ
เปรียบเทียบกันเฉพำะในปัจจัย 6 ตัวนี้เท่ำนั้นว่ำปัจจัยใดมีผลท ำให้ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่เพิ่มขึ้นมำกที่สุด ซึ่งเพ่ือให้ง่ำย
ต่อกำรวิเครำะห์จะปรับค่ำ Marginal effect ให้เป็นบวกท้ังหมด 
 

จำกตำรำงที่ 3.1 เมื่อพิจำรณำปัจจัยทั้ง 6 ประเด็นหลักกับผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรถือครอง
คลื่นควำมถี่เพ่ิมขึ้น พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยทั้ง 6 ประเด็นหลักมีผลกระทบต่อกำร
ตัดสินใจในกำรถือครองคลื่นควำมถี่ เ พ่ิมขึ้นเรียงจำกอันดับที่ 1 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมมี 
ควำมคิดเห็นว่ำมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรถือครองคลื่นควำมถี่เพ่ิมขึ้นมำกที่สุด ไปจนถึงอันดับที่ 6 ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นว่ำมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรถือครองคลื่นควำมถี่
เพ่ิมข้ึนน้อยที่สุด โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
อันดับที่ 1 คือ ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นปัจจัยหลักที่ผู้ถือครองคลื่นถี่ให้ควำมคิดเห็น

ว่ำมีผลกระทบมำกที่สุดที่จะท ำให้กำรถือครองคลื่นควำมถี่เพ่ิมข้ึนจำกในปัจจุบัน นอกจำกนั้นจำกกำรวิเครำะห์
ด้วยสถิติเชิงพรรณำข้ำงต้น พบว่ำ ปัจจัยย่อยทั้ง 5 ปัจจัยย่อยของกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้แก่ ปัจจัย
ย่อยที่ 1 กำรเข้ำสู่ยุคดิจิทัล ปัจจัยย่อยที่ 2 กำรให้บริกำร Cloud Computing ปัจจัยย่อยที่ 3 กำรเข้ำสู่ระบบ
กำรสื่อสำรแบบไร้สำยในยุคที่  5 (5G) ปัจจัยย่อยที่ 4 กำรเข้ำมำของสังคมไร้เงินสด และปัจจัยย่อยที่ 5  
กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต มีค่ำคะแนนควำมคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในช่วงเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
ว่ำจะส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยทั้ง 5 ปัจจัยย่อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัยย่อยที่ 1 
กำรเข้ำสู่ยุคดิจิทัล มีค่ำคะแนนควำมคิดเห็นเฉลี่ยสูงถึง 4.35 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ดังนั้นจำก
เหตุผลดังกล่ำวจึงเป็นเหตุผลที่สนับสนุนว่ำปัจจัยหลักกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลกระทบที่จะท ำให้
กำรถือครองคลื่นควำมถี่เพ่ิมขึ้นจำกในปัจจุบัน นอกจำกนั้น กำรเข้ำมำของ Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็น
ระบบโครงข่ำยที่รองรับกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์หลำกหลำยชนิดเข้ำด้วยกัน อันเป็นผลท ำให้ระบบต่ำงๆ สำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงเป็นอัตโนมัติ จ ำเป็นต้องใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือให้ระบบดังกล่ำวเกิดขึ้น 
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โดยถ้ำยิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อมีมำกขึ้น ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ก็จะมีมำกขึ้นตำมไปด้วย  โดย
ตัวอย่ำงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์โครงข่ำย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เซนเซอร์อัตโนมัติ เป็นต้น 

 
อันดับที่ 2 คือ ปัจจัยเศรษฐกิจมหภำคในระดับโลกและระดับประเทศ เนื่องจำกเศรษฐกิจระดับโลกที่

มีกำรแข่งขันกันทำงกำรค้ำมำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดเจน กำรลดต้นทุนในกำรผลิตสินค้ำและกำรพัฒนำสินค้ำให้มี
คุณภำพมำกขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ สำมำรถเป็นช่องทำงที่จะท ำให้แต่ละประเทศมีควำมได้เปรียบ  
ในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำมำกข้ึน ส่งผลท ำให้ประเทศต่ำงๆ หันมำขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีต่ำงๆ มำก
ขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก ำลังจะเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น กำรใช้ IoT กับอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสำรต่ำงๆ กำรเข้ำสู่ระบบกำรสื่อสำรแบบไร้สำยในยุคที่ 5 (5G) เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ำเทคโนโลยี
เหล่ำนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่เพ่ิมขึ้นในอนำคตอย่ำงแน่นอน ส ำหรับในกรณี
ของประเทศไทย จำกแผนพัฒนำประเทศในภำพรวมและในเชิงพ้ืนที่โดยเฉพำะเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
มีโครงกำรเป็นจ ำนวนมำกที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ เพ่ิมขึ้นในอนำคต เช่น รถไฟ
ควำมเร็วสูงเชื่อมสำมสนำมบินหลัก กำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S Curve) เขตส่งเสริม
อุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand: EECd) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 
(EECi) เป็นต้น 

 
อันดับที่ 3 คือ ปัจจัยกำรพัฒนำข้อตกลงและกฎระเบียบกำรใช้คลื่นควำมถี่ในระดับนำนำชำติ  

เนื่องจำกข้อตกลงและกฎระเบียบกำรใช้คลื่นควำมถี่ในระดับนำนำชำติที่มีแนวโน้มต่อกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ใน
อนำคต คือ ข้อตกลงเกี่ยวกับมำตรฐำนคลื่น 5G หรือ IMT-2020 ที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดมำตรฐำนคลื่น 5G ใน
ด้ำนประสิทธิภำพของสเป็กตรัมและกำรให้บริกำรคลื่นวิทยุ ภำยหลังจำกมำตรฐำนดังกล่ำวถูกก ำหนดออกมำ
ประ เทศ ไทยซึ่ ง เ ป็ นหนึ่ ง ในสมำชิ กของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ ำ งประ เทศ  (Internaional 
Telecommunication Union: ITU) จ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรฐำนคลื่น 5G ตำมข้อตกลงดังกล่ำว ซึ่งใน
เบื้องต้นได้มีกำรตกลงกันว่ำควำมเร็วมำตรฐำนคลื่น 5G จะอยู่ที่ 20 Gb/s ซึ่งจะมีควำมเร็วมำกกว่ำมำตรฐำน
คลื่น 4G ประมำณ 20 เท่ำตัว ดังนั้น ควำมเร็วที่เพ่ิมขึ้นย่อมหมำยควำมว่ำคลื่นควำมถี่ที่จะต้องกำรใช้จะ
เพ่ิมข้ึนตำมไปด้วย 

 
อันดับที่ 4 คือ ปัจจัยแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือท ำให้เกิดกำรผลักดัน

ธุรกิจให้เข้ำสู่ระบบกำรค้ำดิจิทัลสำกลและกำรเร่งสร้ำงธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุตสำหกรรมที่
ไทยมีศักยภำพและเป็นอุตสำหกรรมแห่งอนำคต ดังนั้น แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ย่อมส่งผลให้
เกิดกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ เพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งมีโอกำสเป็นไปได้สูงมำกที่เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก ำลังจะเข้ำมำจะมี  
ควำมเกี่ยวกับกำรใช้ IoT กับอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสำรต่ำงๆ นั้นคือย่อมส่งผลท ำให้ผู้ถือครองคลื่นควำมถี่มีควำม
ต้องกำรถือครองคลื่นควำมถ่ีเพ่ิมข้ึน 

 
อันดับที่ 5 คือ ปัจจัยพฤติกรรมผู้ใช้คลื่นควำมถี่  เมื่อพิจำรณำปัจจัยย่อยทั้ง 3 ปัจจัยย่อยของ

พฤติกรรมผู้ใช้คลื่นควำมถี่ ได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 1 แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นของผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ  
สมำร์ทโฟน ปัจจัยย่อยที่ 2 แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นของกำรใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยย่อยที่ 3 แนวโน้มที่
เพ่ิมขึ้นของกำรใช้สื่อออนไลน์เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรซื้อขำยและโฆษณำสินค้ำและบริกำร ปัจจัยย่อยทั้ง 3 
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เศรษฐกิจการคลัง 

ดังกล่ำวนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปในอนำคต อย่ ำงไรก็ตำมแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึนในปัจจุบันไม่ได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงก้ำวกระโดดจนท ำให้เกิดควำมต้องกำรถือครองคลื่นควำมถี่เพ่ิมขึ้นมำก 

 
อันดับที่ 6 คือ ปัจจัยนโยบำยประเทศไทย 4.0 หรือนโยบำยของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบำย 

ประเทศไทย 4.0 หรือนโยบำยของรัฐที่เก่ียวข้องต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ ได้แก่ 
1. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 
2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
3. นโยบำยประเทศไทย 4.0 
ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำศึกษำรำยละเอียดโดยภำพรวมแล้ว นโยบำยของรัฐที่เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรใช้

คลื่นควำมถี่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะมุ่งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัลให้ทันสมัยและกระจำยอย่ำงทั่วถึง 
รวมถึงกำรรองรับกำรขยำยตัวของควำมเป็นเมือง (Urbanization) อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดของ
นโยบำยแล้ว เนื่องจำกยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ภำยใต้นโยบำยเหล่ำนั้นอำจไม่มีควำมเฉพำะเจำะจงเกี่ยวกับ
ประเด็นเทคโนโลยี และอ่ืน ๆ ที่ท ำให้ผู้ถือครองคลื่นควำมถี่เห็นว่ำกำรด ำเนินนโยบำยของรัฐดังกล่ำวมีผลกระทบ
ต่อควำมต้องกำรถือครองคลื่นควำมถี่น้อยกว่ำปัจจัยอ่ืนในกำรศึกษำครั้งนี้ 

 
3. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทยรายกิจการ 
 

ขณะที่ผลกำรรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นที่ได้จำกข้อค ำถำมย่อยที่  5 จำกส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 ของ
แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยรำยกิจกำรมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
1. กลุ่มกิจการโทรคมนาคม 

 

กิจการ แนวโน้มหลัก 

ผลต่อความต้องการ 
ใช้คลื่นความถี่ใน 5 ปี ข้างหน้า 

ของธุรกิจ/องค์กรของท่าน 
เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง ไม่ทราบ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
1. กำรเข้ำมำของเทคโนโลยี 5G 57.69 11.54 0.00 30.77 
2. กำรใช้อุปกรณ์ที่มีควำมซับซ้อนทำงดำ้นเทคโนโลยีมำกขึ้น 57.69 11.54 0.00 30.77 
3. กำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้งำน Wi-Fi เพือ่รองรับกำรเข้ำสู่ยุคดิจิทัล 61.54 7.69 0.00 30.77 
4. กำรให้บริกำรของ Cloud Computing 50.00 11.54 0.00 38.46 
5. ควำมเร็วในกำรส่งข้อมูลของ Mobile data เพิ่มขึ้น 65.38 3.85 0.00 30.77 
6. กำรใช้งำน Virtual reality (VR) และ Augmented reality (AR) เพิ่มขึ้น 46.15 19.23 3.85 30.77 
7. กำรเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของวงกำร E-Sport หรือ กีฬำอิเล็กทรอนิกส ์ 42.31 23.08 0.00 34.62 

ดำวเทียม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียม 
1. กำรพัฒนำระบบ Global Navigation Satellite System (GNSS) 44.44 25.93 3.70 25.93 
2. กำรเพิ่มประสิทธภิำพของ High-speed Satellite Broadband 62.96 11.11 3.70 22.22 
3. กำรพัฒนำกำรให้บริกำร Mobile Satellite 51.85 22.22 3.70 22.22 

 
กลุ่มกิจกำรโทรคมนำคมประกอบด้วย 2 กิจกำร ได้แก่ กิจกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ และกิจกำรดำวเทียม 

โดยสำมำรถวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรถือครองคลื่นควำมถ่ีรำยกิจกำร ดังนี้ 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

 
กิจกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ : ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำ จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ใน

แบบสอบถำมที่เกี่ยวกับกิจกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำจะส่งผลท ำให้
ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่เพ่ิมข้ึนมำกที่สุด คือ ควำมเร็วในกำรส่งข้อมูลของ Mobile data เพ่ิมข้ึน 

 
กิจกำรดำวเทียม: ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำ จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในแบบสอบถำมที่

เกี่ยวกับกิจกำรดำวเทียม ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำจะส่งผลท ำให้ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่
เพ่ิมข้ึนมำกที่สุด คือ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของ High-speed Satellite Broadband 

 
2. กลุ่มกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

กิจการ แนวโน้มหลัก 

ผลต่อความต้องการ 
ใช้คลื่นความถี่ใน 5 ปี ข้างหน้า 

ของธุรกิจ/องค์กรของท่าน 
เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง ไม่ทราบ 

วิทยุกระจำยเสียง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสยีง 
1. กำรพัฒนำของเทคโนโลยีในกิจกำรวทิยุกระจำยเสียงในระบบดิจิทัล (Digital 
Radio) ที่มีประสิทธิภำพและมีคุณภำพที่ดี 

50.00 17.74 3.23 29.03 

2. กำรพัฒนำของเทคโนโลยีบีบอัดสัญญำณเสียงรูปแบบใหม่ 41.94 17.74 0.00 40.32 
3. กำรยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยกุระจำยเสียงในระบบแอนะลอ็ก 20.97 33.87 8.06 37.10 
4. กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่วิทยุกระจำยเสียงระบบดิจิทัล 51.61 16.13 1.61 30.65 
5. กำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรรับส่งสัญญำณและอุปกรณ์รับสัญญำณ
วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิทัลในประเทศไทย 

45.16 16.13 1.61 37.10 

6. ควำมแพร่หลำยของอุปกรณ์รับสัญญำณวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิทัล 43.55 20.97 1.61 33.87 
7. กำรคืนคลื่นควำมถี่เพื่อน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกจิกำร
วิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิทัล 27.42 38.71 1.61 32.26 

8. ควำมนิยมในวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิทัลของประชำชน 35.48 27.42 3.23 33.87 
9. แนวโน้มกำรใช้บริกำรเสียงผ่ำนอินเทอร์เน็ต (เช่น Spotify, JOOX, Apple Music 
และ Podcast) เพิ่มขึ้น 56.45 12.90 0.00 30.65 

วิทยุโทรทัศน ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุโทรทัศน์ 
1. กำรพัฒนำของแพลตฟอร์มทำงเลือกต่อระบบโทรทัศน์ดิจิทัลภำคพื้นดิน เช่น ทีวี
ผ่ำนดำวเทียม เคเบิ้ลทีวี อินเทอร์เน็ตทีวี และ IPTV เป็นต้น 

50.00 21.88 3.13 25.00 

2. กำรพัฒนำของเทคโนโลยีบีบอัดสัญญำณภำพและเสียงรูปแบบใหม่ 53.13 21.88 3.13 21.88 
3. กำรพัฒนำกำรเข้ำรหัสสัญญำณหรอืเทคโนโลยีกำรส่งสัญญำณในกิจกำรโทรทัศน์ 46.88 25.00 3.13 25.00 
4. กำรน ำเทคนิคของโครงข่ำยควำมถี่เดีย่ว (Single Frequency Network: SFN) มำ
ใช้ในกำรรับส่งสัญญำณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

34.38 31.25 3.13 31.25 

5. กำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนผู้รับชมโทรทศัน์ในระบบดิจิทัล 43.75 18.75 15.63 21.88 
6. ควำมนิยมในระบบโทรทัศน์ดิจิทัลภำคพื้นดินของประชำชน 28.13 34.38 15.63 21.88 
7. เทคโนโลยีโทรทัศน์ควำมละเอียดสูงยิ่ง (Ultra High Definition TV: UHDTV) หรือ
เทคโนโลยี 4K/8K รวมทั้งเทคโนโลยี High Dynamic Range (HDR) 

59.38 18.75 0.00 21.88 

8. แนวโน้มกำรใช้บริกำรสื่อสำรและแพร่ภำพและเสียงผ่ำนอินเทอร์เน็ต (Over-the-
Top: OTT) (เช่น Netflix, Line TV เป็นต้น) ที่เพิ่มขึ้นของประชำชน 62.50 12.50 0.00 25.00 

9. กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่โทรทัศนร์ะบบดจิิทัล 46.88 25.00 6.25 21.88 
10. กำรยุติกำรรับส่งสัญญำณวิทยุโทรทศัน์ในระบบแอนะล็อก 34.38 31.25 6.25 28.13 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

กลุ่มกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ประกอบด้วย 2 กิจกำร ได้แก่ กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 
และกิจกำรวิทยุโทรทัศน์ โดยสำมำรถวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรถือครองคลื่นควำมถี่รำยกิจกำร 
ดังนี้ 

 
กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง : ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำ จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ใน

แบบสอบถำมที่เกี่ยวกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำน่ำจะส่งผลท ำให้
ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่เพ่ิมขึ้นมำกที่สุด คือ แนวโน้มกำรใช้บริกำรเสียงผ่ำนอินเทอร์เน็ต (เช่น Spotify, 
JOOX, Apple Music และ Podcast) เพ่ิมขึ้น โดยมี ปัจจัยกำรคืนคลื่นควำมถี่เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือ
ปรับปรุงกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิทัล เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วน
ใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่ท ำให้ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่คงที่  และมีปัจจัยกำรยุติกำรรับส่งสัญญำณ
วิทยุกระจำยเสียงในระบบแอนะล็อก เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำยังไม่ทรำบว่ำจะ
มีผลอย่ำงไรในอนำคต 

 
กิจกำรวิทยุโทรทัศน์ : ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมคิดเห็นว่ำ  จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ ใน

แบบสอบถำมที่เกี่ยวกับกิจกำรวิทยุโทรทัศน์ ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำน่ำจะส่งผลท ำให้ควำม
ต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่เพ่ิมขึ้นมำกที่สุด คือ แนวโน้มกำรใช้บริกำรสื่อสำรและแพร่ภำพและเสียงผ่ำน
อินเทอร์เน็ต (Over-the-Top: OTT) (เช่น Netflix, Line TV เป็นต้น) ที่เพ่ิมขึ้นของประชำชน โดยมี ปัจจัย
ควำมนิยมในระบบโทรทัศน์ดิจิทัลภำคพ้ืนดินของประชำชน เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้
ควำมเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่ท ำให้ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่คงที่ 
 
3. กลุ่มกิจการวิทยุคมนาคม 
 

กิจการ แนวโน้มหลัก 

ผลต่อความต้องการ 
ใช้คลื่นความถี่ใน 5 ปี ข้างหน้า 

ของธุรกิจ/องค์กรของท่าน 
เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง ไม่ทราบ 

ภำรกิจป้องกัน
และบรรเทำ 

สำธำรณภยัและ
ในกรณ ี

ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
และ 

ภัยพิบัต ิ(Public 
protection 

and disaster 
relief : PPDR) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการภารกิจป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยัและในกรณทีี่เกิดเหตฉุุกเฉินและภยัพิบัติ 

1. กำรพัฒนำเทคโนโลย ีTETRA 2 (TEDS) ภำยใต้มำตรฐำน TETRA เพือ่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรติดต่อสื่อสำรและรับ-ส่งขอ้มูลที่มีประสิทธิภำพและมีควำมเร็วสูงยิ่งขึ้น 

46.51 13.95 0.00 39.53 

2. แนวโน้มกำรน ำมัลติมีเดียมำประยุกต์เพื่อสนับสนุนภำรกิจป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยฯ กับกำรพัฒนำเครือข่ำยข้อมูล PPDR ควำมเร็วสูงในรูปแบบต่ำง ๆ (เช่น กล้อง
ถ่ำยภำพควำมร้อน วิดีโอพิสูจน์หลักฐำน 3 มิติ และเทคโนโลยี LTE เป็นต้น) ที่เพิ่มขึ้น 

53.49 13.95 0.00 32.56 

3. แนวโน้มกำรน ำเครือข่ำยเชิงพำณิชยม์ำใช้ในกรณเีกิดเหตุฉกุเฉินและภัยพิบัติ ควบคู่ไป
กับกำรน ำเครือข่ำยส่วนบุคคลมำใช้ในกำรปฏิบัติภำรกจิที่ไม่ส ำคัญแต่ตอ้งใช้ข้อมูลจ ำนวนมำก 

44.19 20.93 2.33 32.56 

4. กำรเพิ่มขึ้นของควำมตอ้งกำรน ำขอ้มลูมำใช้ในกำรสื่อสำรและรับส่งข้อมูลอยำ่งมี
คุณภำพมำกขึ้น (data-rich applications) 

58.14 16.28 0.00 25.58 

5. กำรเปลี่ยนแปลงของข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภยัซ่ึงเกี่ยวขอ้งกับควำมมั่นคงของ
ประเทศที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น 

53.49 13.95 0.00 32.56 

6. กำรพัฒนำเครือข่ำย PPDR ให้มีศักยภำพยิ่งขึ้นเพื่อกำรลดต้นทุนโดยให้บริกำร
เครือข่ำยในเชิงพำณิชย ์

44.19 18.60 0.00 37.21 

7. ระดับของกำรยอมรับเทคโนโลยีใหม ่ๆ มำใช้ใน PPDR ที่ได้รับกำรยอมรับมำกขึ้นเพื่อ
สนับสนุนหรือแทนที่เทคโนโลยี TETRA 

46.51 18.60 0.00 34.88 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

กิจการ แนวโน้มหลัก 

ผลต่อความต้องการ 
ใช้คลื่นความถี่ใน 5 ปี ข้างหน้า 

ของธุรกิจ/องค์กรของท่าน 
เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง ไม่ทราบ 

ขนส่งและ 
โลจิสติกส ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
1. กำรพัฒนำแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับระบบขนส่งและจรำจรอัจฉริยะ (Intelligent 
Transportation System: ITS) เช่น ระบบรำยงำนสภำพจรำจรแบบ Real Time ของ
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร โปรแกรมระบบขนส่งและจรำจรอัจฉริยะ 
ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) เป็นต้น 

57.14 17.86 0.00 25.00 

2. กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรระหว่ำงรถยนต์ด้วยกัน (Vehicle-to-Vehicle: V2V) ซ่ึงจะ
ท ำให้ยำนยนต์สำมำรถสื่อสำรกับยำนยนต์ที่อยู่ใกล้เคียง รับส่งข้อมูล ทรำบต ำแหน่งที่อยู่ 
หรือสิ่งกีดขวำงต่ำง ๆ ที่จะขัดขวำงกำรเดินทำง เป็นต้น 

50.00 25.00 0.00 25.00 

3. กำรพัฒนำรถยนต์อัตโนมัติ/รถยนต์ไร้คนขับ (Automated Vehicles/Self-driving Cars) 39.29 21.43 0.00 39.29 
4. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรจรำจรและขนส่ง (Traffic and Freight 
Management) ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ 

60.71 25.00 0.00 14.29 

5. กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรรับ/ส่งข้อมูลระหว่ำงพำหนะและ โครงสร้ำงต่ำงๆ รอบเส้นทำง 
(Integration vehicle-infrastructure: V2I) ท ำให้ยำนยนต์สำมำรถสื่อสำรกับโครงสร้ำง
รอบด้ำนในกำรเดินทำง อำทิ ไฟสัญญำณจรำจร และเขตก่อสร้ำง เพื่อปรับปรุงสภำพกำร
เดินทำง สำมำรถหลีกเลี่ยงต ำแหน่งรถติด และเพิ่มควำมปลอดภัยมำกขึ้น 

53.57 25.00 0.00 21.43 

6. กำรพัฒนำแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับกำรขนส่งระบบรำง 35.71 25.00 0.00 39.29 

พลังงำน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการพลังงาน 
1. กำรพัฒนำของระบบโครงข่ำยไฟฟำ้อจัฉริยะและมิเตอร์อัจฉรยิะ 62.50 8.33 0.00 29.17 
2. กำรเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งำนระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอจัฉริยะและมิเตอร์อัจฉริยะ 62.50 8.33 0.00 29.17 
3. กำรออกกฎหมำยหรือขอ้บังคับใหม่ที่ท ำให้จ ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

54.17 12.50 0.00 33.33 

สำธำรณูปโภค 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการสาธารณปูโภค 
1. กำรเพิ่มประสิทธภิำพทำงดิจิทัลของระบบกิจกำรเคลื่อนที่ทำงทะเล 28.57 21.43 0.00 50.00 
2. กำรพัฒนำกำรติดต่อสื่อสำรทำงตรงระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ควบคุมจรำจรทำงอำกำศและนักบิน 35.71 25.00 0.00 39.29 
3. กำรเพิ่มประสิทธภิำพทำงดิจิทัลของระบบสื่อสำร 50.00 28.57 0.00 21.43 
4. กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรใช้อำกำศยำนไร้คนขับ 28.57 25.00 0.00 46.43 
5. กำรเพิ่มขึ้นของกำรจรำจรในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งในรูปแบบกำรขนส่งผู้โดยสำรและ
สินค้ำ เช่น ทำงอำกำศ และทำงทะเล เป็นต้น 

42.86 17.86 0.00 39.29 

6. ควำมก้ำวหนำ้ของเครื่องรับวิทยุที่ใช้ในกิจกำรวิทยหุำต ำแหน่ง 57.14 21.43 0.00 21.43 
7. กำรพัฒนำกำรสื่อสำรแบบไร้สำยของระบบไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ภำยในอำกำศยำน 35.71 17.86 0.00 46.43 

ประจ ำที่ (Fixed 
Link) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจ าที่ (Fixed Link) 
1. กำรเปลี่ยนจำกกำรใช้คลื่นไมโครเวฟมำเป็นโครงข่ำยใยแก้วน ำแสง 34.38 40.63 3.13 21.88 
2. กำรพัฒนำระบบ NLoS/LoS backhaul 43.75 21.88 3.13 31.25 
3. กำรพัฒนำเทคนิคกล้ ำสัญญำณ (Modulation Techniques) 50.00 21.88 3.13 25.00 
4. กำรเพิ่มขึ้นของสถำนีส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Stations) 50.00 21.88 6.25 21.88 
5. กำรเปลี่ยนไปใช้ย่ำนคลื่นควำมถี่ที่สูงขึ้น (Higher-Frequency Link) 53.13 21.88 6.25 18.75 

วิทยุคมนำคม 
เพื่อควำมมั่นคง

ของรัฐ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ 
1. กำรเพิ่มขึ้นของกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหนว่ยงำน 65.71 28.57 0.00 5.71 
2. กำรพัฒนำเทคโนโลยีระบุต ำแหน่งและกำรน ำทำง 62.86 25.71 0.00 11.43 
3. กำรเพิ่มขึ้นของกจิกรรมเพื่อควำมมั่นคง 74.29 20.00 0.00 5.71 
4. กำรเพิ่มขึ้นของอำกำศยำนไร้คนขับ 65.71 11.43 0.00 22.86 
5. ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกดำวเทียมที่มำกขึ้นในกิจกำรควำมมั่นคงของรัฐ 62.86 17.14 0.00 20.00 

วิทยุสื่อสำร 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสื่อสาร 
1. ผู้ใช้งำนวิทยุสื่อสำรเคลื่อนที่ส่วนบุคคลและวิทยุสื่อสำรเคลื่อนที่สำธำรณะมแีนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปใช้อุปกรณ์สื่อสำรประเภทอื่น ๆ มำกขึ้น 
 

54.32 20.99 7.41 17.28 
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กิจการ แนวโน้มหลัก 

ผลต่อความต้องการ 
ใช้คลื่นความถี่ใน 5 ปี ข้างหน้า 

ของธุรกิจ/องค์กรของท่าน 
เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง ไม่ทราบ 

อุตุนิยมวิทยำ
(Meteorology: 

MET) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการอุตุนิยมวิทยา 
1. กำรเพิ่มประสิทธภิำพของเรดำห์ที่ใช้ในกิจกำรอุตุนยิมวิทยำ 20.83 25.00 0.00 54.17 
2. กำรเปิดให้บริกำรดำวเทียมใหม่ 29.17 25.00 0.00 45.83 
3. กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสภำพอำกำศโลก 25.00 20.83 0.00 54.17 

ดำรำศำสตร์วิทย ุ
(Radio 

Astronomy) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการดาราศาสตร์วิทยุ 
1. แนวโน้มควำมต้องกำรของกำรใช้คลื่นควำมถี่เพื่อดำรำศำสตร์วิทยุ 19.05 33.33 0.00 47.62 
2. กำรเพิ่มประสิทธภิำพในกำรประมวลผลของ back-end 23.81 28.57 0.00 47.62 

 
กลุ่มกิจกำรวิทยุคมนำคม ประกอบด้วย 9 กิจกำร ได้แก่ กิจกำรภำรกิจป้องกันและบรรเทำสำธำรณ

ภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ กิจกำรขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกำรพลังงำน กิจกำรสำธำรณูปโภค 
กิจกำรประจ ำที่ กิจกำรวิทยุคมนำคมเพ่ือควำมมั่นคงของรัฐ กิจกำรวิทยุสื่อสำร กิจกำรอุตุนิยมวิทยำ และกิจกำร
ดำรำศำสตร์วิทยุ โดยสำมำรถวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรถือครองคลื่นควำมถี่รำยกิจกำร ดังนี้ 

 
กิจกำรภำรกิจป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ : ผู้ตอบ

แบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำ จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในแบบสอบถำมที่เกี่ยวกับกิจกำรภำรกิจป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำจะ
ส่งผลท ำให้ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถ่ีเพ่ิมขึ้นมำกท่ีสุด คือ กำรเพิ่มขึ้นของควำมต้องกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำร
สื่อสำรและรับส่งข้อมูลอย่ำงมีคุณภำพมำกขึ้น (data-rich applications) 

 
กิจกำรขนส่งและโลจิสติกส์ : ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำ จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ใน

แบบสอบถำมที่เกี่ยวกับกิจกำรขนส่งและโลจิสติกส์ ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำจะส่งผลท ำให้
ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่เพ่ิมขึ้นมำกที่สุด คือ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรจรำจรและขนส่ง 
(Traffic and Freight Management) ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม มีปัจจัยกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน
ที่เกี่ยวกับกำรขนส่งระบบรำงเป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ยังไม่ทรำบว่ำจะมีผลอย่ำงไรต่อควำม
ต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ 

 
กิจกำรพลังงำน: ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำ จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในแบบสอบถำมภำยใน

กิจกำรพลังงำน มี 2 ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำจะส่งผลท ำให้ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่
เพ่ิมขึ้นมำกที่สุด ได้แก่ ปัจจัยกำรพัฒนำของระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะและมิเตอร์อัจฉริยะ และปัจจัยกำร
เพ่ิมข้ึนของผู้ใช้งำนระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะและมิเตอร์อัจฉริยะ 

 
กิจกำรสำธำรณูปโภค: ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำ จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในแบบสอบถำม

ที่เกี่ยวกับกิจกำรสำธำรณูปโภค มีปัจจัย 4 ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ยังไม่ทรำบว่ำจะมีผลอย่ำงไรต่อ
ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 ปีข้ำงหน้ำ ได้แก่ ปัจจัยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพทำงดิจิทัลของระบบกิจกำร
เคลื่อนที่ทำงทะเล ปัจจัยกำรพัฒนำกำรติดต่อสื่อสำรทำงตรงระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ควบคุมจรำจรทำงอำกำศและ
นักบิน ปัจจัยกำรเพ่ิมขึ้นของปริมำณกำรใช้อำกำศยำนไร้คนขับ และปัจจัยกำรพัฒนำกำรสื่อสำรแบบไร้สำยของ
ระบบไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ภำยในอำกำศยำน อย่ำงไรก็ตำม มีปัจจัยควำมก้ำวหน้ำของเครื่องรับวิทยุที่ใช้ใน
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กิจกำรวิทยุหำต ำแหน่ง เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำจะส่งผลท ำให้ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถ่ี
เพ่ิมขึ้นมำกที่สุด 

 
กิจกำรประจ ำที่: ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำ จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในแบบสอบถำมที่

เกี่ยวกับกิจกำรประจ ำที่ ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำจะส่งผลท ำให้ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถ่ี
เพ่ิมขึ้นมำกที่สุด คือ กำรเปลี่ยนไปใช้ย่ำนคลื่นควำมถี่ที่สูงขึ้น (Higher-Frequency Link) อย่ำงไรก็ตำม มี
ปัจจัยกำรเปลี่ยนจำกกำรใช้คลื่นไมโครเวฟมำเป็นโครงข่ำยใยแก้วน ำแสง เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วน
ใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำจะท ำให้ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่คงท่ี 

 
กิจกำรวิทยุคมนำคมเพ่ือควำมมั่นคงของรัฐ: ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำ จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่

ระบุไว้ในแบบสอบถำมที่เกี่ยวกับกิจกำรวิทยุคมนำคมเพ่ือควำมมั่นคงของรัฐ ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมให้
ควำมเห็นว่ำจะส่งผลท ำให้ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่เพ่ิมขึ้นมำกที่สุด คือ กำรเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมเพ่ือควำม
มั่นคง 

 
กิจกำรวิทยุสื่อสำร: ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมคิดเห็นว่ำ ปัจจัยผู้ใช้งำนวิทยุสื่อสำรเคลื่อนที่ส่วน

บุคคลและวิทยุสื่อสำรเคลื่อนที่สำธำรณะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปใช้อุปกรณ์สื่อสำรประเภทอ่ืน ๆ มำกขึ้น จะ
เป็นปัจจัยที่ท ำให้ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถีเ่พ่ิมข้ึน 

 
กิจกำรอุตุนิยมวิทยำ: ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำ ยังไม่ทรำบว่ำปัจจัยต่ำง ๆ ที่ระบุไว้

ในแบบสอบถำมที่เกี่ยวกับกิจกำรอุตุนิยมวิทยำ จะส่งผลอย่ำงไรต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 ปีข้ำงหน้ำ 
 
กิจกำรดำรำศำสตร์วิทยุ: ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ ยังไม่ทรำบว่ำปัจจัยต่ำง ๆ ที่

ระบุไว้ในแบบสอบถำมที่เกี่ยวกับกิจกำรดำรำศำสตร์วิทยุ จะส่งผลอย่ำงไรต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 
ปีข้ำงหน้ำ 
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4. กลุ่มกิจการอื่น ๆ 
 

กิจการ แนวโน้มหลัก 

ผลต่อความต้องการ 
ใช้คลื่นความถี่ใน 5 ปี ข้างหน้า 

ของธุรกิจ/องค์กรของท่าน 
เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง ไม่ทราบ 

คลื่นควำมถี่
ส ำหรับอุปกรณ์
สื่อสำรระยะสั้น 
(Short-range 
device :SRDs) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการคลื่นความถี่ส าหรบัอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น 
1. กำรพัฒนำของเทคโนโลยี SRDs ให้มปีระสิทธิภำพยิ่งขึ้น เช่น กำรพัฒนำ
เครือข่ำยกำรรับส่งข้อมูลควำมเร็วสูง และกำรพัฒนำคลื่นวิทยุก ำลังสูง เป็นต้น 

21.79 15.38 0.00 62.82 

2. กำรพัฒนำเทคนิคกำรกล้ ำคลื่นสัญญำณ (Hamonisation of modulation 
techniques) เพื่อกำรสนับสนุนกำรใช้เครื่องมือ RFID ให้สำมำรถใช้งำนขำ้ม
ประเทศได้ โดยก่อให้เกิดประโยชน์แก่กำรรักษำทำงกำรแพทย์ อุตสำหกรรม และ
เชิงพำณิชย์ เป็นต้น 

16.67 14.10 1.28 67.95 

3. กำรเติบโตของกำรใช้เครื่องวิทยุคมนำคมสื่อสำรระยะสั้นส ำหรับกำรประยกุต์กับ
เครื่องมือและกำรรักษำทำงกำรแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ และอุปกรณ์วัด
ระดับกลูโคสที่ฝังในร่ำงกำย เป็นต้น 

16.67 15.38 1.28 66.67 

4. กำรเติบโตของอุปกรณ์เพื่อกำรใช้คลื่นควำมถี่วิทยุเพื่อกำรระบุอัตลักษณ์ (RFID 
tags) ที่น ำมำประยุกต์ใช้ในหลำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น เช่น กำรขนส่งและ
กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง ระบบกำรช ำระเงิน และกำรระบุอัตลักษณ์สัตว์ เป็นต้น 

24.36 14.10 1.28 60.26 

5. ปริมำณกำรน ำฐำนขอ้มูลในกำรระบพุิกัดทำงภูมิศำตร์มำประยุกตก์ับอุปกรณ์ 
RFID ที่เพิ่มขึ้น เช่น กำรระบุพกิัดเพื่อตดิตำมกำรขนส่งสินค้ำ และระบบน ำร่องของ
ยำนพำหนะ เป็นต้น 

29.49 7.69 1.28 61.54 

6. กำรพัฒนำเทคโนโลยีในอุปกรณ์เตือนภัย เช่น อุปกรณ์เตือนภยัแบบไร้สำย และ
เครื่องดักจับควันไฟไร้สำย เป็นต้น 

33.33 7.69 1.28 57.69 

7. กำรพัฒนำเทคโนโลยีในระบบอัตโนมตัิส ำหรับอำคำรและที่อยูอ่ำศัย เช่น ประตู
อัตโนมัติ หน้ำตำ่งอัตโนมัติ และอุปกรณ์ควบคุมควำมร้อนและแสง เป็นต้น 

24.36 15.38 0.00 60.26 

8. กำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใหม่ของอุตสำหกรรมยำนยนต์ที่มีควำม
หลำกหลำยขึ้น ควบคู่กับกำรพัฒนำของเทคโนโลยียำนยนต์ เช่น ระบบกำรควบคุม
ลมยำง (TPMS) และข้อก ำหนดเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เป็นต้น 

17.95 12.82 2.56 66.67 

9. กำรพัฒนำเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและมีควำมหลำกหลำยยิ่งขึ้นของกำรประยุกต์ 
RFID ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ เช่น กำรพัฒนำรถยนต์ไร้กุญแจ เป็นต้น 

19.23 11.54 2.56 66.67 

10. กำรเติบโตของกำรใช้ RFID ส ำหรับกำรประยกุต์ในกำรรักษำทำงกำรแพทยใ์น
ลักษณะอุปกรณ์ควบคุมและติดตำมอำกำรโดยฝังในร่ำงกำยของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น 

14.10 14.10 1.28 70.51 

คลื่นควำมถี่ที่
อนุญำตให้ใช้เป็น
กำรทั่วไปส ำหรับ 

กำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตไร้
สำยควำมเร็วสูง 
(Unlicensed 

frequency for 
wireless 

broadband 
internet) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไป 
ส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 

1. กำรเติบโตของผู้ใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล และฮอตสปอตสำธำรณะที่สูงขึ้น เพือ่
หลีกเล่ียงควำมแออัดในกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยไร้สำย และกำรเพิ่มกำรเข้ำถึง
สัญญำณอย่ำงจ ำกัดภำยในอำคำร 

35.51 3.74 0.93 59.81 

2. แนวโน้มกำรขจัดกำรใช้งำนข้ำมเขต (Roaming) ของระบบเครือข่ำยไร้สำย 27.10 7.48 0.00 65.42 
3. แนวโน้มกำรใช้เทคโนโลยี WiMAX ได้แก่ เครือข่ำย FWA ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ควำมครอบคลุมเครือข่ำยไร้สำยในเขตชนบทโดยสำมำรถควบคุมจำกสถำนที่
ห่ำงไกลได้ 

24.30 4.67 3.74 67.29 

4. กำรก ำหนดมำตรฐำนใหม่ให้เกิดประสิทธิภำพสูงขึ้นเพื่อกำรท ำงำนของระบบ
เครือข่ำยไร้สำยเพื่อลดควำมแออัดของเครือข่ำยไร้สำย 

29.91 5.61 0.93 63.55 

5. แนวโน้มกำรเติบโตอยำ่งต่อเนื่องของกำรเข้ำถึงเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) ของ
ผู้ใช้บริกำรที่สูงขึ้น 

36.45 3.74 0.00 59.81 

6. แนวโน้มกำรเข้ำถึงเครือข่ำยไร้สำยที่เพิ่มขึ้นในชนบท 31.78 4.67 0.00 63.55 
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กลุ่มกิจกำรอ่ืน ๆ ประกอบด้วย กำรใช้คลื่นควำมถี่ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กำรใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับ
อุปกรณ์สื่อสำรระยะสั้น และกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่อนุญำตให้ใช้เป็นกำรทั่วไปส ำหรับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตไร้
สำยควำมเร็วสูง โดยสำมำรถวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรถือครองคลื่นควำมถี่แยกตำมประเภทกำรใช้
งำนคลื่นควำมถี่ได้ ดังนี้ 

 
กำรใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับอุปกรณ์สื่อสำรระยะสั้น: ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ ยัง

ไม่ทรำบว่ำปัจจัยต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่
ส ำหรับอุปกรณ์สื่อสำรระยะสั้นจะส่งผลอย่ำงไรต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 ปีข้ำงหน้ำ 

 
คลื่นควำมถี่ที่อนุญำตให้ใช้เป็นกำรทั่วไปส ำหรับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง  

(Unlicensed frequency for wireless broadband internet): ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมคิด
เห็นว่ำ ยังไม่ทรำบว่ำปัจจัยต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้งำนคลื่น
ควำมถี่ที่อนุญำตให้ใช้เป็นกำรทั่วไปส ำหรับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูงจะส่งผลอย่ำงไรต่อควำม
ต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 ปีข้ำงหน้ำ 

 
4. สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทย 
 

ปัจจัยเศรษฐกิจมหภำคในระดับโลกและระดับประเทศ ปัจจัยนโยบำยประเทศไทย 4.0 หรือนโยบำย
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยพฤติกรรมผู้ใช้คลื่นควำมถี่ ปัจจัย 
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และปัจจัยกำรพัฒนำข้อตกลงและกฎระเบียบกำรใช้คลื่นควำมถี่ในระดับ
นำนำชำติ ปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยดังกล่ำวนี้ ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถ่ีในประเทศไทยแตกต่ำงกันออกไป 
โดยเมื่อพิจำรณำในภำพรวมของควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทย จำกคะแนนควำมคิดเห็นเฉลี่ยที่
ได้จำกกำรเก็บแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยในภำพรวม 
พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยมำกท่ีสุดคือ ปัจจัยพฤติกรรมผู้ใช้คลื่นควำมถี่ 
โดยมีปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และปัจจัยนโยบำยประเทศไทย 4.0 หรือนโยบำยของรัฐที่
เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยเป็นอันดับรองลงมำตำมล ำดับ 

 

ปัจจัยพฤติกรรมผู้ ใช้คลื่นความถี่  พฤติกรรมของผู้ ใช้บริกำรในกิจกำรต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของ
ผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟนและผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้สมำร์ทโฟนเข้ำมำมีบทบำท
ในชีวิตประจ ำวันของประชำชนมำกขึ้นและกลำยเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ถูกใช้เพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรเท่ำนั้น แต่ยัง
ครอบคลุมไปถึงกำรรับชมสื่อบันเทิงต่ำง ๆ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรติดต่อซื้อขำยสินค้ำ เป็นต้น 

 

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Disruptive Technologies) ที่ส่งผลโดยตรงต่อควำมต้องกำร
ใช้คลื่นควำมถี่ ได้แก่ 

1) Internet of Things (IoT) จำกรำยงำนของ International Data Corporation (IDC) คำดกำรณ์ว่ำ 
ก่อนปี 2020 ตลำดจะมีกำรเชื่อมกันต่อผ่ำน IoT กว่ำ 30 ล้ำนช่องทำง และมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
ของ IoT จะมีมูลค่ำสูงถึง 1.46 ล้ำนล้ำนดอลลำห์สหรัฐ ในปี 2020 
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2) Cloud Computing กำรคำดกำรณ์ของ Gartner ระบุว่ำตลำดกำรให้บริกำร Cloud Computing จะมี
รำยได้ทั่วโลกรวมกันสูงถึง 2.6 แสนล้ำนดอลลำห์สหรัฐในปี ค.ศ. 2017 เพ่ิมข้ึนจำกปี ค.ศ. 2016 
ที่มีรำยได้รวมกันอยู่ที่ 2.196 แสนล้ำนดอลลำห์สหรัฐ โดยตลำดจะมีรำยได้เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 4.12 
แสนล้ำนดอลลำห์สหรัฐในปี ค.ศ. 2020 หรือเพ่ิมข้ึนกว่ำร้อยละ 87.4 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2017 

3) 5G หรือ 5th Generation ในปัจจุบันเกำหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน มีกำรทดลองใช้งำนเทคโนโลยี 5G 
แล้ว ทั้งนี้ จำกกำรคำดกำรณ์ของ Ericsson ที่ระบุว่ำจะมีผู้ใช้งำน 5G มำกกว่ำ 1 พันล้ำนเลข
หมำย เมื่อสิ้นสุดปี ค.ศ. 2023 หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด  

 
ปัจจัยนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันมีนโยบำยของรัฐที่ส่งผลต่อ

ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ ได้แก่ 
1) ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ถูกจัดท ำขึ้นเพ่ือพัฒนำประเทศให้มีโครงสร้ำงทำง

เศรษฐกิจและสังคมที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของโลก ยืดหยุ่นและปรับตัวได้เร็ว สำมำรถ
รับมือกับควำมเสี่ยงและภัยคุกคำมได ้

2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  12 พ.ศ. 2560-2564 ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำร
แก้ไขปัญหำและข้อจ ำกัดของไทยในหลำยด้ำน อำท ิคุณภำพคนไทยต่ ำ แรงงำนส่วนใหญ่มีปัญหำ
ทั้งในเรื่ององค์ควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติ สังคมขำดคุณภำพและมีควำมเหลื่อมล้ ำสูงที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรยกระดับศักยภำพกำรพัฒนำ รวมถึงกำรเร่งพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนเชิงยุทธศำสตร์ในทุกด้ำน 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศท่ำมกลำงกำรแข่งขันในโลกท่ีรุนแรงมำกข้ึน 

3) นโยบำยประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบำยที่รัฐบำลจัดท ำขึ้น เนื่องจำก ในปัจจุบันรัฐบำลเล็งเห็นว่ำ
ประเทศไทยก ำลังเผชิญกับปัญหำในหลำกหลำยด้ำน ทั้งปัญหำกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง 
ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ ปัญหำควำมไม่สมดุลของกำรพัฒนำ รวมทั้งกำร
ลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ ศักยภำพของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ผลิตภำพและประสิทธิภำพกำรผลิต รวมถึงประสิทธิภำพของภำครัฐอยู่ในระดับต่ ำ 

4) แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นแผนที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงดุลย
ภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรท ำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบกับกำรก ำกับที่มีควำมชอบธรรม 
และกำรใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงมีจรรยำบรรณ ด ำรงรักษำเสรีภำพของกำรแสดงออก 
กำรรับรู้ของประชำชน ด้วยควำมเชื่อว่ำเสรีภำพของกำรสื่อสำรคือเสรีภำพของประชำชนตำม
แนวทำงของประชำธิปไตย 

 
เมื่อพิจำรณำปัจจัยที่มีผลท ำให้ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น จำกกำรใช้

แบบจ ำลองมัลติโนเมี่ยลโลจิทหรือแบบจ ำลองมัลติโนเมียลโพรบิทเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรตัดสินใจ
ของผู้ใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยในกำรตัดสินใจถือครองคลื่นควำมถ่ีเดิม พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ
ถือครองคลื่นควำมถี่เพ่ิมขึ้นมำกที่สุดคือ ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยมีปัจจัยเศรษฐกิจมหภำคใน
ระดับโลกและระดับประเทศ และปัจจัยกำรพัฒนำข้อตกลงและกฎระเบียบกำรใช้คลื่นควำมถี่ในระดับ
นำนำชำติ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเป็นอันดับรองลงมำ
ตำมล ำดับ 
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ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กำรเข้ำมำของ Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นระบบ
โครงข่ำยที่รองรับกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์หลำกหลำยชนิดเข้ำด้วยกัน อันเป็นผลท ำให้ระบบต่ำง ๆ สำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงเป็นอัตโนมัติ  จ ำเป็นต้องใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือให้ระบบดังกล่ำวเกิดขึ้น 
โดยถ้ำยิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อมีมำกขึ้น ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ก็จะมีมำกขึ้นตำมไปด้วย ซึ่งใน
อนำคตมีแนวโน้มสูงมำกที่จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยตัวอย่ำงของอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที ่อุปกรณ์โครงข่ำย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์อัตโนมัติ เป็นต้น 

 
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในระดับโลกและระดับประเทศ  เศรษฐกิจระดับโลกที่มีกำรแข่งขันกัน 

ทำงกำรค้ำมำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดเจน กำรลดต้นทุนในกำรผลิตสินค้ำและกำรพัฒนำสินค้ำให้มีคุณภำพมำกขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำมำรถเป็นช่องทำงที่จะท ำให้แต่ละประเทศมีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
มำกขึ้น ส่งผลท ำให้ประเทศต่ำง ๆ หันมำขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำกขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี
เหล่ำนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่เพ่ิมขึ้นในอนำคตอย่ำงแน่นอน ส ำหรับในกรณี
ของประเทศไทย จำกแผนพัฒนำประเทศในภำพรวมและในเชิงพ้ืนที่โดยเฉพำะเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
มีโครงกำรเป็นจ ำนวนมำกที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่เพ่ิมขึ้นในอนำคต เช่น รถไฟ
ควำมเร็วสูงเชื่อมสำมสนำมบินหลัก กำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S Curve) เขตส่งเสริม
อุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand: EECd) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก (EECi) เป็นต้น 

 
ปัจจัยการพัฒนาข้อตกลงและกฎระเบียบการใช้คลื่นความถี่ในระดับนานาชาติ ข้อตกลงและ

กฎระเบียบกำรใช้คลื่นควำมถี่ในระดับนำนำชำติที่มีแนวโน้มต่อกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในอนำคต คือ ข้อตกลง
เกี่ยวกับมำตรฐำนคลื่น 5G หรือ IMT-2020 ที่เก่ียวกับกำรก ำหนดมำตรฐำนคลื่น 5G ในด้ำนประสิทธิภำพของ 
สเป็กตรัมและกำรให้บริกำรคลื่นวิทยุ 
 

เมื่อพิจำรณำถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยรำยกิจกำร จำก
กำรรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นที่ได้จำกข้อค ำถำมย่อยของแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำม
ต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในประเทศไทยรำยกิจกำร ปัจจัยที่ระบุไว้ในแบบสอบถำมของแต่ละกิจกำรที่ผู้ตอบ
แบบสอบถำมให้ควำมเห็นว่ำจะส่งผลท ำให้ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่เพ่ิมข้ึนมำกที่สุด มีรำยละเอียดดังนี้ 

กิจกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่: ควำมเร็วในกำรส่งขอ้มูลของ Mobile data เพ่ิมข้ึน 
กิจกำรดำวเทียม: กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของ High-speed Satellite Broadband 
กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง: แนวโน้มกำรใช้บริกำรเสียงผ่ำนอินเทอร์เน็ต (เช่น Spotify, JOOX, Apple 

Music และ Podcast) เพ่ิมข้ึน 
กิจกำรวิทยุโทรทัศน์: แนวโน้มกำรใช้บริกำรสื่อสำรและแพร่ภำพและเสียงผ่ำนอินเทอร์เน็ต  (Over-

the-Top: OTT) (เช่น Netflix, Line TV เป็นต้น) ที่เพ่ิมข้ึนของประชำชน 
กิจกำรภำรกิจป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและในกรณีที่ เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ :  

กำรเพ่ิมขึ้นของควำมต้องกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรสื่อสำรและรับส่งข้อมูลอย่ำงมีคุณภำพมำกขึ้น (data-rich 
applications) 

กิจกำรขนส่งและโลจิสติกส์: กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรจรำจรและขนส่ง (Traffic and 
Freight Management) ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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กิจกำรพลังงำน: มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยกำรพัฒนำของระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะและมิเตอร์
อัจฉริยะ และปัจจัยกำรเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งำนระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะและมิเตอร์อัจฉริยะ 

กิจกำรสำธำรณูปโภค: ควำมก้ำวหน้ำของเครื่องรับวิทยุที่ใช้ในกิจกำรวิทยุหำต ำแหน่ง 
กิจกำรประจ ำที:่ กำรเปลี่ยนไปใช้ย่ำนคลื่นควำมถ่ีที่สูงขึ้น (Higher-Frequency Link) 
กิจกำรวิทยุคมนำคมเพ่ือควำมมั่นคงของรัฐ: กำรเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมเพ่ือควำมมั่นคง 
กิจกำรวิทยุสื่อสำร: ไม่สำมำรถบอกได้เนื่องจำกในแบบสอบถำมส ำหรับกิจกำรวิทยุสื่อสำรมีเพียงแค่

ปัจจัยเดียว 
กิจกำรอุตุนิยมวิทยำ: ไม่สำมำรถบอกได้เนื่องจำกผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ไม่ทรำบว่ำว่ำปัจจัยต่ำง ๆ ที่ระบุ

ไว้ในแบบสอบถำมภำยในอุตุนิยมวิทยำ จะส่งผลอย่ำงไรต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 ปีข้ำงหน้ำ 
กิจกำรกิจกำรดำรำศำสตร์วิทยุ: ไม่สำมำรถบอกได้เนื่องจำกผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ไม่ทรำบว่ำว่ำปัจจัย

ต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในแบบสอบถำมภำยในกิจกำรดำรำศำสตร์วิทยุ จะส่งผลอย่ำงไรต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 
ปีข้ำงหน้ำ 

กิจกำรอ่ืน ๆ : ไม่สำมำรถบอกได้เนื่องจำกผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ไม่ทรำบว่ำว่ำปัจจัยต่ำง ๆ  ที่ระบุไว้ใน
แบบสอบถำมภำยในกิจกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลอย่ำงไรต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 ปีข้ำงหน้ำ 



  
บทที่ 4 

วิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่
ส ำหรับประเทศไทยในกิจกำรต่ำง ๆ 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์ความต้องการใช้คลื่นความถี่
ส าหรับประเทศไทยในกิจการต่าง ๆ  
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

1. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ที่
เหมาะสม 
 
 การค านวณและคาดการณ์ความต้องการใช้คลื่นความถี่ (Bandwidth Demand) ในอนาคต ของผู้ที่
ถือครองคลื่นความถี่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลและจัดสรรความถี่ 
(Regulator) เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ส าคัญประกอบการวางแผนการจัดสรรคลื่นความถี่
ได้อย่างเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ประเทศต่าง ๆ ในโลก มีวิธีการในการวางแผนจัดสรร
คลื่นความถี่ที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากความต้องการใช้คลื่นความถี่นั้นมีความหลากหลายและแตกต่างกัน 
นอกจากนี้ ความถี่ท่ีแตกต่างกันของคลื่นที่ใช้ในการด าเนินการท าให้เกิดความแตกต่างทางด้านเทคนิคในการใช้
งาน และเกิดความต้องการที่แตกต่างกันทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ จึงท าให้วิธีการค านวณหาความต้องการ
ใช้คลื่นความถี่ในอนาคตมีความหลากหลายตามไปด้วย 
 เพ่ือท าให้เกิดการค านวณและคาดการณ์ความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับการใช้งานกิจการต่าง ๆ 
ของประเทศไทยอย่างเหมาะสม ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 แบบจ าลองสากลในการคาดการณ์ความต้องการใช้คลื่นความถี่และการน าไปประยุกต์ใช้ 
 ใ นก า รค าดกา รณ์ ค ว ามต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ค ลื่ น ค ว ามถี่ ใ นปั จ จุ บั น  หน่ ว ย ง าน  International 
Telecommunication Union (ITU) ซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยงานสากล และมีบทบาทในการจัดสรรคลื่น
ความถี่บางส่วนให้กับประเทศสมาชิกนั้น ก็ยังมีบทบาทในการก าหนดมาตรฐานและให้ค าปรึกษาด้าน ICT 
ให้กับประเทศสมาชิกอีกด้วย โดย ITU ได้เสนอแนะการค านวณและคาดการณ์ความต้องการใช้คลื่นความถี่ใน
บางประเภทกิจการที่มีมูลค่าการตลาดสูง หรือมีการใช้งานในลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลายประเทศ เช่น การ
คาดการณ์การใช้คลื่นความถี่ในย่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (International Mobile Telecommunications—
IMT) เป็นต้น ซึ่งข้อเสนอแนะล่าสุดของ ITU คือ การคาดการณ์ความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 4G หรือ IMT-Advanced1 2 โดยในการค านวณความต้องการคลื่นความถี่ในอนาคต
ของ ITU นั้น ได้เพ่ิมตัวแปรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าไปในวิธีการค านวณอยู่
แล้ว เช่น ความหนาแน่นของผู้ใช้ต่อพ้ืนที่ อัตราบิทเรทเฉลี่ยในการส่งข้อมูล ประสิทธิภาพของการใช้ความถี่ท่ี
เพ่ิมขึ้น เป็นต้น ซึ่งผลของการค านวณจะท าให้ทราบถึงความต้องการใช้แบนด์วิดท์ในอนาคตได้ล่วงหน้า โดย 
ITU ก็ได้ท าการค านวณและเสนอแนะปริมาณแบนด์วิดท์ที่จ าเป็นต้องใช้ ส าหรับประเทศสมาชิกบางกลุ่มไว้
เป็นตัวอย่างแล้วด้วย  

อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิก ITU บางประเทศได้น าเอาแบบจ าลองที่ ITU ได้พัฒนาขึ้นไปท าการ
ปรับปรุงและใช้ในการคาดการณ์ความต้องการของประเทศของตนอีกครั้ง โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญดังนี ้ 

 ประเทศเยอรมนี ได้ท าการศึกษาร่วมกับ LS Telecom และพบว่าการประมาณการณ์ของ 
ITU ได้ใช้ข้อมูลน าเข้าบางประการ เช่น ความหนาแน่นของผู้ใช้โทรศัพท์ในเมือง มากเกินจริงถึง 5 เท่าในกรณี

                                           
1 Rep. ITU-R M.1768, Methodology for Calculation of Spectrum Requirements for the Future Development 
of IMT-2000 and Systems beyond IMT-2000 from the Year 2010 Onwards, ITU, June 2006. 
2 Rep. ITU-R M.2078, Spectrum Requirements for the Future Development of IMT-2000 and Systems beyond 
IMT-2000, ITU, June 2006. 
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ของประเทศบราซิล และ 32 เท่าในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะที่มีกรณีที่ข้อมูลการใช้ข้อมูล (Data) 
ที่เพ่ิมขึ้นต่อผู้ใช้หนึ่งคนมากเกินจริงถึง 27 เท่าในกรณีของประเทศญี่ปุ่น และ 285 เท่าในกรณีของประเทศ
บราซิล ท าให้การคาดการณ์ของ  Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) ซึ่งการ
คาดการณ์ความต้องใช้คลื่นความถี่ของ ITU โดยใช้ข้อมูลที่มากเกินจริงเหล่านั้น ส่งผลให้ผลการคาดการณ์
ความต้องการใช้คลื่นของ ITU ในกรณีของกิจการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ อยู่ในช่วง 1340 MHz ถึง 1960 MHz เป็น
ตัวเลขที่มากเกินจริง โดยการศึกษาของ LS Telecom ให้ความเห็นว่า ผลการคาดการณ์ที่ได้อาจมากเกินจริง
ไปถึง 10-100 เท่า3 ส าหรับความต้องการคลื่นวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี ค.ศ. 2020 นอกจากนี้ ITU ยังใช้
ตัวเลขการใช้ข้อมูลต่อผู้ใช้หนึ่งคนในแอปพลิเคชันบางตัวมากเกินไปท าให้ข้อมูลการคาดการณ์อนาคตยิ่ง
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ยิ่งไปกว่านั้น ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีในการใช้คลื่นความถี่ที่ดีขึ้นยังเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้การคาดการณ์ความต้องการใช้คลื่นผิดพลาด เช่ น ในปี ค.ศ.  2010 Federal 
Communications Commission (FCC) ได้คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้คลื่นความถี่ถึง 708 MHz ในปี 
ค.ศ. 2014 แต่ผู้ให้บริการก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพ่ิมข้ึนตามการคาดการณ์ของ FCC 
ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้คลื่นความถี่เพ่ิมตามที่ FCC คาดไว้แต่อย่างใด โดย FCC ได้เตรียมจัดสรรคลื่นไว้ถึง 547 
MHz แต่ก็ไม่ได้ถูกใช้ทั้งหมด 
 อย่างไรก็ตาม LS Telecom ก็ยังให้ความเห็นว่า ITU มีแบบจ าลองในการคาดการณ์ความต้องการใช้
คลื่นความถี่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเหตุผลและเหมาะสมมากกว่าวิธีการอ่ืน เนื่องจาก ITU มีการวิเคราะห์
และพิจารณาโครงสร้างเครือข่ายหลายแบบในหลายสภาพแวดล้อมในการค านวณ มากกว่าที่จะค านวณด้วย
โครงข่ายเดียวเหมือนกันทั้งระบบ ดังนั้น LS Telecom จึงได้เสนอวิธีการปรับปรุงข้อมูลน าเข้าส าหรับ
แบบจ าลองของ ITU ให้เหมาะสมส าหรับการคาดการณ์ความต้องการคลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี  
ค.ศ. 2020 โดยได้ท าการเทียบเคียงกับผลการศึกษาของ Australian Communications and Media 
Authority (ACMA) ซึ่งมีการศึกษาปริมาณการขยายตัวของการใช้ข้อมูลทั่วประเทศโดยละเอียด โดยค านึงถึง
สภาพแวดล้อมโครงข่ายเชื่อมโยงที่แตกต่างกัน โดย LS Telecom ได้ท าการค านวณความต้องการในการใช้
คลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้อัลกอริทึ่มตามรายงาน ITU-R M.2072 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 
4.1 ในการค านวณดังกล่าว LS Telecom ได้ท าการแปลงข้อมูลน าเข้าในลักษณะที่คล้ายกับข้อมูลของ UMTS 
ให้อยู่ในรูปที่สามารถน าไปใช้ในอัลกอริทึ่มได้ เช่น การแปลงค่าความหนาแน่นของการใช้ข้อมูลให้อยู่ในรูปของ 
GBytes per sq km per month โดยค านึงถึงการใช้งานในชั่วโมงที่หนาแน่นที่สุดเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ ยังมี
การค านึงถึง offloaded traffic หรือการปลดความหนาแน่นการใช้งานออกจากความถี่หลั กในบาง
สภาพแวดล้อมของโครงข่าย ก็ถูกน ามาวิเคราะห์เพิ่มเติมอย่างละเอียดในอัลกอริทึ่มด้วย  

 
  

                                           
3 LS telecom AG / TMF Associates, Mobile Spectrum Requirement Estimates: Getting the Inputs Right, August 
27, 2014. 
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แผนภาพที่ 4.1 อัลกอริทึ่มส าหรับค านวณความต้องการความถี่คลื่น 
(Speculator model, ITU-R M.2290) 

 
 

 ประเทศอังกฤษ หน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนคมของประเทศอังกฤษ (Federal 
Office of Communications หรือ Ofcom)  ได้น า เสนอผลการศึกษาความต้องการใช้คลื่ นความถี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนาคต ซึ่งจัดท าโดยบริษัท RealWireless ที่ใช้แบบจ าลอง Speculator เช่นเดียวกับ LS 
Telecom โดย RealWireless ได้ท าการวิเคราะห์และเสนอแนะการปรับปรุงข้อมูลและปรับเปลี่ยนตัวแปร
บางตัว (Service Environment 5) เช่น ในกรณีที่ผู้ใช้มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและมีการใช้แอปพลิเคชั่น
ที่ต้องการปริมาณข้อมูลสูงมาก ๆ ซึ่งกรณีดังกล่าวท าให้เกิดความต้องการใช้ปริมาณคลื่นความถี่มากเป็นพิเศษ 
โดย RealWireless เห็นว่าผู้ใช้จะใช้แอปพลิเคชั่นที่ต้องการปริมาณดาต้าสูงในตัวอาคารหรือที่พักอาศัย
มากกว่าใช้ในขณะเคลื่อนที4่ 

                                           
4 RealWireless, UK Spectrum Usage & Demand: Second Edition Summary Report v3, 16 December 2015. 
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 ประเทศรัสเซีย  ได้ เสนอรายงานการประมาณค่าความต้องการใช้คลื่นความถี่ ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับ ITU โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน โดยค านึงถึงประมาณการอัตราการเพ่ิมของ
ประสิทธิภาพของการใช้คลื่นความถี่ของโครงข่ายโทรศัพท์ที่เพ่ิมชึ้นในระยะเวลาตั้งแต่  ปี ค.ศ. 2010 – ค.ศ. 
2020 ประกอบกับการใช้อัตราการ offload ข้อมูลของระบบโครงข่าย โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา
ร่วมกับความต้องการใช้ดาต้าที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี วิธีการนี้ตรงไปตรงมา โปร่งใสและเข้าใจได้ง่าย แต่ตัวเลขของ
อัตราการ offload ข้อมูลก็ยังน้อยโดยอัตราการ offload ข้อมูลอยู่ท่ีร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับประมาณการของ 
CISCO ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 50 (อ้างอิง) ซึ่งการปรับเปลี่ยนตัวเลขเหล่านี้เพียงเล็กน้อยในแบบจ าลองของประเทศ
รัสเซีย ก็ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตเปลี่ยนไปอย่างมาก  

 ประเทศออสเตรเลีย ได้น าเสนอวิธีการคล้ายกันเพ่ือค านวณความต้องการในการใช้คลื่นในปี 
ค.ศ. 2011 และมีข้อสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะในปี  
ค.ศ. 2020 จนสามารถเอาชนะความต้องการในการใช้คลื่นที่เพิ่มข้ึนได้ในที่สุด 
 
 การระบุประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่ เป็นประเด็นที่มีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละการ
ด าเนินการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ โดยความแตกต่างดังกล่าวครอบคลุมถึงการระบุตัวเลข
ประสิทธิภาพในปัจจุบันด้วย เช่น ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา FCC ได้ระบุถึงประสิทธิภาพการใช้คลื่น
ความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Spectral Efficiency) ว่าอยู่ที่ 0.625 bps/Hz และเพ่ิมเป็น 1.25 bps/Hz ในปี 
ค.ศ. 2014 ขณะที่ ACMA ได้ประมาณตัวเลขไว้ที่ 1.85 kbp/Hz ส าหรับโครงข่ายก่อนปี ค.ศ. 2007 และเพ่ิม
เป็น 5.6 bps/Hz ในปี ค.ศ. 2015 และ 15 bps/Hz ในปี ค.ศ. 2020 ตามล าดับ ส่วน ITU ได้ประมาณ
ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่ไว้ที่ 4 ถึง 7.3 bps/Hz/cell ส าหรับโครงข่ายของ LTE Advanced ซึ่งเป็น
การประมาณตัวเลขที่ค านึงถึงจ านวนของ Cell เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการคาดการณ์ประสิทธิภาพของการใช้
คลื่นความถี่ผิดพลาดและการอัพเกรดระบบเป็น LTE ที่รวดเร็วเกินกว่าก าหนดท าให้ FCC จัดสรรคลื่นล่วงหน้าแต่
ไม่มีการใช้ซึ่งเกิดขึ้น ในปี ค.ศ. 2010 มาแล้ว ซึ่งในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตนั้น 
จ าเป็นต้องค านึงถึงกฎของ Cooper ซึ่งกล่าวไว้ว่าความสามารถในการส่งข้อมูลของย่านความถี่ต่าง  ๆ จะ
เพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าในทุก ๆ 30 เดือน ซึ่ง Cooper เห็นว่ากฎนี้คงอยู่ตั้งแต่เริ่มการส่งข้อมูลครั้งแรกโดย 
Guglielmo Marconi ในปี ค.ศ. 1895 แล้ว ในระบบโครงข่ายปัจจุบัน อาจมีการเพ่ิมย่านความถี่ใหม่ๆเข้ามา 
แต่ในขณะเดียวกัน การใช้หรือปรับเปลี่ยนย่านความถี่เก่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ยังเป็นทางเลือกท่ีสามารถ
ท าได้ (Refarming) เช่นกัน 
 ส าหรับการคาดคะเนความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับการกระจายภาพและเสียง เช่น คลื่นความถี่
โทรทัศน์ นั้น European Broadcasting Union (EBU) ได้ท าการค านวณความต้องการของคลื่นความถ่ีส าหรับ 
การกระจายภาพในย่านความถี่ UHF โดยค านึงถึงจ านวนช่องที่ต้องการส่ง ลักษณะการรับชมในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น รับชมด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ รับชมในบ้าน พ้ืนที่รับส่งสัญญาณที่ต้องการ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการส่ง การบีบอัดสัญญาณที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงสรุปออกมาเป็นภาพรวมของความต้องการแบนด์วิดท์ 
ดังแผนภาพที่ 4.2 5 
 

 
 

                                           
5 EBU Technical Report 015, Defining Spectrum Requirements of Broadcasting in the UHF Band, July 2012. 
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แผนภาพที่ 4.2 วิธีการค านวณแบนด์วิดท์ส าหรับการกระจายภาพและเสียง 

 
 
 จากการพิจารณาแบบจ าลองต่าง ๆ ที่ใช้ในการคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในย่านความถี่
คลื่นวิทยุที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง เช่น คลื่นความถี่ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และการกระจายภาพโทรทัศน์ 
ในบางประเทศก็ได้ใช้วิธีการค านวณมูลค่าทางการตลาดในระบบเศรษฐกิจในอนาคตออกมาเป็นจ านวนเงิน 
เช่น Ofcom ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลและจัดสรรคลื่นวิทยุของประเทศอังกฤษ ได้ท าการคาดการณ์มูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดสรรคลื่นล่วงหน้าไปจนถึงปี ค.ศ. 2020 โดยค านวณจากปัจจัยดังนี้ คือ 1) ส่วนเกิน
ผู้บริโภค ซึ่งหมายถึง ส่วนต่างที่เกิดจากความต้องการในการจ่ายเงินของผู้บริโภคและเงินที่ต้องจ่ายจริง 2) 
ส่วนเกินผู้ผลิต ซึ่งหมายถึงส่วนต่างที่เกิดจากราคาที่ผู้ผลิตขายได้จริง และราคาต่ าสุดที่ผู้ผลิตสามารถขายได้ 
และ 3) ผลประโยชน์นอกเหนืออ่ืนๆ โดยผลรวมของทั้งสามปัจจัยในอนาคต จะช่วยให้การจัดสรรคลื่นของ 
Ofcom เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ6 
 ขณะที่ ในส่วนของย่านคลื่นความถี่อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้มีมูลค่าทางการตลาดที่ชัดเจน หน่วยงานที่จัดสรร
คลื่ น โดยทั่ ว ไปจะใช้วิ ธีการจัดท าแบบสอบถามถึงความต้องการในการใช้ งาน ( Consultations/ 
Questionnaires) เพ่ือคาดการณ์ความต้องการใช้คลื่นในอนาคตและน ามาประกอบการปรับเปลี่ยนการจัดสรร
คลื่นให้เหมาะสม (Frequency Allocations)  

                                           
6 Europe Economics, Economic impact of the use of radio spectrum in the UK, www.europe-economics.com, 
16 November 2006. 
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นในอนาคตของต่างประเทศ 
1) ประเทศออสเตรเลีย  

 ACMA ได้จัดท ารายงาน five-year-spectrum outlook 2013-2017 (FYSO) ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือท า
การคาดการณ์การใช้คลื่นความถี่ในอีกห้าปีข้างหน้า (ค.ศ. 2017) โดยรายงานฉบับนี้ได้บรรจุแนวทางการ
จัดสรรคลื่นของ ACMA เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในตารางเวลาที่เหมาะสมเอาไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม 
เนื้อหาต่างๆท่ีอยู่ในรายงาน ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายปี เพ่ือปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย7  
 แนวทางในการคาดการณ์ความต้องการในการใช้คลื่นในกิจการด้านต่าง ๆ ของ ACMA นั้น ใช้วิธีการ 
evidence based approach โดยมีการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากผู้ใช้บริการปกติ และสรุปเป็นแนวทางและทิศทางของการใช้คลื่นความถี่ในอนาคต ส่วนรายงาน 
FYSO ฉบับปัจจุบัน (ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2021) นั้นอยู่ในระหว่างการจัดท ารายปี โดยเนื้อหารายงานแบ่งเป็น
สองส่วนดังนี้   
 ส่วนที่หนึ่ง เป็นการขอค าเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท ารายงาน FYSO ให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ตอบกลับมาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรายงานส่วนนี้เริ่มต้นด้วยการน าเสนอ  
1) แนวทางการจัดท ารายงานและแนวทางการปรับปรุง  2) แผนการจัดสรรคลื่นความถี่ในอนาคต  
และ 3) แนวทางการทบทวนการจัดสรรคลื่น ซึ่ง ACMA ได้สอดแทรกค าถามเพ่ือขอค าเสนอแนะแนบใน
รายงานเพื่อใช้ค าแนะน าที่ได้ในการปรับปรุงการท ารายงานในอนาคต  
 ส่วนที่สอง เป็นการน าเสนอร่างรายงาน FYSO ประจ าปี โดยมีส่วนส าคัญ คือ การรวบรวมและสรุป
หลักฐานปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้คลื่นความถี่ในอีกห้าปีข้างหน้า และข้อเสนอแนะในการจัดสรรคลื่น
ความถี่ของ ACMA โดย ACMA จะน าแสดงแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือขอ
ค าแนะน าก่อนจะน าเข้าสู่กระบวนการจัดสรรคลื่นจริง เช่น มีการขอค าแนะน าในการจัดสรรคลื่นความถี่ 3.6 
GHz และ 26 GHz ซึ่งเป็นคลื่นความถ่ีที่มีโอกาสถูกใช้งานส าหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นต่อไป โ ดย ACMA 
คาดว่าจะสามารถเลือกคลื่นความถี่ส าหรับ 5G ได้ภายในปี 2018 
 

2) ประเทศญี่ปุ่น 
 แผนกบริหารจัดการคลื่นความถี่วิทยุ กระทรวงกิจการภายในของประเทศญี่ปุ่นได้ท า รายงานการ
ส ารวจสภาพการใช้งานคลื่นความถี่ทุกปี โดยอาศัยแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล ในการส ารวจได้ท าการ
แบ่งคลื่นความถี่เป็นสามช่วง คือ 1) ช่วงความถี่ต่ ากว่า 714 MHz 2) ช่วงความถี่ระหว่าง 714 MHz ถึง 3.4 
GHz และ 3) ช่วงความถี่มากกว่า 3.4 GHz โดยข้อมูลในแบบสอบถามจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงปริมาณ
การใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้คลื่นความถี่ในอดีต รวมทั้งยังมีการส ารวจข้อมูลความ
ต้องการใช้อุปกรณ์ จ านวนคน หรือ เทคโนโลยีใหม่ภายในระยะเวลาสามปีข้างหน้ามาประกอบในการพิจารณา
การจัดสรรคลื่นความถี่ในอนาคตอีกด้วย 
 นอกเหนือจากรายงานการส ารวจสภาพการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันแล้ว แผนกบริหารจัดการคลื่น
ความถี่วิทยุยังท าการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีการใช้คลื่นความถี่แยกต่างหากจากรายงาน
ประจ าปี โดยในรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีฉบับล่าสุด ซึ่งคือ ปี ค.ศ. 2016 นั้น เนื้อหาสาระ
ของรายงานฉบับนี้ได้เน้นไปที่ทิศทางของการใช้คลื่นความถี่ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคของ Internet of 

                                           
7 Australian Communications and Media Authority, Five-year Spectrum Outlook 2013-2017, September 2013. 
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Things (IoT) ข้อมูลส่วนใหญ่ในรายงานเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่แสดงถึงปริมาณการใช้ข้อมูล (Data) ของอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่จนถึงปี ค.ศ. 2020 จ านวนของอุปกรณ์ที่สามารถต่อเชื่อมกับระบบอินเทอร์เน็ตจนถึง 
ปี ค.ศ. 2030 และการบรรยายสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตอันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อ
ของอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน (Big Data)8 
 

3) สหภาพยุโรป 
 European Commission ได้ว่าจ้างบริษัท Analysys Mason ให้ท าการศึกษาความต้องการใช้คลื่นใน
อนาคตของประเทศสมาชิก โดย Analysys Mason และได้ท าการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ตั้งแต่ 
400 MHz ถึง 6 GHz และแบ่งการใช้คลื่นความถ่ีทั้งหมดออกเป็น 14 กิจการดังนี้9 

a. การบิน การเดินเรือ และการน าทาง 
b. กิจการโทรทัศน์ 
c. กิจการโทรศัพท์เซลลูล่าร์ 
d. กิจการป้องกันประเทศ 
e. Fixed Links 
f. กิจการขนส่ง 
g. ดาราศาสตร์ 
h. วิทยุสื่อสาร 
i. งานเทศกาล พิธีเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ 
j. กิจการป้องกันภัยสาธารณะ 
k. อุตุนิยมวิทยา 
l. กิจการดาวเทียม 
m. อุปกรณ์สื่อสารทางใกล้ 
n. WLAN 

 ในการค านวณการพยากรณ์ความต้องการใช้คลื่นความถี่นั้น Analysys Mason ได้ท าการค านวณเป็น
ระยะเวลาล่วงหน้า 10 ปี โดยท าการแยกค านวณแต่ละกิจการและแยกย่อยแต่ละกิจการเป็นย่านความถี่คลื่น
โดยละเอียด จากนั้นใช้ปัจจัยตัวเลขในการเติบโตของคลื่นความถี่แต่ละช่วงเพ่ือการค านวณ โดยปัจจัยตัวเลขที่
ใช้ จะได้จากการวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี การเติบโตของจ านวนผู้ใช้ และนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น  
โดยวิธีการค านวณของ Analysys Mason แสดงได้ดังแผนภาพที่ 4.3  

                                           
8 Japan Ministry of Internal Affairs and Communications, ICT Annual Report 2017. 
9  Analysys Mason, Analysys of Technology Trends, Future Needs and Demand for Spectrum, 
www.analysysmason.com, 2013. 
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แผนภาพที่ 4.3 วิธีที่ใช้ในการค านวณหาความต้องการใช้คลื่นของ Analysys Mason 

 
 ขั้นตอนที่ 1: วิเคราะห์สภาพการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการพยากรณ์ 
Analysys Mason ได้ใช้ข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดยจ าแนกการใช้คลื่นออกเป็น 4 ระดับเพ่ือการค านวณ 
อันเนื่องมาจากข้อมูลในเชิงปริมาณของแต่ละประเทศแตกต่างกันมากเกินไป และบางประเทศก็ไม่มีข้อมูลใน
เชิงปริมาณ 
 ขั้นตอนที่ 2 3 และ 4: น าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการใช้คลื่นได้แก่ a) แนวโน้มของเทคโนโลยี  
b) ความต้องการและจ านวนของผู้บริโภค ผู้ใช้ และผู้ให้บริการ ในส่วนของผลกระทบที่มีต่อความต้องการคลื่น
ความถี่อันเกิดจากเทคโนโลยีนั้น Analysys Mason ได้ใช้วิธีการส ารวจโดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ
เพ่ือใช้ในการค านวณ ซึ่งเทคโนโลยีใหม่นั้น อาจจะท าให้ความต้องการคลื่นเพ่ิมหรือลดก็ได้ 
 ขั้นตอนที่ 5: ค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอีก 10 ปีข้างหน้า โดย Analysys Mason  
ได้แสดงผลลัพธ์ของความต้องการคลื่นความถี่ในอนาคตให้อยู่ในรูปของ heatmap ภายใต้การอนุมานอนาคต
สองรูปแบบ คือ กิจการเติบโตน้อยท่ีสุด กับ กิจการเติบโตมากที่สุด 
 ข้อดีของการพยากรณ์อนาคตการใช้คลื่นความถ่ีของ Analysys Mason คือ การแบ่งย่อยการค านวณ
ของแต่ละกิจการโดยละเอียด ท าให้ผลการพยากรณ์มีความแม่นย าสูง แต่เนื่องจากแต่ละกิจการมีวิธีการ
ค านวณแตกต่างกัน ท าให้รายงานฉบับนี้มีความซับซ้อนและปริมาณเนื้อหามาก ซึ่งปัจจัยในการค านวณ 
หลาย ๆ ตัวก็มีที่มาไม่ชัดเจน ยากแก่การตรวจสอบความเหมาะสมเพราะเป็นการส ารวจจากพ้ืนที่กว้างหลาย
ประเทศในยุโรป 
 

4) ประเทศแคนาดา 
 Red Mobile Consulting10 ได้ท าการส ารวจและพยากรณ์การใช้คลื่นความถี่วิทยุในอนาคต  
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงส าหรับองค์กรธุรกิจและหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดย
ได้ท าการส ารวจความต้องการคลื่นความถี่วิทยุตั้ งแต่ 52 MHz ไปจนถึง 38 GHz ในช่วงปี ค.ศ. 2010 ถึง  
ค.ศ. 2015 ใน 15 กิจการโทรคมนาคม แบ่งเป็น 5 กิจการโทรคมนาคมที่มีมูลค่าทางธุรกิจสูง และ 10 กิจการ
โทรคมนาคมท่ัวไป 
 ในกรณีของกิจการโทรคมนาคมที่มีมูลค่าทางธุรกิจสูงนั้น Red Mobile ได้ใช้ข้อมูลความต้องการ
บริการในกิจการนั้น ๆ เป็นข้อมูลหลัก (Service Demand) และแปลงความต้องการนั้นเป็นปริมาณช่วงความถี่

                                           
10  Red Mobile Consulting, Study of Future Demand for Radio Spectrum in Canada 2011- 2015, 
www.redmobileco.com. 
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คลื่นวิทยุ โดยที่น าเอาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาด้วย เช่น ประสิทธิภาพในการใช้คลื่น และ
เทคโนโลยีก้าวกระโดดใหม่ ๆ เป็นต้น ส่วนกิจการที่เหลืออ่ืน ๆ นั้นจะใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร่วมกับการค้นคว้าข้อมูลเฉพาะในส่วนของกิจการนั้น ๆ มาประกอบ โดย Red Mobile ได้ท าการส ารวจและ
สัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึง 50 ราย 
 ในการพยากรณ์ความต้องการในการใช้คลื่นความถี่วิทยุ โดยเฉพาะในส่วนของกิจการโทรคมนาคม
มูลค่าสูงนั้น Red Mobile ได้พัฒนาแบบจ าลองส าหรับพยากรณ์ความต้องการในอนาคตเรียกว่า PRISM 
แบบจ าลอง โดยได้ใช้แบบจ าลองนี้ในการพยากรณ์ความต้องการในการใช้คลื่นความถี่วิทยุเป็นระยะเวลา
ล่วงหน้า 5 ถึง 20 ปี โดย PRISM โมเดลนี้มีความครอบคลุมและยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละกิจการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นตัวสนับสนุนการใช้งานหลัก 
 PRISM โมเดลเป็นวิธีการที่สร้างขึ้นมาจากวิธีการพยากรณ์แบบ bottom-up เพ่ือพยากรณ์ค่า 
ความต้องการความถี่คลื่นวิทยุในอนาคตโดยเฉพาะ โดยน าเอาข้อมูลน าเข้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณ
ข้อมูลรับส่ง จ านวนผู้ใช้บริการ และจ านวนช่องสัญญาณ เป็นต้น มาใช้ในการค านวณแบบจ าลอง นอกจากนี้ 
ข้อมูลน าเข้าที่มีผลกระทบแบบไม่ต่อเนื่อง หรือ มีผลกระทบเป็นบางโอกาส ก็ถูกน ามาใช้ด้วย เช่น การ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของการใช้คลื่นความถี่วิทยุ การเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานีรับส่ง โดยโมเดลจะพยา
กรณ์แนวโน้มของปริมาณการใช้ข้อมูลและแนวโน้มของเทคโนโลยีในแต่ละกิจการ จากนั้นจะพิจารณาวิธีการใช้
เทคโนโลยีในแต่ละกิจการ แล้วจึงสรุปเป็นแนวโน้มของความต้องการความถี่คลื่นวิทยุในอนาคต 
 ข้อดีของการใช้โมเดลนี้ในการค านวณ คือ สามารถใช้ข้อมูลที่หลากหลายจากกิจการโทรคมนาคม 
ต่าง ๆ และใช้ข้อมูลจากแบนด์วิดท์ที่แตกต่างกันได้เพราะมีการแตกย่อยเป็นหลายส่วน ท าให้สามารถพยากรณ์
ความต้องการคลื่นความถี่วิทยุในหลายช่วงเวลาข้างหน้า ในช่วงความถี่คลื่นวิทยุที่แตกต่างกัน เช่น กรณีของ
โทรศัพทร์ะบบเซลลูล่าร์ ก็แบ่งตามชนิดของระบบของเครื่องรับส่ง เช่น แยกแบนด์วิดท์ของระบบ LTE ออกมา
ต่างหาก ก็จะมีข้อมูลน าเข้าที่แตกต่างจากแบนด์วิดท์ที่ใช้ระบบเดิม จากนั้นจึงท าการ Bottom Up ขึ้นไปเพ่ือ
สรุปความต้องการคลื่นความถ่ีวิทยุโดยรวมในท่ีสุด 
 ในกรณีของการพยากรณ์ความต้องการคลื่นความถี่ของกิจการโทรคมนาคมทั่วไปนอกเหนือจาก
กิจการโทรคมนาคมมูลค่าสูงนั้น Red Mobile ได้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลน าเข้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ 
และข้อมูลจากแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสรุปออกมาเป็นข้อมูลความต้องการคลื่นความถี่ในอนาคต  
โดยการสรุปข้อมูลของ Red Mobile ได้แยกออกเป็น 3 ฉากทัศน์ (Scenario) คือ 

1) กรณีกิจการโทรคมนาคมท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่มีการเติบโตแบบปกติ (Growth as Usual) 
2) กรณีกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Wire-Free 

World) 
3) กรณีกิจการโทรคมนาคมท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่มีการเติบโตแบบช้า (low investment) 

 โดยในการสรุปขั้นตอนสุดท้าย Red mobile ได้สรุปกรณีที่น่าเป็นไปได้มากที่สุดของแต่ละกิจการ
ควบคู่ไปกับกรณีที่กิจการมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เพ่ือความสะดวกในการวางแผนจัดสรรคลื่น 
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2. การค านวณเพ่ือพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธี Bottom Up 
 
 การคาดการณ์ความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในอนาคตที่เป็นเป้าหมายในการศึกษา
ครั้งนี้มีเป้าหมายในการคาดการณ์ความต้องการในกิจการต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละกิจการนั้นยังมีลักษณะย่อยของ
การใช้งาน และรวมเป็นภาพรวมความต้องการของประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ตามล าดับ 
ดังนั้น การคาดการณ์จึงเป็นการด าเนินการในลักษณะของข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอนุกรมของเวลา (Time 
Series Data) โดยลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาในแต่ละช่วงเวลานั้น มีลักษณะเป็นการพิจารณาประเภทการ
ใช้งานย่อยในแต่ละกิจการ หรือข้อมูลที่ลักษณะเป็นล าดับชั้น (Hierarchical Time Series Data) แล้วน ามา
รวมกัน (Grouped Time Series Data) เพ่ือเป็นภาพสรุปของความต้องการใช้คลื่นความถี่ของประเทศในที่สุด  

 
แผนภาพที่ 4.4 โครงสร้างของข้อมูลอนุกรมเวลาที่ K = 2 ระดับ 

 
  
 แผนภาพที่ 4.4 แสดงข้อมูลอนุกรมเวลาที่แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น (K = 2) โดยที่ชั้นที่ระดับ K=0 คือชั้น
ที่รวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลทั้งหมด ณ เวลา 𝑡 จะแทนด้วยสัญลักษณ์ 𝑦𝑡 และข้อมูลในชั้นล่างลง
ไปก็จะแทนที่ด้วย 𝑦j,𝑡 ซึ่งหมายถึงข้อมูลของ Node 𝑗 ณ เวลา 𝑡 เช่น 𝑦A,𝑡 ก็จะหมายถึงข้อมูลของ Node A 
ณ เวลา 𝑡 ที่ระดับชั้น K = 1 หรือ 𝑦AB,𝑡 ก็จะหมายถึงข้อมูลของ Node AB ที่ระดับ K =2 ณ เวลา 𝑡  
 

 ทั้งนี้ แผนภาพที่ 4.4 มีจ านวน Node ทั้งหมดเท่ากับ 𝑛 = 1 + 2 + 5 = 8 และ 𝑚 = 5 คือ จ านวน
Node ของระดับล่างสุด และ 𝑚 < 𝑛 เสมอ โดยที่ส าหรับ ณ เวลา t ใด ๆ เราสามารถหาค่า 𝑦𝑡 ได้ดังนี ้
  𝑦𝑡 = 𝑦AA,𝑡 + 𝑦AB,𝑡 + 𝑦AC,𝑡 + 𝑦BA,𝑡 + 𝑦BB,𝑡                                   (1) 
และ       𝑦A,𝑡 = 𝑦AA,𝑡 + 𝑦AB,𝑡 + 𝑦AC,𝑡 
  𝑦B,𝑡 = 𝑦BA,𝑡 + 𝑦BB,𝑡

หรือ   𝑦𝑡 = 𝑦A,𝑡 + 𝑦B,𝑡      
 

 โดยสามารถเขียนสมการดังกล่าวข้างต้นได้ด้วยเมตริกซ์ดังต่อไปนี้ 
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[
 
 
 
 
 
 
 

𝑦𝑡

𝑦𝐴,𝑡

𝑦𝐵,𝑡

𝑦𝐴𝐴,𝑡

𝑦𝐴𝐵,𝑡
𝑦𝐴𝐶,𝑡

𝑦𝐵𝐴,𝑡

𝑦𝐵𝐵,𝑡]
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
1 1 1 1 1
1 1 1 0 0
0 0 0 1 1
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1]

 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
𝑦𝐴𝐴,𝑡

𝑦𝐴𝐵,𝑡

𝑦𝐴𝐶,𝑡

𝑦𝐵𝐴,𝑡

𝑦𝐵𝐵,𝑡]
 
 
 
 

                                   (2) 

 

 หรือ ในรูปกระชับได้ตามสมการข้างล่าง โดยที่เมตริกซ์  คือเมตริกซ์ที่มีขนาด m x n 
𝒚𝑡 = 𝑺𝒃𝒕                                        (3) 

 
3. การประยุกต์ใช้วิธี Bottom Up เพ่ือการพยากรณ์ความต้องการคลื่นความถี่ในอนาคต 
 
 ในการประยุกต์ใช้วิธีการ Bottom Up เพ่ือการพยากรณ์ความต้องการการใช้คลื่นความถี่ในอนาคต
นั้น กิจการที่จะท าการพยากรณ์จะต้องถูกแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม และท าการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่
มีผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุในอนาคตของกลุ่มย่อยเหล่านั้น ในกรณีศึกษาการค านวณหาความ
ต้องการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตของกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดย  ITU ได้ท าการแบ่งกลุ่มของการใช้คลื่น
ความถี่ออกเป็นหลายกลุ่ม ดังนี้ 
 

1) Radio Access Technology Group (RATG) คือ การแบ่งการใช้งานคลื่นความถี่ตามลักษณะของ
เทคโนโลยีการรับส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

RATG 1 Pre-IMT, IMT2000 
RATG 2 IMT 2020 
RATG 3 Radio LAN 
RATG 4 Digital mobile broadcasting 

 
2)  Service Category คือ การแบง่กลุ่มตามลักษณะการใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 การสนทนา การ streaming 
การสื่อสารแบบ 
interactive 

แบบ 
background 

Super High 
Multimedia 

SC1 SC6 SC11 SC16 

High Multimedia SC2 SC7 SC12 SC17 
Medium 

Multimedia 
SC3 SC8 SC13 SC18 

Low-rate data & 
Low multimedia 

SC4 SC9 SC14 SC19 

Very low-rate 
data 

SC5 SC10 SC15 SC20 
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3) Service Environments คือ การแบ่งตามสภาพแวดล้อมในการใช้งาน 

 

           ความหนาแน่นของ
ชุมชน 

รูปแบบการใช้งาน 
ใจกลางเมือง ชานเมือง ชนบท 

บ้าน SE1 SE4 
 

SE6 
ที่ท างาน SE2 

SE5 
ที่สาธารณะ SE3 

 
 เมื่อท าการแยกกลุ่มการใช้งานคลื่นความถี่ตามความเหมาะสมแล้ว ก็ท าการเพ่ิมระดับชั้นและสร้าง
โหนดส าหรับการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ โดยตัวอย่างหนึ่งของการสร้างโครงสร้าง  bottom up 
ของ ITU สามารถแสดงไดด้ังแผนภาพที่ 4.5 
 

แผนภาพที่ 4.5 การสร้างโครงสร้าง bottom up ของ ITU 

 
 
 โดยขั้นตอนในการค านวณความต้องการคลื่นความถ่ีตามแผนภาพที่ 4.5 เป็นดังนี้ 

1) แบ่งกลุ่มการใช้งานตามนิยามที่ก าหนด เช่น RATG และ SE  
2) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ เช่น แบบสอบถาม และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ทีม่ีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
3) ค านวณความต้องการคลื่นตามล าดับชั้นของโครงสร้างและโหนด 
4) กระจายปริมาณการใช้ข้อมูล (traffic) ให้กับโหนด RATG แต่ละชนิด 
5) ปรับค่าความความต้องการแบนด์วิดท์ให้เหมาะสม 
6) รวมค่าความต้องการแบนด์วิดท์ ณ เวลาที่ต้องการ 
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 จากตัวอย่างการค านวณพยากรณ์ความต้องการความถี่คลื่นในกิจการโทรศัพท์เคลื่ อนที่โดย ITU 
ดังกล่าวข้างต้น เราสามารถออกแบบโครงสร้างของการค านวณความต้องการคลื่นความถี่ในอนาคตของกิจการ
ต่าง ๆ ได้ในลักษณะคล้ายกัน โดยท าการแยกกลุ่มของการใช้งานคลื่นตามข้อมูลที่ได้ส ารวจ จากนั้นก าหนด
ล าดับชั้นของโครงสร้างการค านวณและโหนดที่จ าเป็น กระจายปริมาณ การใช้ข้อมูลและค านวณ 
การเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสม จากนั้นจึงสรุปรวมเป็นค่าความต้องการ
คลื่นความถี่ในอนาคต ณ เวลาที่สนใจ 
 ตัวอย่างเช่น ในการออกแบบโครงสร้างการค านวณแบบ Bottom Up ถ้าเราต้องการประยุกต์ใช้
ส าหรับกิจการโทรทัศน์แบบง่าย สามารถท าได้ดังแผนภาพที่ 4.6 โดยล าดับชั้น K มีค่าเท่ากับ 2 โดยชั้นที่ K =2 
คือขั้นล่างสุดประกอบไปด้วยโหนด 6 โหนด ได้แก่ กลุ่มที่ใช้คลื่นความถี่ได้แก่ ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม ทีวี  
แอนะล็อก และกลุ่มที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ได้แก่ Youtube, IPTV และ facebook ในระดับ K = 2 จะเป็นการ
น าเข้าข้อมูลเริ่มต้น ซึ่งได้แก่จ านวนผู้ชม จ านวนช่องสัญญาณ โหนด A ในระดับ K =1 จะเป็นการประมวลผล
ทางสถิติซึ่งจะแสดงผลของความต้องการคลื่นว่าเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไรเมื่อเวลาเปลี่ยนไป โหนด  B จะ
ประมวลผลทางสถิติเพื่อแสดงความต้องการที่มีผลกระทบกับความต้องการใช้คลื่นเช่นเดียวกัน และในระดับ K 
=0 จะเป็นการประมวลผลความต้องการคลื่นความถี่ในขั้นตอนสุดท้าย และปรับเปลี่ยนความต้องการนั้นเป็น
ช่วงความถ่ีที่เหมาะสม 
 

แผนภาพที่ 4.6 ตัวอย่างการออกแบบโครงสร้างการค านวณแบบ bottom up ส าหรับกิจการโทรทัศน์
อย่างง่าย 

 
 
 จากแผนภาพที่ 4.6 ก าหนดให้ความต้องการความถี่คลื่นที่ระดับ K=0 ของโหนด A1,A2 และ A3 คือ 
𝑦𝐴1,𝑡 , 𝑦𝐴2,𝑡 และ 𝑦𝐴3,𝑡 ตามล าดับ เราสามารถหาค่าความต้องการความถี่คลื่นที่ระดับ K=1 ของโหนด A หรือ 
𝑦𝐴,𝑡ได้ดังนี ้
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  𝑦𝐴,𝑡 = 𝑓𝐴1(𝑦𝐴1,𝑡) + 𝑓𝐴2(𝑦𝐴2,𝑡) + 𝑓𝐴3(𝑦𝐴3,𝑡)                     (4) 
 
 โ ด ย ที่  𝑓𝐴1(∙), 𝑓𝐴2(∙)  แ ล ะ𝑓𝐴3(∙)   คื อ  ฟั ง ก์ ชั่ น ป รั บ เ ป ลี่ ย น  ( adjustment function)  ที่ มี
ลักษณะเฉพาะส าหรับแต่ละกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มกิจการ เช่นเดียวกันกับโหนด B ก็จะได้สมการ  
  𝑦𝐵,𝑡 = 𝑓𝐵1(𝑦𝐵1,𝑡) + 𝑓𝐵2(𝑦𝐵2,𝑡) + 𝑓𝐵3(𝑦𝐵3,𝑡)                     (5) 
 
 และ ค่ารวมความต้องการความถี่คลื่นในระดับ K=0 คือ 
  𝑦𝑡 = 𝑓𝐴(𝑦𝐴,𝑡) + 𝑓𝐵(𝑦𝐵,𝑡)                                          (6) 
 โดยฟังก์ชั่นปรับเปลี่ยนระหว่างโหนด จะท าการปรับเปลี่ยนค่าข้อมูลน าเข้าที่เข้ามาให้เหมาะสมก่อน
จะท าการรวมค่าความต้องการความถี่คลื่นเข้ากับค่าความต้องการจากโหนดอ่ืน ซึ่งฟังก์ชั่นดังกล่าวจะถูก
ออกแบบและเก็บไว้ในไฟล์ของ Microsoft Excel ดังแสดงในโครงสร้างของเครื่องมือในการค านวณดังแสดงใน
แผนภาพที่ 4.7 
 

แผนภาพที่ 4.7 โครงสร้างไฟล์ Microsoft Excel ที่ใช้ในการค านวณความต้องการความถี่คลื่น 

 
 
 ในการค านวณความต้องการคลื่นความถี่ของแต่ละกิจการนั้น ที่ปรึกษาฯ ได้ใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel ควบคู่กับโปรแกรม MATLAB โดยมีโครงสร้างไฟล์ดังแสดงในแผนภาพที่ 4.7 โครงสร้างของโปรแกรมที่
ใช้จะประกอบไปด้วย workbook ส าหรับเก็บข้อมูลสองส่วน คือ 

1) ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น จ านวนสถานี สภาพทางภูมิศาสตร์ ช่วงความถี่ที่ว่างอยู่  ฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ 
(Scenarios) ข้อสมมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ 

2) ข้อมูลที่ต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการ จ านวนผู้ใช้บริการรายปี 
 
 เมื่อน าเข้าข้อมูลในไฟล์ workbook จนครบถ้วนแล้วส่วนแผ่นงาน macro หรือ โปรแกรม MATLAB 
จะท าการค านวณตามที่ก าหนด โดยแต่ละกิจการจะมี macro หรือสูตรในการค านวณที่แตกต่างกัน ท าการ
ค านวณตามที่ได้รับการก าหนด และแสดงผลลัพธ์เป็นปริมาณต่าง ๆ ที่ต้องการ เช่น ความต้องการคลื่นความถี่
ตามเวลา ย่านความถี่ท่ีเหมาะสมตามความต้องการขณะนั้น 
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4. การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในกิจการต่าง ๆ 
 
4.1 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลืน่ความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

4.1.1 บทน า 
ในการค านวณเพ่ือหาความต้องการคลื่นความถี่ วิทยุส าหรับกิจการโทรศัพท์ เคลื่อนที่นั้น  

เราสามารถค านวณหาได้โดยใช้วิธีการของ ITU ซึ่งสามารถใช้ค านวณหาความต้องการของความต้องการคลื่น
ความถี่ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งแบบปัจจุบัน (IMT2000) และแบบอนาคต (IMT 2020) ซึ่งเราสามารถ
อนุมานใช้กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 5G ได้ โดยการค านวณของ ITU นั้น ได้มีการปรับปรุงวิธีการให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ traffic ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารแบบ Speech-Oriented ไปสู่
การสื่อสารแบบ Multimedia โดยในปัจจุบัน Traffic ที่เกิดจาก Internet Protocol (IP) ได้กลายเป็นตัวแปร
หลักของการใช้คลื่นความถี่วิทยุในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และจะเพ่ิมความส าคัญข้ึนเรื่อย ๆ ในอนาคต 

ในการค านวณความต้องการคลื่นความถี่วิทยุ (Bandwidth Requirement) ในอดีตที่ผ่านมา จะท า
การแยกชนิดของสภาพแวดล้อมการใช้งาน (Environment) และชนิดของบริการ (Services) ออกจากกัน เพ่ือ
น าความต้องการคลื่นสูงสุดในแต่ละสภาพแวดล้อมและแต่ละชนิดของบริการมารวมกัน แต่ในความเป็นจริง
ของสถานการณ์ในปัจจุบัน ชนิดของบริการหลายชนิดมีการทับซ้อนกัน (Interrelations) ท าให้การค านวณ
ความต้องการคลื่นความถี่อาจมากเกินไป การค านวณคลื่นความถี่ในปัจจุบันของ ITU จึงต้องมีการวิเคราะห์
และอนุญาตให้ชนิดของบริการบางชนิดสามารถมีความเกี่ยวเนื่องกันได้ นอกจากนี้ ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการค านวณความต้องการคลื่นความถี่ของกิจการ เช่น ความหนาแน่นของผู้ใช้และประสิทธิภาพการใช้คลื่น
ความถี่ ก็เป็นสิ่งที่มีผลต่อการค านวณเป็นอย่างมาก  

การค านวณโดยใช้วิธีการของ ITU นั้น จ าเป็นต้องมีการนิยามความหมายของข้อมูลที่ต้องใช้ในการ
ค านวณดังนี้  

 
a) ชนิดของบริการ (Services) โดยชนิดของบริการ หรือ Service Category (SC) สามารถจ าแนก

ตาม Service Type (ST) และ Traffic Class (TC) ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 ชนิดของบริการการส่งข้อมูลในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
Traffic class 

Service type 
Conversation Streaming Interactive Background 

Super-high multimedia  SC1 SC6 SC11 SC16 
High multimedia  SC2 SC7 SC12 SC17 
Medium multimedia SC3 SC8 SC13 SC18 
Low rate data and low multimedia  SC4 SC9 SC14 SC19 
Very low rate data(1) SC5 SC10 SC15 SC20 

 

  โดยในแต่ละ service type นั้นสามารถแยกย่อยได้ตามปริมาณการส่งข้อมูลดังนี้ 
 



 
 

 
ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  ( F ina l  Repo r t )  

 
หน้าท่ี 4 - 17 

โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

Service type Peak bit rate 
Very low rate data < 16 kbit/s 
Low rate data and low multimedia < 144 kbit/s 
Medium multimedia < 2 Mbit/s 
High multimedia < 30 Mbit/s 
Super-high multimedia 30 Mbit/s to 100 Mbit/s/1 Gbit/s 

 

b) สภาพแวดล้อมของบริการ (Service Environments -- SE) สามารถแยกได้ตามลักษณะ
สภาพแวดล้อมการใช้งาน และความหนาแน่นของผู้ใช้ต่อพ้ืนที่ดังตารางที่ 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2 ชนิดของสภาพแวดล้อมการใช้งานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

Teledensity 
Service  
usage pattern 

Dense urban Suburban Rural 

Home SE1 SE4 
SE6 Office SE2 SE5 

Public area SE3 
 
c) สภาพแวดล้อมของการใช้คลื่น (radio environment -- RE) มีการจ าแนกได้ดังตารางที่ 4.3 

 
ตารางท่ี 4.3 สภาพแวดล้อมการใช้คลื่นของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

RE 
Teledensity 

Dense urban Sub-urban Rural 
Macro cell 0.65 1.5 8.0 
Micro cell(1) 0.1 0.1 0.1 
Pico cell(1) 1.6E-3 1.6E-3 1.6E-3 
Hot spot(1) 6.5E-5 6.5E-5 6.5E-5 

* This example is not applicable to the scenario of large areas with low teledensity coverage. 
(1) It is assumed that the cell size of these environments is not teledensity dependent.  

 
d)  เทคโนโลยีที่ใช้ในการเข้าถึงคลื่น (radio access technology group -- RATG) สามารถ

จ าแนกได้โดยอ้างอิงแนวทางการจ าแนกของ ITU ได้ดังนี้ 
1. RATG#1 คือ เทคโนโลยี pre-IMT และ IMT-2000  
2. RATG#2 คือ เทคโนโลยี IMT-advanced หรือ IMT-2020 
3. RATG#3 คือ radio LANS  
4. RATG#4 คือ การกระจายภาพและเสียงแบบดิจิทัล  

 
ซึ่งในกรณีศึกษาในรายงานฉบับนี้ จะท าการศึกษาเฉพาะความต้องการคลื่นของกลุ่ม RATG#1 และ 

RATG#2 เท่านั้น 
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4.1.2 วิธีการค านวณความต้องการคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
หลังจากจ าแนกข้อมูลตามนิยามของ ITU แล้ว เราต้องท าการรวบรวมข้อมูลทางการตลาดต่าง ๆ  

ที่จ าเป็นเพ่ือค านวณหาปริมาณ Traffic ทั้งหมดที่ต้องการโดยบริการแต่ละชนิดตามลักษณะสภาพแวดล้อม 
แล้วจึงแบ่งปริมาณ Traffic กระจายลงสู่ RATG ทั้งหมด จากนั้นค านวณปริมาณแถบคลื่นความถี่ที่ต้องการโดย
ค านึงถึงประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่ของ RATG นั้น และท าการปรับค่าแถบคลื่นความถี่ตามความ
จ าเป็น และท าการรวมค่าความถี่ทั้งหมดที่ต้องการใช้ โดยแผนภูมิในการค านวณค่าความถี่ของ ITU สามารถ
สรุปได้ตามแผนภาพที่ 4-1 โดยในขั้นตอนที่ 1 หลังจากท าการนิยามข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการ
ส ารวจข้อมูลจากภาคธุรกิจของการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอาจหาจากข้อมูลทุติยภูมิทั่วไป และรวบรวม
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขั้นตอนต่อไป คือการค านวณหาปริมาณ
ของ Traffic ที่แต่ละบริการต้องใช้ในแต่ละสภาพแวดล้อมและแต่ละช่วงเวลา ซึ่ งในที่นี้ ควรจะเป็นปริมาณ 
Traffic ที่มีค่าสูง ในขั้นตอนที่ 4 เราท าการกระจายปริมาณ Traffic ลงไปใน RATG แต่ละชนิด และสภาพของ 
RE แต่ละชุด เพ่ือจะได้ท าการค านวณหาความต้องการแถบคลื่นวิทยุของแต่ละ RATG ในขั้นตอนสุดท้าย 
 

ในขั้นตอนที่ 5 การค านวณหาค่า System Capacity สามารถค านวณได้จากสูตร 
 

rat,p,ps rat,p,ps,UL rat,p,ps,DL

rat,p,cs rat,p,UL rat,p,cd,DL

C = C +C ,

C = C +C

     (7) 

โดยที่ 
rat,p,ps

C  คือ System Capacity ของ RATG ใน Service Environment m และ Radio 

Environment p; ps และ cs คือ Packet Switching และ Circuit Switching ตามล าดับ; UL และ DL คือ 
Uplink และ Downlink ตามล าดับเช่นกัน โดยจากสมการที่ (7) เราสามารถหาค่าของ System Capacity 
ทั้งหมดได้จาก 

 

rat,p rat,p,ps rat,p,cs
C = C +C      (8) 

 
หลังจากได้ค่า System Capacity แล้วเราสามารถหาค่าความต้องการแถบคลื่นความถี่ได้โดยการใช้

ค่าประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถ่ีเข้าช่วยดังสมการ 
 

m, rat, p

m,rat,p
m, rat, p

C
f = 

η
     (9) 

 
โดยที่  

m,rat,p
f  คือ แถบความถี่คลื่นวิทยุที่ต้องการส าหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานล าดับที่ m 

m, rat, p
η  คือ ค่าประสิทธิภาพในการใช้คลื่นวิทยุของ RATG นั้นใน radio environment p 

ดังนั้น 
rat,p

f ก็คือ แถบความถี่คลื่นวิทยุที่ต้องการทั้งหมดในสภาพความหนาแน่นการใช้งานแบบ

เดียวกัน (Same Teledensity) เช่นเดียวกัน 
rat

F ก็คือ แถบความถี่ที่ต้องการทั้งหมดจากแต่ละ Radio 
Environment p รวมกัน หรือเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

 

rat p m
F =  m, rat, pΣΣ f     (10) 

 

แผนภาพที่ 4.8 วิธีการค านวณความต้องการแถบคลื่นความถีข่องระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ITU 
(ภาพจาก M1768) 

 

M.1768-01

Step 1: definitions
a) service categories (SCs)
b)service environments (SEs)
c) radio environments (REs)
d) radio access technology

groups (RATGs)

Step 2: analyse the collected 
market data

Step 3: compute traffic demand by 
service environments and service 
categories

Step 4: distribute traffic among 

RATGs and within each RATG

Step 5: determine system capacity 

required to carry traffic

Step 6: spectrum requirements for 
RATG No. 2

Step 8: calculate aggregate 
spectrum requirements

Step 9: spectrum requirements

Step 7: apply necessary adjustments
– guardbands
– multi operator
– minimum deployment spectrum...
...

RATG No. 1 RATG No. 2 RATG No. rat
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

ในการค านวณแถบคลื่นความถี่ส าหรับ RATG#1 และ RATG#2 โดยวิธีการของ ITU ดังกล่าวข้างต้น
นั้นสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังแผนภาพที่ 4.9 โดย A คือ การเข้าถึงคลื่นด้วยเทคโนโลยี RATG#1 และ B 
คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีด้วย RATG#2 

 
แผนภาพที่ 4.9 วิธีการค านวณความต้องการคลื่นความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ITU  

 

M.1768-02

A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 A5 B5 A6 B6Traffic

Dense urban
Home SE1

B6B5B4B3B2B1A6A5A4A3A2A1

Dense urban
Office SE2

Dense urban
Public SE3

Suburban
Home SE4

Suburban
Public SE5

Rural
SE6

Service environments

RATG

Traffic

REs

Traffic

Aggregation of
traffic over SEs in

each teledensity

Spectrum

Spectrum requirements
for a teledensity

Choose maximum Choose maximum

Spectrum
requirements
of RATG 1

Spectrum
requirements
of RATG 2

M
ac

ro
 c

el
l

M
ic

ro
 c

el
l

P
ic

o
 c

e
ll

Traffic distribution
within a RATG

Traffic distribution
among RATGs

RATG 2RATG 1

 
ที่ ม า : International Telecommunication Union, Recommendation, ITU-R (Radiocommunication Sector of 
ITU), ITU-R M.1768-1, Methodology for calculation of spectrum requirements for the terrestrial component 
of International Mobile Telecommunications, M Series: Mobile, radiodetermination, amateurand related 
satellite services, April 2013 

 
4.1.3 การค านวณความต้องการแถบคลื่นความถี่ด้วยวิธีการของ ITU ในลักษณะอนุกรมเวลา 
ในการคาดการณ์ความต้องการแถบคลื่นความถี่วิทยุในอนาคต เช่น ในระยะเวลา 10 ปี หรือ 20 ปี

ข้างหน้า จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในอนาคตประกอบในการค านวณเช่นกัน เช่น ค่าของประสิทธิภาพการใช้คลื่นก็
ต้องเป็นค่าประสิทธิภาพของระบบเน็ทเวิร์กสื่อสารนั้นในปีที่ต้องการทราบค่าความต้องการแถบคลื่นความถี่ 
เพ่ือความสะดวกในการค านวณความต้องการแถบคลื่นความถี่ส าหรับในแต่ละปีที่เป็นเป้าหมายการศึกษา ที่
ปรึกษาฯ จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการค านวณของ ITU ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

น าเข้าต่าง ๆ ได้ง่าย และสามารถด าเนินการได้ด้วยโปรแกรมค านวณพ้ืนฐาน หรือในลักษณะของแบบจ าลอง 
Bottom Up 

ดังนั้น เราสามารถปรับปรุงแนวทางการค านวณความต้องการแถบคลื่นความถี่ให้อยู่ในรูปแบบของ 
Bottom Up Modelดังแผนภาพที่ 4.10 

 
แผนภาพที่ 4.10 การค านวณแถบความต้องการความถี่ของ ITU ในรูปแบบของแบบจ าลอง Bottom Up 

Spectrum Requirement of 

RATG#1

Macro Cell Micro Cell Pico Cell Hotspot

SE1 SE2 SE3 SE4 SE5 SE6

SE1 SE2 SE3

SE4 SE5 SE6

SE1 SE2 SE3

SE4 SE5 SE6

SE1 SE2 SE3

SE4 SE5 SE6

SE1 SE2 SE3

SE4 SE5 SE6

Bandwidth

SE1,SE2,SE3 Bandwidth

SE4,SE5

Bandwidth

SE6

 
 

ในวิธีการค านวณของ ITU นั้น ได้ท าการแบ่งสภาพแวดล้อมของการบริการออกเป็นสามกลุ่ม คือ  
1) กลุ่มหนาแน่นมาก ได้แก่ SE1 ถึง SE3 2) กลุ่มหนาแน่นปานกลางได้แก่ SE4 ถึง SE5 และ 3) กลุ่มหนาแน่น
น้อย คือ SE6 จากแผนภาพที่ 4.10 traffic ของแต่ละ SE ซึ่งจะแทนด้วยฟังก์ชัน 

SE, m
T (t)  ได้ถูกกระจายไปยัง 

radio environment แต่ละชนิดด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกัน แทนด้วยฟังก์ชั่น 
SE, m, p

ratio (t) หลังจากที่ท าการ

แยกสัดส่วนของ traffic ให้กับแต่ละ radio environment แล้ว ฟังก์ชั่น 
SE, m, p

BW_adjust (t)  จะท าการปรับ

ค่า system capacity ให้เป็นค่าแถบคลื่นความถี่ที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มความหนาแน่นผู้ใช้นั้น ซึ่งในขั้นตอน
สุดท้าย เราจะท าการเลือกแถบความถี่ที่ต้องการมากท่ีสุดจากทุก ๆ กลุ่มความหนาแน่นผู้ใช้ ซึ่งวิธีการค านวณ
ที่กล่าวมาสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเมตริกซ์ได้ดังนี้ 
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Frat,SE,1,2,3(t) = [TSE,1(t) TSE,2(t) TSE,3(t)] ×

[

rSE1macro(t)BWSE1macro(t) rSE1micro(t)BWSE1micro(t) rSE1pico(t)BWSE1pico(t) rSE1hotspot(t)BWSE1hotspot(t)

rSE2macro(t)BWSE2macro(t) rSE2micro(t)BWSE2micro(t) rSE2pico(t)BWSE2pico(t) rSE2hotspot(t)BWSE2hotspot(t)

rSE3macro(t)BWSE3macro(t) rSE3micro(t)BWSE3micro(t) rSE3pico(t)BWSE3pico(t) rSE3hotspot(t)BWSE3hotspot(t)

] × [

1
1
1
1

]    (11) 

 
Frat,SE,4,5(t) = [TSE,4(t) TSE,5(t)] ×

[
rSE4macro(t)BWSE4macro(t) rSE4micro(t)BWSE4micro(t) rSE4pico(t)BWSE4pico(t) rSE4hotspot(t)BWSE4hotspot(t)

rSE5macro(t)BWSE5macro(t) rSE5micro(t)BWSE5micro(t) rSE5pico(t)BWSE5pico(t) rSE5hotspot(t)BWSE5hotspot(t)
] × [

1
1
1
1

]             (12)  

Frat,SE,6(t) = TSE,6(t) × [rSE6macro(t)BWSE6macro(t) rSE6micro(t)BWSE6micro(t) rSE6pico(t)BWSE6pico(t) rSE6hotspot(t)BWSE6hotspot(t)] × [

1
1
1
1

]    (13) 

 
สมการที่ (11) คือการค านวณค่าความต้องการแถบคลื่นความถ่ีทั้งหมดของ SE1, SE2 และ SE3 ณ 

เวลา t ใดๆ โดยการกระจายปริมาณ traffic ทั้งหมดลงใน radio environment ที่ต่างกัน เช่น macro cell 
หรือ pico cell จากนั้นท าการปรับแต่งค่าแถบความถี่ท่ีต้องการแล้วจึงน ากลับมารวมกันอีกครั้ง เนื่องจากพ้ืนที่
ในการเขียนสมการมีจ ากัด จึงก าหนดให้ 

 
ratioSE,m,p(t) = rSE,m,p(t)   และ BW_adjustSE,m,p(t) = BWSE,m,p(t) 

 
ในท านองเดียวกัน สมการที่ (12) ก็คือการค านวณค่าแถบความถ่ีทั้งหมดของ SE4, SE5 และสมการที่ 

(13) คือการค านวณค่าแถบความถ่ีทั้งหมดของ SE6 ในที่สุดแล้ว ค่าแถบความถี่ที่ต้องการโดย RATG#1 ตาม
แผนภาพที่ 4-3 สามารถหาได้จากสมการ 
 

Fratg#1(t) = MAX (Frat,SE,1,2,3(t), Frat,SE,4,5(t), Frat,SE,6(t)) (14) 
 
ในกรณีของ RATG#2 หรือ กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT-Advanced ก็ยังสามารถใช้แผนภาพการ

ค านวณในลักษณะเดียวกันได้ และสามารถค านวณหาค่าความต้องการแถบคลื่นความถี่ ณ เวลา t ใด ๆ ได้
เช่นเดียวกัน 

 
Fratg#2(t) = MAX (Frat,SE,1,2,3(t), Frat,SE,4,5(t), Frat,SE,6(t))  (15) 

 
จากนั้น ค่าความต้องการแถบคลื่นความถี่ ณ เวลา t ใดๆ ของกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด คือ 
 
F(t) = Fratg#1 + Fratg#2  (16) 

 
4.1.4 ข้อมูลน าเข้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณ 
ข้อมูลน าเข้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณความต้องการแถบคลื่นความถี่ สามารถจ าแนกได้เป็น  

2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ค่าที่ได้จากตลาดผู้ใช้บริการ (Market Related Parameters) และค่าที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในเชิงเทคนิค (Technical Related Parameters) ซึ่งค่าของตลาดผู้ใช้บริการที่ส าคัญอาจได้มาจาก
การส ารวจแบบสอบถาม หรือ จากการสัมภาษณ์ ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น 

 ประเด็นที่เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบัน 
 ประเด็นที่เกีย่วกับลักษณะของตลาดผู้ใช้บริการ เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภค 
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 ประเด็นที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ Traffic  
 ประเด็นที่เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีหรือบริการในอนาคต 
ดังแสดงในแผนภาพที่ 4.11 แสดงขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลจากตลาดผู้ใช้บริการ โดยมีขั้นตอนใน

การวิเคราะห์ดังนี้  
 

แผนภาพที่ 4.11 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลจากตลาดผู้ใช้บริการ 

M.1768-03

Step 1:
List up

Applications/Services

Step 2:
Specify traffic

attribute values of each
service

Step 3:
Specify market attribute
values of each service

Step 5:
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จากการค านวณเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นสูง SE1, SE2 และ SE3 ส าหรับ RATG#1 และ RATG#2 

เราสามารถใช้ข้อสมมติดังต่อไปนี้ 
1) จ ากัดนิยามของ RATG#1 และ RATG#2 ตามความจ าเป็นในการค านวณความต้องการ 

แบนด์วิดท์ โดยก าหนดให้ RATG#1 คือ เทคโนโลยีเดิม หรือ pre-IMT2020 ส่วน RATG#2 คือ 
เทคโนโลยี 5G หรือ IMT2020 

2) ประสิทธิภาพของคลื่นความถี่เริ่มต้นอยู่ที่ 15 bps/Hz ในปี ค.ศ. 2020 (12 bps/Hz ในปี ค.ศ. 
2019) 

3) จากสมการที่ 3) และจากปริมาณแบนด์วิดท์ทั้งหมดที่ใช้ในปัจจุบัน ท าให้ได้ค่า System 
Capacity ตั้งต้นอยู่ที่ 5640 Mbps 

4) อัตราการเพ่ิมของ System Capacity ที่ต้องการอยู่ที่ ปีละ 30% และ System Capacity ของ 
ระบบ 5G จะต้องมีค่าเป็น 10-20 เท่าของระบบเดิม ในการค านวณก าหนดให้เป็น 10 เท่า 
ภายในระยะเวลา 3-5 ปี 

5) ประสิทธิภาพของคลื่นเพ่ิมขึ้นสองเท่าทุก 30 เดือน ตามกฎของ Cooper (แต่เพ่ือให้เหมาะสมใช้
อัตรา 1.6 เท่าตาม ACMA) 

6) RATG#2 หรือ 5G จะท าการทดสอบเท่านั้นในระยะเวลาสามปี ก่อนให้บริการ 
7) หลังจาก RATG#2 เริ่มให้บริการ Traffic Ratio จะเริ่มต้นที่ 10 % (อ้างอิง แนวทางการประมาณ

การของประเทศเกาหลี (Korean estimation)) 
8) RATG#2 หรือ 5G คิดค านวณในช่วงคลื่นที่ต่ ากว่า 6 GHz เท่านั้น 
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4.1.5 ผลการค านวณเพื่อหาความต้องการแถบคลื่นความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยค านึงถึงอัตราการเพิ่มประสิทธิภาพของคลื่นความถี่ตามกฏของ Cooper ส าหรับช่วงความถี่ต่ ากว่า 6 
GHz 

เมื่อท าการก าหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณ (initial setting) แล้ว ท าการค านวณโดยใช้สมการ 
(1) ถึง (10) จะได้ผลการค านวณดังแสดงในตารางที่ 4.4 
 

ตารางท่ี 4.4 ผลการค านวณความต้องการแถบคลื่นความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับ 
ช่วงความถี่ต่ ากว่า 6 GHz 

 
 
เมื่อน าผลการค านวณมาเขียนแผนภาพ จะได้แผนภาพของ system capacity ในระยะ 20 ปีดังแสดง

ในแผนภาพที่ 4.12 โดยจะเห็นว่าปริมาณของข้อมูล (bps) จะมีลักษณะก้าวกระโดดในช่วงที่ระบบใหม่ (5G) 
หรือ RATG#2 ถูกน ามาใช้ และเม่ือเขียนกราฟแท่งแสดงความต้องการแถบคลื่นความถ่ีในแต่ละปีของระบบ 
RATG#1 (pre-IMT2020) และ RATG#2 (5G) จะได้ดังแผนภาพที่ 4.13  

 
แผนภาพที่ 4.12 ปริมาณ system capacity ของแถบคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละปี 

 
 

  

year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

total system capacity (Mbps) 5640 7332 9531.6 12391.08 16108.4 20940.93 27223.2 35390.16 46007.21 55208.66 71771.25 93302.63

RATG#1 bandwidth efficiency (bps/Hz) 12 14.88 18.4512 22.87949 28.37057 30.2 32.1 34 35.9 37.8 39.7 41.6

RATG#2 bandwidth efficiency (bps/Hz) 25 31 38.44 47.6656 59.10534 73.29063 90.88038 112.6917

RATG#1 required bandwidth (MHz) 470 492.7419 516.5843 541.5803 511.0072 554.7265 521.8922 492.7277 466.6501 443.1942 421.9834 402.7101

RATG#2 required bandwidth (MHz) 64.43362 135.1027 212.46 296.987 389.1967 451.9704 552.8132 579.5623
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แผนภาพที่ 4.13 ปริมาณความต้องการแถบคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละปชี่วงความถี่ต่ ากว่า 6 GHz 

 
 
ผลการค านวณแสดงให้เห็นว่าความต้องการของแถบคลื่นของ RATG#2 จะอยู่ในช่วงระหว่าง 400-

600 MHz ช่วงคลื่นของ 5G ที่จะน ามาใช้จริง ซึ่งมีผลกับ bandwidth efficiency และปริมาณแถบคลื่นที่ใช้ได้
จริง 
 
 4.1.6 ผลการค านวณเพื่อหาความต้องการแถบคลื่นความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพแบบคงท่ีส าหรับช่วงความถี่ต่ ากว่า 6 GHz 
 ในการค านวณความต้องการแบนด์วิดท์โดยปกติ โดยแยกการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเน็ตเวิร์ค 
ต่าง ๆ ที่อาจมีในภายหลัง และความสามารถในการส่งผ่านข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นออกไป ความซับซ้อนยุ่งยากในการ
ค านวณก็จะลดลง โดยมีข้อสมมติที่ใช้ในการคาดการณด์ังต่อไปนี้ 
 1) ประสิทธิภาพของการใช้คลื่นของระบบ pre-IMT2020 อยู่ที่ 2.5 bps/Hz  
 2) ประสิทธิภาพของการใช้คลื่นของระบบ IMT2020 เฉลี่ยอยู่ที่ 10 bps/Hz 
 3) System capacity ของระบบ IMT2020 หรือ 5G เป็น 100 เท่าของระบบ pre-IMT2020 
 หรือเท่ากับ 57500 Mbps (ค านวณจากกรณีของประเทศไทย) 
 4) ระบบ pre-IMT2020 และ IMT2020 ยังถูกใช้ร่วมกันอย่างน้อย 10 ปี 
 

ผลการค านวณสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 4.5 และสามารถเขียนแผนภาพได้ดังแสดงในแผนภาพที่ 
4.14 
 

ตารางท่ี 4.5 ความต้องการแถบคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับช่วงความถี่ต่ ากว่า 6 GHz (MHz)  
ในปี 2022-2039 
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Year 2022 2023 2024 2027 2030 2034 2035 2036 2037 2038 2039

4G bandwidth 497.9137 497.9137 497.9137 469.1952 442.1331 408.4627 400.4536 392.6016 384.9035 377.3564 369.9572

5G bandwidth 272.0419 281.4226 544.0984 777.2835 777.2835 777.2835 777.2835 777.2835 777.2835 777.2835
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แผนภาพที่ 4.14 ปริมาณความต้องการแถบคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ในแต่ละปสี าหรับช่วงความถี่ต่ ากว่า 6 GHz 

 
 
 ในกรณีการค านวณความต้องการคลื่นโดยก าหนดให้ประสิทธิภาพของคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงน้อย
หรือคงตัว การเปลี่ยนแปลงของความต้องการคลื่นจะขึ้นกับขนาดของ System Capacity ที่ต้องการเมื่อ
เริ่มแรก โดยในช่วงที่เริ่มมีการน าระบบ 5G เช้ามาใช้ System Capacity บางส่วนก็จะถูกแบ่งมาจากระบบเดิม 
และเพ่ิมสัดส่วนขึ้นเรื่อย ๆ และ Sysem Capacity ของระบบเดิมก็จะถูกลดลง แต่ก็จะไม่หมดไปจากระบบ 
อันเนื่องมาจากอุปกรณ์หรือผู้ใช้เดิมที่ยังคงมีอยู่ในระบบ ซึ่งหากค านึงถึงการใช้งานในอดีต ผู้ใช้และอุปกรณ์ใน
ระบบเดิมจะยังคงอยู่เป็นระยะเวลานาน ซึ่งในกรณีของระบบ 4G คาดว่าระบบเดิมจะคงอยู่จนหมดอายุของ
สัมปทานการใช้คลื่น 
 
 4.1.7 การค านวณเพื่อหาความต้องการแถบคลื่นความถี่วิทยุช่วงความถี่มากกว่า 6 GHz ส าหรับ
กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ IMT2020 (5G)  
 ในการติดตั้งระบบ IMT2020 (5G) นั้นมีความต้องการใช้งานในช่วงความถ่ีดังนี้ คือ 
 1) ช่วงความถี่คลื่นวิทยุ UHF หรือ เรียกโดยทั่วไปว่า low band ซึ่งหมายถึงช่วงความถี่ที่ต่ ากว่า 
1GHz ลงมา คลื่นในช่วงนี้สามารถส่งถ่ายข้อมูลความเร็วสูงได้ในวงกว้าง แต่ก็ยังเหมาะสมส าหรับการส่งถ่าย
ข้อมูลความเร็วต่ าในช่วงแบนด์วิดท์แคบ 
 2) ช่วงความถี่ low SHF หรือ เรียกโดยทั่วไปว่า mid band ซึ่งหมายถึงช่วงความถี่ตั้งแต่ 1 GHz ถึง 
6 GHz โดยในระบบ IMT2020 จะมุ่งไปที่ความถ่ี 2.5 GHz และ 3.5 GHz เป็นหลัก 
 3) ช่วงความถี่ high SHF หรือ high band ซึ่งเริ่มตั้งแต่ความถี่ที่สูงกว่า 6 GHz เป็นต้นไป โดยระบบ 
IMT2020 (5G) จะมุ่งเป้าไปที่ความถ่ี 28 GHz และ 39 GHz เป็นหลัก 
 

ส าหรับการค านวณความถี่เบื้องต้นที่ต้องการใช้ในระดับต่ ากว่า 6 GHz สามารถค านวณได้ตามที่แสดง
ไปแล้ว แต่ในการค านวณความถ่ี high band นั้น เราสามารถประยุกต์ใช้สูตรของ 3GPP ดังต่อไปนี้  
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data bit rate (Mbps) = 10−6 ∙ ∑ (𝑣𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠
(𝑗)

∙ 𝑄𝑚
(𝑗)

∙ 𝑓(𝑗) ∙ 𝑅𝑚𝑎𝑥 ∙
𝑁𝑃𝑅𝐵

𝐵𝑊(𝑗),𝜇
∙12

𝑇𝑠
𝜇 ∙ (1 − 𝑂𝐻(𝑗)))

𝐽
𝑗=1    (17)  

 
โดยที่  

J คือ จ านวนผู้ให้บริการ (Carriers) ในช่วงความถ่ีนั้นๆ หรือ ในช่วงความถ่ีทั้งหมดรวมกัน 
  

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 948/1024 
 

ส าหรับ carrier ล าดับที่ j 
 

𝑣𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠
(𝑗)    คือ จ านวน layer สูงสุดที่ได้จากพารามิเตอร์ maxNumberMIMO-LayersPDSCH ส าหรับ 

downlink โ ด ย มี ค่ า ตั้ ง แ ต่  1- 8 พ า ร า มิ เ ต อ ร์  maxNumberMIMO- LayersCB- PUSCH แ ล ะ 
maxNumberMIMO-LayersNonCB-PUSCH ส าหรับ uplink  โดยมีค่าตั้งแต่ 1-4 
 

𝑄𝑚
(𝑗)

  คื อ  maximum supported modulation order ที่ ไ ด้ จ า ก  พา ร ามิ เ ต อ ร์   supported 
Modulation OrderDL ส าหรับ downlink และ พารามิเตอร์ supportedModulationOrderUL ส าหรับ 
uplink 
 

𝑓(𝑗) คือ scaling factor ที่ได้จากพารามิเตอร์ scalingFactor มีค่าตั้งแต่ 1, 0.8, 0.75 และ 0.4 
 

𝜇  คือ ตัวแปรของ orthogonal frequency division modulation (OFDM) (as defined in TS 
38.211 ) มีค่าเลือกได้ตามตาราง 

  [kHz] 152  f  Cyclic prefix 

0 15 Normal 

1 30 Normal 

2 60 Normal, Extended 

3 120 Normal 

4 240 Normal 

 
             𝑇𝑠

𝜇  คือ OFDM symbol duration โดยที่   𝑇𝑠
𝜇
 =

10−3

14×2µ 
 
 𝑁𝑃𝑅𝐵

𝐵𝑊(𝑗),𝜇  คือ maximum resource block (RB) allocation  ในช่วงแบนด์วิดท ์𝐵𝑊(𝑗) โดยใช้ค่าคงที่ 
𝜇   มีค่าโดยประมาณไดด้้วยสูตรดังนี้ 
   
 𝑁𝑃𝑅𝐵

𝐵𝑊(𝑗),𝜇 = assign bandwidh (in MHz) ∗ 0.78105 (ในกรณีค่าคงที่ 𝜇=3) 
 
 
  𝑂𝐻(𝑗)       คือ ค่า overhead ดังต่อไปนี้ 
                        0.14, for frequency range FR1  
                        0.18, for frequency range FR2  
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สมการที่ (17) ข้างต้น เป็นสมการส าหรับหาค่า bit rate ของระบบ 5G จากการใส่ข้อมูลของ 
แบนด์วิดท์ที่มีลงไปในข้างขวาของสมการ แต่ในกรณีที่เราใส่ค่า bit rate ที่ต้องการลงทางซ้ายมือของสมการ ก็
จะสามารถหาค่าของแบนด์วิดท์ที่จ าเป็นในช่วงต่าง ๆ ได้ โดย J คือ จ านวนของช่วงแบนด์วิดท์ที่ใช้ทั้งหมด ใน
ที่นี้ คือ J = 2 โดยแบ่งช่วงการใช้งานแบนด์วิดท์เป็นสองช่วง คือ ช่วงต่ ากว่า 6 GHz (Frequency Range 1 
หรือ FR1) และ ช่วงสูงกว่า 6 GHz (Frequency Range 2 หรือ FR2) โดยทั้งสองช่วงความถ่ี มีค่า μ  ที่ต่างกัน 

คือ 60-120 kHz ในกรณีของ FR2 (μ  =2 หรือ 3) และ ต่ ากว่า 60 kHz ในกรณีของ FR1 (μ  =0 หรือ 1) 
 

เช่น ในการค านวณเพ่ือหาบิทเรท หรือ system capacity ที่เกิดจากการ allocate ช่วงคลื่น FR2 
ปริมาณ 400 MHz ให้กับผู้ให้บริการหนึ่งราย จะสามารถค านวณได้ดังนี้  
 

Data rate = 10−6 ∙ 1 ∙ 6 ∙ 1 ∙ 0.92578125 ∙
400∗0.78105∗12

0.00000892857142857143
∙ (1 − 0.18) = 1912 MBps 

 

โดยที่ แทนค่า 𝑣𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠
(𝑗)

= 1   , Qm
(j) = 6 ,     f(j) = 1, μ = 3   

โดยปริมาณ system capacity ที่ได้นี้รวมทั้งอัตรา UL และ DL ไว้เรียบร้อยแล้ว ในท านองเดียวกัน 
ถ้าเราต้องการหาค่าช่วงของแบนวิทที่ต้องการในกรณีที่มีค่า Bit rate แล้ว ก็สามารถแก้สมการที่ (17) ได้
ตามปกติ 
 

เมื่อเราท าการก าหนดค่า bit rate ที่ต้องการให้ FR2 สามารถรองรับได้ลงไปแล้ว ก็สามารถท าการ
ค านวณหาค่าความต้องการแบนด์วิดท์ที่เป็นไปได้ส าหรับ FR2 โดยมี assumption ที่จ าเป็นดังนี้ คือ ภาระ
โหลดของ FR2 อยู่ที่ 10% ในช่วงแรก และเพ่ิมข้ึนจนถึง 90% ของ system capacity ในที่สุด ซึ่งหมายความ
ว่าในบริเวณท่ี FR2 สามารถเข้าถึงจะมีการใช้งานด้วยช่วงความถ่ี FR2 มากกว่าช่วงความถ่ี  FR1 
 

เมื่อท าการค านวณหาค่าแบนด์วิดท์ของ FR2 ตามข้อสมมติที่ก าหนด ปริมาณความต้องการแถบคลื่น
ความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับช่วงความถ่ีสูงกว่า 6 GHz สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 4.15 

 
แผนภาพที่ 4.15 ปริมาณความต้องการแถบคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ส าหรับช่วงความถี่สูงกว่า 6 GHz (FR2) 
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ในการค านวณสมการที่ (17) สามารถด าเนินการได้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MATLAB หรือ 

Excel โดยการใส่ข้อมูล bit rate ในทางด้านซ้ายของสมการ ก็จะสามารถค านวณค่าชอง 𝑁𝑃𝑅𝐵

𝐵𝑊(𝑗),𝜇ได้ และ
ทราบค่าของช่วงแบนด์วิดทท์ี่ต้องการ ขณะทีค่่าคงที่หรือตัวแปรอ่ืน ๆ นั้น ให้ใช้ค่าต่ าสุดไปก่อนในช่วงแรกของ
การน าเทคโนโลยี 5G เข้ามาในระบบ และเมื่อเวลาผ่านไปก็สามารถเพ่ิมค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นไป
ตามการเพ่ิมประสิทธิภาพของคลื่นนั่นเอง โดยการใช้สมการที่ (17) ในการค านวณหาความต้องการคลื่นความถี่ 
จะสามารถเลือกเพ่ิมประสิทธิภาพมากกว่าการเพ่ิมปริมาณแบนด์วิดท์ในกรณีที่ความต้องการแบนด์วิดท์เกิน 
400 MHz ต่อผู้ให้บริการโทศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ จ านวนของโอเปอเรเตอร์ (ผู้ให้บริการ) ก็มีผลในการ
ค านวณด้วยเช่นกัน โดยจะเห็นได้ว่าหากหักค่า OH ในการค านวณนั้น จะท าให้ผลการค านวณได้ความต้องการ
แบนด์วิดท์อยู่ที่ 1500 MHz โดยประมาณ และจ านวนโอเปอเรเตอร์ถูกตั้งอยู่ที่ 3 ขณะที่ในกรณีที่มีการเพ่ิม
จ านวนโอเปอร์เรเตอร์เป็น 4 หรือ 5 ราย ค่าความต้องการคลื่นโดยรวมจะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเพ่ือให้ได้ system 
capacity เท่าเดิม อันเนื่องมาจากการค่า OH ในสมการ (17) โดยค่าความต้องการคลื่นจะเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
4.5% และ 7.2% ตามล าดับ 

 
4.2  การค านวณเพื่อหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุส าหรับกิจการดาวเทียม 
 

4.2.1 บทน า 
 ในปัจจุบัน การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตสามารถท าได้ง่าย โดยอาจผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ

ผ่านเครือข่ายใยแก้วน าแสงก็ได้ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารได้หลากหลาย 
ทั้งการสื่อสารสองทาง การสื่อสารแบบออกอากาศกระจายข่าวสาร แต่อย่างไรก็ตามในหลาย ๆ สถานการณ์ 
อินเตอร์เน็ตยังมีข้อจ ากัดในด้านพ้ืนที่ ให้บริการที่ยังไม่อาจเข้าถึง การสื่อสารดาวเทียมซึ่งโดดเด่นในด้าน 
ความครอบคลุม ยังคงมีความจ าเป็นอยู่เสมอ ดังนั้นความต้องการการสื่อสารผ่านดาวเทียมแม้ว่าจะไม่เพ่ิมขึ้น
แบบทวีคูณ แต่ด้วยเหตุผลข้างต้น ยังเป็นการสื่อสารที่มีความส าคัญและยังคงต้องมีอยู่เสมอ อีกทั้งต้องพัฒนา
รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ขอบเขตของกิจการนี้ครอบคลุมเฉพาะการใช้งานดาวเทียมในเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยไม่รวมการใช้งาน
เพ่ือภารกิจการส ารวจและอ่ืน ๆ ในประเทศไทย เนื่องจากดาวเทียมในเชิงพานิชย์มีมูลค่าตลาดสูง ซึ่งมีแนวโน้ม
ความต้องการใช้คลื่นความถี่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ดาวเทียมเพ่ือภารกิจการส ารวจและอ่ืน ๆ เป็นกลุ่มกิจการที่
ให้บริการสาธารณะ โดยมีแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ให้บริการ
การสื่อสารผ่านดาวเทียมในประเทศไทยมีเพียงหนึ่งราย คือบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ดังนั้นในการ
ประมาณการความต้องการใช้คลื่นความถี่ จึงอาศัยข้อมูลทางเทคนิคของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) เป็น
หลัก 
 

4.2.2 แนวคิดในการการพยากรณ์ความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุส าหรับกิจการดาวเทียม 
แนวคิดในการพยากรณ์การใช้คลื่นความถี่วิทยุในส่วนของกิจการดาวเทียม อาศัยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย

ที่มีผลต่อความต้องการใช้ (หรือลดการใช้) เป็นค่าน้ าหนักมาปรับเพ่ิมลดจากปริมาณการใช้ในปัจจุบัน เพ่ือ
พยากรณ์ความต้องการการใช้งานในอนาคต ดังนั้น การพยากรณ์จึงประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้  

o ข้อมลูปริมาณการใช้สเปกตรัมในปัจจุบัน 
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o ค่าในเชิงปริมาณของปัจจัยที่ท าให้เกิดความต้องการใช้สเปกตรัมเพ่ิม 
o ค่าในเชิงปริมาณของข้อมูลปัจจัยที่ท าให้เกิดวามต้องการใช้สเปกตรัมลดลง 
o ค่าสัมประสิทธิ์ ความผันผวนของตัวแปรและข้อสมมุติฐานต่าง ๆ เพ่ือการประมาณกรอบของ

ความแม่นย า 
o วิธีการค านวณจากค่าข้อมูลข้างต้น 
 
โดยมีรายละเอียดของข้อมูลน าเข้าในการพยากรณ์ ดังนี้ 
I. ข้อมูลปริมาณการใช้คลื่นความถีใ่นปัจจุบัน 
ข้อมูลของการใช้คลื่นความถี่เป็นค่าเริ่มต้นของการพยากรณ์ โดยหลักการแล้ว ข้อมูลนี้ควรน ามาจาก

ฐานข้อมูลของ ส านักงาน กสทช. ที่ได้จัดสรรให้ อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนจาก
ปริมาณที่ ส านักงาน กสทช. จัดสรรให้ได้ เช่น อาจมีการได้รับจัดสรร แต่ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์หรือมีการใช้
งานจริงน้อย (Low Utilization) จึงควรมีการตรวจสอบจากการส ารวจจากผู้ได้รับการจัดสรรจริงอีกครั้ง ใน
การนี้ จะต้องค านึงถึง การใช้คลื่นความถีซ่้ า (Spectrum Re-use) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ใช้งาน เป็น
ปัจจัยหนึ่งอีกดว้ย 

II. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความต้องการใช้สเปกตรัมเพิ่ม 
ตัวขับเคลื่อน (Drives) ที่มีผลต่อความต้องการใช้สเปกตรัมแยกออกได้เป็นสาเหตุส าคัญสอง 

ประการ ได้แก่ 
(ก) อัตราการเติบโตเชิงปริมาณและคุณภาพของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
การขยายตัวของโครงสร้างพ้ืนฐาน แม้ว่าจะไม่เป็นอุตสาหกรรมทางด้านการสื่อสารโดยตรง แต่การ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมใด ๆ มักมีความเกี่ยวพันกับความต้องการใช้สเปกตรัมในเชิงพาณิชย์ที่เพ่ิมมากขึ้น 
ดังนั้น ตัวชี้วัด อัตราการเติบโตทางอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ เช่น GDP ก็สามารถน ามาเป็นปัจจัยในการ
วิเคราะห์ได ้

(ข) การเกิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีชนิดใหม่ ๆ 
นวัตกรรมในทศวรรษที่ 21 ตามการสังเกตแล้ว จะพบว่ามักรวมความสามารถในการเชื่อมต่อถึงกัน 

ความสามารถในการเชื่อมต่อนี้ บอกเป็นนัยว่าต้องการการสื่อสาร แล้วจะส่งผลให้มีความต้องการใช้สเปกตรัม
ที่เพ่ิมข้ึนอยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเกิดใหม่ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีชนิดใหม่จึงเป็นตัวขับ
เคลื่อนที่ส าคัญอย่างยิ่งท าให้เกิดความต้องการใช้สเปกตรัม 

III. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดวามต้องการใช้สเปกตรัมลดลง 
ในอีกมุมหนึ่ง ปัจจัยที่เป็นตัวเร่งให้เกิดความต้องการใช้สเปกตรัม ก็ส่งผลท าให้เกิดความต้องการที่

ลดลงได้เช่นกัน กล่าวคือ 
(ก) การพัฒนาทางเทคโนโลยีเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
โดยปกติแล้ว การพัฒนาทางวิทยาการเทคโนโลยีต่าง ๆ จะท าให้การใช้ทรัพยากรต่ าง ๆ มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในหลาย ๆ กรณีจึงมีการใช้งานที่มากขึ้น โดยมีการใช้สเปกตรัมที่น้อยลงได้ เช่น 
การน าระบบดิจิทลัมาแทนที่ระบบแอนะล็อกเดิม เป็นต้น 

(ข) การพัฒนาทางเทคโนลียีเป็นการเสนอทางเลือกใหม่ 
นอกจากนี้ การมีเทคโนโลยีทางเลือกที่เกิดขึ้น ก็สามารถเป็นปัจจัยที่ท าให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

ใช้งาน แล้วส่งผลต่อความต้องการการใช้สเปกตรัมได้ด้วยเช่นกัน เช่น เทคโนโลยี streaming ภาพและเสียงที่
อาจท าให้ความต้องการรับชมรายการโทรทัศน์หรือวิทยุลดลง เป็นต้น 
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IV. การประมาณกรอบของความแม่นย า 
โดยปกติแล้ว ปัจจัยการลดหรือเพ่ิมของความต้องการใช้แบนด์วิดท์มักมีข้อจ ากัด หรือเป็นไปตาม

สมมุติฐานต่าง ๆ สมมุติฐานนี้เกี่ยวพันกับนโยบาย เศรษฐกิจ สภาวะ/สถานการณ์ในอนาคต และเงื่อนไขอีก
หลายประการ ซึ่งทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และอาจไม่เป็นท านองเดียวกันระหว่างข้อมูลจากการ
ส ารวจและจากการวิเคราะห์ ดังนั้น ในการพยากรณ์ จึงควรมีการทบทวน หรืออัพเดทเป็นระยะเพ่ือให้การ
พยากรณ์เป็นไปได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้น 

V. วิธีการค านวณ 
วิธีการค านวณโดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ตามแนวความคิดข้างต้น แสดงรายละเอียดทางเทคนิคในหัวข้อ

ที่ 4.2.3 
 

4.2.3 กรรมวิธีในการค านวณ 
ตามแนวคิดที่กล่าวในข้างต้น. เมื่อน าปัจจัยต่าง ๆ มาคิดรวมกัน การพยากรณ์ความต้องการใช้

สเปกตรัม สามารถแสดงสรุปได้ดังแผนภาพที่ 4.16 
 

แผนภาพที่ 4.16 การพยากรณ์แบนด์วิดท์ตามแนวคิดของปัจจัยการเพิ่มลด 

 
หมายเหตุ. ในกรณีที่ข้อมูลบางอย่างขาดหายไปหรือไม่สามารถหาได้  จะใช้การประมาณการณ์ แล้วปัดไปเป็นค่าสัมประสิทธ์ิ
ความผันผวนแทน  

 
จากรูปข้างต้น ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้แบนด์วิดท์จากปริมาณแบนด์วิดท์ที่ใช้ในปัจจุบัน แสดงใน

รูปสูตรการค านวณได้ด้วยความสัมพันธ์  
 

Bout = Bin * G /  L * D = Bin * (G1*G2) / (F*E) * D 

แบนด์วิดท์ปัจจุบัน 
เป็นค่าเริ่มต้น 

ค่าปัจจัยเพิ่ม ก) และ ข)     

ค่าปัจจัยลด ก) และ ข)  

ค่าประมาณแบนด์วิดท์ 
ในอนาคต 

ค่าสัมประสิทธิ์ความผันผวน  (ถ้ามี) 

% 
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โดยที่  
o Bout เป็นแบนด์วิดท์ผลลัพท์จากการพยากรณ ์ในหน่วย MHz 
o Bin เป็นแบนด์วิดท์เริ่มต้น (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) ในหน่วย MHz ของกิจการที่ต้องการประเมิน 

ความต้องการใช้แบนด์วิดท์ 
o G เป็นค่าปัจจัยเพ่ิม ซึ่งมาจากผลคูณของค่าสัมประสิทธิ์จากอัตราการเติบโตของทราฟฟิก 

(Traffic growth) G1 และค่าสัมประสิทธิ์จากปัจจัยจากการเกิดของเทคโนโลยีใหม่ G2 
o L เป็นค่าปัจจัยลด ซึ่งมาจากผลคูณของค่าสัมประสิทธิ์ของประสิทธิภาพจากการพัฒนาเทคโนโลยี 

เช่น bps/Hz ที่มากข้ึน หรือ E และค่าสัมประสิทธิ์ประมาณเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีทางเลือกอ่ืน ๆ 
(Offload factor) F 

o D (ถ้ามี) เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของความผันผวน (Disruption) สุทธิ  
ในการค านวณนั้นมักจะแสดงการปรับปริมาณการใช้งานเป็นช่วง ๆ เวลา เช่นทุก ๆ ปี ดังนั้น สมการ

ข้างต้นจึงปรับปให้อยู่ในรปูอนุกรมตามเวลาของการปรับได้เป็น 
 

Bout[n+1] = Bin [n]* G[n] / L[n] / D[n] 
 

โดยที่ 
n และ n+1 เป็นช่วงเวลาปัจจุบันและช่วงเวลาถัดไปที่จะพยากรณ์ความต้องการใช้สเปกตรัม 

ตามล าดับ 
 
ทั้งนี้ ข้อมูลส าหรับกิจการดาวเทียมเพ่ือการพยากรณ์ความต้องการใช้แบนด์วิดท์ข้างต้น จากแนวคิด

ในรายงานฉบับนี้เป็นดังต่อไปนี้ 
 
แหล่งข้อมูลจะถูกแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
ก) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิจากการส ารวจจัดเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการในปัจจุบัน และ 
ข) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากการสืบค้นบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
 
หากข้อมูลไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ก็ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของสัมประสิทธิ์ความผันผวน เพ่ือสร้างเป็น

ช่วงกรอบของผลลัพธ์ (Output Dynamic Range) ต่อไป  
 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
ข้อสรุปจากแบบส ารวจ พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ปัจจัยจากการเพ่ิมประสิทธิภาพ  High 

throughput satellite จะมีผลให้มีการใช้คลื่นความถี่ที่เพ่ิมขึ้น มากเป็นอันดับที่หนึ่ง และการให้บริการ 
Mobile Satellite มากเป็นอันดับสอง ดังแสดงในตารางที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 ผลส ารวจปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ 

กิจการ แนวโน้มหลัก 

ผลกระทบต่อความต้องการ 
ใช้คลื่นความถี่ใน 5 ปีขา้งหน้าของธุรกิจ/

องค์กรของท่าน 

เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง ไม่ทราบ 

 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียม 

 1. การพัฒนาระบบ Global Navigation Satellite System (GNSS) 44.44 25.93 3.70 25.93 

 2. การเพิ่มประสิทธภิาพของ High throughput satellite 62.96 11.11 3.70 22.22 

 3. การเพิ่มการให้บรกิาร Mobile Satellite 51.85 22.22 3.70 22.22 

 
ข้อมูลทุติยภูมิ 
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการใช้แบบส ารวจ/สัมภาษณ์ ที่น ามาค านวณความต้องการ

ใช้แบนด์วิดท์ ได้แก่  
1. รายงานการถือครองแบนด์วิดท์ส าหรับดาวเทียม อ้างอิงจาก เว็บไซต์ของบริษัทไทยคม จ ากัด  

https://www.thaicom.net 
เพราะเป็นเจ้าของดาวเทียมเชิงพาณิชย์สัญชาติไทยเพียงผู้เดียวในขณะนี้ข้อมูลทางเทคนิค เช่น 
จ านวนทรานสปอนเดอร์ จะน ามาใช้เป็นข้อมูลปริมาณแบนด์วิดท์ตั้งต้น 

2. รายงานสถานะของอุตสาหกรรมดาวเทียม จะสรุปจาก  
Satellite Industry Association (SIA) Report 2017 
https://www.sia.org/wp-content/uploads/2017/07/SIA-SSIR-2017.pdf 
ใช้ในการหาปัจจัยทางด้านบวกและลบ เช่น อัตราการเติบโตของดาวเทียมต่าง ๆ เป็นต้น 

3. รายงานแนวโน้มเทคโนโลยีและตลาดดาวเทียมปี 2016 จาก ITU https://www.itu.int/en/ITU-
D/ Regional- Presence/ AsiaPacific/ Documents/ Events/ 2016/ Sep-
ISS2016/Presentation/ 
ข้อมูลทางการตลาดของ High Throughput Satellite ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

 

การพยากรณ์ความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
ในกรณีของดาวเทียม การพยากรณ์ความต้องการใช้คลื่นความถี่จะแยกเป็นสองกรณี ได้แก่ การ

ให้บริการแบบเดิมซึ่งจะเน้นที่การออกอากาศกระจายสัญญาณ (Broadcasting) ในย่าน C และ Ku Bands 
และการให้บริการข้อมูลความเร็วสูง (High Throughput Service, HTS) ในย่าน Ka Band 
 

I. การให้บริการออกอากาศผ่านดาวเทียม 
ข้อมูลจ านวนทรานสปอนเดอร์ของดาวเทียมไทยคมที่ใช้ในการให้บริการแบบเดิม ไม่นับรวม IPStart  

ดังตารางที่ 4.7 เนื่องจากขนาดทรานสปอนเดอร์มีทั้ง 36 MHz และ 54 MHz การแสดงสรุปจะให้การเทียบ
เป็นจ านวนเทียบเท่าของ 36 MHz แทน 

 
 
 
 

http://www.thaicom.net/
https://www.sia.org/wp-content/uploads/2017/07/SIA-SSIR-2017.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Events/2016/Sep-ISS2016/Presentation/Tonda%2020160908_ITU%20BALI-TELKOM%20Session%206a.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Events/2016/Sep-ISS2016/Presentation/Tonda%2020160908_ITU%20BALI-TELKOM%20Session%206a.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Events/2016/Sep-ISS2016/Presentation/Tonda%2020160908_ITU%20BALI-TELKOM%20Session%206a.pdf


 
 

 
ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  ( F ina l  Repo r t )  

 
หน้าท่ี 4 - 34 

โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

ตารางท่ี 4.7 จ านวนทรานสปอนเดอร์ของดาวเทียมไทยคม 5-8 ในการบริการออกอากาศ 

 
หมายเหตุ อายุการใช้งานดาวเทียมหลังต่ออายุเช้ือเพลิง ก าหนดให้เป็น 20 ปี ในกรณีของการให้บริการแบบเดิม ในการประมาณการจะไม่นับรวม
ทรานสปอนเดอร์ของ IPStar  
 

ในกรณีการบริการออกอากาศ การแปลงข้อมูลทุติยภูมิเพ่ือเป็นค่าในการค านวณด้านอุปสงค์ เป็นดังนี้  
Bin ค่าตั้งต้น พิจารณาจากจ านวนทรานสปอนเดอร์ของดาวเทียมไทยคมทั้งหมดในปี ค.ศ. 2013 ซึ่ง

สมมุติว่าใช้งานเต็มครบทุกทรานสปอนเดอร์ของดาวเทียมที่ใช้งานในปีนั้น  ก่อนจะมีการน าดาวเทียมเข้าวง
โคจรและเพ่ิมจ านวนทรานสปอนเดอร์ในปี 2014 

G อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมจากข้อมูล SIA ตั้งแต่ปี 2012 ถึง 2016 ลดลงจาก 18%, 10% 
7%, 3% และ 2% ในปี 2016 หรือในอัตรา 18*exp(-y/2) % ต่อปี โดยที่ y = (ปีค.ศ.-2012)  

L เท่ากับ 1 เนื่องด้วยเป็นการสรุป แบบผนวกรวมสุทธิรวมใน G อยู่แล้ว และ D เป็นการสิ้นอายุใช้
งานของดาวเทียม 
 

ผลการพยากรณ์ส าหรับการบริการออกอากาศแสดงในตารางที่ 4.8 และแผนภาพที่ 4.17 
 
 ตารางท่ี 4.8 การพยากรณ์จ านวนทรานสปอนเดอร์ขนาด 36 MHz ที่ต้องการในแต่ละปี 

 

 

Satellite Band

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Thaicom 4

8 KU Augment, 3 

Ku Shaped, 7 KU 

120 degree

84 KU spot 

(171/115 MHz a 

beam)

Year 2005 10 Ka Band

Thaicom 5 C 36 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

78.5 degree Ku 36 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Year 2006 KU 54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Thaicom 6 C 36 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

78.5 degree Ku 36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Year 2013 KU 54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Thaicom 7 C 36 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

120 degree Ku 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Year 2014 KU 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thaicom 8 C 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78.5 degree Ku 36 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Year 2016 KU 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 75 75 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 59 59 38 38รวม 36 MHz

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Available 

Number of 36 

MHz Equivalent 

Transponders

Supply

61 75 75 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 59 59 38 38

 Overall Growth 

Rate in % for 

conventional 

serv ices

10.9 6.6 4.0 2.4 1.5 0.9 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Demand 60.0 64.0 68.2 70.9 72.7 73.8 74.4 74.8 75.1 75.2 75.3 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4

+ for oversupply 

and - for 

shortage

Margin 1.0 11.0 6.8 28.1 26.3 25.2 24.6 24.2 23.9 23.8 23.7 23.6 23.6 -16.4 -16.4 -37.4 -37.4

Number of Transponders Forecasted for Conventional Satellite Service  
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แผนภาพที่ 4.17 การพยากรณ์จ านวนทรานสปอนเดอร์ไทยคมที่ต้องการ 
กับจ านวนที่มีอยู่ตามอายุการใช้งาน

 
ที่มา: https://www.globenewswire.com/news-release/2018/04/11/1468321/0/en/Satellite-Communications-
Global-Market-to-Reach-Double-Digit-CAGR.html 
 

II. การให้บริการข้อมูลความเร็วสูง (High Throughput Satellite, HTS) 
จากข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้จากการส ารวจความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่า High 

throughput satellite เป็นเทคโนโลยีที่จะก่อให้เกิดความต้องการใช้แบนด์วิดท์ที่มากขึ้น ในขณะที่ข้อมูล 
ทุติยภูมิจากการสืบค้นพบว่าในประเทศอินโดนีเซียได้ระบุว่าอัตราการเพ่ิมขึ้นจาก 5 Gpbs ในปี ค.ศ. 2013 
คาดว่าจะเปลี่ยนไปเป็น 50 Gbps โดยประมาณ ในปีค.ศ. 2023 หรือ 10 เท่าใน 10 ปี ขณะที่รายงานวิจัยของ 
www.businesswire.com ให้ความเห็นว่าอัตราการเติบโตรายปีแบบทบต้น (Compound Annual Growth 
Rate, CAGR) อยู่ที ่10% 

นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบข้อสังเกตว่าการใช้งาน HTS ในภูมิภาคที่อยู่ใน
เขตฝนจะหลีกเลี่ยง Ka Band ซึ่งมีการลดทอนสัญญาณของความถี่ในย่านนี้เนื่องจากปริมาณฝนที่สูงมาก 
อย่างไรก็ตาม Ka Band เป็นย่านความถี่ที่เหมาะกับการท า Spot Beam ซึ่งจะท าให้มีการใช้ความถี่ซ้ า 
(Frequency Reuse) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางความเร็วในการรับส่งได้ง่าย ส าหรับประเทศไทยดาวเทียมไทย
คม 4 (IPStar*) ซึ่งเป็นดาวเทียม HTS ดวงแรก ที่ได้น าขึ้นสู่วงโคจรตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 และได้ให้บริการ High 
Throughput (100 Ku-band and 10 Ka-band Transponders)  ก าลั งจะถู กทดแทนด้ วยดาว เทียม 
Thaicom9* (TCStar) ซึ่งมี Ka band เป็นหลัก ในปี ค.ศ. 201911 

ข้อสังเกตอ่ืน ๆ เป็นดังนี้ ลักษณะการให้บริการของ HTS โดยทั่วไปแล้ว จะเหมาะสมกับการใช้งานใน
ลักษณะเจาะจงพิเศษ ในลักษณะที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายข้อมูลพ้ืนฐานปกติได้  หรือใช้เป็นเป็นเครือข่าย
ส ารอง เช่น การใช้งานบนเครื่องบน (In-flight Connectivity) การเสริมหรือส ารองการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Backhaul) หรือจากทางทะเลหรือพ้ืนที่ห่างไกล (Marine and Remote Areas) เป็นต้น แม้ว่าการ

                                           
11 ที่มา: https://space.skyrocket.de/doc_sdat/tcstar-1.htm 
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อัตราการเติบโตของ HTS อาจคิดจากความต้องการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้ที่อยู่ภายในเครือข่ายโครงสร้าง
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยตรงไม่ได้ ตามธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การบริการ HTS ที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งคือการเป็นเครือข่ายส ารองที่จ าเป็นต้องมี ดังนั้นความต้องการ HTS จะเพ่ิมตามสัดส่วนของความ
ต้องการใช้งานข้อมูลของโครงข่ายข้อมูลพ้ืนฐานปกติเสมอ และจะเพ่ิมมากข้ึนจากการบริการทางข้อมูลรูปแบบ
ใหม่ ๆ อีกด้วยเช่นกัน 

 
การประมาณอุปสงค์ของการใช้งาน HTS จากข้อสังเกต อยู่บนสมมุติฐานดังต่อไปนี้ 
 ดาวเทียม IPStar ซึ่งมีจ านวนทรานสปอนเดอร์แบบ Ku band spot beam ส าหรับการเชื่อมต่อ

ระหว่างผู้ใช้กับดาวเทียม จ านวน 84 หน่วย และ Ka band spot beam 10 หน่วย ส าหรับการ
เชื่อมต่อจากดาวเทียมไปเกตเวย์  ในการประมาณการนี้ ไม่รวม shaped beam ซึ่งปกติจะ
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ประชากรไม่หนาแน่นและปริมาณการรับส่งข้อมูลน้อย 

 มีการใช้งานระบบเต็มที่ในปี ค.ศ. 2020 ก่อนการน า TCStar เข้าสู่วงโคจร 
 ระบบมีความจุในการรับส่งข้อมูล (System Capacity) เท่ากับ 40 Gbps 
  IPStar ได้รับการยืดอายุการใช้งานจนถึงปี ค.ศ. 2025 

 
ผลการประมาณการอุปสงค์ อัตราความต้องการใช้ Hight Throughput Satellite จ าลองบนฉาก

ทัศน์จาก 2 ฉากทัศน์ ได้แก่  
o ฉากทัศน์ที่ 1 อัตราการเติบโต ที่เพ่ิมขึ้น 10 เท่าใน 10 ปี หรือเท่ากับ 10(y-2013)/10 เมื่อเทียบ

กับปี 2013 ตามรายงานของประเทศอินโดนีเซีย และ 
o ฉากทัศน์ที่ 2 อัตราการเติบโต ที่ CAGR เท่ากับ 10% ส าหรับทั่วโลก 

 
แผนภาพที่ 4.18 IPStar Footprint 

 



 
 

 
ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  ( F ina l  Repo r t )  

 
หน้าท่ี 4 - 37 

โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

แผนภาพที่ 4.19 IPStar Architecture  

 
 
ผลการประมาณความต้องการใช้ HTS ของทั้งสองฉากทัศน์ แสดงในตารางที่ 4.9 โดยสมมติว่ายังไม่มี

การน า TCStar เข้าสู่วงโคจร แต่มีการต่ออายุการใช้งานดาวเทียม iPstar ออกไปได้ถึงปี ค.ศ. 2025 ขณะที่
แผนภาพที่ 4.20 แสดงการเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานในเชิงแผนภาพเปรียบเทียบกับเวลา 

 
ตารางท่ี 4.9 การพยากรณ์อุปสงค์ Ka Band ทรานสปอนเดอร์และอุปทานที่มี 
โดยยังไม่คิดว่ามี Thaicom9 แต่มีการยืดอายุการใช้งานดาวเทียมไทยคม 4 

  

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Nmber of Ka-

band spot 

beams 

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 0 0 0 0

Number of Ku 

spot beams 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0

Supply 

(Capacity 

Gbps)

Rsource 

Supply (Gbps)

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0

Scenario I: 10 

times in 10 

years (Gbps)  

Gain with 

respect to 

2013 at a 

rate of 10 

times in 10 

years

1.0 1.3 1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 7.9 10.0 12.6 15.8 20.0 25.1 31.6 39.8

Demand 10 

times in 

decade 

(Gbps)

assumed fully 

utilized in 

2020 (Gbps)

8.0 10.0 12.6 15.9 20.0 25.2 31.8 40.0 50.4 63.4 79.8 100.5 126.5 159.2 200.5 252.4 317.7

Margin
+ for oversupply 

and - for shortage
32.0 30.0 27.4 24.1 20.0 14.8 8.2 0.0 -10.4 -23.4 -39.8 -60.5 -86.5 -159.2 -200.5 -252.4 -317.7

Scenario II: 

World 10% 

CAGR (Gbps)

CAGR 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Demand 10% 

GAGR (Gbps)

fully utilized in 

2020 

assumed 

(Gbps)

20.5 22.6 24.8 27.3 30.1 33.1 36.4 40.0 44.0 48.4 53.2 58.6 64.4 70.9 77.9 85.7 94.3

Margin
+ for oversupply 

and - for shortage
-10.5 -12.6 -14.8 -17.3 -20.1 -23.1 -26.4 -30.0 -34.0 -38.4 -43.2 -48.6 -54.4 -70.9 -77.9 -85.7 -94.3

 Demand Forecasted for High Throughput Satellites  % of Utilization 40 Gbps supported

Ku band Beam 

Users 

HTS  

Ka band 

Gateway Nc = 4 

One Beam 
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แผนภาพที่ 4.20 อุปสงค์และอุปทานของ Ka Band ส าหรับประเทศไทย 

 
 
 จะเห็นได้ว่าความต้องการใช้บริการ HTS อาจมากถึง 300 Gps ในปี 2029 เมื่อมีอัตราการเติบโต 10 
เท่าใน 10 ปี หรืออย่างน้อยก็ 100 Gbps เมื่ออัตราการเติบโตที่ 10%  
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความจุ และแบนด์วิดท์เป็นดังนี้  
 

C = E*NB * BW / NC 
  

โดยที่  C เป็น ความจุของทั้งระบบ (Capacity) ในหน่วย bps 
 E เป็น ประสิทธิภาพการใช้แบนด์วิดท์ (Bandwidth Efficiency) ในหน่วย bps/Hz  ส าหรับ
มาตรฐาน DVB-S2 จะได้ประมาณ 1.5 bps/Hz  
 NB เป็น จ านวนบีม Beam ในระบบ หรือจ านวนครั้งในการใช้ความถ่ีซ้ า (Frequncy 
Reuse)  เช่น 64 ส าหรับ KU-band ของ IPStar 
 BW เป็น แบนด์วิดท์ที่ดาวเทียมมีอยู่ ในหน่วย Hz  
 NC เป็น จ านวนกลุ่มความถี่ย่อยในบีม ปรกติจะแยกความถี่เป็น 4 กลุ่มสี  NC = 4 คล้าย ๆ 
กับระบบ Cellular 
 
 โดยการประมาณการกลับแล้ว IPStar จะ มีแบนด์วิดท์เท่ากับ 
 

 BW = 40 Gbps/ (1.5 bps/Hz) / 84 Beams * 4 colors = 1,270 MHz.  
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 เมื่อมีความหนาแน่นของการรับส่งข้อมูลต่อพ้ืนที่มากขึ้น ความต้องการโดยรวมของระบบจะเพ่ิมขึ้น
ด้วย แนวทางการเพิ่มความจุของระบบ (Supply) เพ่ือรองรับความต้องการ (Demand) มีหลายแนวทางแต่จะ
มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

(ก) เพ่ิมแบนด์วิดท์ในแต่ละบีม ในกรณีนี้ ต้องเพ่ิมเกือบ 10 เท่า 
(ข) เพ่ิมประสิทธิภาพ เช่น จาก DVB-S2 ไป DVB-S2X ที่ใหม่กว่าจะได้เพ่ิมเป็น 4.5 bps/Hz โดยประมาณ  
(ค) เพ่ิมจ านวนบีม ในกรณีของ Geostationary พ้ืนที่ของบีมจะก าหนดโดย 3-dB spot beamwidth 

ของสายอากาศ เช่น Kuband เท่ากับ 1 องศา ท าให้ footprint ประมาณ 1000 km ส่วน ka-band 
จะเท่ากับ 0.5 องศา หรือประมาณ ดังนั้น หากเปลี่ยนจาก Ku-band ไปเป็น Ka band จะท าให้ ได้
ความจุเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า  

(ง) ลด NC จาก 4 เป็น 3 ในทางปฏิบัติอาจมีปญัหาด้านการรบกวน 
(จ) ใช้ดาวเทียม LEO/MEO แทน GEO เพ่ือลดขนาด footprint ของ Ku หรือ Ka band จะท าให้ 

Frequency Reuse ได้มากครั้งข้ึนบนพื้นที่บนโลกที่ตารางกิโลเมตรเท่ากัน  
 

ตัวอย่างการประมาณความเพียงพอของระบบ 
 ในตัวอย่างนี้ เป้าหมายคือให้ระบบรองรับ 300 Gbps โดยใช้ฐานของดาวเทียม IPStar ในปัจจุบัน ซึ่ง
สมมุติให้ มีความจุ 40 Gbps และใช้แบนด์วิดท์ในย่าน Ku-band จ านวน 1270 MHZ เป็นค่าตั้งต้น ส่วน
พารามิเตอร์อ่ืน ๆ เป็นดังแสดงในบรรทัดแรกของตารางที่ 4.10 
 ท าการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์เพ่ือให้ผลต่อความจุในทางบวก ตามวิธีการที่แสดงไว้ก่อนหน้า  ผลการ
ค านวณแสดงในตารางที่ 4.10 จากผลการค านวณสรุปได้ว่าหากมีการเพ่ิมแบนด์วิดท์เป็นสองเท่า บวกกับ
เปลี่ยนไปใช้ Ka band แทน Ku band จะท าให้ได้ความจุที่เพียงพอ  หมายเหตุ จ าเป็นต้องใช้จ านวนบีม
เพ่ิมข้ึนเป็น 4 เท่า เนื่องจาก Ka band footprint ครอบคลุมได้เล็กกว่าของ Ku band 
 

ตารางท่ี 4.10 การประมาณความเพียงพอของระบบ 

 

HTS to serve 300 Gps 
Bandwidth Color #Beam Efficiency Capacity 

(MHz)   (bps/Hz) Gbps 
BW NC NB E C 

IPStar-Base 1270 4 84 1.5 40.005 
Double BW 2540 4 84 1.5 80.01 
Less Colors 1270 3 84 1.5 53.34 
Ku to Ka 1270 4 336 1.5 160.02 
DVB-S2X 1270 4 84 4.5 120.015 
Double 

BW+Ku2Ka 
2540 4 336 1.5 320.04 
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4.3 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพ่ือกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 

ในกิจการวิทยุกระจายเสียงนั้น เราสามารถแบ่งกลุ่มของการใช้คลื่นความถี่ได้ดังแผนภาพที่ 4.21  
โดยมีการใช้คลื่นหลักแบ่งตามการโมดูเลชั่นออกเป็นแบบ FM และ AM โดยแบบ FM ยังแบ่งได้ออกเป็นสถานี
หลัก สถานีทดลองประกอบกิจการ และสถานีดิจิทัล 

 
แผนภาพที่ 4.21 แบบจ าลอง Bottom Up ส าหรับค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 

ของกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีของวิทยุทดลองประกอบกิจการนั้น แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ประเภทธุรกิจ ประเภทชุมชน 
และประเภทสาธารณะ เมื่อก าหนดให้ความต้องการคลื่นความถี่ ณ เวลา t ของทั้งสามกิจการของวิทยุทดลอง
ประกอบกิจการ คือ 
 

𝐝(t) = [

dbusiness(t)

dlocal(t)

dpublic(t)
] 

 
โดยก าหนดให้ 𝐝(t) มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์และ 𝐝(t = 0) หรือ ความต้องการ ณ เวลาปัจจุบัน 

เทียบเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ จากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูล เกี่ยวกับ 
ความต้องการการใช้คลื่นในอนาคตภายใน 5 ปีข้างหน้า เมื่อรวมกับผลกระทบจากเศรษฐกิจ สังคมและ
นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ และความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีใหม่ในระยะเวลาอันใกล้ สามารถปรับเปลี่ยน
สมการไดด้ังนี้ 
 

channel_number(t) = [

adjustB(t)dbusiness(t)

adjustL(t)dlocal(t)

adjustP(t)dpublic(t)
] 

Total Demand (channel number) 

internet 

radio 

Main stations 

FM, AM 

วิทยุทดลอง
ประกอบกิจการ 

time series adjustment  

สาธารณะ ธุรกิจ ชุมชน 

Digital  

radio 
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 โดย dbusiness(t) สามารถหาได้จากการคูณปัจจัยเพ่ิม(gain) หรือ Gbusiness(t) และปัจจัยลดทอน 
(loss) หรือ Lbusiness(t)  โดยเขียนสมการดังกล่าวได้ดังนี้ 

 
dbusiness(t) = Gbusiness(t) ∗ Lbusiness(t) ∗ dbusiness(t − 1) 

 
 เมื่อได้ค่า dbusiness(t) แล้วก็สามารถน ามาปรับคูณให้เป็นจ านวนช่องด้วย adjustB(t) ซึ่งอาจเป็น
ค่าคงที่  เช่น จ านวนช่อง แต่อาจแทรกด้วยปัจจัยของการ disruption (disruptB(t)) เข้ามาได้  เช่น 
adjustB(t) = 3000(1 − disruptB(t)) เป็นต้น 

 
เช่นเดียวกับ ในกรณีของวิทยุสถานีหลักทั้ง FM และ AM นั้น สามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 

 
𝐝main(t) = [

dFM(t)
dAM(t)

]

 
channel_numbermain(t) = [

adjustmain_FM(t)dFM(t)

adjustmain_AM(t)dAM(t)
] 

 
ในกรณีของวิทยุดิจิทัล สามารถค านวณความต้องการได้ โดยอ้างอิงข้อมูลความคิดเห็นของ

กลุ่มเป้าหมายจากแบบสอบถาม โดยก าหนดให้ความต้องการใช้คลื่นของวิทยุดิจิทัล คือ ddigital_radio(t) 
และเม่ือปรับค่าความต้องการคลื่นที่เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนช่องจะได้ 
 

channel_numberdigital(t) = adjustdigital_radio(t)ddigital_radio(t) 
 

ในการค านวณหาความต้องการใช้คลื่นความถี่ท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี สามารถท าได้โดยการให้น้ าหนักจาก
การตอบแบบสอบถามในหลาย ๆ ค าถาม แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ควรจะเพ่ิมขึ้นใน
ระยะเวลา 5 ปีถึง 10 ปี โดยน้ าหนักต่าง ๆ อาจจะอยู่ในตัวฟังก์ชั่นหลัก Gmain(t) หรือ อยู่ในฟังก์ชั่น adjust 
ก็ได้ 

โดยจากการเก็บข้อมูลในแบบสอบถาม สามารถค านวณอัตราการเพ่ิมของแต่ละประเภทของสถานี
วิทยุได้ดังตารางที่ 4.11 
 

ตารางท่ี 4.11 ความต้องการใช้คลื่นความถี่ท่ีเพิ่มขึ้นของสถานีวิทยุแต่ละชนิด 

ชนิดของสถานีวิทย ุ
FM 

สาธารณะ 
FM 

ชุมชน 
FM 

ธุรกิจ 
FM 

สถานีหลัก 
สถานี 
ดิจิทัล 

AM 

เปอร์เซ็นต์ของความต้องการคลื่นในห้าปีข้างหน้าเทียบกับปัจจุบัน 131 % 91 % 90.4 % 150 % 130 % 92 % 

 
จากการรวบรวมปัจจัยเพ่ิมและปัจจัยลดทอนต่าง ๆ ทั้งจากข้อมูลแบบสอบถาม ข้อมูลทุติยภูมิ 

สามารถสรุปข้อมูลได้ดังตารางที่ 4.12 และตารางท่ี 4.13 โดยค่าน้ าหนักของปัจจัยเพ่ิมจะมีค่ามากกว่า 1 ส่วน
ปัจจัยลดทอนจะมีน้ าหนักน้อยกว่า 1 โดยค่าน้ าหนักที่ได้ดังกล่าวจะถูกน าไปค านวณร่วมกับความต้องการของ
คลื่นวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับผลกระทบ 
 ในการก าหนดค่าน้ าหนักของปัจจัยเพ่ิมและปัจจัยลดทอนเพ่ือใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ สามารถก าหนดค่าโดยการประยุกต์ใช้วิธีการพยากรณ์แบบ Delphi โดยวิธีการนี้ถือก าเนิดขึ้นในช่วง
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กลางทศวรรษ 1950 โดย Norman Dalkey และ Olaf Helmer แห่งบริษัท Rand Corporation โดยวิธีการ
พยากรณ์แบบ Delphi จะท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ต้องการพยากรณ์เพ่ือ
ดึงข้อมูลที่จ าเป็นออกมา โดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนั้นจะท าโดยอิสระ ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะไม่มีข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามอ่ืน และหลังจากตอบค าถามแล้ว ผู้ส ารวจจะส่งผลการวิเคราะห์ให้ทราบ 
และให้โอกาสตอบค าถามใหม่อีกครั้ง โดยกิจกรรมทั้งหมดจะถูกท าซ้ าจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่นิ่งและไม่
เปลี่ยนแปลง (iterative) 
 

ตารางท่ี 4.12 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณ 
ความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยเฉลี่ยต่อปี 

ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับความต้องการ 
ความถี่คลื่นวิทยุกระจายเสียง 

ค่าน้ าหนักของ
ปัจจัยที่ให้โดย

เฉลี่ย 

ชนิดของความ
ต้องการคลื่นที่
ได้รับผลกระทบ 

ธุรกิจโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น G1(t) =  1.05 วิทยุภาคธุรกิจ , 
วิทยุหลัก  

จ านวนผู้ฟังวิทยุมีจ านวนลดลง L1(t) =  0.95 ทุกชนิด 
สถานีส่งวิทยุดิจิทัล ไม่เหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ส าหรับสถานีวิทยุ
ทดลองประกอบการในพื้นที่ชนบท 

L2(t) =  0.95 วิทยุดิจิทัล 

สถานีส่งวิทยุดิจิทัลเหมาะสมกับย่านชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่ เพราะ
สามารถเพิ่มจ านวนช่องได้มากกว่าในพื้นที่เดิม 

G2(t) =  1.05 วิทยุดิจิทัล 

Internet radio และ streaming service มีฐานผู้ฟังกว้างมากขึ้น L3(t) =  0.95 ทุกชนิด 
เครื่องรับวิทยุดิจิทัล ไม่เหมาะที่จะติดตั้งใน smart phone L4(t) =  0.95 วิทยุดิจิทัล 
นโยบาย switch off ของภาครัฐ การก าหนดมาตรฐานของวิทยุดิจิทัล 
การคืนคลื่นความถี่เพื่อการจัดสรรใหม่ 

L5(t) =  0.90 วิทยุ FM, AM 

 
ตารางท่ี 4.13 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณ 

ความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการวิทยุกระจายเสียงแยกตามปี 
ค่าน้ าหนัก
ของปัจจัยที่
ให้โดยเฉลี่ย 

2019 2024 2029 2034 

G1(t) 1.05 1.10 1.12 1.15 
L1(t) 0.97 0.90 0.87 0.87 
L2(t) 0.80 0.84 0.96 1.01 
G2(t) 1.00 1.05 1.10 1.15 
L3(t) 1.00 0.95 0.95 0.95 
L4(t) 0.92 0.95 0.98 1.00 
L5(t) 1.00 0.97 0.90 0.80 

 
จากนั้นสามารถสร้างกราฟของความต้องการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุชนิดต่าง ๆ ในอนาคตเมื่อ

เทียบกับปัจจุบัน และผลการคาดกาณ์จ านวนช่องสถานีวิทยุในอนาคตได้ตามแผนภาพที่ 4.22 ดังนี้  
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แผนภาพที่ 4.22 ความต้องการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุชนิดต่าง ๆ  
ในอนาคตเม่ือเทียบกับปัจจุบัน และผลการคาดกาณ์จ านวนช่องสถานีวิทยุในอนาคต 
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จากแผนภาพที่ 4.22 จะเห็นได้ว่าสถานีวิทยุทดลองประกอบการประเภทธุรกิจจะมีแนวโน้มลดลง
เนื่องมาจากการมีตัวเลือกด้านเทคโนโลยีในการประกอบกิจการหลายชนิด โดยเฉพาะ facebook live จะเป็น
ตัวเลือกทางเทคโนโลยีที่โดดเด่นมากที่สุด เพราะสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังได้มากกว่าตัวเลือกชนิดอ่ืน 
ทั้งนี้ สถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทสาธารณะมีแนวโน้มคงที่หรือถ้าเพ่ิมขึ้นก็เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย 
ส่วนสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทชุมชนจะค่อนข้างคงที่ 

ในส่วนของสถานีวิทยุ FM และ AM หลักนั้น มีแนวโน้มคงที่ในระยะยาว โดยสถานีหลัก AM มี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่สูง เช่น การปรับเปลี่ยนเป็นระบบ FM หรือ การเข้าสู่ระบบดิจิทัลใน
อนาคต ส่วนเทคโนโลยีอนาคต เช่น วิทยุดิจิทัลนั้น ได้รับความสนใจในผู้ประกอบการสถานีวิทยุหลัก และ
สถานีวิทยุสาธารณะมากกว่า 
 
4.4 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใชค้ลื่นความถี่วิทยุเพ่ือกิจการวิทยุโทรทัศน์ 

 
4.4.1 บทน า 
การรับชมรายการทางออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์หรือ TV มีมาเป็นเวลายาวนาน โดยเริ่มต้นใน

ระบบแอนะล็อก สัญญาณโทรทัศน์ในระบบเดิมต้องใช้ช่องสัญญาณที่กว้าง (6-8 MHz ต่อช่องโดยประมาณ) 
และความคมชัดยังจ ากัด  เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันนี้สามารถเพ่ิมคุณภาพของการรับชมและช่วงประหยัด
การใช้ช่องสัญญาณได้เป็นอย่างมาก  ความสามารถนี้อาศัยเทคนิคการบีบอัดข้อมูล (Data Compressing) 
และเทคนิคการมอดูเลตแบบดิจิทัล (Digital Modulation Technique) ที่มีประสิทธิภาพสูงและพ้ืนฐานส าคัญ 

ส าหรับในประเทศไทย ได้เริ่มท าการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากแบบแอนะล็อกมา
เป็นระบบดิจิทัล ตั้งแต่ปี 2557 และจะท าการยกเลิกระบบแอนะล็อกแบบเดิมทั้งหมดภายในปี 2561 โดยใน
การเริ่มออกอากาศมีการส่งสัญญาณทั้งหมด 5 มัลติเพล็กซ์และแต่ละมัลติเพล็กซ์มีรายละเอียดของช่องสถานี
ตามตารางที่ 4.14 และสรุปแผนผังการใช้งานมัลติเพล็กซ์ได้ดังแผนภาพที่ 4.23 

 
ตารางท่ี 4.14 จ านวนของมัลติเพล็กซ์และรายชื่อสถานีในตอนเริ่มออกอากาศระบบดิจิทัล 

Number ชื่อสถานี 

Mux#1 SD: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (2) 
HD: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค (11) 

Mux#2 SD: ช่องวัน (1) ทีเอ็นเอ็น 24 (16)ช่องเวิร์คพอยท์ (23) ทรูโฟร์ยู (24)  
HD: ช่องวัน 31 (31) ช่อง 7 HD (35) 

Mux#3 SD: สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (10) เอ็มคอต 14 (14) สปริงนิวส์ (19) วอยซ์ทีวี (21) 
HD: เอ็มคอตเอชดี (30) ไทยรัฐทีวี (32) 

Mux#4 SD: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (3) ช่อง 3 แฟมิลี (13) ช่อง 8 (27) ช่อง 3 เอสดี (28) 
HD: ช่อง 3 เอชดี (33) 

Mux#5 SD: นิวทีวี (18) ไบรต์ทีวี (20) เนชั่นทีวี (22) จีเอ็มเอ็ม 25 (25) สปริง 26 (26) โมโน 
29 (29) 
HD: อมรินทร์ทีวี (34) พีพีทีวี (36) 
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แผนภาพที่ 4.23 มัลติเพล็กซต์่าง ๆ ของประเทศไทย ตอนเริ่มเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล 

 
 

โดยสรุปแล้ว ในขณะเริ่มการออกอากาศ จะมีจ านวน MUX ขนาด 8 MHz ทั้งสิ้นรวม5 MUX ซึ่งจะ
จัดช่องสัญญาณย่อยใน MUX สองรูปแบบได้แก่ แบบ 6 SD + 2 HD หรือแบบ  3 SD + 3 HD โดยมี จ านวน
ช่องสัญญาณย่อยให้ใช้งานได้ทั้งหมดเท่ากับ 27 ช่องแบบ SD และ 11 แบบ HD   และมีการใช้งาน
ช่องสัญญาณขณะเริ่มต้น ดังนี้ 18 ช่องแบบ SD และ 10 แบบช่องแบบ HD    

 
4.4.2 สถานะภาพในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุโทรทัศน์ 
มีเหตุการณ์ส าคัญในปี 2562 ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการใช้ความถี่ดังนี้  
a) การเรียกคืนความถี่เพ่ือใช้งานในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่สากล 

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ลงราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 มีสาระส าคัญดังนี้ 

o ก าหนดความถี่วิทยุ 510-790 MHz 
o ก าหนดความกว้างแถบคลื่นความถ่ี 8 MHz ( 4 ช่อง HD หรือ 12 ช่อง SD โดยประมาณ) 
o ก าหนดหมายเลขช่องความถ่ีวิทยุ ตั้งแต่เลขที่ 26-60 
o ก าหนดการใช้ความถี่วิทยุ 698-790 MHz ตามแผนความถี่วิทยุนี้ สามารถใช้ได้จนกว่า การ

ปรับปรุงการใช้ความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( IMT) ตามเชิงอรรถ
ประเทศไทย (TP-4) ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีจะแล้วเสร็จ 

 ปรากฏการณ์นี้จะมีผลให้ 96 MHz หรือประมาณ 1/3 ของย่านความถ่ีเดิมส าหรับกิจการวิทยุโทรทัศน์
หายไป  
 

b) การโยกย้ายการใช้คลื่นความถ่ี ระบบ Trunked Radio และ การใช้คลื่นความถ่ีในกิจการเคลื่อนที่
ทางบกและกิจการประจ าที ่ออกจากย่านความถ่ี 450-470 MHz ภายในสิ้นปี 2563    

 ปรากฏการณ์นี้จะมีผลให้ มีสเปกตรัมส าหรับส าหรับกิจการวิทยุโทรทัศน์เพิ่มขึ้น 40 MHz  
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c) การยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาต จ านวน 7 ช่อง ได้แก่ NOW ช่อง 26, Spring News ช่อง 

19, Bright ช่อง 20, Voice ช่อง 21, อสมท ช่อง 14, 3SD ช่อง 28 และ 3-family ช่อง 13  ท าให้จ านวน
ช่องสัญญาณ ลดลงดังแสดงในแผนภาพที่ 4.24 

 
แผนภาพที่ 4.24 มัลติเพล็กซต์่าง ๆ ของประเทศไทย ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) 

 
 

ผลกระทบต่อการน าย่านความถี่ไปใช้งานกับ ท าให้มีการใช้งานจริงเหลือเพียง 10 ช่องสัญญาณ SD 
และ 10 ช่องสัญญาณ HD 

 
4.4.3 การวิเคราะห์การใช้ช่องสัญญาณในกิจการวิทยุโทรทัศน์  
การวิเคราะห์การใช้งานช่องสัญญาณอยู่บนสมมุติฐานตามฉากทัศน์ (scenario) รวม 2 กรณี ได้แก่ 

การวิเคราะห์ตามสภาวะในปัจจุบัน และการวิเคราะห์ในกรณีที่มีการเพ่ิมคุณภาพของสัญญาณจาก SD ไปเป็น 
HD   

ข้อมูลเบื้องต้น เป็นดังนี้ จ านวน MUX ที่มีในระบบเท่ากับ 5 MUX ซึ่งแต่ละ MUX สามารถรองรับ
ช่อง SD ได้เท่ากับ 12 ช่องใน 1 MUX หรือช่อง HD ได้ 4 ช่อง ดังนั้นช่องสัญญาณในระบบเมื่อเทียบเป็นช่อง 
SD จะมีทั้งหมด 60 ช่อง เพ่ือให้การคิดสามารถใช้ปริมาณเดียวกัน ช่องสัญญาณ HD จะถูกเทียบให้เท่ากับ 3 
ช่องสัญญาณ SD ดังนั้นหน่วยในการวิเคราะห์ จะให้อยู่ในหน่วยเทียบเคียงของจ านวนช่อง SD 

 

a) ฉากทัศน์ที่หนึ่ง (Scenario I) การวิเคราะห์ความเพียงพอกรณี MUX ลดลง  
ในฉากทัศน์นี้สมมุติให้ไม่มีความต้องการช่องสัญญาณเพ่ิม แต่มีการคืนใบอนุญาต 7 ช่อง SD ในปี พ.ศ. 

2562 (2019) และในปี พ.ศ. 2563 (2020) จะมีการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ โดยน าช่วงปลายของกิจกาจวิทยุ
โทรทัศน์ไปใช้กับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยยังไม่คิดถึงผลของการน าคลื่น 470-510 MHz มาใช้ สมมุติให้ 
จ านวน MUX หายไป 1 MUX ช่องสัญญาณถูกย้ายไปใน 4 MUX ที่เหลือ แล้วจึงท าการประมาณการใช้
ประโยชน์ 
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ผลการวิเคราะห์จะแสดงโดยเปอร์เซ็นการใช้ประโยชน์ (utilization) ในกรณีนี้ผลการวิเคราะห์แสดงใน
ตารางที่ 4.15 และการแสดงผลเพื่อเปรียบเทียบโดยกราฟ แสดงในแผนภาพที่ 4.25 

 

ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์การใช้ช่องสัญญาณในกิจการวิทยุโทรทัศน์รายปี  
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Equivalent #SD 
Available 

60 60 60 60 60 48 48 48 48 48 

# MUX 
Available 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

# SD in use 17 17 17 17 10 10 10 10 10 10 
# HD in use 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Equivalent 
#SD in use 

47 47 47 47 40 40 40 40 40 40 

#MUX needed 
(unrounded) 

3.9 3.9 3.9 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 

% Utilization 78.3 78.3 78.3 78.3 66.7 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 
 

แผนภาพที่ 4.25 การใช้ประโยชน์ MUX และช่องสัญญาณในกิจการวิทยุโทรทัศน์ รายปี 

 
จะเห็นได้ว่าภายหลังการคืนใบอนุญาต จะมีจ านวนช่องสัญญาณในสเกล SD เท่ากับ 40 ช่อง ซึ่ง

เทียบได้กับ 40/12 = 3.3 MUX คิดเป็น 83.3% ของช่องสัญญาณที่มีอยู่ หากต้องการเพ่ิมคุณภาพสัญญาณ
โดยเปลี่ยนเป็นช่อง HD ทั้งหมดจะไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการด าเนินการ 

 
b) ฉากทัศน์ที่สอง (Scenario II) การวิเคราะห์ศักยภาพในการปรับเป็นช่อง HD 
ในฉากทัศน์นี้เป็นการสมมติเพ่ือวิเคราะห์ต่อจากฉากทัศน์ที่หนึ่ง โดยก าหนดให้สามารถมี MUX ไว้

ได้ครบ 5 จากการได้รับการจัดสรรย่าน 470 -510 MHz จากกิจการอ่ืน แล้วไม่มีความต้องการช่องสัญญาณ
เพ่ิม จึงน าช่องที่เหลือมาปรับเพื่อให้เป็นช่อง HD ทั้งหมด 

จ านวน MUX จะลดลงชั่วคราวเหลือ 4 MUX เหมือนในฉากทัศน์ที่ 1 แล้วจะคืนมาในปี 2020 เป็น 
5 MUX หรือเทียบเท่ากับ 60 ช่องสัญญาณ SD ท าให้การใช้ประโยชน์ก่อนเมื่อปรับลดลงเหลือ 66.7% 
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หลังจากนั้นจะปรับ 10 ช่อง SD ให้เป็น HD แล้วการใช้ประโยชน์จะได้เท่ากับ 100% เต็ม ผลการวิเคราะห์
สรุปในตารางที่ 4.16 และแผนภาพที่ 4.26 

 
ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์การใช้ช่องสัญญาณในกิจการวิทยุโทรทัศน์รายปี  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Equivalent #SD 

Available 
60 60 60 60 60 48 60 60 60 60 

# SD in use 17 17 17 17 10 10 10 0 0 0 
# HD in use 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 
Equivalent 
#SD in use 

47 47 47 47 40 40 40 60 60 60 

#MUX needed 
(unrounded) 

3.9 3.9 3.9 3.9 3.3 3.3 3.3 5.0 5.0 5.0 

% Utilization 78.3 78.3 78.3 78.3 66.7 83.3 66.7 100.0 100.0 100.0 
 

แผนภาพที่ 4.26 การใช้ประโยชน์ MUX เมื่อมีการปรับไปเป็น HD ทัง้หมด แจงตามรายปี 

 
 
จากการวิเคราะห์พบว่าหากไม่มีการยื่นขอช่องสัญญาณเพ่ิมเติมแล้ว ช่องสัญญาณที่มีทั้งหมดสามารถ

ปรับเป็นให้เป็นช่องแบบ HD ได้อย่างเพียงพอ 
 

4.5 การค านวณเพื่อหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกิจการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 

ส าหรับการค านวณความต้องการใช้คลื่นส าหรับกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถแบ่ง
การใช้คลื่นความถี่ได้เป็น 3 ประเภทตามแผนภาพที่ 4.27 คือ คลื่นในช่วง HF/SSB ช่วง VHF และคลื่นที่ใช้
ส าหรับระบบดิจิทัล 
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แผนภาพที่ 4.27 แบบจ าลอง Bottom Up ส าหรับค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
ของกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
โดยสามารถเขียนสมการความต้องการใช้คลื่นความถีด่้วยเมตริกซ์ d(t) ได้ดังนี ้

 

d(t)= [

dHF(t)
dVHF(t)
dtrunked(t)

dBPPDR(t)

] 

 
 โดย 𝐝(t) สามารถหาได้จากการคูณปัจจัยเพ่ิม (gain) หรือ G(t) และปัจจัยลดทอน (loss) หรือ L(t) 
โดยเขียนสมการของความต้องการคลื่นแต่ละชนิดได้ดังนี้ 

 
dHF(t)=GHF(t)*LHF(t)*dHF(t-1)=G0(t)*L2(t)*dHF(t-1) 

 

 
dVHF(t)=GVHF(t)*LVHF(t)*dVHF(t-1)=G0(t)*L2(t)*dVHF(t-1) 

 

 
d𝐭𝐫𝐮𝐧𝐤𝐞𝐝(t) = G𝐭𝐫𝐮𝐧𝐤𝐞𝐝(t) ∗ L𝐭𝐫𝐮𝐧𝐤𝐞𝐝(t) ∗ d𝐭𝐫𝐮𝐧𝐤𝐞𝐝(t − 1)

 
                                            = G𝟎(t) ∗ G𝟐(t) ∗ G3(t) ∗ G𝟒(t) ∗ L𝟏(t) ∗ L𝟐(t) ∗ d𝐭𝐫𝐮𝐧𝐤𝐞𝐝(t − 1)

 
dBPPDR(t) = GBPPDR(t) ∗ LBPPDR(t) ∗ dBPPDR(t − 1) = G0(t)*G2(t)*G3(t)*G4(t) ∗ dBPPDR(t − 1) 

 
 โดยค่าปัจจัยเพ่ิมและปัจจัยลดทอนของกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะถูกก าหนดไว้ดัง
ตารางที่ 4.17 และ 4.18 ดังนี้ 

 
 

 adjustment  

Total Demand (bandwidth) 

Analog demand BPPDR demand 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณะภัย อ่ืนๆ 

Trunked demand 
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เศรษฐกิจการคลัง 

ตารางท่ี 4.17 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
ของกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉลี่ยต่อปี 

ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับความต้องการ 
ความถี่คลื่นกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ค่าน้ าหนักของ
ปัจจัยที่ให้โดย

เฉลี่ย 

ชนิดของความ
ต้องการคลื่นที่
ได้รับผลกระทบ 

การขยายตัวของการใช้งานโดยปกติ (ข้อมูลจากแบบสอบถาม) G0(t) =  1.1 ทุกกลุ่ม 
ประสิทธิภาพของระบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในการส่งข้อมูล เช่น TETRA2 L1(t) =  0.9 Trunked radio 
การเพิ่มการใช้งานมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

G1(t) =  1.02 BPPDR 

แนวโน้มการใช้เครือข่ายเชิงพาณิชย์มาใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัย
พิบัติ 

L2(t) =  0.96 
 

Analog, 
Trunked radio 

การเปลี่ยนแปลงของข้อก าหนด นโยบายด้านกิจการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

G2(t) =  1.05 Trunked radio, 
BPPDR 

การพัฒนาเครือข่าย PPDR และการลดต้นทุนการใช้บริการส าหรับ
เทคโนโลยีใหม่ 

G3(t) =  1.04 Trunked radio, 
BPPDR 

ราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบดิจิทัลที่ลดลง G4(t) =  1.05 Trunked radio, 
BPPDR 

 
ตารางท่ี 4.18 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 

ของกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแยกตามปี 
ค่าน้ าหนัก
ของปัจจัยที่
ให้โดยเฉลี่ย 

2019 2024 2029 2034 

L1(t) 0.95 0.942 0.948 0.94 
L2(t) 0.95 0.967 0.975 0.983 
G0(t) 1.10 1.10 1.05 1.02 
G1(t) 1.025 1.0242 1.0153 1.002 
G2(t) 1.05 1.042 1.04 1.031 
G3(t) 1.02 1.023 1.044 1.091 
G4(t) 1.05 1.052 1.049 1.035 

 
จากการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ได้ข้อมูลการเพ่ิมขึ้นของความ

ต้องการใช้คลื่นใน 5 ปีข้างหน้าของแต่ละความถีใ่กล้เคียงกัน ดังตารางที่ 4.19 
 

ตารางท่ี 4.19 ข้อมูลความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชนิดของการใช้คลื่น HF/SSB VHF Trunked radio 

เปอร์เซ็นต์ของความต้องการคลื่นในห้าปีข้างหน้าเทียบกับปัจจุบัน 142.8 % 143 % 140.9 % 
 

ในการค านวณหาความต้องการใช้คลื่นความถี่ที่แท้จริง จ าเป็นจะต้องพิจารณาความต้องการที่แท้จริง
ของกิจการในภาพรวม โดยเปอร์เซ็นต์ของความต้องการใช้คลื่นความถี่ที่เพ่ิมขึ้นที่ไม่สะท้อนการใช้งาน 
แบนด์วิดท์ที่แท้จริง เช่น ผู้ให้ข้อมูลบอกว่ามีการใช้งานมากขึ้น อาจไม่ได้หมายความถึงการใช้ช่องสัญญาณที่
มากขึ้น ดังนั้น เปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เพ่ิมขึ้นต้องถูกลดทอนด้วยค่าอัตราส่วนการใช้แบนด์วิดท์ที่เพ่ิมขึ้นจริง 
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เศรษฐกิจการคลัง 

ทั้งนี้ ในแต่ละกิจการค่าดังกล่าวนี้มีค่าไม่เท่ากัน สามารถสังเคราะห์ตัวเลขได้จากแบบสอบถาม เช่น ในกรณี
ของกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราส่วนการเพ่ิมแบนวิดท์จริงอยู่ที่ประมาณ 0.25 ของเปอร์เซ็นต์
ความต้องการที่เพ่ิมขึ้น เมื่อน ามาเขียนกราฟแสดงความต้องการและจ านวนช่องที่เพ่ิมขึ้น จะได้กราฟดัง
แผนภาพที่ 4.28 ถึงแผนภาพที่ 4.30 โดยแผนภาพที่ 4.28 และแผนภาพที่ 4.29 แกนแนวตั้งซ้ายมือ คือ 
เปอร์เซ็นต์ของความต้องการใช้คลื่นความถี่เมื่อเทียบกับปัจจุบัน และแผนภาพที่ 4.30 แกนแนวตั้งซ้ายมือ คือ 
จ านวนช่องการสื่อสาร 

 
แผนภาพที่ 4.28 ความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ส าหรับวิทยุสื่อสารแบบแอนะล็อกและดิจิทัล trunked radio 

 
 

แผนภาพที่ 4.29 ความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส าหรับระบบ Broadband PPDR 
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เศรษฐกิจการคลัง 

แผนภาพที่ 4.30 ความต้องการช่องความถี่ที่เพิ่มขึ้นของกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส าหรับวิทยุสื่อสารแบบแอนะล็อกและ trunked radio 

 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบไปด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ช่องสื่อสาร

แบบแอนะล็อกจะเพ่ิมข้ึนแต่ไมม่ากเมื่อเทียบกับช่องสื่อสารแบบ trunked ทั้งนี้เป็นเพราะการใช้งานของระบบ
วิทยุสื่อสารแบบแอนะล็อกเริ่มมีความอ่ิมตัวเมื่อเทียบกับระบบวิทยุแบบดิจิทัลที่ยังมีจ านวนผู้ใช้ที่น้อยกว่า 
ในขณะที่ช่องสื่อสารแบบดิจิทัลอาจมีประสิทธิภาพในการใช้แบนด์วิดท์มากกว่า แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทน
ระบบแอนะล็อกไดอั้นเนื่องมาจากลักษณะการใช้งานที่ยังมีความแตกต่างกันอยู่  
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

4.6 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้ความถี่วิทยุเพ่ือกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 
การค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถแบ่งได้เป็น 4 

ประเภทตามชนิดของการขนส่ง ได้แก่ 1) ทางถนน 2) ทางราง 3) ทางอากาศ และ 4) ทางเรือ โดยในแต่ละ
ประเภทนั้น มีการใช้คลื่นในลักษณะที่หลากหลายท าให้ยากแก่การค านวณ อีกทั้งคลื่นบางประเภทเป็นการใช้
เพ่ือเทคโนโลยีในอนาคตซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้เมื่อใด อย่างไรก็ตาม สามารถแบ่งการใช้งานของคลื่นความถี่
ออกเป็นช่องแอนะล็อกและช่องดิจิทัลได้ ทั้งนี้ สมการความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการขนส่งและ 
โลจิสติกส์สามารถสร้างโดยใช้แผนภูมิตามแผนภาพที่ 4.31 ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 4.31 แบบจ าลอง Bottom Up ส าหรับค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 

ของกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 โดยสามารถเขียนสมการของความต้องการใช้คลื่นความถี่เม่ือเทียบกับปัจจุบันได้ดังนี้ 
 

d(t)= [

drail(t)
droad(t)

daviation(t)
dmaritime(t)

] 

 
 โดย d(t) สามารถหาได้จากการคูณปัจจัยเพ่ิม (gain) หรือ G(t) และปัจจัยลดทอน (loss) หรือ L(t) ซ่ึง
สามารถเขียนสมการของความต้องการคลื่นแต่ละชนิดได้ดังนี้ 

 
drail(t) = Grail(t) ∗ Lrail(t) ∗ drail(t − 1) 

 
                      = G0(t) ∗ G3(t) ∗ L1(t) ∗ L2(t) ∗ drail(t − 1) 

 
daviation(t) = Gavaition(t) ∗ Laviation(t) ∗ daviation(t − 1) 

 
             = G0(t) ∗ G3(t) ∗ L1(t) ∗ L2(t) ∗ daviation(t − 1) 

  

Bandwidth 
ถนน 

 adjustment  

Total Demand (%) 

Bandwidth 
ราง 

Bandwidth 
เรือ 

Bandwidth 
อากาศ 
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เศรษฐกิจการคลัง 

dmaritime(t) = Gmaritime(t) ∗ Lmaritime(t) ∗ dmaritime(t − 1) 
 

                           = G0(t) ∗ G3(t) ∗ L1(t) ∗ L2(t) ∗ dmaritime(t − 1) 

 
droad(t) = Groad(t) ∗ Lroad(t) ∗ droad(t − 1) 

 
                                                          = G0(t) ∗ G1(t) ∗ G2(t) ∗ G3(t) ∗ G4(t) ∗ L1(t) ∗ L2(t) ∗ droad(t − 1) 

 
ตารางท่ี 4.20 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 

ของกิจการขนส่งและโลจิสติกส์โดยเฉลี่ยต่อปี 
ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับความต้องการ 

ความถี่คลื่นกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 

ค่าน้ าหนักของ
ปัจจัยที่ให้โดย

เฉลี่ย 

ชนิดของความ
ต้องการคลื่นที่
ได้รับผลกระทบ 

การขยายตัวของการใช้งานโดยปกติ (ข้อมูลจากแบบสอบถาม) G0(t) =  1.12 ทุกกิจการ 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆที่เกี่ยวกับระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ G1(t) =  1.02 ขนส่งทางบก 
ประสิทธิภาพของระบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในการส่งข้อมูล  L1(t) = 0.95  ทุกกิจการ 
ราคาของอุปกรณ์ในระบบดิจิทัลที่ลดลง L2(t) =  0.95 ทุกกิจการ 
การพัฒนาเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลระหว่างพาหนะ G2(t)

=  1.025 
ขนส่งทางบก 

การพัฒนาระบบบริหารการจราจรและการขนส่ง G3(t) =  1.02 ทุกกิจการ 
การพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ G4(t) =  1.01 ขนส่งทางบก 

 
ตารางท่ี 4.21 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 

ของกิจการขนส่งและโลจิสติกส์แยกตามปี 
ค่าน้ าหนัก
ของปัจจัยที่
ให้โดยเฉลี่ย 

2019 2024 2029 2034 

G0(t) 1.12 1.08 1.05 1.02 
G1(t) 1.02 1.023 1.025 1.035 
G2(t) 1.01 1.01 1.02 1.10 
G3(t) 1.05 1.10 1.12 1.15 
G4(t) 1.00 1.00 1.1 1.15 
L1(t) 0.97 0.95 0.87 0.87 
L2(t) 0.96 0.96 0.95 0.95 

 
จากค่าปัจจัยเพ่ิมและปัจจัยลดทอน จะสามารถสร้างกราฟความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการ

ขนส่งและโลจิสติกส์ได้ตามแผนภาพที่ 4.32 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4.32 ความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 
 
จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าการขนส่งทางรางมีความต้องการใช้คลื่นความถี่ที่มากขึ้นกว่าการขนส่ง

รูปแบบอ่ืน เนื่องจากมีแนวโน้มในการสร้างและขยายกิจการรถไฟในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีความ
ต้องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีมากขึ้นเนื่องจากการเข้ามาของระบบรถไฟแบบใหม่ ส่วนการขนส่งทางถนน 
แนวโน้มของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตมีความเป็นไปได้สูง และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นมี
ความต้องการคลื่นหลายรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการนี้เพิ่มสูงขึ้น 
 
4.7 การค านวณเพื่อหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกิจการสาธารณูปโภค 
และพลังงาน 
 

แผนภาพที่ 4.33 แบบจ าลอง Bottom Up ส าหรับค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
ของกิจการสาธารณูปโภคและพลังงาน 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

ในส่วนของกิจการสาธารณูปโภคและพลังงาน สามารถแบ่งความต้องการใช้คลื่นความถี่ออกเป็น  
1) กิจการไฟฟ้า 2) กิจการประปา และ 3) กิจการพลังงาน ตามแผนภาพประกอบที่ 4.33 โดยสามารถเขียน
สมการของความต้องการใช้คลื่นความถีเ่มื่อเทียบกับปัจจุบันได้ดังนี้ 

 

d(t) = [

delectricity(t)

dwater_supply(t)

denergy(t)

] 

 

 โดย d(t) มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ สามารถหาได้จากการคูณปัจจัยเพ่ิม (gain) หรือ G(t) และปัจจัย
ลดทอน (loss) หรือ L(t) ทั้งนี้ สามารถเขียนสมการของความต้องการใช้คลื่นความถีแ่ต่ละชนิดได้ดังนี้  
 

delectricity(t) = G0(t) ∗ G1(t) ∗ G2(t) ∗ G3(t) ∗ L1(t) ∗ L2(t) ∗ delectricity(t − 1) 
 

dwater_supply(t) = G0(t) ∗ G1(t) ∗ G2(t) ∗ L1(t) ∗ L2(t) ∗ dwater_supply(t − 1) 
 

denergy(t) = G0(t) ∗ L1(t) ∗ L2(t) ∗ denergy(t − 1) 
 

 โดยปัจจัยเพ่ิมและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ของ กิจการ
สาธารณูปโภคและพลังงาน ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 4.22 และตารางท่ี 4.23 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.22 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
ของกิจการสาธารณูปโภคและพลังงานโดยเฉลี่ยต่อปี 

ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับความต้องการ 
ความถี่คลื่นกิจการสาธารณูปโภคและพลังงาน 

ค่าน้ าหนักของ
ปัจจัยที่ให้โดย

เฉลี่ย 

ชนิดของความ
ต้องการคลื่นที่
ได้รับผลกระทบ 

การขยายตัวของการใช้งานโดยปกติ (ข้อมูลจากแบบสอบถาม) G0(t) = 1.1 ทุกชนิด 
การพัฒนาของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) G1(t) = 1.02  ไฟฟ้า 
การพัฒนาระบบของ smart meter G2(t) =  1.01 ไฟฟ้า 
การเพิ่มประสิทธิภาพทางดิจิทัลของระบบวิทยุสื่อสาร L1(t) =  0.90 ทุกชนิด 
ความต้องการใช้คลื่นในกิจการพิเศษต่างๆ G3(t) =  1.01 ไฟฟ้า 
การประยุกต์ใช้ระบบ NB-IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิต L2(t) =  0.98 ทุกชนิด 

 

ตารางท่ี 4.23 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
ของกิจการสาธารณูปโภคและพลังงานแยกตามปี 

ค่าน้ าหนัก
ของปัจจัยที่
ให้โดยเฉลี่ย 

2019 2024 2029 2034 

G0(t) 1.10 1.08 1.05 1.03 
G1(t) 1.02 1.015 1.01 1.0 
G2(t) 1.01 1.01 1.005 1.0 
G3(t) 1.01 1.01 1.012 1.014 
L1(t) 0.9 0.92 0.94 0.97 
L2(t) 0.97 0.98 0.98 1.00 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

 จากค่าปัจจัยเพ่ิมและปัจจัยลดทอนสามารถเขียนแผนภาพแสดงความต้องการใช้คลื่นความถี่ของ
กิจการสาธารณูปโภคส าหรับกิจการไฟฟ้าและพลังงานได้ดังแผนภาพที่ 4.34 (แนวโน้มความต้องการใช้คลื่น
ความถีข่องกิจการประปามีค่อนข้างคงที ่จึงไม่น าใส่ในแผนภาพ) 
 

แผนภาพที่ 4.34 ความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการไฟฟา้และพลังงาน 

 
 
 ถ้าก าหนดให้ UHFelectricity(t), UHFwatersupply

(t), UHFenergy(t) คือจ านวนช่อง UHF ที่แต่ละภาคส่วน
ใช้ จะได้ว่า จ านวนช่อง UHF รวม คือ  
 

UHFtotal(t) =  UHFelectricity(t) ∗ delectricity(t) + UHFwatersupply
(t) ∗ dwatersupply

(t) + UHFenergy(t)

∗ denergy(t) + UHFother(t) ∗ dother(t) 

 
 ในท านองเดียวกัน ความถี่คลื่นชนิดอ่ืนก็สามารถค านวณได้เช่นเดียวกัน และสามารถเขียนเป็นสมการ
เมตริกซ์แยกได้ดังนี ้
 

[
 
 
 
UHFtotal(t)

HFtotal(t)

SHFtotal(t)

VHFtotal(t)]
 
 
 

=

[
 
 
 
 
UHFelectricity(t) UHFwater_supply(t) UHFenergy(t) UHFother(t)

HFelectricity(t) HFwater_supply(t) HFenergy(t) HFother(t)

SHFelectricity(t) SHFwater_supply(t) SHFenergy(t) SHFother(t)

VHFelectricity(t) VHFwater_supply(t) VHFenergy(t) VHFother(t)]
 
 
 
 

[
 
 
 
 

delectricity(t)

dwater_supply(t)

denergy(t)

dother(t) ]
 
 
 
 

 

 
 จากสมการเมตริกซ์ข้างต้น เราสามารถหาค่าของความต้องการคลื่นความถี่ชนิดต่าง ๆ ของแต่ละภาค
ส่วนได้ เช่น  
 

[
 
 
 
 
UHFelectricity(t)

HFelectricity(t)

SHFelectricity(t)

VHFelectricity(t)]
 
 
 
 

  หรือ  

[
 
 
 
 
UHFenergy(t)

HFenergy(t)

SHFenergy(t)

VHFenergy(t)]
 
 
 
 

 ซึ่งสามารถน าไปสร้างแผนภาพแสดงจ านวนช่องในอนาคตได้ 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ความต้องการคลื่นความถีท่ี่เพ่ิมข้ึนในส่วนของกิจการไฟฟ้าและกิจการ
พลังงานอยู่ที่ 147.5 % และ 125.3% ใน 5 ปีข้างหน้าเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ส่วนกิจการประปานั้นมีความ
ต้องการคลื่นความถี่ค่อนข้างคงที่และมีแนวโน้มสามารถทดแทนการใช้คลื่นบางส่วนด้วยระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ เทคโนโลยี internet of thing (IoT) ได้ เมื่อท าการปรับค่าต่าง ๆ จากแบบสอบถาม
แล้ว สามารถค านวณค่าความต้องการช่องความถี่ที่เพ่ิมขึ้นของกลุ่มตัวอย่างได้  โดยเมื่อท าการปรับค่า 
adjustment เช่น อัตราการเพ่ิมแบนด์วิดท์จริงของกิจการไฟฟ้าอยู่ที่ 1/3 ของกิจการพลังงานอยู่ที่ 1/2 จะ
สามารถเขียนกราฟความตอ้งการช่องสัญญาณได้ตามแผนภาพที่ 4.35 และแผนภาพที่ 4.36 

 
แผนภาพที่ 4.35 ความต้องการช่องความถี่ของกิจการไฟฟ้าในอนาคต 

 
 

แผนภาพที่ 4.36 ความต้องการช่องความถี่ของกิจการพลังงานในอนาคต 
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 ในกรณีของกิจการไฟฟ้านั้น มีความต้องการคลื่นความถีเ่พ่ิมข้ึน เนื่องจากการตั้งโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า
เพ่ิมขึ้นตามความต้องการไฟฟ้าที่สูงขึ้น เช่น โรงผลิตกระแสไฟฟ้าร่วม (co-generation) เป็นต้น ในอนาคต
อาจมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเพ่ิมขึ้น ซึ่งก็อาจท าให้ความต้องการใช้คลื่นความถีห่รือช่องความถีเ่พ่ิมขึ้น ส่วนกรณีของ
กิจการพลังงานก็มีความต้องการเพ่ิมขึ้นเช่นกัน เพราะโรงผลิตกระแสไฟฟ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการพลังงาน
อย่างมาก โดยเฉพาะประเทศไทยมีการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้ามาก 
 

4.8 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพ่ือกิจการประจ าที่ 
 

กิจการประจ าที่มีช่วงความถี่ที่หลากหลาย จากการตรวจสอบข้อมูลจากแบบสอบถามและ 
การสัมภาษณ์ กิจการประจ าที่มีความต้องการใช้คลื่นความถี่มากขึ้นแต่เป็นการใช้แบบเสริมการใช้งานกับ
ระบบหลัก ท าให้อัตราการเพ่ิมแบนด์วิทที่แท้จริงค่อนข้างต่ า ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ระบบ 5G ก าลังจะเริ่มให้บริการ คลื่นความถี่จากกิจการประจ าที่จะมีส่วนช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การส่งผ่านข้อมูลของระบบ 5G มาก ท าให้กิจการประจ าที่มีแนวโน้มการใช้งานที่เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย โดยความ
ต้องการคลื่นความถ่ีวิทยุเพ่ือกิจการประจ าที่หาได้ดังนี้ 

 
dfixed_link(t) = Gfixed link(t) ∗ Lfixed link(t) ∗ dfixed_link(t − 1) 

 
 โดย dfixed_link(t) มีหน่วยเป็นเปอร์ เซ็นต์  สามารถหาได้จากการคูณปัจจัยเ พ่ิม  (gain) หรือ 
Gfixed link(t) และปัจจัยลดทอน (loss) หรือ Lfixed link(t)  
 
 โดยที่ปัจจัยเพ่ิมและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการประจ าที่
ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 4.24 และตารางที่ 4.25 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.24 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
ของกิจการประจ าที่โดยเฉลี่ยต่อปี 

ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับความต้องการ 
ความถี่คลื่นกิจการประจ าที ่

ค่าน้ าหนักของ
ปัจจัยที่ให้โดย

เฉลี่ย 
การขยายตัวของการใช้งานโดยปกติ (ข้อมูลจากแบบสอบถาม) G0(t) = 1.05 

การเปลี่ยนจากการใช้คลื่นไมโครเวฟมาเป็นโครงข่ายใยแก้วน าแสง L1(t) = 0.96  

การเพิ่มขึ้นของสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Stations) G1(t) =  1.02 
การเปลี่ยนไปใช้ย่านคลื่นความถี่ที่สูงขึ้น (Higher-Frequency Link) G2(t) =  1.05 
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เศรษฐกิจการคลัง 

ตารางท่ี 4.25 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
ของกิจการประจ าที่แยกตามปี 

ค่าน้ าหนัก
ของปัจจัยที่
ให้โดยเฉลี่ย 

2019 2024 2029 2034 

G0(t) 1.10 1.06 1.04 1.04 
L1(t) 0.98 0.970 0.958 0.950 
G1(t) 1.02 1.04 1.045 1.05 
G2(t) 1.02 1.04 1.06 1.1 

 
 จากการที่แนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการประจ าที่จะมีความแตกต่างระหว่างช่วงคลื่น
ความถี่ เมื่อแบ่งช่วงความถี่ออกเป็น 2 ช่วงความถี่ คือ ช่วงต่ ากว่า 15 GHz และ ช่วงความถี่สูงกว่า 15 GHz 
จากค่าปัจจัยเพ่ิมและปัจจัยลดทอนสามารถเขียนแผนภาพความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับความถี่ช่วงต่ า
กว่า 15GHz ได้ดังแผนภาพที่ 4-37 และสามารถเขียนแผนภาพความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับความถี่ช่วง
สูงกว่า 15GHz ได้ดังแผนภาพที่ 4-38 

แผนภาพที่ 4-37 ความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการประจ าที่ส าหรับความถี่ช่วงต่ ากว่า 15 GHz 

 
 

แผนภาพที่ 4.38 ความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการประจ าที่ส าหรับความถี่ช่วงสูงกว่า 15 GHz 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

จากการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการประจ าที่ จะเห็นว่าช่วงความถี่ที่ต่ ากว่า 15 
GHz จะมีค่าลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากความต้องการบิทเรทที่สูงขึ้นของภาคธุรกิจ ท าให้คลื่นช่วงความถี่บริเวณ
นี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ในระยะยาว ส่วนช่วงคลื่นความถี่สูงนั้นสามารถส่งผ่านข้อมูล
ความเร็วสูงได้ ซึ่งยังสามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจเครือข่าย IMT ในด้านความเร็วได ้

 
4.9 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุส าหรับกิจการเพ่ือความมั่นคงของรัฐ 
 

ในกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความมั่นคงของรัฐ  ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ ใช้สามกลุ่ม ใหญ่ คือ  
1) กองทัพไทย 2) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 3) กรมการปกครอง โดยทั้งสามหน่วยงานนั้นมีการใช้บริการวิทยุ
สื่อสารทั้งหมดสามลักษณะใหญ่ คือ 1) analog radio 2) trunked radio และ 3) broadband PPDR (Public 
safety LTE) ตามแผนภาพที่ 4.39 

 
แผนภาพที่ 4.39 แบบจ าลอง Bottom Up ส าหรับค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 

ของกิจการเพื่อความม่ันคงของรัฐ 

 
 
ก าหนดให้ปริมาณการใช้งานคลื่นความถี่ของทั้งสามระบบจากทั้งสามหน่วยงาน ณ เวลา t มี

รายละเอียดดังนี้ 
1) กองทัพไทย คือ darmy.trunked radio(t),  darmy,analog(t) และ darmy,BPPDR(t) 
2) กรมการปกครอง คือdprovincial,trunked radio(t), dprovincial,analog(t)  และ dprovincial,BPPDR(t) 
3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ คือ dpolice,trunked radio(t) dpolice,analog(t),  และ dpolice,BPPDR(t) 

  

กองทัพไทย 

 adjustment  

Total Demand 

trunked radio 

(TETRA1,2) BPPDR analog 

ส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาต ิ กรมการปกครอง 
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เศรษฐกิจการคลัง 

โดยสามารถเขียนสมการของความต้องการใช้คลื่นความถี่เม่ือเทียบกับปัจจุบันได้ดังนี้  
 

𝐝army(t) = [

danalog(t)

dtrunked radio(t)

dBPPDR(t)

]

 

𝐝provincial(t) = [

danalog(t)

dtrunked radio(t)

dBPPDR(t)

]

 

𝐝police(t) = [

danalog(t)

dtrunked radio(t)

dBPPDR(t)

]

 
 โดย 𝐝(t) สามารถหาได้จากการคูณปัจจัยเพ่ิม (gain) หรือ G(t) และปัจจัยลดทอน (loss) หรือ L(t) 
ทั้งนี้ เนื่องจากการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติและกรมการปกครองจะ
ถูกค านวณอยู่ในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่กิจการเพ่ือความมั่นคงของรัฐด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความทับซ้อนในการค านวณ 
ในกรณีของส านักงานต ารวจแห่งชาติจะท าการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ทั้งหมดในกิจการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ส่วนกรมการปกครองจะท าการค านวณความ
ต้องการใช้คลื่นความถี่ทั้งหมดในกิจการวิทยุสื่อสารในส่วนของภาครัฐ ดังนั้น ในการค านวณหาความต้องการ
ใช้คลื่นความถี่ในกิจการเพ่ือความมั่นคงรัฐจะท าการค านวณเฉพาะความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกองทัพไทย 
โดยใช้สมการดังต่อไปนี้ 

 
darmy,analog(t) = Garmy,analog(t) ∗ Larmy,analog(t) ∗ darmy,analog(t − 1) 

 
=G0(t)*L2(t)*darmy, analog(t-1) 

 
d𝐚𝐫𝐦𝐲,trunked radio(t) = G𝐚𝐫𝐦𝐲,trunked radio(t) ∗ L𝐚𝐫𝐦𝐲,trunked radio(t) ∗ d𝐚𝐫𝐦𝐲,trunked radio(t − 1)

 
                                                 = G0(t)*G2(t)*G3(t)*L1(t)*L2(t)*darmy,trunked radio(t − 1) 

 
darmy,BPPDR(t) = Garmy,BPPDR(t) ∗ Larmy,BPPDR(t) ∗ darmy,BPPDR(t − 1) 

 
                 = G0(t)*G1(t)*G2(t)*G3(t) ∗ darmy,BPPDR(t − 1) 

 
 โดยที่ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการเพ่ือความ
มั่นคงของรัฐถูกแสดงไว้ในตารางที่ 4.26 และตารางที่ 4.27 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.26 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
ของกิจการเพื่อความม่ันคงของรัฐโดยเฉลี่ยต่อปี 

ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับความต้องการ 
ความถี่คลื่นกิจการเพื่อความมั่นคงของรัฐ 

ค่าน้ าหนักของ
ปัจจัยที่ให้โดย

เฉลี่ย 

ชนิดของความ
ต้องการคลื่นที่
ได้รับผลกระทบ 

การขยายตัวของการใช้งานโดยปกติ (ข้อมูลจากแบบสอบถาม) G0(t) =  1.12 ทุกกิจการ 
ประสิทธิภาพของระบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในการส่งข้อมูล เช่น TETRA2 L1(t) =  0.95 trunked radio 
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ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับความต้องการ 
ความถี่คลื่นกิจการเพื่อความมั่นคงของรัฐ 

ค่าน้ าหนักของ
ปัจจัยที่ให้โดย

เฉลี่ย 

ชนิดของความ
ต้องการคลื่นที่
ได้รับผลกระทบ 

การเพิ่มการใช้งานมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนภารกิจ G1(t) =  1.05 BPPDR 
แนวโน้มการใช้เครือข่ายเชิงพาณิชย์มาใช้ L2(t) =  0.98 Analog, 

trunked radio 
การพัฒนาเครือข่าย PPDR และการลดต้นทุนการใช้บริการส าหรับ
เทคโนโลยีใหม่ 

G2(t) =  1.02 trunked radio, 
BPPDR 

ราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบดิจิทัลที่ลดลง G3(t) =  1.02 trunked radio, 
BPPDR 

 
ตารางท่ี 4.27 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 

กิจการเพื่อความม่ันคงของรัฐแยกตามปี 
ค่าน้ าหนัก
ของปัจจัยที่
ให้โดยเฉลี่ย 

2019 2024 2029 2034 

L1(t) 0.95 0.97 0.98 0.99 
G0(t) 1.15 1.13 1.12 1.1 
L2(t) 0.98 0.985 0.986 1.00 
G2(t) 1.02 1.01 1.008 1.00 
G3(t) 1.01 1.022 1.023 1.03 

 
จากการค านวณโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม เราสามารถรวมความต้องการคลื่นของกองทัพ

ไทยทั้งหมดไว้ด้วยกันได้ โดยจากการค านวณข้อมูลของกองทัพในแบบสอบถาม จะได้ค่าความต้องการใช้คลื่น
ความถีใ่นอีก 5 ปีข้างหน้าเมื่อเทียบกับความต้องการในปัจจุบันเท่ากับ 170% หรือเพ่ิมข้ึน 70% จากปีปัจจุบัน 
ทั้งนี้ สามารถเขียนกราฟความต้องการใช้คลื่นความถ่ีของกองทัพไทยได้ดังแผนภาพที่ 4.40 โดยแนวตั้งขวามือ 
คือ ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ความต้องการในอนาคตเทียบกับปัจจุบัน และแนวตั้งขวามือ คือ จ านวนช่องสัญญาณที่
ต้องการในอนาคต 

 

แผนภาพที่ 4.40 ความต้องการใช้คลื่นความถีแ่ละจ านวนช่องท่ีต้องการของกองทัพไทย 
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4.10 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพ่ือกิจการวิทยุสื่อสาร 
 

กิจการวิทยุสื่อสารสามารถแบ่งตามลักษณะผู้ใช้งานคลื่นความถี่ออกเป็น 1) ภาครัฐ (หน่วยงานหลักที่
ใช้วิทยุสื่อสารในส่วนของภาครัฐคือ กรมการปกครอง) และ 2) ภาคประชาชน ตามแผนภาพที่ 4.41 

 
แผนภาพที่ 4.41 แบบจ าลอง Bottom Up ส าหรับค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 

ของกิจการวิทยุส่ือสาร 
 

 
 

โดยสามารถเขียนสมการของความต้องการใช้คลื่นความถี่เม่ือเทียบกับปัจจุบันได้ดังนี้ 
 
d(t)= [

dgovernment(t)

dcb(t)
] 

 
โดย d(t) สามารถหาได้จากการคูณปัจจัยเพ่ิม (gain) หรือ G(t) และปัจจัยลดทอน (loss) หรือ L(t) 

ซึ่งเมื่อแทนค่าดังกล่าวลงในสมการ d(t) จะได้สมการของความต้องการใช้คลื่นความถี่ของภาครัฐและ 
ภาคประชาชนได้ดังนี้  

 
dgovernment(t) = Ggovernment(t) ∗ Lgovernment(t) ∗ dgovernment(t − 1) 

 
= Ggovernment(t)*G1(t)*L1(t)*L2(t)*dgovernment(t − 1) 

 
d𝐜𝐛(t) = G𝐜𝐛(t) ∗ L𝐜𝐛(t) ∗ d𝐜𝐛(t − 1)

 
                                            = G𝐜𝐛(t) ∗ G1(t) ∗ L𝟏(t) ∗ L𝟐(t) ∗ dcb(t − 1)

 
 โดยที่ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการสื่อสาร
ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 4.28 และตารางที่ 4.29 ดังนี้  

ภาครัฐ 

adjustment  

Total Demand (%) 

ภาคประชาชน 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

ตารางท่ี 4.28 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
ของกิจการวิทยุส่ือสารโดยเฉลี่ยต่อปี 

ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับความต้องการ 
ความถี่คลื่นกิจการวิทยุสื่อสาร 

ค่าน้ าหนักของ
ปัจจัยที่ให้โดย

เฉลี่ย 

ชนิดของความ
ต้องการคลื่นที่
ได้รับผลกระทบ 

การขยายตัวของการใช้งานโดยปกติ (ข้อมูลจากแบบสอบถาม) G0(t) =  1.05 ทุกภาคส่วน 
ประสิทธิภาพของระบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในการส่งข้อมูล เช่น TETRA2 L1(t) =  0.95 ทุกภาคส่วน 
แนวโน้มการใช้เครือข่ายเชิงพาณิชย์เพื่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ L2(t) =  0.95 ทุกภาคส่วน 
ราคาอุปกรณ์ที่ใช้ลดลง G1(t) =  1.05 ทุกภาคส่วน 

 
ตารางท่ี 4.29 ปัจจัยเพิ่มและปัจจัยลดทอนที่ใช้ในการค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 

ของกิจการวิทยุส่ือสารแยกตามปี 
ค่าน้ าหนักของ
ปัจจัยที่ให้โดย

เฉลี่ย 
2019 2024 2029 2034 

L1(t) 0.95 0.941 0.932 0.929 
Gcb(t) 1.012 1.01 1.004 1.0003 

Ggovernment(t) 1.08 1.066 1.029 1.00 
L2(t) 0.96 0.96 0.93 0.93 
G1(t) 1.05 1.036 1.027 1.02 

 
เมื่อท าการเขียนกราฟความต้องการใช้คลื่นความถี่ของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน จะได้ความ

ต้องการใช้คลื่นความถี่ดังแผนภาพที่ 4.42 โดยในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าความต้องการใช้คลื่นความถี่ของภาค
ประชาชนจะเพ่ิมขึ้น 6 % ส่วนภาครัฐจะมีความต้องการใช้คลื่นความถี่เพ่ิมขึ้น 46% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ปัจจุบัน 

 
แผนภาพที่ 4.42 ความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการวิทยุส่ือสาร 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

วิทยุสื่อสารภาคประชาชนมีความต้องการที่เพ่ิมขึ้น แต่ไม่มากนัก อันเนื่องมาจากการเข้ามาของผู้ใช้
รายใหม่มีน้อย ผู้ใช้รายเดิมยังคงมีความต้องการใช้งานที่เพ่ิมขึ้น แต่บทบาทของการติดต่อสื่อสารด้วย
อินเตอร์เน็ตอาจเป็นตัวหยุดการเพ่ิมขึ้นของผู้ใช้งานวิทยุสื่อสารภาคประชาชน ในขณะที่วิทยุสื่อสารภาครัฐมี
ความต้องการใช้งานที่เพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเขตชุมชนเมืองทั่วประเทศในปัจจุบัน 

 
4.11 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพ่ือกิจการอุตุนิยมวิทยา 

 
ในกิจการ อุตุนิ ยมวิทยา แบ่ งการใช้คลื่ น เป็นช่ วง ได้ ออกเป็น  4  ช่ ว ง  ได้ แก่  1)  S-band  

2) C- band 3) X-band และ 4) below L-band ดังแผนภาพที่ 4.43 
 

แผนภาพที่ 4.43 แบบจ าลอง Bottom Up ส าหรับค านวณความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
ของกิจการอุตุนิยมวิทยา 

 

 
โดยสามารถเขียนสมการของความต้องการใช้คลื่นความถี่เม่ือเทียบกับปัจจุบันได้ดังนี้ 
 

d(t) =

[
 
 
 

dS−band(t)

dC−band(t)

dX−band(t)
dbelow_L_band(t)]

 
 
 
 

 
 โดย d(t) สามารถหาได้จากการคูณปัจจัยเพ่ิม (gain) หรือ G(t) และปัจจัยลดทอน (loss) หรือ L(t) 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกิจการอุตุนิยมวิทยามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อย ท าให้ค่าน้ าหนัก gain และ loss ของ
กิจการอุตุนิยมวิทยานั้น สามารถใช้ค่า G0(t) โดยตรงได้ ซ่ึงค่าดังกล่าวเป็นค่าที่แสดงถึงอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ความต้องการใช้คลื่นความถี่ที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยตรง และปรับเพ่ิมลดเล็กน้อยหลังจากการท าประชุม
กลุ่มย่อย ทั้งนี้ เมื่อท าการพล็อตกราฟจากสมการความต้องการใช้คลื่นความถี่ จะได้ความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ของกิจการอุตุนิยมวิทยาตามแผนภาพที่ 4.44 ดังนี้  

S-band 

 adjustment  

Total Demand (%) 

C-band X-band อ่ืนๆ  
(L-band,  

VHF/FM, UHF) 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

แผนภาพที่ 4.44 ความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการอุตุนิยมวิทยา 

 
 
จากแผนภาพที่ 4.44 พบว่าความต้องการใช้คลื่นความถี่ในช่วงต่ ากว่า L-band จะมีค่าเพ่ิมขึ้นตาม 

ความต้องการใช้งาน และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เทคโนโลยีใหม่ เช่น DVB-S (11-12 GHz) จะเพ่ิมขึ้นอย่าง
มากเช่นกัน แต่เนื่องจากคลื่นความถี่ดังกล่าวจะใช้คลื่นความถี่ของกิจการดาวเทียม จึงไม่จ าเป็นต้องแสดง
ความต้องการใช้คลื่นความถีใ่นแผนภาพที่ 4.44 

 
4.12 การค านวณเพ่ือหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพ่ือกิจการดาราศาสตร์วิทยุ 
 

ในกิจการดาราศาสตร์นั้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะได้มีการเปิดใช้จานรับคลื่นวิทยุที่มีขนาด 
40 เมตร และ 13 เมตร ตามล าดับ โดยจะเริ่มมีการรับสัญญาณคลื่นวิทยุได้ในช่วงตั้งแต่ 2 ถึง 100 GHz 
โดยเฉพาะในช่วงคลื่นความถี่ 2 ถึง 40 GHz นั้น มีการใช้งานที่ส าคัญหลายด้าน แต่ขณะเดียวกันก็อาจทับซ้อน
กับการใช้การในกิจการโทรคมนาคมด้านอ่ืน เช่น กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อาจใช้คลื่นความถี่ที่สูงมากเช่นกัน 
แต่ กิจการดาราศาสตร์นั้นความถี่คลื่นวิทยุที่รับได้เป็นตัวก าหนดข้อมูลของแร่ธาตุในอวกาศ ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ สามารถเขียนสมการของความต้องการใช้คลื่นความถ่ีเมื่อเทียบกับปัจจุบันของกิจการดารา
ศาสตร์วิทยุได้ดังนี ้
 

d(t)= [
d2-40GHz(t)

d40-100GHz(t)
]  

 

โดยที่  d2−40GHz(t) = G2−40(t)d2−40GHz(t − 1) 
 

และ  d40−100GHz(t) = G40−100(t)d40−100GHz(t − 1) 
 
โดย G2−40(t) และ G40−100(t) นั้นได้จากการสัมภาษณ์ โดยสามารถสร้างกราฟความต้องการใช้คลื่น

ความถี่ของกิจการดาราศาสตร์วิทยุจากข้อมูลการสัมภาษณ์ได้ดังแผนภาพที่ 4.45 ดังนี้ 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

แผนภาพที่ 4.45 ความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการดาราศาสตร์วิทยุ 

 
 
ส าหรับคลื่นความถี่วิทยุช่วงต่ าของกิจการดาราศาสตร์วิทยุมีความต้องการใช้งานที่สูงกว่าคลื่นความถ่ี

ช่วงสูงเพราะมีการรับสัญญาณคลื่นของมวลสารส าคัญหลายชนิด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่า 
ทั้งในเรื่องของการออกแบบอุปกรณ์และเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณ ซึ่งทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ต้องการค้นคว้าและวิจัยเพื่อน าไปต่อยอดในอุตสาหกรรมชั้นสูงต่อไป 

 
4.13 การค านวณเพื่อหาความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพ่ือกิจการอื่น ๆ 
 

Internet of Things หรือ IoT เป็นการสื่อสารข้อมูลที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด 
ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และวัตถุต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน เป็นผลให้ระบบต่าง ๆ สามารถติดต่อสื่อสาร และท างานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ จัดเป็นการสื่อสารที่
ให้ศักยภาพในการสื่อสารสูงสุด เพราะไม่เพียงแต่เป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ (Human to 
Human: H2H) แต่ยังเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกลกับเครื่องจักร (Machine to Machine: 
M2M) โดยปราศจากมนุษย์เป็นผู้ควบคุม เพ่ือการเข้าถึงข้อมูล การควบคุมอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับอุปกรณ์ รวมถึงเซ็นเซอร์ และสมาร์ทแท็ก (Smart 
tag) เป็นต้น 

ปัจจุบันเทคโนโลยีของ IoT มีการแบ่งกลุ่มของการเชื่อมต่อและเครือข่ายไร้สาย IoT อาจจะแบ่งได้
ตามระยะทาง อัตราข้อมูล หรือแบ่งตามมาตรฐาน ส าหรับการแบ่งกลุ่มตามระยะทางการใช้งานสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ ระยะใกล้ (Short-range) ระยะกลาง (Mid-range) และระยะไกล (Long-range) โดยแต่ละ
โปรโตคอล ถูกออกแบบแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน และเนื่องจากในแต่ละกลุ่มมีโปรโตคอลหลากหลาย 
จึงจ าเป็นต้องเลือกโปรโตคอลที่ส าคัญและมีบทบาทต่อ IoT ในปัจจุบันและอนาคต ส าหรับเทคโนโลยีแบบไร้
สายที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่ระบบ อินเทอร์เน็ต สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่มคือ 
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

1) เทคโนโลยีไร้สายแบบระยะใกล้ (Short-Range Devices หรือ Short-range communication) 
เป็นรูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระยะสั้นมากโดยใช้ก าลังส่งต่ ามาก เหมาะส าหรับการสื่อสารในพ้ืนที่
ครอบคลุมขนาดเล็กซึ่งอยู่ในลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Peer-to-peer) หรือการเชื่อมต่อแบบ
โครงข่ายก็ได้ ในกลุ่มของการสื่อสารระยะใกล้จะอยู่ในกลุ่มของ WPAN เป็นหลักและอาจรวมกลุ่มของ RFID 
และ NFC เข้าไปด้วย โดยเทคโนโลยี WPAN ที่ส าคัญคือ 6LoWPAN, Zigbee และ BLE (Bluetooth Low 
Energy) เป็นการพัฒนาบลูทูธส าหรับ IoT โดยเฉพาะ โดยทั้ง 3 โปรโตคอลออกแบบตาม IEEE 802.15.4 โดย 
BLE จะมีการเชื่อมต่อแบบ Star เท่านั้น ส่วน Zigbee และ 6LoWPAN สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง แบบ Mesh 
และ Star โดยระยะใช้งานไม่ เกิน  10 เมตร นอกจากนี้ยังมี  Z-Wave, Wireless HART, Thread และ 
EnOcean อยุ่ในกลุ่มนี้ โดยความถี่ที่ใช้ทั้งหมด คือ 2.4 GHz ยกเว้น Z-Wave และ EnOcean ที่ใช้ความถี่ 
Sub- 1 GHz [3] 

2) เทคโนโลยีไร้สายแบบกลุ่มเทคโนโลยีระยะกลาง เป็นกลุ่มพัฒนามาตรฐาน IEEE 802.11 หรือรู้จัก
กันในชื่อของ WLAN หรือ WiFi มีบทบาทส าคัญในช่วงการสื่อสารระยะกลางโดยเฉพาะในตัวอาคารที่ใช้งาน
ย่านความถี่ ISM (Industrial, Scientific and Medical) เป็นช่วงความถี่ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต (Unlicensed) 
ในสองแถบคือ Mi2.4 GHz และ 5 GHz ยกเว้น 802.11af ใช้ความถี่ย่านโทรทัศน์ที่ไม่ได้ใช้งาน (TV white 
space) 802.11y ( Light licensed) และท่ีก าลังพัฒนาอยู่คือ 802.11ah (HaLow) ซึ่งจะใช้ความถ่ี 900 MHz 
โดยเริ่มตั้งแต ่802.11n/ac เริ่มมมีการน าเทคนิค MIMO (Multi-input multi- output) มาช่วยท าให้อัตราเร็ว
ข้อมูลส่งขึน้ แต่ข้อจ ากัดของ WiFi นอกจากพ้ืนทีค่รอบคลุมไม่มากแล้ว การใช้งานแบบเคลื่อนที่ก็เป็นจุดด้อยที่
ส าคัญมากของระบบนี้ 

3) เทคโนโลยีไร้สายแบบระยะไกล (Long-range หรือ Wide area communication) เป็นส่วนที่
ส าคัญมากเพราะเป็นหนึ่งใน คุณสมบัติที่ต้องการของ IoT คือ การใช้พลังงานที่ต่ าแต่สามารถส่งข้อมูลได้
ระยะทางที่ไกลหรือครอบคลุมพ้ืนที่ได้กว้าง ซึ่งเทคโนโลยี ดังกล่าว คือ  LPWAN (Low Power Wide Area 
Network) โดยเฉพาะการใช้งานของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ 
ความชื้น ปริมาณน้ า คุณภาพอากาศ แร่ธรรมชาติ รวมทั้ง งานทางด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ เทคโนโลยี 
LPWAN จึงถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่พัฒนาจากโครงข่าย
โทรศัพท์เดิม คือพัฒนาต่อจาก 3G/4G และ LTE ซึ่งจะใช้ความถ่ีในช่วงเดียวกันและต้องมีใบอนุญาต เช่น NB-
IoT, LTE-MTC และอีกกลุ่มที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ความถี่ต่ ากว่า 1 GHz บางทีเรียกว่า Sub-
1 GHz โดยจะใช้ความถี่ที่เป็นแบบไม่ต้องมีใบอนุญาต เช่น LoRa, Sigfox และ Weightless หรือสามารถแบ่ง
ตามเทคนิคท่ีใช้ก็จะได้เป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ใช้เทคนิคแบนวิดท์ที่แคบมาก ๆ (Ultra Narrowband) เพ่ือเพ่ิม
ค่าอัตราส่วน SNR (Signal-to-noise ratio) เทคโนโลยีในกลุ่มนี้คือ NB-IoT, Sigfox ในขณะที่ อุีกกลุ่มใช้
เทคนิคการเข้ารหัสเพ่ือต่อต้านกับสัญญาณรบกวนที่ตัวรับแถบกว้าง กลุ่มนี้ ก็มี LoRa เป็นตัวหลัก 

 
ส าหรับ LTE-M ถูกพัฒนามาจาก 3GPP ซึ่งออกแบบบนความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีอัตราส่งข้อมูล

ส่งสุดในกลุ่มนี้ ออกแบบมารองรับการสื่อสารระหว่าง M2M โดยเฉพาะ ที่ตัวรับของ LTE-M ใช้แบนวิดท์เพียง 
1.4 MHz เทียบกับ LTE ของโทรศัพท์ที่ใช้ถึง 20 MHz ดังนั้นความซับซ้อนจึงลดลงมาก รวมทั้ง การติดตั้ง 
LTE-M เพียงปรับปรุงโปรแกรมเข้าไปยังส่วนของสถานีฐานเดิมโดยไม่ต้องมีส่วนของฮาร์ดแวร์เพ่ิมเติม ขณะที่  
NB-IoT เป็นการพัฒนาต่อจาก LTE-M เพ่ือให้รองรับจ านวนเครื่องที่หนาแน่นและมากขึ้นหรือเป็นเวอร์ชั่น 
massive LTE-M ซึ่งช่วงความถี่ (200 kHz) ที่ใช้สามารถ ใช้ทั้งความถี่เดิมในระบบ GSM หรือใช้ช่วงในหรือ 
guard band ของ LTE ส่วน LoRa แตกต่างจาก LTE-M และ NB-IoT ซึ่ง ออกแบบบนช่วงความถี่ ISM ซึ่ง
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ขึ้นอยู่กับแต่ละโซนและแต่ละประเทศแต่ความถี่ไม่เกิน 1 GHz เช่น สหรัฐใช้ 915 MHz ยุโรปใช้ 868 MHz 
ของไทยถูกก าหนดโดย ส านักงาน กสทช. ให้ใช้ช่วงความถี่ 920- 925 MHz โดย LoRa พัฒนาโดยใช้เทคนิค
การมอดูเลตแบบ Chirp Spread Spectrum (CSS) ซึ่งท าให้ออสซิลเลเตอร์ที่ตัวรับมีราคาถูก แต่มีเสถียรภาพ
มาก ดังนั้น ซิปของ LoRa จึงมีราคาต่ า และยังสามารถปรับอัตราส่งข้อมูลและระยะทางได้โดยใช้  Spread 
factors (SFs)  

ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระยะใกล้หรือระยะไกล ช่วงความถี่แบบมีใบอนุญาตหรือไม่มี ใบอนุญาต 
เทคโนโลยี IoT ล้วนมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น การท าความเข้าใจภาพรวมและ
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี IoT จะช่วยท าให้เหล่า นักวิจัย วิศวกร นวัตกรสามารถออกแบบสร้างและ
ทดสอบอุปกรณ์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของตลาดรวมทั้งมีความเชื่อมั่นในทุกช่วงของ
ขบวนการ และมีความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน นอกจากนี้  IoT จะเปิดโอกาสให้มี
การเชื่อมต่อในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นและรองรับอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน และเนื่องจากสเกล
ของ IoT มีขนาดใหญ่มาก ดังนั้น โอกาสและความท้าทายส าหรับงานวิจัยจึงเปิดกว้างและหลากหลาย
โดยเฉพาะการเชื่อมต่อและโปรโตคอลการสื่อสารไร้สาย ดังตัวอย่าง การเพ่ิมประสิทธิภาพแถบความถี่ 
เนื่องจากจ านวนของอุปกรณ์ที่จะใช้เชื่อมต่อมีจ านวนมากแต่มีทรัพยากรแถบความถี่ที่จ ากัด ดังนั้น จะท า
อย่างไรให้แถบความถี่ทีุ่มีอยู่รองรับการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านั้นให้ได้มากที่สุด และยังสามารถการันตี 
คุณภาพการให้บริการ (QoS) ที่เหมาะสมรวมทั้งใช้พลังงานน้อยที่สุด สิ่งหนึ่งที่สามารถส ารวจการเพ่ิมการใช้
งานของอุปกรณ์เหล่านั้นในประเทศไทย นั่นคือการพัฒนาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมี
บทบาทส าคัญตอการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นไดจากนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2555-2559) ที่ไดรวมยุทธศาสตรการสรางศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร
ทางการวิจัยไว และมีการจัดงบประมาณในสัดสวนที่คอนขางสูง อันจะเปนผลใหมีการพัฒนานวัตกรรมอยางต
อเนื่อง 

สมาคมวิชาการไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ (สมาคม ECTI) ได
จัดใหมีการประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิ งประยุกต เพ่ือรองรับการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและ  
สิ่งประดิษฐ (ECTI-CARD) ขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2552 ซึ่งประสบความส าเร็จเปนอยางดีตามล าดับ โดยมุ่งเน้นกลุ่ม
ผลงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเชิงประยุกต์ด้าน IoT ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 : เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร 
กลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
กลุ่มท่ี 3 : การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ 
กลุ่มท่ี 4 : การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิงคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 
กลุ่มท่ี 5 : การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์ 
กลุ่มท่ี 6 : การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้านเครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย 
กลุ่มท่ี 7 : การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม 
กลุ่มท่ี 8 : ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม 
กลุ่มท่ี 9 : ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ 
กลุ่มท่ี 10 : มาตรวิทยา การวัดและควบคุม 
กลุ่มท่ี 11 : หัวข้ออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามและข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่าใน 5 ปีข้างหน้า ความ
ต้องการใช้อุปกรณ์ IoT แต่ละประเภทเพ่ิมข้ึนดังตารางที่ 4.30 

 
ตารางท่ี 4.30 อัตราความต้องการใช้อุปกรณ์ IoT 

ชนิดของ IoT Short Range Devices RFID WiFi 
Long Range 

Devices 
เปอร์เซ็นต์ของความต้องการคลื่นในห้าปี
ข้างหน้าเทียบกับปัจจุบัน 

120.5 121.4 138.7 154 

 

เมื่อสร้างกราฟความต้องการใช้อุปกรณ์ IoT ชนิดต่าง ๆ ในอนาคต จะได้กราฟดังแสดงในแผนภาพที่  
4-46 ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 4.46 ความต้องการใช้คลื่นความถี่ของอุปกรณ์ IoT ชนิดต่างๆ 

 
 

จากแผนภาพที่ 4.46 แสดงค่าเฉลี่ยการเพ่ิมขึ้นของการใช้อุปกรณ์อยู่ที่ 20-30% ซึ่งใกล้เคียงกับ
จ านวนการต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ IoT ทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ 17-20 % แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการ
แพร่หลายของอุปกรณ์ IoT ในตลาดโลกสูงกว่าการต่อเชื่อมจริงมาก ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
แบบสอบถามมีค่าที่สูงกว่าแนวโน้มจริงของการต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตของ IoT 
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5. ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ 
 
 ในการบริหารคลื่นความถี่ของกิจการต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่จ าเป็นที่จะต้องทราบเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารคลื่นความถี่คือการทราบถึงความต้องการใช้คลื่นความถี่ของกิจการต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีของความต้องการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันสามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยตรงจาก
หน่วยงาน/องค์กร/บริษัทที่มีความจ าเป็นที่จะใช้คลื่นความถี่ต่าง ๆ แต่ในกรณีของความต้องการใช้คลื่นความถี่
ในอนาคตจ าเป็นที่จะต้องหาวิธีการประมาณความต้องการใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสมของแต่ละกิจการซึ่งมี
ความแตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างของธรรมชาติหรือประเภทการใช้ งาน ยิ่งไปกว่านั้น ด้วย 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ย่อมส่งผลให้การค านวณหาความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ในอนาคตมีความผันผวนตามไปด้วย ทั้งนี้ ในปัจจุบันบางกิจการ มีวิธีการค านวณความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ที่เหมาะสมของตัวเอง ท าให้กิจการดังกล่าวมีความชัดเจนของความต้องการใช้แบนด์วิดท์ในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม ในแต่ละกิจการมีวิธีในการค านวนที่มากกว่า 1 วิธี ดังนั้น การจะตัดสินว่าจะน าวิธีการใดมาใช้ใน
การค านวณ จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องของบริบทของการด าเนินกิจการในประเทศนั้น 
 
 กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต: ในปัจจุบันเทคโนโลยี 5G เป็นเทคโนโลยีที่พูดถึงกันมาก
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ส าหรับในกรณีของประเทศไทยนั้น เทคโนโลยี 5G มีแนวโน้มที่จะเริ่ม
ให้บริการในเชิงพาณิชย์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G จ าเป็นที่จะต้องใช้คลื่นความถี่
ใหม่ (new radio) และเครือข่ายใหม่ (new network) ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมหาศาลทั้งทาง
ภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น การเปลี่ยนถ่ายไปสู่การใช้เทคโนโลยี 5G จ าเป็นที่จะต้องท าคู่ขนานกับระบบ 
LTE ที่ใช้ในปัจจุบัน 
 ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี: 
 ภายใน 5 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2024) โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G จะเริ่มเปิดใช้เชิง
พาณิชย์ ซึ่งจะท าให้ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มีเทคโนโลยีที่คู่ขนานกันตั้งแต่ 3G, LTE และ 5G ดังนั้นในช่วง
เวลานี้ ควรมีการจัดสรรความถี่ที่เหมาะสบกับ 5G ให้เสร็จสิ้น 
 ภายใน 10 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2029) เทคโนโลยี 5G จะเป็นเทคโนโลยีหลัก คาดว่า
มากกว่าร้อยล 50 ของทั้งหมดจะใช้เทคโนโลยี 5G อย่างไรก็ตาม ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G จะยังคงมีการใช้
งานอยู่ ส่วนเทคโนโลยี 3G จะครบอายุซึ่งจะถูกทดแทนหมด (โดยใช้การคาดคะเน ตามหลัก15 ปีหลังจากการ
เริ่มน ามาใช้เชิงพาณิชย์) อุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ จะต้องการเชื่อมต่อสื่อสารมากขึ้น ความต้องการแบนด์วิดท์
จะเริ่มมากขึ้น ในขณะที่อายุใบอนุญาตการใช้แบนด์วิดท์เฉพาะ 5G ที่ 15 ปี จะยังไม่หมดอายุ แม้จะเริ่ม
หนาแน่น แต่คาดว่ายังเพียงพอ และจะเริ่มมีการน าเสนอเทคโนโลยี 6G ดังนั้นการเฝ้าติดตามการใช้ความถี่ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ พร้อมแผนการปรับเปลี่ยนความถี่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงเป็นสิ่งที่ควร
ด าเนินการในกรอบเวลานี้ 
 ภายใน 20 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2039) การให้บริการจะเปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
ข้อมูลเคลื่อนที่แทนเกือบทั้งหมด แนวความคิดและรูปแบบจะเปลี่ยนไปจากอดีตและปัจจุบันด้วยเช่นกัน คาด
ว่าในการใช้งานในส่วนของคลื่นความถี่และแบนด์วิดท์จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลเหมือนกันทั้งโลกมากขึ้น 
มากกว่าการก าหนดเป็นมาตรฐานแบบเฉพาะภูมิภาค ดังนั้นความต้องการแบนด์วิดท์จะเป็นไปในทิศทาง
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เดียวกัน ในส่วนของการก ากับดูแลนั้น การเตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบ ที่เสริมให้มีความคล่องตัวในการ
ใช้งานคลื่นความถี่น่าจะเป็นกุญแจหลัก และส าคัญไม่น้อยกว่าการจัดสรรแบนด์วิดท์ 
 
 กิจการดาวเทียม 
 สถานการณ์ปจัจุบันและแนวโน้มในอนาคต: High Throughput Service (HTS) มีแนวโน้มที่จะท าให้
กิจการดาวเทียมมีความต้องการใช้แบนด์วิดท์เพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยความต้องการที่เพ่ิมขึ้นสามารถค านวณ
ตามสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นของความต้องการใช้งานข้อมูลโครงข่ายข้อมูลพ้ืนฐานปกติ และบริการทางข้อมูลรูปแบบ
ใหม่ ๆ ทั้งนี้ ความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับธุรกิจแบบเดิม (Conventional) มีแนวโน้มที่จะมีความ
ต้องการใช้แบนด์วิทด์เท่ากับในปัจจุบัน 
 ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี: 
 ภายใน 5 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2024) ด้วยการให้บริการแบบเดิมของดาวเทียมจะมีความ
ต้องการที่คงที่ ในขณะที่เทคโนโลยี HTS จะมีบทบาทในกิจการนี้มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นดาวเทียม
เคลื่อนที่ ในภาพรวมควรจัดการให้มีความพอเพียงต่อการใช้งานในรูปแบบเดิม พร้อมทั้งเตรียมพร้อมส าหรับ
การใช้บริการแบบใหม่ ในกรอบระยะเวลานี้ จึงควรมีความชัดเจนในกฎระเบียบและการก ากับดูแล เช่น ใน
ส่วนของการใช้บริการดาวเทียมต่างสัญชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ คลื่นความถี่ของกิจการดาวเทียมอาจมีการทับซ้อน
กับกิจการ IMT ดังนั้นอาจต้องค านึงถึงการชดเชยให้กิจการดาวเทียมตามความเหมาะสม 
 ภายใน 10 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2029) ปริมาณข้อมูลผ่านดาวเทียมจะเกิดขึ้นอย่างก้าว
กระโดด โดยมีสองประเด็นหลัก ได้แก่ 
 • ประเด็นที่หนึ่ง การจัดสรรแบนด์วิดท์ กล่าวคือ การเติบโตของกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจท าให้
เกิดความต้องการใช้ความถี่ย่านที่สูง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจเกิดการทับซ้อนกับกิจการดาวเทียม ได้ ขณะเดียวกัน 
ดาวเทียมก็มีความต้องการแบนด์วิดท์ส าหรับการสื่อสารข้อมูลเพ่ิมเช่นกัน ดังนั้นการวางแผนล่วงหน้าจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น เพ่ือหลีกเลี่ยงการเรียกคืนความถี่ในภายหลัง 
 • ประเด็นที่สอง การร่วมให้บริการข้อมูลเคลื่อนที่ กล่าวคือ ดาวเทียมแบบ High Throughput 
Satellite (HTS) ซึ่งจะร่วมให้บริการกับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่สากล ( IMT) ควรได้รับการพิจารณาทั้งด้าน
กฎระเบียบและการใช้คลื่นความถี่อย่างรอบคอบครอบคลุมทุกมิติและมีความชัดเจน ด้วยจะเป็นการด าเนิน
กิจการที่อาจมีปัญหาเรื่องการก้าวล่วงข้ามประเภทกิจการกันได้ ดังเช่น กรณีการกระจายเสียงโทรทัศน์และ
สตรีมม่ิงในอินเตอร์เน็ต 
 ภายใน 20 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2039) ดาวเทียมจะเป็นทั้งช่องทางการสื่อสารทางเลือก 
และช่องทางการสื่อสารเพ่ือการเติมเต็มแก่ผู้ใช้บริการข้อมูลแบบเคลื่อนที่และผู้ใช้บริการข้อมูลแบบอยู่กับที่ 
ความจ าเป็นของการวิจัยพัฒนาและปริมาณแบนด์วิดท์ที่มากจึงเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ปริมาณข้อมูล
ที่มากขึ้นจะน ามาสู่การก าหนดย่านความถี่ใหม่ ๆ ขึ้นตามมาในที่สุด ในทางปฏิบัตินั้น ประเทศไทยยังมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนการวิจัยพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์น้อยมาก ซึ่งจะเป็นผู้มีความส าคัญในการผลักดันขับเคลื่อน
ทิศทางได้ยาก การคาดคะเนความต้องการใช้แบนด์วิดท์จึงท าได้ยาก ดังนั้น การเฝ้าติดตามทิศทางของกิจการ 
และการเตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 
 กิจการวิทยุกระจายเสียง 
 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต: ในอนาคตความต้องการคลื่นความถี่ของวิทยุทดลอง
ประกอบกิจการฯ ประเภทธุรกิจ ซึ่งเป็นสถานีวิทยุแอนะล็อก มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมวิทยุ
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ทดลองประกอบกิจการฯ ยังคงมีความต้องการคลื่นความถี่อยู่ใน 20 ปีข้างหน้า ส าหรับการกระจายเสียงใน
ระบบดิจิทัล ในปัจจุบันมีหลายประเทศทั่วโลกที่อยู่ในขั้น matured state แต่ประเทศส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้งาน
การกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกควบคู่กันไปอยู่ 
 การวิเคราะห์ความจุของแบนด์วิดท์: 
 1) วิทยุกระจายเสียงแบบ FM เดิม 
 ข้อมูลปัจจุบัน 

• ความถี่จัดสรรตั้งแต่ 87.5-107.5 MHz โดยมีระยะระหว่างช่องเท่ากับ 250 kHz 
• สามารถมีช่องได้ในระบบ (ก่อนการใช้ความถี่ซ้ า—frequency reuse) ได้ทั้งสิ้น 20/0.25 = 80 

channels 
• สมมุติให้ Frequency reuse factor เท่ากับ 10 assumingly ดังนั้น จะมีสถานีในพ้ืนที่ส่ ง

เดียวกันเท่ากับ 80/10 = 8 สถานี หรือจ านวนโปรแกรมออกอากาศที่แตกต่างกัน เท่ากับ 8 
สถานี 
 

แผนภาพที่ 4.47 FM Frequency Reuse and Broadcasting Coverage 

 
 
 ฉากทัศน์ที่ 1 เมื่อให้รายการเดียวกันมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 

สมมุติให้ ใช้ความสูงเสาส่งและก าลังส่ง ที่หนึ่งสถานี สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งจังหวัดขนาดใหญ่ 
เช่น นครราชสีมา (20,000 ตร.กม.) ในขณะที่ประเทศไทยมีพ้ืนที่เท่ากับ 513,000 ตร.กม. จึงต้องใช้เสาส่ง
อย่างน้อย 25 แห่ง และจะท าให้มีสถานีส่งทั้งสิ้น 200 สถานี เพ่ือส่งสถานีแห่งประเทศไทย 8 สถานี ให้
ครอบคลุมทั้งประเทศ 
 ฉากทัศน์ที่ 2 ครอบคลุมในพ้ืนที่เฉพาะท้องถิ่น 

ในปัจจุบันมีสถานีส่งรายการที่ไม่ซ้ ากันกระจายอยู่จ านวนมาก สถานีบริการชุมชนประมาณ 330 
สถานี สถานีบริการสาธารณะ 1,000 สถานี และสถานีบริการธุรกิจ 3,700 สถานี รวม 5,000 สถานี
โดยประมาณ หากค านวณเบื้องต้นพบว่าพ้ืนที่ครอบคลุมต่อสถานี เท่ากับ 20,000 / (5,000/200) = 800  
ตร.กม. หรือ เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 32 กม. โดยประมาณ 
 หมายเหตุ ในทางปฏิบัติ จะไม่สุดขั้วในสองฉากทัศน์ จะผสมกันและอยู่ระหว่างสองฉากทัศน์ ในระบบ
ออกอากาศแบบเดิมจึงเพียงพอ แต่หากต้องการจ านวนสถานีใหม่มากขึ้น ก็ต้องอาศัยการจ ากัดพ้ืนที่ในการส่ง
ให้แคบลง 
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 2) วิทยุกระจายเสียงแบบดิจิทัลใหม่ 

แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ (ราชกิจจานุเบกษา 27 
กุมภาพันธ์ 2561) ก าหนดให้ใช้แบนด์ในย่าน 174-230 MHz (56 MHz) ส าหรับการกระจายเสียงระบบดิจิทัล 
โดยก าหนดช่องสัญญาณตั้งแต่ 5A, 5B, 5C, 5D จนถึง 12 D จ านวนรวม 32 ช่อง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม (blocks 
A to D) จะท าให้มีช่องสัญญาณขนาด 1.536 MHz โดยใช้การมอจูเลตแบบ DQPSK-OFDM ที่อัตราข้อมูล 
1.152 Mbps ต่อช่อง ดังแสดงในแผนภาพที่ 4.48 
 

แผนภาพที่ 4.48 ช่องสัญญาณของ วิทยุดิจิทัลตามประกาศ กสทช. 

 
 
หากสมมติให้แต่ละสถานีส่งข้อมูลที่ 192 kbps เพ่ือให้มีคุณภาพของเสียงไม่ด้อยกว่าของระบบ FM 

เดิม หากใช้รหัสแก้ความผิดพลาด (FEC) ที่ ½ ท าให้แต่ละช่องต้องส่งที่อัตรา 2*192 kbps ในหนึ่งช่องความถี่
จะสามารถบรรจุได้เท่ากับ 1152 kbps/(2*192) 3 สถานี 

เมื่อ Frequency reuse เท่ากับ 4 จะมีสถานีในระบบได้ทั้งสิ้น 32*3/4 = 24 สถานี หรือมีจ านวน
สถานีได้มากสุดเท่ากับ 24 สถานีในฉากทัศน์ที ่1 ในกรณี FM หรือเป็น 3 เท่าของความจุเดิม 
 ดังนั้น สามารถรองรับการย้ายจาก FM เดิมมาเป็นระบบใหม่ได้ทั้งหมด หรือสามารถให้ออกอากาศ
คู่ขนานทั้งสองระบบขนานกันไปได้ ด้วยใช้ย่านความถ่ีที่ไม่ทับซ้อนกัน 
 ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี:  

ในภาพรวมการกระจายเสียงในระบบดิจิทัลจะท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมจัดสรรแบนด์วิดท์
ส าหรับในสถานีวิทยุดิจิทัล ทั้งนี้ การกระจายเสียงในระบบดิจิทัลควรจะเข้ามาเป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับ
ผู้บริโภคในการฟังวิทยุ ไม่ควรที่จะเข้ามาแทนที่ของการกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก กล่าวคือ ถึงแม้ว่าจะ
มีการเข้ามาของกระจายเสียงในระบบดิจิทัล ก็ควรที่จะคงสถานีวิทยุแบบแอนะล็อกไว้ให้เหมือนในปัจจุบัน  
โดยแนวทางการบริหารคลื่นความถี่ตามกรอบเวลาเป็นดังนี้ 
 ภายใน 5 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2024) ต้องจัดสรรความถี่ FM และ AM ที่เรียกคืนใหม่ให้
แล้วเสร็จ แก้ปัญหาการรบกวน การประกอบการที่ผิดกฎหมาย และที่ส าคัญที่สุดคือต้องสรุปทิศทางของ 
การออกอากาศแบบดิจิทัลให้ชัดเจน 
 ภายใน 10 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2029) หากสรุปว่าจะติดตั้งระบบดิจิทัล ควรออกอากาศ
ระบบดิจิทัลให้ได้เต็มครบทุกสถานี หากพ้นกรอบเวลานี้แล้ว ประชาชนอาจห่างจากการรับฟังผ่านการกระจาย
เสียง ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการยืนได้ด้วยตัวเองยากขึ้น ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครื่องรับราคาถูก อาจ
ก าหนดให้มีในวิทยุในรถยนต์ ซึ่งตามการวิจัยพบว่าเป็นแหล่งและเวลาที่มีการรับฟังวิทยุที่มากที่สุด 
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 ภายใน 20 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2039) แนวโน้มการบริโภคสื่อทางวิทยุกระจายเสียงจะ
เป็นไปในทางที่ลดลง แต่การออกอากาศยังจ าเป็นที่จะต้องคงไว้อยู่ ในส่วนของสเปกตรัมมีความพอเพียง ไม่มี
สัญญาณถึงความต้องการที่เพ่ิมข้ึน แต่ภารกิจจะไปอยู่กับการบริหารจัดการและก ากับดูแลเสียมากกว่า 
 

 กิจการวิทยุโทรทัศน์ 
 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต: ในอนาคตส าหรับประเทศไทยจ านวนช่องสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลจะมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยตามแนวโน้มของสภาวะทั่วโลก โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้รับชมและผู้ผลิต
รายการจะมีสื่อทางเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้ว่าในอนาคตคลื่นความถี่ของกิจการวิทยุ
โทรทัศน์บางส่วนจะถูกน าไปใช้งานกับ IMT ก็มีแนวโน้มว่าจะยังมีคลื่นความถี่ที่เพียงพอส าหรับกิจการวิทยุ
โทรทัศน์ ส าหรับการพิจารณาปรับคุณภาพความคมชัดของทั้งภาพและเสียงของรายการโทรทัศน์น่าจะเกิดขึ้น
ภายหลังจากการเพิ่มลดของจ านวนช่องโทรทัศน์เข้าสู่สภาวะสมดุลแล้ว 
 การวิเคราะห์ความจุของแบนด์วิดท์: 
 จากการประมาณการพบว่า ช่องรายการดิจิทัลทีวีที่ยังคงด าเนินกิจการอยู่สามารถบรรจุได้ใน 5 
ช่องสัญญาณขนาด 8 MHz (5 MUX) จ านวนแบนด์วิดท์ที่ต้องการใช้จะเท่ากับ 40 MHz หากมีการใช้ความถี่
ซ้ าแบบ 4 กลุ่ม ตามแนวปฏิบัติทั่วไป แบนด์วิดท์ที่จ าเป็นจะเท่ากับ 160 MHz หากส ารองไว้อีกหนึ่งกลุ่ม เช่น 
บริเวณชายแดน จะใช้แบนด์วิดท์เท่ากับ 200 MHz 
 เดิมแบนด์วิดท์ที่จัดสรรส าหรับกิจการวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล มีทั้งสิ้น เท่ากับ 790-510 = 280 MHz ใน
ปัจจุบันนี้หลังการจัดสรรใหม่ โดยได้เพ่ิมจากกิจการเคลื่อนที่ทางบก 40 MHz และลดลงจากกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 96 MHz จะมีคงเหลือเท่ากับ 280+40-96 = 224 MHz ซึ่งยังคงเหลือน าไปใช้ประโยชน์ 
อ่ืน ๆ ได้ อีก 24 MHz 
 ด้วยปริมาณแบนด์วิดท์ที่เหลือไม่มากนัก ประกอบกับการคุกคามเชิงธุรกิจของโทรทัศน์ดิจิทัล 
เนื่องมาจากการเข้าถึงได้ยาก การน าไปใช้ประโยชน์อาจเป็ นการเสริมความมั่นคงในกิจการนี้ เช่น  
การให้บริการออกอากาศกระจายข้อมูลสู่อุปกรณ์มือถือ ซึ่งมีลักษณะคล้าย ๆ กับ Cell broadcasting เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี: 
 ภายใน 5 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2024) จะอยู่ในช่วงระยะหลังการอนุญาตให้คืนช่องความถี่ 
จึงควรเฝ้าติดตามการด าเนินการและแนวโน้มของธุรกิจไปก่อน 
 ภายใน 10 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2029) ด้วยแบนด์วิดท์ในส่วนกิจการโทรทัศน์ยังมีเพียง
พอที่จะเพ่ิมคุณภาพได้ อาจพิจารณายกระดับให้เป็น HD ให้หมด ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ในช่วงนั้นเป็นส าคัญ 
 ภายใน 20 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2039) หลังปี ค.ศ. 2029 ควรทบทวนการใช้ความถี่
ส าหรับกิจการนี้ใหม่ เพ่ือพิจารณาความคุ้มค่าของแบนด์วิดท์ต่อรายได้ ความนิยมใช้ ความสอดคล้องกับวิธีของ
คนยุคใหม่ในสมัยนั้น และความจ าเป็นที่ต้องรักษาเอาไว้ 
 

 
กิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉกุเฉินและภัยพิบัติ 
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต: ในปัจจุบันกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณี

ที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติยังคงนิยมใช้วิทยุสื่อสารในระบบแอนะล็อกอยู่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับวิทยุสื่อสาร
ในระบบดิจิทัล เนื่องจากง่ายต่อการใช้งาน อุปกรณ์มีราคาต่ ากว่า และความรวดเร็วในการสื่อสาร ส่วนวิทยุ
สื่อสารระบบ trunk นั้น ปัจจุบันได้ทยอยเปลี่ยนไปเป็นระบบดิจิทัล เนื่องจากมีความเป็นส่วนตัวและความ
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ปลอดภัยของข้อมูลสูง และที่ส าคัญเป็นเทคโนโลยีที่สามารถบริหารจัดการการใช้ความถี่วิทยุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีคุณสมบัติการสื่อสารทั้งแบบ trunked radio และ conventional land 
mobile เข้าด้วยกันโดยเรียกว่าระบบ digital trunked radio ในขณะที่เครือข่าย LTE เพ่ือรองรับการสื่อสาร
ความเร็วสูงเพื่อภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ (Broadband Public Protection and Disaster 
Relief: BB-PPDR) ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น โดยเป็นการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี: 
ภายใน 5 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2024) จัดระเบียบการใช้งานวิทยุสื่อสารเท่าที่มีโดยยังไม่

ต้องพิจารณาหาคลื่นความถี่เพ่ิม ส่งเสริมสนับสนุนให้เริ่มการย้ายไปเป็นระบบดิจิทัล เพ่ือประเมินผลในอีก 5 ปี
ข้างหน้า 

ภายใน 10 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2029) 
o วิทยุสื่อสาร: ปรับฐานจ านวนการใช้งานในแบบดิจิทัลให้แพร่หลายมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการใช้แบนด์วิดท์ให้คุ้มค่า สัดส่วนเป้าหมายควรอยู่ที่ 50:50 
o ระบบ trunk: ย้ายให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด 
o BB-PPDR: ประเมินปริมาณการใช้งานของ BB-PPDR ซึ่งควรมีปริมาณการใช้งานได้ในอัตราที่

ก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปัจจุบัน เป้าหมายควรอยู่ที่ 10 เท่า ใน 10 ปี 
ภายใน 20 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2039) ภายหลังปี ค.ศ. 2029 BB-PPDR ที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตามอายุของเทคโนโลยี อาจจ าเป็นต้องทบทวนการใช้ความถี่
ส าหรับกิจการนี้ใหมอี่กครั้ง 

 
กิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต: การขนส่งทางรางนั้น ได้มีการมีการขยายการคมนามคม

ระบบรางเพ่ิมขึ้นจ านวนหลายสายและอย่างต่อเนื่อง โดยการขนส่งทางรางมีความจ าเป็นต้องใช้คลื่นความถี่
อย่างแน่นอน ในขณะที่การขนส่งทางถนนนั้น มีแนวโน้มความต้องการใช้งานเทคโนโลยีรถไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความต้องการใช้คลื่นความถี่เพ่ิมขึ้นในอนาคต การขนส่งทางเรือ มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร  
การบอกพิกัดมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีความต้องการใช้ความถี่ที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ส่วนการขนส่งทางอากาศ 
การใช้คลื่นความถี่ได้ถูกก าหนดเป็นไปตามมาตรฐานสากล ICAO ทั้งนี้ จากการประชุมกลุ่มย่อยมีประเด็นจาก
ตัวแทนของกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ ดังนี้ 

- คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางรางในหน่วยงานของ Airport link ปัจจุบันมีการใช้งานในย่าน 470 
MHz และการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงในย่าน 380 MHz และหากมีนโยบายรถไฟชินคันเซ็นในอีก 5 ปี
ข้างหน้า จะมีความต้องการใช้คลื่นความถี่ในย่าน 400 MHz ซึ่งจะต้องสงวนไว้เพ่ือการใช้งานในกิจการการ
ขนส่งทางรางในอนาคต นอกจากนี้ ระบบควบคุมการเดินรถไฟ ตามมาตรฐานระบบ European Train 
Control System (ETCS) ที่ขอจัดสรรในย่าน 4.237 MHz อาจจะทับซ้อนกับย่านความถี่ของกิจการการขนส่ง
ทางน้ า และกองทัพเรือต้องการ 

-  คลื่นความถี่ในกิจการขนส่งทางน้ า มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการใช้คลื่นความถี่เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
ปัจจุบัน เรือที่ยังไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ในย่านความถี่ VHF จะหมดระยะผ่อนผันการติดตั้งในอีก 5 ปี ข้างหน้า 
ดังนั้น ในอีก 5 ปีข้างหน้ากิจการขนส่งทางน้ าจะมีการใช้งานในย่านดังกล่าวมากขึ้นและจะส่งผลให้กิจการ
ขนส่งทางน้ ามีความต้องการคลื่นความถี่อย่างก้าวกระโดด ซึ่งควรมีมาตราการรองรับ เช่น การตั้งสถานีเรือ 
และการออกใบอนุญาตติดตั้งวิทยุคมนาคมบนเรือ เป็นต้น โดยในอนาคตกรมเจ้าท่าจะออกใบอนุญาตใช้เรือก็
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โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

ต่อเมื่อเรือมีใบอนุญาตการใช้คลื่นวิทยุคมนาคม หากการขออนุญาตติดตั้งการใช้คลื่นวิทยุมีความล าบาก 
อาจจะท าให้เกิดปัญหาการใช้คลื่นวิทยุคมนาคมอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ นอกจากนั้น ปัญหาการใช้งาน
คลื่นความถี่ย่าน Marine ของกิจการขนส่งทางเรือ แม้ว่าจะมีคลื่นความถี่ที่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน 
แต่พบปัญหาการใช้งานอย่างทับซ้อนกันหรือรบกวนกัน โดยเกิดการใช้คลื่นความถี่ช่อ งเดียวกัน ณ เวลา
เดียวกันเป็นจ านวนมากในบริเวณที่คับคั่งของเรือ เช่น ท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น ทั้งนี้ 
แนวโน้มเทคโนโลยีส าหรับกิจการขนส่งทางเรือในอนาคต จะมีการใช้อุปกรณ์ Marine times broadband 
(MBR) ในคลื่นความถี่ย่าน 5 GHz เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะมีการใช้งานในลักษณะโครงข่ายคล้ายคลึงกับระบบ LAN เพ่ือ
การเชื่อมต่อเรือและฝั่งในเครือข่ายเดียวกัน 

ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี: 
ภายใน 5 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2024) 
o ระบบราง: การจัดสรรและกฎเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ รวมทั้งแก้ปัญหาการรบวนของการใช้ คลื่น 

ส าหรับระบบรางที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
ภายใน 10 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2029) 
o ทางเรือและทางอากาศ: เตรียมความพร้อมส าหรับคลื่นความถี่ส าหรับการรองรับการใช้ข้อมูล

ความเร็วสูงในทุกประเภทของการขนส่ง เช่น บนเครื่องบิน บนเรือ เป็นต้น 
ภายใน 20 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2039) 
o ทางถนน: เตรียมความพร้อมส าหรับการสื่อสารในระบบการขนส่งอัจฉริยะ ไร้คนขับ 
 
กิจการสาธารณูปโภคและพลังงาน 
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต: การใช้งานคลื่นความถี่ของกิจการสาธารณูปโภค เช่น 

ไฟฟ้า จะมีเทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบ Smart Grid และ Smart Meter เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีทางเลือกใน
การใช้งานคลื่นความถี ่3 ทางเลือก คือ การใช้ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้งานแบบไม่ต้องขอใบอนุญาต 
(unlicensed) และการใช้งานแบบต้องขอใบอนุญาต (licensed) ทั้งนี้การเข้ามาของเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผล
ให้ความต้องการการสื่อสารเพ่ิมขึ้น แต่การสื่อสารจะอยู่ในลักษณะที่พ่วงกับการสื่อสารที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อยู่แล้ว ความต้องการใช้แบนด์วิดท์จึงไม่น่าจะมีแบบเฉพาะเจาะจง และจากการส ารวจพบว่าจะมีการใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งความต้องการใช้วิทยุสื่อสารจะมากขึ้นตามปริมาณงาน (เช่น แท่นขุดน้ ามัน เป็นต้น) แต่
พิจารณารวมอยู่ในวิทยุสื่อสาร 

ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี: 
ในภาพรวมยังไม่มีความต้องการเฉพาะเจาะจงโดยตรง อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนวทางในการบริหาร

คลื่นความถี่ในแต่ละช่วงเวลา เป็นดังนี้ 
ภายใน 5 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2024) แม้ว่าในทางทฤษฎีแล้ว unlicensed band จะ

สามารถน ามาประยุกต์กับระบบ smart ต่าง ๆ ได้  แต่แนวโน้มจะมีข้อจ ากัดเรื่องการรบกวนและ 
ความปลอดภัย ใน 5 ปีข้างหน้า จึงไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยผ่านรูปแบบนี้ได้มาก การก าหนด unlicensed แบนด์ที่
เพ่ิมข้ึนไม่จ าเป็นเร่งด่วน นอกจากการขอเพ่ือทดลองใช้งานเท่านั้น 

ภายใน 10 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2029) แนวโน้มในทางปฏิบัติของการใช้งานในกิจการนี้ 
น่าจะเป็นการน าไปพ่วงใช้กับระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีก 10 ปีข้างหน้า คาดว่าเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะเพียงพอรองรับได้ ดังนั้น ในฐานะผู้ก ากับดูแล ควรส่งเสริมให้สามารถมีการส่งข้อมูลที่
ความเร็วต่ า เช่น 128 kbps ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในราคาถูก 
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ภายใน 20 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2039) ในอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อมีเครือข่ายสื่อสารที่
ครอบคลุมแล้ว (5G และ HTS) การมีเครือข่ายของตนเองโดยเฉพาะอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ประหยัด 
(โดยเฉพาะเมื่อรวมการดูแลบ ารุงรักษาเข้าไปด้วยแล้ว จะยิ่งเด่นชัด) ดังนั้น การใช้คลื่นความถี่แบบ licensed 
ส าหรับการมีเครือข่ายของตนเองโดยเฉพาะจะมีแนวโน้มลดน้อยลง 

 
กิจการประจ าที่ 
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต: แนวโน้มการใช้คลื่นความถี่ของกิจการประจ าที่ใน

ภาพรวมแล้วพบว่า ในระยะ 5 ปีแรก (นับจาก 2019) อาจมีความต้องการเพ่ิมขึ้นหลังจากนั้นจะคงตัวหรือลด
การใช้งานลง เนื่องจากการเข้ามาของระบบไฟเบอร์ที่ครอบคลุมมากข้ึน 

ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี: 
ภายใน 5 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2024) ในการใช้งานในลักษณะเดิม ซึ่งใช้ความถี่เพ่ือใช้

งานในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการสื่อสารใยแก้วน าแสง มีความต้องการใช้งานเพ่ิมขึ้นในปริมาณที่ไม่
มากนัก ด้วยมีทางเลือกท่ีมากขึ้น แต่ควรส ารองไว้อย่างน้อย 50% ของทีใ่ช้งานอยู่ในปีปัจจุบัน 

ภายใน 10 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2029) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสื่อสารน่าจะ
ครอบคลุมครบถ้วน แต่ควรส ารองไว้ไม่น้อยกว่า 30% ของปริมาณการใช้งานในช่วงเวลานั้น เป็นอย่างน้อย 

ภายใน 20 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2039) ในอีก 20 ปีข้างหน้า ยังคงต้องส ารองความถี่เพ่ือ
ใช้งานในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการสื่อสารใยแก้วน าแสงอยู่เสมอ แต่ต้องพิจารณาปริมาณที่ส ารองไว้
กับความคุ้มค่าเมื่อน าคลื่นความถ่ีไปใช้ในกิจการที่มีมูลค่าทางธุรกิจที่มากกว่า 

 
กิจการเพื่อความม่ันคงของรัฐ 
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต: วิทยุสื่อสารในระบบแอนะล็อก มีความต้องการใช้งาน

เพ่ิมขึ้น (ตามการส ารวจ) โดยยังมีความนิยมยังสูงสุด เนื่องจากง่ายต่อการใช้งาน ราคาอุปกรณ์ที่ต่ ากว่าระบบ
ดิจิทัล และความรวดเร็วในการสื่อสาร ส่วนวิทยุระบบ trunk ในปัจจุบันได้ทยอยเปลี่ยนไปเป็นระบบดิจิทัล
มากขึ้น เนื่องจากมีความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลสูง และที่ส าคัญเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ
บริหารจัดการการใช้ความถี่วิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีคุณสมบัติการสื่อสารทั้งแบบ trunked 
radio และ conventional land mobile เข้าด้วยกันโดยเรียกว่าระบบ digital trunked radio โดยยังไม่
ปรากฏความต้องการใช้งานคลื่นความถี่พิเศษในกิจการของกองทัพ หรือเทคโนโลยีทางทหารที่ระบุความ
ต้องการใช้คลื่นความถี่ แต่มีข้อสังเกตในเรื่องความหนาแน่นของช่องสัญญาณ VHF ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ 
ทั้งนี้ จากการประชุมกลุ่มย่อยมีประเด็นจากตัวแทนของกิจการเพ่ือความมั่นคงของรัฐ คือ แนวโน้มการใช้งาน
คลื่นความถี่ในการปฏิบัติการทางทหาร จะมีผลกระทบมาจากทฤษฎีการรบสมัยใหม่ (NCW/NCO) ซึ่งจะส่งผล
ต่อความต้องการรับส่งข้อมูลที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากกองทัพต้องการให้ทุกหน่วยที่กระจายกันอยู่ได้เห็นภาพ
สถานการณ์เดียวกันได้ทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้กองทัพจ าเป็นต้องใช้ความถี่ในย่านที่สูงขึ้นในการรับส่งข้อมูล 
และมีพ้ืนที่ที่กว้างขึ้นที่จะต้องการใช้คลื่นความถี่เฉพาะในลักษณะเครือข่ายขนาดใหญ่ ทั้งในการปฏิบัติการ
และการฝึก 

ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี: 
ภายใน 5 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2024) หารือกับทางกองทัพในการท าแผนการใช้ความถี่ใน 

10 ปี ข้างหน้า 
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ภายใน 10 และ 20 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2029 และภายใน ค.ศ. 2039) ทบทวนแผนการ
ใช้ความถี่ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยควรที่จะด าเนินการดังกล่าวทุก ๆ 5 ปี ให้เป็นแนวปฏิบัติ
ประจ าป ี
 

กิจการวิทยุสื่อสาร 
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต: กิจการวิทยุสื่อสารในภาพรวมนั้นยังคงนิยมใช้วิทยุสื่อสาร

ในระบบแอนะล็อกกันอยู่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากง่ายต่อการใช้งาน มีความรวดเร็วในการสื่อสาร และ
อุปกรณ์มีราคาถูก ในกิจการของภาครัฐและการใช้งานของวิทยุสมัครเล่นนั้น วิทยุสื่อสารระบบ analog-FM 
ในย่าน VHF ยังเป็นระบบหลักในการปฏิบัติงาน ส่วนการใช้งานในภาคประชาชน วิทยุสื่อสารแบบ analog-
FM ยังได้รับความนิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ เมื่อไมน่านมานี้ กสทช. ได้ด าเนินการขยายแบนด์
แล้ว โดยเพ่ิมความถี่ CB 245MHz. อีก 1 MHz. (จาก 245-246 MHz. ขยายถึง 247 MHz.) แต่อาจจะยังมี
การใช้งานอย่างหนาแน่นอยู่ ส่วนวิทยุสื่อสารระบบ trunk นั้น ปัจจุบันได้ทยอยเปลี่ยนไปเป็นระบบดิจิทัล 
เนื่องจากมีความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลสูง และที่ส าคัญเป็นเทคโนโลยีที่สามารถบริหาร
จัดการการใช้ความถี่วิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี: 
ภายใน 5 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2024) ศึกษาแนวทางการเปลี่ยนระบบจากแอนะล็อกไป

เป็นดิจิทัล ที่ผู้ใช้ยินดีจะน าไปใช้ในทางปฏิบัติ 
ภายใน 10 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2029) ส าหรับวิทยุสื่อสารแบบ 2 ทาง หากมี 

ความหนาแน่นให้ก าหนดแบนด์เพ่ิมเติมในย่าน UHF แต่ให้เป็นแบบดิจิทัลเพ่ือให้มีประสิทธิภาพกับการใช้
แบนด์วิดท์สูงสุด โดยให้เป้าหมายการใช้งานสัดส่วนของระบบดิจิทัลต่อระบบแอนะล็อกเป็น 25:75 

ภายใน 20 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2039) ในอีก 20 ปีข้างหน้า จ าเป็นต้องท าให้มีสัดส่วน
ของระบบดิจิทัลต่อแอนะล็อกเป็น 75:25 หรือรองรับการใช้งานได้เป็น 4 เท่าของปัจจุบัน (ความหนาแน่น 2 
เท่าทุก ๆ 10 ปี) 

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวนี้เป็นแนวทางการบริหารคลื่นความถี่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
 
กิจการอุตุนิยมวิทยา 
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต: เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่ย่านต่ ากว่า L-band จะ

มีความต้องการเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้งานคลื่นความถี่ของกิจการอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ จากการประชุม
กลุ่มย่อยมีประเด็นจากตัวแทนของกิจการอุตุนิยมวิทยา คือ กิจการอุตุนิยมวิทยาอาจจะมีความต้องการใช้งาน
คลื่นความถี่เพ่ิมเติมได้จากการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีประเด็นปัญหาการรบกวนการ
ใช้งานในย่าน 5650 MHz ซึ่งเป็นเทคโนโลยี C band 

ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่:  
พิจารณาอนุญาตการขอใช้คลื่นความถี่ตามความจ าเป็นและเหตุผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ ซึ่ง

มักเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
กิจการดาราศาสตร์วิทยุ 
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต: เนื่องจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับทางดาราศาสตร์วิทยุยัง

เป็นเพียงแค่การรับคลื่นความถี่จากอวกาศเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานการรบกวนสัญญาณ 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความต้องการใช้คลื่นความถี่เพ่ิมขึ้น จะเป็นผลมาจากความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุช่วง
ต่ า (2-40 GHz) มากกว่าคลื่นความถ่ีช่วงสูง (40-100 GHz) 

ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี:  
พิจารณาอนุญาตการขอใช้คลื่นความถี่ตามความจ าเป็นและเหตุผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ ซึ่ง

มักเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

 กิจการอื่น ๆ 
 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต: แนวโน้มการแพร่หลายของอุปกรณ์ IoT จะส่งผลให้ 
ความต้องการใช้คลื่นความถี่ทั้งแบบมีและไม่มีใบอนุญาตมีความต้องการเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ใน 20 ปีข้างหน้า
แนวโน้มการขยายตัวของอุปกรณ์ต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ Short Range Device มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นประมาณ 
300 % เมื่อเทียบกับในปัจจุบัน RFID มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นประมาณ 400 % เมื่อเทียบกับในปัจจุบัน Wifi มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นประมาณ 150 % เมื่อเทียบกับในปัจจุบัน และ Long Range Device มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
350 % เมื่อเทียบกับในปัจจุบัน 
 ข้อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ี: 
 ภายใน 5 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2024) จากการที่อัตราการเติบโตของอุปกรณ์ที่สูงมาก 
คลื่นความถี่ที่ใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว ในกรอบเวลา 5 ปีนี้ ควรได้รับการ
ประกาศให้เป็นย่าน unlicensed โดยจ ากัดก าลังส่งที่เหมาะสม ส่วนที่เป็นการสื่อสารระยะไกลก าลังส่งสูงขึ้น
การจัดสรรแบบ unlicensed อาจน าไปสู่การรบกวนกันได้ ในรอบ 5 ปีควรให้เป็นการอนุญาตแบบทดลอง 
ทดสอบไปก่อน เพ่ือชะลอดูการอยู่รอดของเทคโนโลยีในกลุ่มนี้ อีกทั้งรอผลของการใช้งานของกิจการนี้ผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G 
 ภายใน 10 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2029) หลังปี ค.ศ. 2024 ไปแล้ว ในรอบ 10 ปีนี้ คาดว่า 
เทคโนโลยี 5G จะมีใช้อย่างแพร่หลายในราคาที่ไม่แพงนัก ความต้องการอุปกรณ์ระยะไกลอาจจะย้ายไปใช้
เทคโนโลยี 5G มากขึ้นได้ อัตราการเติบโตจริงของคลื่นความถี่ในกิจการนี้อาจจะเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ไม่สูงมาก 
เมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าวนี้จึงค่อยพิจารณาอนุญาตให้ใช้ long range device แบบจริงจัง 
 ภายใน 20 ปีนับจากปัจจุบัน (ภายในปี ค.ศ. 2039) เทคโนโลยีในกิจการนี้ มักจะเกิดขึ้น แล้วหายไป
ด้วยการไม่ได้รับตอบรับจากผู้ใช้ หรือผู้ผลิต มีแนวโน้มจะอยู่รอดเพียงบางประเภทเท่านั้น ในอีก 20 ปีข้างหน้า
ยังมีเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น และหายไปอีกมากมาย ดังนั้นจึงควรติดตามเทคโนโลยี แต่ไม่ควรเจาะจงไปข้างใด
ข้างหนึ่ง รอให้กลไกของเทคโนโลยีเป็นตัวตัดสิน 
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ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2558) 
 ข้อมูลการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่. จาก 
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2558/การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสีย-(1)/SMP-NTFA-revision-
06052558.pdf.aspx 

 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2559). 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2). 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ. 
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กิจการที่ 1: กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินกิจการในปัจจุบัน 

 ย่านความถี่ และแบนด์วิดท์ที่ให้บริการมีปริมาณมากเท่าไร ได้รับสัมปทานนานแค่ไหนในแต่ละแบนด์ 
 การให้บริการ แก่จ านวนประชากรเป็นร้อยละเท่าใด โดยประมาณ  
 ปัจจุบันแนวโน้มประเภทการใช้บริการเปลี่ยนแปลงจากเสียง ไปเป็นข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลงมาก 

อย่างไร น้อยขนาดไหน เมื่อเทียบกับปริมาณ 5 ปีย้อนหลัง  ในเขตเมือง กับ พ้ืนที่นอกเมือง  
 ปริมาณอัตราเร็วของข้อมูลที่ใช้บริการกับลูกค้าส่วนใหญ่   

ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้ความถี่กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 ประสิทธิภาพของการใช้แบนด์วิดท์ ส่งข้อมูลใน หน่วย bps/Hz ในระบบปัจจุบัน 3G และ 4G  
 การรองรับปริมาณข้อมูลของสถานีฐานแต่ละสถานีส าหรับข้อมูลขาเข้าจากอุปกรณ์มือถือและขา

ออกจากสถานีฐาน   
 อัตราการเพ่ิมจ านวนของสถานีฐาน (base stations or cell sites) ในปัจจุบัน เทียบกับกับ 5 ปี

ย้อนหลัง ในเขตเมือง กับ พ้ืนที่นอกเมือง 
 แบนด์วิดท์ส าหรับ 3G และ 4G มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร ด้วยข้อจ ากัด เงื่อนไขอะไรบ้าง  

ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถี่ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  
 มีแผนการในการเตรียมตัวส าหรับ 5G ในอีก 5 ปีข้างหน้า อย่างไร โดยเฉพาะในแง่ของการ

จัดการคลื่นความถี่ที่มีอยู่แล้ว  หรือต้องการเพิ่มในแบนด์อ่ืนๆ 
 คาดว่าจะเริ่มไปใช้ 5G เมื่อไร  ด้วยปัจจัยอะไรเป็นหลัก  

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ในด้านการจัดสรรแบนด์วิดท์  ใครควรเป็นคนเริ่มต้นขบวนการ เช่น ผู้ให้บริการเสนอ 
กสทช หรือ ประชาชน  
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กิจการที่ 2: กิจการดาวเทียม 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินกิจการในปัจจุบัน 

 ย่านความถี่ และแบนด์วิดท์ของทรานสปอนเดอร์ที่ให้บริการเชิงพานิชย์ มีปริมาณมากเท่าไร 
ได้รับสัมปทานนานแค่ไหนในแต่ละแบนด์  

 ชนิดของการบริการหลักมีอะไรบ้าง เช่น เหมาเช่าทรานสปอนเดอร์ การออกอากาศโทรทัศน์
ดิจิตอลโดยตรง การให้บริการข้อมูลอินเตอร์เน็ต และหน่วยงาน บริษัท ที่เป็นผู้รับบริการ ทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร 

 ปัจจุบันแนวโน้มประเภทการให้บริการ มีการเปลี่ยนแปลงมากอย่างไร น้อยขนาดไหนเมื่อเทียบ
กับในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  

ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้ความถี่กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 ในปัจจุบันการใช้งาน ทรานสปอนเดอร์ ที่มี ได้ใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นจากทั้งหมด. มีความเพียงพอ

ส าหรับการใช้งานอย่างไร   
 เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน มีการน าช่องความถี่มาใช้ซ้ า (frequency reuse) ในลักษณะใดบ้าง 

เช่น spot beam เป็นต้น  
 การมีระบบสื่อสารทางเลือกอ่ืนๆ เช่น เครือข่ายไฟเบอร์ออปติกส์ ที่ครอบคลุม เป็น backbone 

network กระทบต่อการด าเนินกิจการทางด้านการสื่อสารดาวเทียม มากน้อยแค่ไหน อย่างไร
บ้าง  

 มีแผนการในการเตรียมตัวส าหรับ ส าหรับบทบาทการสื่อสารผ่านดาวเทียมซึ่งอาจามีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ อย่างไรบ้าง  

ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถี่ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  
 มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ใด ที่จะท าให้มีผลต่อการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมในอนาคตอันใกล้ 
 มีความสนใจในกิจการดาวเทียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากดาวเทียมค้างฟ้า Geostationary (GEO) 

หรือไม่. เช่น LEO network เป็นต้น 
 มีความต้องการใช้ย่านความถี่เพ่ิมขึ้นหรือไม่อย่างไร. โดยเฉพาะกับการสื่อสารระบบใหม่ๆ ที่

นอกเหนือจาก GEO   
ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เช่น ปัจจัยจากภาครัฐใด ที่เอื้อต่อการด าเนินกิจการสื่อสารดาวเทียม  
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หน้าท่ี ผ – ก4 

กิจการที่ 3: กิจการอุตุนิยมวิทยา 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินกิจการในปัจจุบัน 

 ในกิจการต่างๆ ทางด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น เรดาร์ตรวจอากาศ มีการใช้ คลื่นความถี่ และแบนด์
วิดทใ์ดบ้าง   

 ปกติการใช้งานคลื่นความถี่เป็นไปในลักษณะใด เช่น ใช้สม่ าเสมอตลอดเวลา หรือใช้เมื่อสัญญาณ
ของการเกิดภัยพิบัติ 

 ในปัจจุบันน่ามีระบบเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา เชื่อมต่อถึงกันทั้งโลกแล้ว. การใช้คลี่นความถี่  
มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อย่างไร มากน้อยขนาดไหน เมื่อเทียบกับ ในรอบ 5 
ปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้ความถี่กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 โดยปกติ อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ มักใช้ความถี่ตามมาตรฐานสากลอยู่แล้ว ในแง่การใช้คลื่น

ความถี่ มีอุปสรรคหรือไม่อย่างไร  
 มีภารกิจใดบ้างท่ีจ าเป็นต้องใช้คลื่นความถี่พิเศษบ้าง  

ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถี่ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  
 มีเทคโนโลยีใหม่ๆใดทางด้านอุตุนิยมวิทยา ที่จะท าให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ เป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถ่ีหรือไม่ อย่างไร  
ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ เช่น มีข้อเสนอใดด้านการขอใช้คลื่นความถี่ที่จะท าให้ภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยา 

สามารถปฏิบัติได้สะดวกข้ึน  
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หน้าท่ี ผ – ก5 

กิจการที่ 4: กิจการดาราศาสตร์วิทยุ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินกิจการในปัจจุบัน 

 ในกิจกรรมวิจัยค้นคว้า ใดบ้าง ทางด้านดาราศาสตร์วิทยุ ทีม่ีการใช้คลื่นความถี ่  
 มีการใช้ คลื่นความถี่ และแบนด์วิดท์ใดบ้าง ในระดับก าลังมากน้อยเพียงใด ในกิจกรรมข้างต้น 
 ช่วงเวลาในการใช้คลื่นความถ่ีข้างต้น มีระยะเวลามากน้อย ถี่บ่อยอย่างไร 

ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้ความถี่กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยใดบ้าง ที่จ าเป็นต้องใช้คลื่นความถี่พิเศษบ้าง ถ้ามีอยู่ในย่านใด  
 มีการปฏิบัติการทดลองภาคสนามในพ้ืนที่ใดบ้าง  
 ปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ความถี่หรือไม่  

ถ้ามีโปรดระบุ ความถี่ แบนด์วิดท์ และก าลังส่ง ที่ต้องการใช้ 
ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถี่ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  

 ในแผนการปฏิบัติงานในอีก 5 ปีข้างหน้า มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่องใดเป็นนหลักบ้าง  
 มีความต้องการ คลื่นความถีเ่ป็นส่วนหนึ่งในการแผนปฏิบัติงานข้างต้นอย่างไร โปรดระบุ ความถ่ี 

แบนด์วิดท ์และก าลังส่ง ที่ต้องการใช้ 
ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
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หน้าท่ี ผ – ก6 

กิจการที่ 5: กิจการวิทยุกระจายเสียง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน ข้อมูลการด าเนินการกระจายเสียง

ในปัจจุบัน 
 ระบบที่ออกอากาศ (AM หรือ FM) ช่องความถ่ีที่ออกอากาศ 
 ที่ตั้ง ก าลังส่งและรัศมีครอบคลุม (โดยประมาณในหน่วย กิโลเมตร) 
 จ านวนสถานีกระจายเสียงประเภทเดียวกัน ที่รับได้ชัดเจน ในละแวกของสถานี    
 มีปัญหาเรื่องการรบกวนสัญญาณ หรือไม่ อย่างไร 
 เวลาที่สถานีออกอากาศทั้งหมด (เว้นช่วงดึก หรือ ตลอด 24 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ได้มีความ

ต้องการใช้งานมากสุด (Prime Time) ของสถานี 
 ท่านออกอากาศผ่าน Internet Live พร้อมกันด้วยหรือไม่  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินกิจการในปัจจุบัน 
 แนวโน้มของปริมาณผู้รับฟังการกระจายเสียง ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมามากขึ้นหรือลดลงอย่างไร  

ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้คลื่นความถี่กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน (ระบบแอนะล็อก) 
 จากข้อมูลการเติบโตของกิจการกระจายเสียงปัจจุบัน มีข้อคิดเห็น ให้มีแนวทางการด าเนินการ

อย่างไร เช่น 
o ก) ช่องความถ่ีไม่เพียงพอ ให้มีการขยายย่านความถี่ ระบุปริมาณเป็น Hz หรือช่อง   
o ข) ช่องความถ่ีเพียงพอแล้ว แต่ให้มีระบบจัดการที่ดีขึ้น โปรดระบุว่าอย่างไร  
o ค) แนวทางอ่ืนๆ โปรดระบุ และบรรยายข้อมูลทางเทคนิค 

 Internet Radio ระบบทางเลือกในปัจจุบัน มีผลกับการกระจายเสียงของท่านอย่างไรบ้าง ใน
ประเด็นต่อไปนี้ จ านวนผู้ฟังลดลง สปอนเซอร์ลดลง อ่ืนๆ (ระบุ) 

ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถี่ส าหรับเทคโนโลยีใหม่ (การรับทราบและความสนใจในเทคโนโลยีใหม่) 
 เทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบดิจิทัลต่างๆ ที่ท่านสนใจมีอะไรบ้าง 
 หากมีการน าระบบใหม่มาใช้ จ านวนรวมสถานีที่คาดหวัง เพิ่มขึ้นหรือลดลง ด้วยเหตุผลใด 
 หากมีการน าระบบใหม่มาใช้ ท่านต้องการให้มีการด าเนินการอย่างไรระหว่าง ให้มีเพียงระบบเดียว 

หรือ มีสองระบบขนานกัน ไม่มีการยกเลิกระบบแอนนะล็อก พร้อมบอกเหตุผล  
 ระยะเวลาที่ต้องการให้มีระบบกระจายเสียงดิจิทัลมาใช้ ด าเนินการอย่างรวดเร็ว หรือ สามารถ

ชะลอการด าเนินการก่อนได้ พร้อมบอกเหตุผล 
 หากมีน าระบบกระจายเสียงดิจิทัลมาใช้ ท่านคาดหวัง หรือกังวล เรื่องใดบ้าง อย่างไร เช่น 

คุณสมบัติพิเศษ Features ที่แอนะล็อคท าไม่ได้ (ระบุ) การลงทุนของสถานี ราคาอุปกรณ์ของ
ผู้รับ พ้ืนที่ครอบคลุม 

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
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หน้าท่ี ผ – ก7 

กิจการที่ 6: กิจการพลังงาน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินกิจการในปัจจุบัน 

 ในกิจการต่างๆ ทางด้านพลังงาน มีการใช้คลื่นความถี่ และแบนด์วิดท์ใดบ้าง 
 โครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านพลังงาน เช่น การน าระบบสมาร์ทกริดมาใช้ 

มีการใช้คลื่นความถี่ และแบนด์วิดท์ใดบ้าง  
 การให้เช่า dark fiber เป็นการเพ่ิมการใช้คลื่นความถี่ที่มีผลกระทบต่อการใช้คลื่นความถี่ของ

องค์กรหรือไม่ อย่างไร  
 ปกติการใช้งานคลื่นความถี่เป็นไปในลักษณะใด เช่น ใช้สม่ าเสมอตลอดเวลา หรือใช้เมื่อมีความจ าเป็น 
 การใช้คลื่นความถี่ มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อย่างไร มากน้อยขนาดไหน  

เมื่อเทียบกับในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้ความถี่กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

 อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านพลังงาน เช่นระบบ SCADA ในแง่การใช้คลื่น
ความถี่ มีอุปสรรคหรือไม่อย่างไร  

 มีภารกิจใดบ้างท่ีจ าเป็นต้องใช้คลื่นความถ่ีพิเศษบ้าง 
ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถี่ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  

 มีเทคโนโลยีใหม่ใดทางด้านพลังงาน ที่จะท าให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ เป็นไปได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถ่ีหรือไม่ อย่างไร  

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ เช่น มีข้อเสนอใดด้านการขอใช้คลื่นความถี่ที่จะท าให้ภารกิจด้านพลังงาน สามารถ
ปฏิบัติได้สะดวกข้ึน 
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ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  (F ina l  Repo r t )  
 

หน้าท่ี ผ – ก8 

กิจการที่ 7: กิจการสาธารณูปโภค 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินกิจการในปัจจุบัน 

 โดยทั่วไป กิจการด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศและทางน้ าจะใช้คลื่นความถี่
เฉพาะเจาะจง ไม่รบกวนกับหน่วยงานใด อันมีเหตุมาจากความตระหนักต่อความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน มีการใช้คลื่นความถี่ และแบนด์วิดท์ใดบ้าง ในระดับก าลังมากน้อยเพียงใด  

 มีสัญญาณรบกวนหรือไม่อย่างไร  
ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้ความถี่กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

 โดยปกติ อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการควบคุม
การจราจรทางอากาศ และทางน้ ามักใช้ความถี่ตามมาตรฐานสากลอยู่แล้ว  ในแง่การใช้คลื่น
ความถี่ มีอุปสรรคหรือไม่อย่างไร  

 มีภารกิจใดบ้างที่จ าเป็นต้องใช้คลื่นความถี่พิเศษบ้าง 
ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถี่ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  

 มีเทคโนโลยีใหม่ใด ที่จะท าให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถ่ีหรือไม่ อย่างไร  

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเหน็อื่นๆ 
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ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  (F ina l  Repo r t )  
 

หน้าท่ี ผ – ก9 

กิจการที่ 8 : กิจการประจ าที่ Fixed Link 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินกิจการในปัจจุบัน 

 หน่วยงานของท่าน มีการใช้คลื่นความถี่ และแบนด์วิดท์ในย่านใดบ้าง 
 ย่านความถ่ี และแบนด์วิดท์ที่ให้บริการ มีปริมาณมากเท่าไร 
 มีการให้เช่าคลื่นความถี่ แบนด์วิดท์ หรือไม่ หากมี มีปริมาณมากเท่าไรและมีคลื่นความถี่ใดบ้าง 
 การให้บริการแก่จ านวนประชากรเป็นร้อยละเท่าใด โดยประมาณ 
 ปริมาณความเร็วของข้อมูลเป็นเช่นไร ความเร็วในการส่งข้อมูลมีความคงที่หรือไม่  

ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้ความถี่กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 ประสิทธิภาพของการใช้แบนด์วิดท์ในการส่งข้อมูลในระบบปัจจุบันทั้งในส่วนของ DWDM และ FTTH 
 แบนด์วิดท์ส าหรับ DWDM และ FTTH มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร ด้วยข้อจ ากัด เงื่อนไข

อะไรบ้าง  
ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถี่ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  

 ในปัจจุบัน เทคโนโลยี DWDM และ FTTH มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย มีแผนการในการเตรียม
ตัวส าหรับเทคโนโลยีใหม่ในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างไร 

 คาดว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรมาแทนระบบปัจจุบัน หรือจะเป็นระบบเดิมแต่เพ่ิมความเร็วในการ
สื่อสาร และเพ่ิมเสถียรภาพในการส่ง รวมถึงการลดสัญญาณรบกวนต่างๆ  

 มีเทคโนโลยีใหม่ใด ที่จะท าให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถ่ีหรือไม่ อย่างไร  

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
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ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  (F ina l  Repo r t )  
 

หน้าท่ี ผ – ก10 

กิจการที่ 9: กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความม่ันคงของรัฐ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินกิจการในปัจจุบัน 

 ช่องความถ่ีวิทยุที่ใช้มีความเหมาะสมกับกับการด าเนินการเพ่ือการบริการสาธารณะ หรือไม่ 
 ช่องความถ่ีวิทยุที่ใช้มีการรองรับภาวะปกติและไม่ปกติเพียงพอหรือไม่ 
 มีการใช้ช่องความถ่ีวิทยุร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากน้อยเพียงใด 
 คลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐที่ใช้ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ใด 
 การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และรักษาความปลอดภัย 

บุคคลส าคัญของประเทศ 
 การป้องกันประเทศ 
 การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
 การพัฒนาความม่ันคงของรัฐ 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเมื่อประเทศเกิดภัยพิบัติ 

 เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน มีความเหมาะสมมากเพียงใด 
 มีความเสี่ยงต่อการเกิดการรบกวนจากการใช้คลื่นความถี่ มากน้อยเพียงใด 

 
ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้ความถี่กับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

 เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถรองรับกับการส่งข้อมูลอย่างมีคุณภาพมากขึ้น (data-rich application) 
หรือไม ่

 มีการน าเครือข่ายเชิงพาณิชย์มาใช้ควบคู่กับเครือข่ายส่วนบุคคล เพ่ือใช้ในงานด้านความมั่นคง
ของรัฐ หรือไม่ 

 การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ ส่งผลกระทบ
ต่อความต้องการใช้ความถี่มากน้อยเพียงใด 

ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถี่ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  
 แนวโน้มการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ อาทิเช่น การเข้ารหัสลับ มาใช้ในการรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูลมากน้อยเพียงใด 
 แนวโน้มการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ อาทิเช่น การติดต่อสื่อสารตามมาตรฐาน TETRA ที่น ามาใช้

ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอยู่นอกพ้ืนที่ครอบคลุมของเครือข่าย 
 แนวโน้มการน าเทคโนโลยีสื่อสารมาผสมผสานกับมัลติมีเดีย เพ่ือมาประยุกต์ใช้งานด้านความ

มั่นคงของรัฐ 
 แนวโน้มการน าเทคโนโลยีใหม่ มารองรับ กิจการสื่อสารความเร็วสูงเพ่ือภารกิจป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย PPDR 
 ความเป็นไปได้ที่จะน าเทคโนโลยี PPDR มาใช้เพ่ือสนับสนุนหรือแทนที่ เทคโนโลยี TETRA 

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นอื่นๆ  
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ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  (F ina l  Repo r t )  
 

หน้าท่ี ผ – ก11 

กิจการที่ 10: กิจการวิทยุโทรทัศน์ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินกิจการในปัจจุบัน 

 มีพ้ืนที่ใดบ้างที่สัญญาณโทรทัศน์ยังไม่ครอบคลุม ท่านมีแผนจะขยายพ้ืนที่หรือไม่ (ถามเฉพาะผู้
ให้บริการโครงข่าย เพราะช่องจะไม่ได้เป็นผู้ขยายโครงข่าย) 

 ปัจจุบันท่านให้บริการช่องรายการใดบ้าง บนช่องทางหรือแพลตฟอร์มใดบ้าง 
 ปัญหาในเรื่องสัญญาณโทรทัศน์ที่ได้รับแจ้งเข้ามามีเรื่องใดบ้าง 
 ท่านออกอากาศผ่าน Internet Live หรือ OTT คู่ขนานกันด้วยหรือไม่  
 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการออกอากาศผ่าน Internet Live หรือ OTT ที่มีกันอย่างแพร่หลาย

ในปัจจุบัน 
ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้ความถี่กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

 หากเป็นไปได้ท่านมีความต้องการปรับเปลี่ยนระดับความคมชัดของสัญญาณภาพอีกหรือไม่  
เช่น เปลี่ยนระหว่าง SD กับ HD  

 ท่านมีแผนหรือความต้องการที่จะมีช่องสัญญาณโทรทัศน์เพ่ิมอีกหรือไม่ 
 ส าหรับหมายเลขช่องสัญญาณโทรทัศน์ ที่ยังว่างอยู่ (ช่องหมายเลข 4 ถึ ง 12 ยกเว้นช่อง10)  

หากยังไม่มีการใช้งานในอนาคตอันใกล้ ท่านคิดว่าเห็นควรให้ด าเนินการอย่างไร 
 ท่านคิดอย่างไรกับการที่กฎหมายก าหนดให้มีคลื่นความถี่ร้อย 20 ส าหรับการให้บริการภาค

ประชาชน (ทีวีชุมชน) และจะสามารถเกิดข้ึนได้หรือไม่อย่างไร 
ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถ่ีส าหรับเทคโนโลยีใหม่  

 ท่านคิดว่าการแพร่ภาพในระบบความคมชัดที่สูงกว่า (UHD หรือ 4K หรือ HDR หรือ fps  
ที่สูงขึ้น) มีความเป็นไปได้และน่าสนใจหรือไม่ในอนาคต 

 ท่านคิดว่า การแพร่ภาพด้วยเทคโนโลยีอ่ืน เช่น อินเทอร์เน็ต หรือ IPTV จะเป็นทางเลือกที่
ส าคัญในการแพร่ภาพในอนาคตอีก 5 – 10 ปี ข้างหน้าหรือไม่ อย่างไร 

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ในด้านการจัดสรรแบนด์วิดท์ ใครควรเป็นคนเริ่มต้นขบวนการ เช่น ผู้ให้บริการเสนอ 
กสทช หรือ ประชาชน  
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ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  (F ina l  Repo r t )  
 

หน้าท่ี ผ – ก12 

กิจการที่ 11: กิจการการใช้สัญญาณในระบบป้องกันและบรรเทาสารธารภัย 
และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินกิจการในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันหน่วยงานของท่านใช้คลื่นความถี่ช่วงใด และความถี่แต่ละช่ว งใช้กับข้อมูลชนิดใด  
(เช่นข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวหรือข้อมูลอื่นๆ) 

 อุปกรณ์ท่ีใช้ติดต่อสื่อสารในงานของท่านมีแบบใดบ้าง 
 ก าลังส่งและรัศมีครอบคลุมพ้ืนที่การท างานของหน่วยงานท่านหรือไม่ 
 ปัญหาเรื่องการรบกวนสัญญาณของท่านเกิดจากสาเหตุใดและมีมากน้อยเพียงใด 
 ท่านมีการวางแผนล าดับการใช้งานคลื่นความถี่อย่างไรบ้างหากเกิดปัญหาการสื่อสารระหว่าง

ปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาสารธารณภัย 
ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้ความถี่กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

 ในอนาคตที่หน่วยงานท่านวางแผนไว้ ท่านคิดว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ช่องสัญญาณเพ่ิม
หรือไม ่ถ้ามีท่านคิดว่าอยู่ในช่วงความถ่ีใดและเป็นข้อมูลประเภทใด 

ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถี่ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  
 มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ เช่น ระบบดิจิทัล  trunk radio ที่ท่านสนใจและคาดว่าจะน ามาใช้ใน

อนาคตอันใกล้หรือไม่ 
 ถ้าคาดว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่คาดว่าจะน ามาใช้ในช่วงความถ่ีใด อย่างไร 
 ท่านมองภาพการใช้งานคลื่นความถี่เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสารธารณะภัย และกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ในอีก 5 – 10 ปีข้างหน้านี้อย่างไร 
ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
  



 

 

 

โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  (F ina l  Repo r t )  
 

หน้าท่ี ผ – ก13 

กิจการที่ 12: กิจการขนส่งและโลจิสติก 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินกิจการในปัจจุบัน 

 ในกิจการของท่าน มีการใช้ คลื่นความถี่ และแบนด์วิดท์ใดบ้าง 
 ปัญหาเรื่องการรบกวนสัญญาณของท่านเกิดจากสาเหตุใดและมีมากน้อยเพียงใด 
 หากมีปัญหาด้านการใช้งานความถี่สื่อสาร ท่านมักติดต่อกับหน่วยงานใดบ้างเพ่ือหาวิธีแก้ไข 
 หากเกิดปัญหาในการสื่อสารในคลื่นความถี่หลักที่ท่านใช้งาน ท่านวางแผนการแก้ปัญหาอย่างไร 

ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้ความถี่กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 ท่านพอใจกับการใช้งานช่วงคลื่นนความถี่ปัจจุบันมากน้อยเพียงใดและท่านมีปัญหาในการจัดหา

อุปกรณ์สื่อสารในช่วงความถ่ีนี้หรือไม่ 
 ท่านมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ช่องสัญญาณเพ่ิมหรือไม่ ถ้ามีท่านคิดว่าอยู่ในช่วงความถี่ใด แบนด์

วิดท์กว้างมากน้อยแค่ไหน  
 หาก กสทช. มีการประกาศใช้คลื่นความถี่เฉพาะกับกิจการของท่าน ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสม

หรือไม่และท่านมีความพร้อมในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร และค่าใช้จ่าย เพ่ือใช้งานในช่วง
ความถี่ดังกล่าวหรือไม่ 

ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถี่ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  
 มีเทคโนโลยีใหม่ๆใดที่ สามารถน ามาใช้ในงานด้านการสื่อสารของหน่วยงานท่าน เพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่หรือไม่ อย่างไร 
 ท่านมองภาพการใช้งานคลื่นความถี่เพ่ือกิจการขนส่งและโลจิสติก ในอีก 5 – 10 ปีข้างหน้านี้

อย่างไร 
ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นอื่นๆ  
  



 

 

 

โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  (F ina l  Repo r t )  
 

หน้าท่ี ผ – ก14 

กิจการที่ 13: กิจการวิทยุส่ือสาร 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินกิจการในปัจจุบัน 

 โปรดระบุประเภทวิทยุสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน FM, SSB, digital หรือ trunk radio และชนิด
ของการใช้งาน ได้แก่ สมัครเล่น หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจทางอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ  

 ขนาดแบนด์วิดท์ หรือ channel spacing  
 ลักษณะการใช้งาน จ านวนชั่วโมงท่ีใช้งานในหนึ่งวัน ช่วงเวลาที่ใช้งาน (เช่น ในเวลาราชการ เป็น

ต้น) หากเป็นการสแตนด์บาย โปรดระบุเป็นตลอด 24 ชม. 
  ประสบปัญหาเรื่องความหนาแน่นของการใช้คลื่นความถี่ หรือไม่ อย่างไร 
 ประสบปัญหาเรื่องระยะการใช้งานไม่ครอบคลุมหรือไม่ (เช่นก าลังส่งไม่เพียงพอ) อย่างไร  

ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้ความถี่กับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 โปรดแสดงความเห็นส าหรับแนวทางการบริหารจัดการความถี่ส าหรับวิทยุสื่อสาร รวมถึง

กฎระเบียบที่ควรน ามาเพ่ือให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และได้ประโยชน์สูงสุด 
 เห็นควรให้มีการขยายย่านความถี่ใช้งานส าหรับเทคโนโลยีเดิม หรือไม่ โปรดเสนอแนวทางหรือ

รูปแบบของการเพิ่มย่านความถ่ี ระบุความกว้างและคลื่นความถี่ตามเสนอ  
 ในการใช้งานปัจจุบัน โปรดล าดับปัจจัยที่ส าคัญในการใช้งาน (ก) ค่าใช้จ่าย (รวมแบนด์วิดท์ 

และอุปกรณ์) (ข) ความปลอดภัยของข่าวสาร (ค) ความเชื่อถือได้ (realiability) ของระบบ เช่น 
ไม่หนาแน่นจนใช้งานไม่ได้ตลอดเวลา (สามารถเพ่ิมเติมปัจจัย) หรือ ความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ 
เป็นต้น (จ) ฟังก์ชั่นการใช้งานอ่ืนนอกจากเสียงพูด เช่น selected group call, location ID 
เป็นต้น 

ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถี่ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  
 เทคโนโลยีทางเลือกใดบ้าง ที่สามารถทดแทน วิทยุสื่อสารได้ แต่อาจไม่สมบูรณ์นัก ท่านได้ใช้

เทคโนโลยีทางเลือกบ้างหรือไม่    
 เทคโนโลยีทางด้านวิทยุสื่อสารใหม่ใดบ้าง ที่อยู่ในความสนใจในขณะนี้ และเทคโนโลยีใดทาง

วิทยุสื่อสารที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับการน ามาใช้งานในอนาคตอันใกล้   
 หากมีการน าระบบดิจิทัลมาใช้ แล้วท าให้ได้ความหนาแน่นของช่องสัญญาณลดลง แต่อาจมีการ

ลงทุนเครื่องมือใหม่ ท่านจะมีความพร้อมในการปรับเข้าสู่ระบบใหม่ ในระยะเวลาใด  
 ในการจัดให้มีแบนด์วิดท์ใหม่ส าหรับวิทยุสื่อสาร ควรเริ่มจากผู้เกี่ยวข้องใดก่อน ระหว่าง ความ

ต้องการจ าเป็นของผู้ใช้ความพร้อมของผู้ผลิต/ผู้ให้บริการ นโยบายของหน่วนงานก ากับดูแล   
ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นอื่นๆ  



 

 

 

โครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

ร าย งานฉบั บสมบู ร ณ์  (F ina l  Repo r t )  
 

หน้าท่ี ผ – ก15 

กิจการที่ 14: กิจการคลื่นความถี่ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น Short range device (SRD)  
กิจการที่ 15: กิจการระบบการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลแบบไม่มีสายน าสัญญาณ  

Wireless local area network (WLAN) 
(รวม 2 กิจการ สัมภาษณ์คราวเดียวกัน) 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทกิจการและพ้ืนที่ใช้งาน  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการสถานภารณ์ SRD ในปัจจุบัน 

 Short range device ที่มีใช้กันแล้วในปัจจุบัน นอกเหนือ จาก RFID, Bluetooth และ Wi-Fi 
แล้ว มีการน าเสนอ เทคโนโลยีหลายๆอย่าง เทคโนโลยีใดที่น่าจะมีแนวโน้มว่าจะได้รับการใช้งาน
อย่างแพร่หลาย เช่น LORA เป็นต้น  

ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้ความถี่กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 มีแนวโน้มความต้องการใช้คลื่นความถี่ มากน้อยขนาดไหน เมื่อเทียบกับในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
 อัตราการเติบโตทางด้านจ านวนอุปกรณ์ SRD เป็นอย่างไร  
 SRD ส่วนมากจะใช้ unlicensed band มีเทคโนโลยีใดบ้าง ที่ผู้ผลิตน าเข้าจ าหน่าย แสดง

ต้องการคลื่นความถ่ีซึ่งต้องขออนุญาตก่อน  
ส่วนที่ 4 ความต้องการใช้ความถี่ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  

 แนวโน้มการใช้คลื่นความถี่ส าหรับ SRD ในอนาคตอันใกล้ ควรเป็นแบบใด จัดสรรคลื่นโดยให้ขอ
ใช้ความถ่ี paid and dedicated หรือให้ใช้แบบเปิดให้ใช้ร่วมกัน shared & unlicensed   

 ในกรณีของอุปกรณ์ IoT ควรสนับสนุนให้ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของ 5G หรือไม่ โดยไม่ต้องมีการ
จัดสรรคลื่นความถี่เป็นพิเศษ   

 สภาวะการใช้งานในประชาคมโลก มีผลกับนโยบายในการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับ SDR มาก
น้อยเพียงใด (ต้องพิจารณาความต้องการของตลาด หรืออุตสาหกรรม เป็นหลักหรือไม่-industry 
driven)   

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นอื่นๆ โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเติมในด้านการใช้คลื่นความถี่ส าหรับ SRD  



ภำคผนวก ข 
แบบสอบถำม 



1 | P a g e

ค ำชี้แจง 
1. มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ได้รับ

มอบหมายให้เป็นท่ีปรึกษาโครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
ประเทศไทยให้กับส านักงาน กสทช. โดยผลการศึกษาท่ีได้จะถูกน าไปใช้ใน
การก าหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ 

2. เนื้อหาแบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ส่วน คือ
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ของกลุ่มกิจการโทรคมนาคม จ านวน

5 ข้อ 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ของกลุ่มกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ จ านวน 5 ข้อ
 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ของกลุ่มกิจการวิทยุคมนาคม

จ านวน 5 ข้อ
 ส่วนท่ี 5 ข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ของกลุ่มกิจการอื่น ๆ จ านวน 5 ข้อ
 ส่วนท่ี 6 ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่

(ภาพรวม) จ านวน 6 ข้อ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถำม 

ค ำชี้แจง โปรดเติมข้อความในช่องว่าง และท าเครื่องหมาย ลงใน  หนา้ขอ้ความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
1.1 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..……………………….... 

1.2 หน่วยงาน ................................................................................................................................................................................................................................... 

1.3 ต าแหน่ง/สายงาน/ฝา่ย ............................................................................................................................................................................................................... 

1.4 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ................................................................................................................................................................................................................... 

1.5 อีเมล ์........................................................................................................................................................................................................................................... 

1.6 ประเภทของกลุ่มกิจการของคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ธุรกิจ/องค์กรของท่านถือครองอยู่ในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) กลุ่มกิจการโทรคมนาคม   2) กลุ่มกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
 3) กลุ่มกิจการวิทยุคมนาคม  4) กลุ่มกิจการอื่น ๆ1 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถำนะปัจจบุันของกำรใช้คลื่นควำมถี่ของกลุ่มกิจกำรโทรคมนำคม (ถ้ำในปัจจุบันธุรกิจ/องค์กรของท่ำนไม่ได้ถือครองคลื่นควำมถี่ในกลุ่ม
กิจกำรโทรคมนำคม ใหข้้ำมไปท ำส่วนที่ 3) 

2.1 ประเภทกิจการของคลื่นความถี่ทั้งหมดในกลุ่มกิจกำรโทรคมนำคมที่ธุรกิจ/องค์กรของท่านถือครองอยู่ในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 2) กิจการดาวเทียม โปรดระบุประเภทกิจการย่อยในกิจการดาวเทียวที่ธุรกิจ/องค์กรของท่านถือครองคลื่นความถี่อยู่ในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  2.1) กิจการดาวเทียม   2.2) กิจการอุตุนิยมวิทยา   2.3) กิจการดาราศาสตร์วิทยุ 

1 กลุ่มกิจการอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มกิจการทั้งหมดที่ไม่ใช่กลุ่มกิจการโทรคมนาคม กลุ่มกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกลุ่มกิจการวิทยุคมนาคม 

คณะผู้ส ารวจขอความกรุณาให้ท่านตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง 

เพื่อผลประโยชน์ในการจัดท าการศึกษาครั้งนี้
แบบสอบถามนี้ใช้เวลา 

โดยเฉลี่ยประมาณ 20-30 นาท ี
ข้อมูลท่ีได้รับจากการตอบแบบสอบถาม 

ถือเป็นควำมลับและจะไม่ถูกน ำไปอ้ำงอิง 
เป็นรำยบุคคล ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  

โดยจะน าเสนอผลการตอบแบบสอบถาม 
ในภาพรวมเท่านั้น มูลนิธิสถำบันวิจัยนโยบำย

เศรษฐกิจและกำรคลัง (มูลนิธิ สวค.) 
โทร. 0-2587-9788 ต่อ 501-511 

สงวนลิขสิทธิ ์©12 
 

แบบสอบถำม 
“ควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับประเทศไทย” 

รหัสชุด  - 
   กิจการ  เลขท่ีแบบสอบถาม 



 

2 | P a g e  

2.2 โปรดระบุรายละเอยีดของคลื่นความถี่ทัง้หมดในกลุ่มกิจกำรโทรคมนำคมทีธุ่รกจิ/องค์กรของท่านถือครองอยู่ในปจัจุบนั 
 

ล าดับ กิจการ คลื่นความถี่ 
จ านวนช่องสัญญาณหรือ 
แบนด์วิดท์ที่ใช้ในปัจจุบัน 

ช่วงเวลาที่ใช้ช่องสัญญาณหรือแบนวิทใน 
แต่ละวัน (กรณีส่วนใหญ่ใช้เพื่อ Stand by  

ให้เขียนระบุในช่องนี้ว่า “Stand by”) 
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2.3 แนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ในกลุ่มกิจกำรโทรคมนำคมในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ ของธุรกิจ/องค์กรของท่าน เป็นอย่างไร (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
 1) มีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าจะมีความต้องการใช้ลดลงจำกปัจจุบันเท่ำกับ ........................................................................................... (กรุณาระบ ุ

หน่วยเป็นช่องสัญญาณหรือ MHz ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจการของท่าน) 
1.1) สาเหตุที่ท าให้มีแนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ที่มีในปัจจุบันลดลง (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

 1.1.1) กิจการ กิจกรรม หรือภารกจิ ที่ใช้อยู่มีปริมาณน้อยลง 
 1.1.2) กิจการ กิจกรรม หรือภารกจิ ที่ใช้อยู่มีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่มกีารเปลีย่นไปใช้สื่อทางเลือกแบบอื่น 
 1.1.3) อื่น ๆ โปรดระบ ุ................................................................................................................................................................................... 

 2) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจำกปัจจุบนัเท่ำกับ ......................................................................................... (กรุณาระบุ 
หน่วยเป็นช่องสัญญาณหรือ MHz ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจการของท่าน) 
2.1) สาเหตทุี่ท าให้มีแนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ที่มีในป้จจุบันเพิ่มขึ้น (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

 2.1.1) มีกิจการ กิจกรรม หรือภารกิจอื่นเพิ่มเติมมาและไม่มีสื่อทางเลือกอืน่ 
 2.1.2) มีกิจการ กิจกรรม หรือภารกิจอื่นเพิ่มเติมมา แม้มีสื่อทางเลือกอื่นแต่อาจไม่เหมาะสมหรือไม่เพยีงพอ 
 2.1.3) อื่น ๆ โปรดระบ ุ................................................................................................................................................................................... 

 3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
2.4 โปรดระบุเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเป็นเทคโนโลยีทางเลือกส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของการใช้งานคลื่นความถี่ในกลุ่มกิจกำรโทรคมนำคมของท่าน 

 
เทคโนโลยีใหม่ ล ำดับที่ 1 ในกลุ่มกิจกำรโทรคมนำคม 

(1) ชื่อเทคโนโลยีใหม ่  

(2) รายละเอยีดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว 

 
 
 

(3) ความพร้อมและศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ตอบได้เพียง 1 
ข้อ) 

 1) มีความพร้อมและมีศักยภาพรองรับ (เช่น เงินลงทุน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น) โปรดระบุระยะเวลาที่
ต้องการให้สามารถใช้งานได้ (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  
  ภายใน 1 ป ี   ภายใน 2 ป ี   ภายใน 3 ปีขึ้นไป   ยังอยู่ในการพจิารณา 

 
 2) ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง 

สาเหตุที่ท าให้ธุรกิจ/องค์กรของท่าน ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่มั่นใจว่าเทคโนโลยีใหม่จะมีเสถยีรภาพเพยีงพอหรอืมีความเหมาะสมจรงิ 
  ขาดแคลนงบประมาณ 
  กังวลเรื่องการใช้งาน 
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ.......................................................................................................................................... 

เทคโนโลยีใหม่ ล ำดับที่ 2 ในกลุ่มกิจกำรโทรคมนำคม 
(1) ชื่อเทคโนโลยีใหม ่  

(2) รายละเอยีดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว 

 
 
 

(3) ความพร้อมและศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ตอบได้เพียง 1 
ข้อ) 

 1) มีความพร้อมและมีศักยภาพรองรับ (เช่น เงินลงทุน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น) โปรดระบุระยะเวลาที่
ต้องการให้สามารถใช้งานได้ (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  
  ภายใน 1 ป ี   ภายใน 2 ป ี   ภายใน 3 ปีขึ้นไป   ยังอยู่ในการพจิารณา 

 
 2) ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง 

สาเหตุที่ท าให้ธุรกิจ/องค์กรของท่าน ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่มั่นใจว่าเทคโนโลยีใหม่จะมีเสถยีรภาพเพยีงพอหรอืมีความเหมาะสมจรงิ 
  ขาดแคลนงบประมาณ 
  กังวลเรื่องการใช้งาน 
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ........................................................................................................................................... 
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2.5 โปรดให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกลุม่กิจกำรโทรคมนำคมของท่าน 
 

กิจกำร แนวโน้มหลัก 

ผลต่อควำมต้องกำร 
ใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 ปี ข้ำงหน้ำ 

ของธุรกิจ/องค์กรของท่ำน 
เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง ไม่ทรำบ 

โทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
1. การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G      
2. การใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น     
3. การเพิ่มขึ้นของการใช้งาน Wi-Fi เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล     
4. การให้บริการของ Cloud Computing     
5. ความเร็วในการส่งข้อมูลของ Mobile data เพิ่มขึ้น     
6. การใช้งาน Virtual reality (VR) และ Augmented reality (AR) เพิ่มขึ้น     
7. การเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของวงการ E-Sport หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์     
8. การเพิ่มขึ้นของการใช้งาน Wi-Fi เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล     

ดาวเทียม ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรดำวเทียม 
1. การพัฒนาระบบ Global Navigation Satellite System (GNSS)     
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของ High-speed Satellite Broadband     
3. การพัฒนาการให้บริการ Mobile Satellite     

อุตุนิยมวิทยา
(Meteorology: 

MET) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรอุตุนิยมวิทยำ 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพของเรดาห์ที่ใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยา     
2. การเปิดให้บริการดาวเทียมใหม่     
3. การพัฒนาระบบการตรวจสภาพอากาศโลก      

ดาราศาสตร์วิทย ุ
(Radio 

Astronomy) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรดำรำศำสตร์วิทยุ 
1. แนวโน้มความต้องการของการใช้คลื่นความถี่เพื่อดาราศาสตร์วิทยุ     
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลของ back-end     

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสถำนะปัจจบุันของกำรใช้คลื่นควำมถี่ของกลุ่มกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (ถ้ำในปัจจบุันธุรกิจ/องค์กรของท่ำนไม่ได้ถือ
ครองคลื่นควำมถี่ในกลุ่มกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ให้ข้ำมไปท ำส่วนที่ 4) 

 
3.1 ประเภทกิจการของคลื่นความถี่ทั้งหมดในกลุ่มกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ที่ธุรกิจ/องค์กรของท่านถือครองอยู่ในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) กิจการวิทยุกระจายเสียง  2) กิจการวิทยุโทรทัศน ์
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3.2 โปรดระบุรายละเอียดของคลื่นความถี่ทั้งหมดในกลุ่มกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ที่ธุรกิจ/องค์กรของท่านถือครองอยู่ในปัจจุบัน 
 

ล าดับ กิจการ คลื่นความถี่ 
จ านวนช่องสัญญาณหรือ 
แบนด์วิดท์ที่ใช้ในปัจจุบัน 

ช่วงเวลาที่ใช้ช่องสัญญาณหรือแบนวิทใน 
แต่ละวัน (กรณีส่วนใหญ่ใช้เพื่อ Stand by  

ให้เขียนระบุในช่องนี้ว่า “Stand by”) 
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3.3 แนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ในกลุ่มกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ ของธุรกิจ/องค์กรของท่าน เป็นอย่างไร 
(ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
 1) มีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าจะมีความต้องการใช้ลดลงจำกปัจจุบันเท่ำกับ .............................................................................................. (กรุณาระบุ 

หน่วยเป็นช่องสัญญาณหรือ MHz ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจการของท่าน) 
1.1) สาเหตุที่ท าให้มีแนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ที่มีในปัจจุบันลดลง (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

 1.1.1) กิจการ กิจกรรม หรือภารกจิ ที่ใช้อยู่มีปริมาณน้อยลง 
 1.1.2) กิจการ กิจกรรม หรือภารกจิ ที่ใช้อยู่มีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่มกีารเปลีย่นไปใช้สื่อทางเลือกแบบอื่น 
 1.1.3) อื่น ๆ โปรดระบ ุ................................................................................................................................................................................... 

 2) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจำกปัจจุบนัเท่ำกับ ......................................................................................... (กรุณาระบุ 
หน่วยเป็นช่องสัญญาณหรือ MHz ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจการของท่าน) 
2.1) สาเหตุที่ท าให้มีแนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ที่มีในป้จจุบันเพิ่มขึ้น (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

 2.1.1) มีกิจการ กิจกรรม หรือภารกิจอื่นเพิ่มเติมมาและไม่มีสื่อทางเลือกอืน่ 
 2.1.2) มีกิจการ กิจกรรม หรือภารกิจอื่นเพิ่มเติมมา แม้มีสื่อทางเลือกอื่นแต่อาจไม่เหมาะสมหรือไม่เพยีงพอ 
 2.1.3) อื่น ๆ โปรดระบ ุ................................................................................................................................................................................... 

 3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

3.4 โปรดระบุเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเป็นเทคโนโลยีทางเลือกส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของการใช้งานคลื่นความถี่ในกลุ่มกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทัศน์ของท่าน 
 

เทคโนโลยีใหม่ ล ำดับที่ 1 ในกลุ่มกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 
(1) ชื่อเทคโนโลยีใหม ่  

(2) รายละเอยีดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว 

 
 
 

(3) ความพร้อมและศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ตอบได้เพียง 1 
ข้อ) 

 1) มีความพร้อมและมีศักยภาพรองรับ (เช่น เงินลงทุน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น) โปรดระบุระยะเวลาที่
ต้องการให้สามารถใช้งานได้ (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  
 ภายใน 1 ป ี    ภายใน 2 ป ี    ภายใน 3 ปีขึ้นไป    ยังอยู่ในการพิจารณา 

 

 2) ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง 
สาเหตุที่ท าให้ธุรกิจ/องค์กรของท่าน ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่มั่นใจว่าเทคโนโลยีใหม่จะมีเสถยีรภาพเพยีงพอหรอืมีความเหมาะสมจรงิ 
  ขาดแคลนงบประมาณ 
  กังวลเรื่องการใช้งาน 
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ........................................................................................................................................ 

เทคโนโลยีใหม่ ล ำดับที่ 2 ในกลุ่มกิจกำรกระจำยเสยีงและกิจกำรโทรทัศน์ 
(1) ชื่อเทคโนโลยีใหม ่  

(2) รายละเอยีดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว 

 
 
 

(3) ความพร้อมและศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ตอบได้เพียง 1 
ข้อ) 

 1) มีความพร้อมและมีศักยภาพรองรับ (เช่น เงินลงทุน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น) โปรดระบุระยะเวลาที่
ต้องการให้สามารถใช้งานได้ (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  
  ภายใน 1 ป ี   ภายใน 2 ป ี   ภายใน 3 ปีขึ้นไป   ยังอยู่ในการพจิารณา 

 

 2) ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง 
สาเหตุที่ท าให้ธุรกิจ/องค์กรของท่าน ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่มั่นใจว่าเทคโนโลยีใหม่จะมีเสถยีรภาพเพยีงพอหรอืมีความเหมาะสมจรงิ 
  ขาดแคลนงบประมาณ 
  กังวลเรื่องการใช้งาน 
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ........................................................................................................................................... 
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3.5 โปรดให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกลุ่มกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ของท่าน 

กิจกำร แนวโน้มหลัก 

ผลต่อควำมต้องกำร 
ใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 ปี ข้ำงหน้ำ 

ของธุรกิจ/องค์กรของท่ำน 
เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง ไม่ทรำบ 

วิทยุกระจายเสียง ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุกระจำยเสยีง 
1. การพัฒนาของเทคโนโลยีในกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล (Digital
Radio) ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่ดี 
2. การพัฒนาของเทคโนโลยีบีบอัดสัญญาณเสียงรูปแบบใหม่
3. การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก
4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล
5. การก าหนดมาตรฐานในการรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิทัลในประเทศไทย 
6. ความแพร่หลายของอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล
7. การคืนคลื่นความถี่เพื่อน าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 
8. ความนิยมในวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลของประชาชน
9. แนวโน้มการใช้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (เช่น Spotify, JOOX, Apple
Music และ Podcast) เพิ่มขึ้น 

วิทยุโทรทัศน ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุโทรทัศน์ 
1. การพัฒนาของแพลตฟอร์มทางเลือกต่อระบบโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดิน เช่น
ทีวีผ่านดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี อินเตอร์เน็ตทีวี และ IPTV เป็นต้น 
2. การพัฒนาของเทคโนโลยีบีบอัดสัญญาณภาพและเสียงรูปแบบใหม่
3. การพัฒนาการเข้ารหัสสัญญาณหรือเทคโนโลยีการส่งสัญญาณในกิจการโทรทัศน์
4. การน าเทคนิคของโครงข่ายความถี่เด่ียว (Single Frequency Network: SFN)
มาใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
5. การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6. ความนิยมในระบบโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินของประชาชน
7. เทคโนโลยีโทรทัศน์ความละเอียดสูงยิ่ง (Ultra High Definition TV: UHDTV)
หรือเทคโนโลยี 4K/8K รวมทั้งเทคโนโลยี High Dynamic Range (HDR) 
8. แนวโน้มการใช้บริการสื่อสารและแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Over-
the-Top: OTT) (เช่น Netflix, Line TV เป็นต้น) ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน 
9. การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศนร์ะบบดิจิทัล
10. การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก

ส่วนที่ 4 ข้อมูลสถำนะปัจจุบันของกำรใช้คลื่นควำมถี่ของกลุ่มกิจกำรวิทยุคมนำคม (ถ้ำในปัจจุบันธุรกิจ/องค์กรของท่ำนไม่ได้ถือครองคลื่นควำมถี่ใน
กลุ่มกิจกำรวิทยุคมนำคม ให้ข้ำมไปท ำส่วนที่ 5) 

4.1 ประเภทกิจการของคลื่นความถี่ทั้งหมดในกลุ่มกิจกำรวิทยุคมนำคมที่ธุรกิจ/องค์กรของท่านถือครองอยู่ในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (Public Protection and Disaster Relief-PPDR) 
 2) กิจการขนส่งและโลจิสติก 
 3) กิจการพลังงาน 
 4) บริการสาธารณูปโภค (Utilities) เช่น ไฟฟ้า ประปา การสื่อสารภาคพื้นดินในสนามบิน (Ground Communication) 
 5) กิจการประจ าที่ (Fixed Link) โครงข่ายเช่ือมโยง Point-to-point และ Point-to-multipoint 
 6) กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ 
 7) กิจการวิทยุสื่อสาร 
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4.2 โปรดระบุรายละเอียดของคลื่นความถี่ทั้งหมดในกลุ่มกิจกำรวิทยุคมนำคมที่ธุรกิจ/องค์กรของท่านถือครองอยู่ในปัจจุบัน 
 

ล าดับ กิจการ คลื่นความถี่ 
จ านวนช่องสัญญาณหรือ 
แบนด์วิดท์ที่ใช้ในปัจจุบัน 

ช่วงเวลาที่ใช้ช่องสัญญาณหรือแบนวิท 
ในแต่ละวัน (กรณีส่วนใหญ่ใช้เพื่อ Stand by 

ให้เขียนระบุในช่องนี้ว่า “Stand by”) 
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4.3 แนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ในกลุ่มกิจกำรวิทยุคมนำคมในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ ของธุรกิจ/องค์กรของท่าน เป็นอย่างไร (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
 1) มีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าจะมีความต้องการใช้ลดลงจำกปัจจุบันเท่ำกับ  .......... .. . .. .. . ..................... . .. .. .. . .. .. .. . .. .. (กรุณาระบุ 

หน่วยเป็นช่องสัญญาณหรือ MHz ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจการของท่าน) 
1.1) สาเหตุที่ท าให้มีแนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ที่มีในปัจจุบันลดลง (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

 1.1.1) กิจการ กิจกรรม หรือภารกจิ ที่ใช้อยู่มีปริมาณน้อยลง 
 1.1.2) กิจการ กิจกรรม หรือภารกจิ ที่ใช้อยู่มีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่มกีารเปลีย่นไปใช้สื่อทางเลือกแบบอื่น 
 1.1.3) อื่น ๆ โปรดระบ ุ................................................................................................................................................. 

 2) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีความต้องการใช้ เพิ่มขึ้นจำกปัจจุบันเท่ำกับ  ........................ ............... ..... ..... .... (กรุณาระบุ 
หน่วยเป็นช่องสัญญาณหรือ MHz ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจการของท่าน) 
2.1) สาเหตุที่ท าให้มีแนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ที่มีในป้จจุบันเพิ่มขึ้น (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

 2.1.1) มีกิจการ กิจกรรม หรือภารกิจอื่นเพิ่มเติมมาและไม่มีสื่อทางเลือกอืน่ 
 2.1.2) มีกิจการ กิจกรรม หรือภารกิจอื่นเพิ่มเติมมา แม้มีสื่อทางเลือกอื่นแต่อาจไม่เหมาะสมหรือไม่เพยีงพอ 
 2.1.3) อื่น ๆ โปรดระบ ุ................................................................................................................................................. 

 3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
4.4 โปรดระบุเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเป็นเทคโนโลยีทางเลือกส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของการใช้งานคลื่นความถี่กลุ่มกิจกำรวิทยุคมนำคมของท่าน 
 

เทคโนโลยีใหม่ ล ำดับที่ 1 ในกลุ่มกิจกำรวิทยุคมนำคม 
(1) ชื่อเทคโนโลยีใหม ่  

(2) รายละเอยีดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว 

 
 
 

(3) ความพร้อมและศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ตอบได้เพียง 1 
ข้อ) 

 1) มีความพร้อมและมีศักยภาพรองรับ (เช่น เงินลงทุน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น) โปรดระบุระยะเวลาที่
ต้องการให้สามารถใช้งานได้ (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  
  ภายใน 1 ป ี   ภายใน 2 ป ี   ภายใน 3 ปีขึ้นไป   ยังอยู่ในการพจิารณา 

 
 2) ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง 

สาเหตุที่ท าให้ธุรกิจ/องค์กรของท่าน ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่มั่นใจว่าเทคโนโลยีใหม่จะมีเสถยีรภาพเพยีงพอหรอืมีความเหมาะสมจรงิ 
  ขาดแคลนงบประมาณ 
  กังวลเรื่องการใช้งาน 
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ........................................................................................................................................... 

เทคโนโลยีใหม่ ล ำดับที่ 2 ในกลุ่มกิจกำรวิทยุคมนำคม 
(1) ชื่อเทคโนโลยีใหม ่  

(2) รายละเอยีดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว 

 
 
 

(3) ความพร้อมและศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ตอบได้เพียง 1 
ข้อ) 

 1) มีความพร้อมและมีศักยภาพรองรับ (เช่น เงินลงทุน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น) โปรดระบุระยะเวลาที่
ต้องการให้สามารถใช้งานได้ (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  
  ภายใน 1 ป ี   ภายใน 2 ป ี   ภายใน 3 ปีขึ้นไป   ยังอยู่ในการพจิารณา 

 
 2) ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง 

สาเหตุที่ท าให้ธุรกิจ/องค์กรของท่าน ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่มั่นใจว่าเทคโนโลยีใหม่จะมีเสถยีรภาพเพยีงพอหรอืมีความเหมาะสมจรงิ 
  ขาดแคลนงบประมาณ 
  กังวลเรื่องการใช้งาน 
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ........................................................................................................................................... 
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4.5 โปรดให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกลุ่มกิจกำรวิทยุคมนำคมของท่าน 
 

กิจกำร แนวโน้มหลัก 

ผลต่อควำมต้องกำร 
ใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 ปี ข้ำงหน้ำ 

ของธุรกิจ/องค์กรของท่ำน 
เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง ไม่ทรำบ 

ภารกิจป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยและใน
กรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัย
พิบัติ (Public 

protection and 
disaster relief 

:PPDR) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรภำรกิจป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
และในกรณีที่เกดิเหตฉุุกเฉินและภยัพบิัติ 

1. การพัฒนาเทคโนโลยี TETRA 2 (TEDS) ภายใต้มาตรฐาน TETRA เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการติดต่อสื่อสารและรับ-ส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีความเร็วสูงยิ่งขึ้น 

   
 

2. แนวโน้มการน ามัลติมีเดียมาประยุกต์เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยฯ กับการพัฒนาเครือข่ายข้อมูล PPDR ความเร็วสูงในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น 
กล้องถ่ายภาพความร้อน วิดิโอพิสูจน์หลักฐาน 3 มิติ และเทคโนโลยี LTE เป็นต้น) ที่เพิ่มขึ้น 

   
 

3. แนวโน้มการน าเครือข่ายเชิงพาณิชย์มาใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
ควบคู่ไปกับการน าเครือข่ายส่วนบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่ไม่ส าคัญแต่ต้องใช้
ข้อมูลจ านวนมาก  

   
 

4. การเพิ่มขึ้นของความต้องการน าข้อมูลมาใช้ในการสื่อสารและรับส่งข้อมูลอย่างมี
คุณภาพมากขึ้น (data-rich applications) 

   
 

5. การเปลี่ยนแปลงของข้อก าหนดด้านความปลอดภัยซ่ึงเกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของประเทศที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

   
 

6. การพัฒนาเครือข่าย PPDR ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นเพื่อการลดต้นทุนโดยให้บริการ
เครือข่ายในเชิงพาณิชย์  

   
 

7. ระดับของการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน PPDR ที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น
เพื่อสนับสนุนหรือแทนที่เทคโนโลยี TETRA 

   
 

ขนส่งและ 
โลจิสติก 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรขนส่งและโลจิสติก 
1. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ 
(Intelligent Transportation System: ITS) เช่น ระบบรายงานสภาพจราจรแบบ 
Real Time ของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โปรแกรมระบบ
ขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) เป็นต้น 

   

 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างรถยนต์ด้วยกัน (Vehicle-to-Vehicle: 
V2V) ซ่ึงจะท าให้ยานยนต์สามารถสื่อสารกับยานยนต์ที่อยู่ใกล้เคียง รับส่งข้อมูล 
ทราบต าแหน่งที่อยู่ หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะขัดขวางการเดินทาง เป็นต้น 

   
 

3. การพัฒนารถยนต์อัตโนมัติ/รถยนต์ไร้คนขับ (Automated Vehicles/Self-
driving Cars) 

   
 

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการจราจรและขนส่ง (Traffic and Freight 
Management) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   
 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างพาหนะและ โครงสร้างต่าง ๆ รอบ
เส้นทาง (Integration vehicle-infrastructure: V2I) ท าให้ยานยนต์สามารถสื่อสาร
กับโครงสร้างรอบด้านในการเดินทาง อาทิ ไฟสัญญาณจราจร และเขตก่อสร้าง เพื่อปรับปรงุ
สภาพการเดินทาง สามารถหลีกเลี่ยงต าแหน่งรถติด และเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น 

   

 

6. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการขนส่งระบบราง     
7. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการจราจรและการขนส่งอัจฉริยะ 
(intelligent transportation system: ITS) 

   
 

พลังงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรพลังงำน 
1. การพัฒนาของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและมิเตอร์อัจฉริยะ     
2. การเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและมิเตอร์อัจฉริยะ     
3. การออกกฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ที่ท าให้จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

   
 

สาธารณูปโภค ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรสำธำรณปูโภค 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพทางดิจิทัลของระบบกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล     
2. การพัฒนาการติดต่อสื่อสารทางตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
และนักบิน 
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กิจกำร แนวโน้มหลัก 

ผลต่อควำมต้องกำร 
ใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 ปี ข้ำงหน้ำ 

ของธุรกิจ/องค์กรของท่ำน 
เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง ไม่ทรำบ 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพทางดิจิทัลของระบบสื่อสาร     
4. การเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้อากาศยานไร้คนขับ     
5. การเพิ่มขึ้นของการจราจรในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้า เช่น ทางอากาศ และทางทะเล เป็นต้น 

   
 

6. ความก้าวหน้าของเครื่องรับวิทยุที่ใช้ในกิจการวิทยุหาต าแหน่ง     
7. การพัฒนาการสื่อสารแบบไร้สายของระบบไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ภายในอากาศยาน     

ประจ าที ่
(Fixed Link) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรประจ ำที่ (Fixed Link) 
1. การเปลี่ยนจากการใช้คลื่นไมโครเวฟมาเป็นโครงข่ายใยแก้วน าแสง     
2. การพัฒนาระบบ NLoS/LoS backhaul     
3. การพัฒนาเทคนิคกล้ าสัญญาน (Modulation Techniques)     
4. การเพิ่มขึ้นของสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Stations)     
5. การเปลี่ยนไปใช้ย่านคลื่นความถี่ที่สูงขึ้น (Higher-Frequency Link)     

วิทยุคมนคม 
เพื่อความมั่นคง 

ของรัฐ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุคมนคมเพื่อควำมมั่นคงของรัฐ 
1. การเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน     
2. การพัฒนาเทคโนโลยีระบุต าแหน่งและการน าทาง     
3. การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมเพื่อความมั่นคง     
4. การเพิ่มขึ้นของอากาศยานไร้คนขับ     
5. ความต้องการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมที่มากขึ้นในกิจการความมั่นคงของรัฐ     

วิทยุสื่อสาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุสื่อสำร 
1. ผู้ใช้งานวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคลและวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่สาธารณะมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปใช้อุปกรณ์สื่อสารประเภทอื่น ๆ มากขึ้น 

   
 

 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลสถำนะปัจจบุันของกำรใช้คลื่นควำมถี่ของกลุ่มกิจกำรอ่ืน ๆ2 (ถ้ำในปัจจุบันธุรกิจ/องค์กรของท่ำนไม่ได้ถือครองคลื่นควำมถี่ในกลุ่ม
กิจกำรอ่ืน ๆ ให้ขำ้มไปท ำส่วนที ่6) 

 
5.1 ประเภทกิจการของคลื่นความถี่ทั้งหมดในกลุ่มกิจกำรอ่ืน ๆ ที่ธุรกิจ/องค์กรของท่านถือครองอยู่ในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) การติดต่อสื่อระหว่างเครื่องจักรกล (Machine Type Communication หรือ Internet of thing - IOT) ได้แก่ คลื่นความถี่ส าหรับอุปกรณ์ระยะสั้น 

(Short-range device: SRDs) 
 2) คลื่นความถี่ที่อนุญาติให้ใช้เป็นการทั่วไปส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Unlicensed frequency for wireless broadband 

internet) 
 3) อื่น ๆ  โปรดระบุ ................................................................................................................................................................................................................ 
 

                                                           
2 กลุ่มกิจการอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มกิจการทั้งหมดที่ไม่ใช่กลุ่มกิจการโทรคมนาคม กลุ่มกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกลุ่มกิจการวิทยุคมนาคม 
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5.2 โปรดระบุรายละเอียดของคลื่นความถี่ทั้งหมดในกลุ่มกิจกำรอ่ืน ๆ ที่ธุรกิจ/องค์กรของท่านถือครองอยู่ในปัจจุบัน 
 

ล าดับ กิจการ คลื่นความถี่ 
จ านวนช่องสัญญาณหรือ 
แบนด์วิดท์ที่ใช้ในปัจจุบัน 

ช่วงเวลาที่ใช้ช่องสัญญาณหรือแบนวิทใน 
แต่ละวัน (กรณีส่วนใหญ่ใช้เพื่อ Stand by  

ให้เขียนระบุในช่องนี้ว่า “Stand by”) 
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5.3 แนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ในกลุ่มกิจกำรอ่ืน ๆ ของธุรกิจ/องค์กรของท่าน เป็นอย่างไร (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
 1) มีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าจะมีความต้องการใช้ลดลงจำกปัจจุบันเท่ำกับ ........................................................................................ (กรุณาระบุ 

หน่วยเป็นช่องสัญญาณหรือ MHz ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจการของท่าน) 
1.1) สาเหตุที่ท าให้มีแนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ที่มีในปัจจุบันลดลง (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

 1.1.1) กิจการ กิจกรรม หรือภารกจิ ที่ใช้อยู่มีปริมาณน้อยลง 
 1.1.2) กิจการ กิจกรรม หรือภารกจิ ที่ใช้อยู่มีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่มกีารเปลีย่นไปใช้สื่อทางเลือกแบบอื่น 
 1.1.3) อื่น ๆ โปรดระบ ุ............................................................................................................................................................................. 

 2) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจำกปัจจุบนัเท่ำกับ ................................................................................... (กรุณาระบุ 
หน่วยเป็นช่องสัญญาณหรือ MHz ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจการของท่าน) 
2.1) สาเหตุที่ท าให้มีแนวโน้มความต้องการถือครองคลื่นความถี่ที่มีในป้จจุบันเพิ่มขึ้น (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

 2.1.1) มีกิจการ กิจกรรม หรือภารกิจอื่นเพิ่มเติมมาและไม่มีสื่อทางเลือกอืน่ 
 2.1.2) มีกิจการ กิจกรรม หรือภารกิจอื่นเพิ่มเติมมา แม้มีสื่อทางเลือกอื่นแต่อาจไม่เหมาะสมหรือไม่เพยีงพอ 
 2.1.3) อื่น ๆ โปรดระบ ุ............................................................................................................................................................................. 

 3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
5.4 โปรดระบุเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเป็นเทคโนโลยีทางเลือกส าหรับ กิจการ กิจกรรม ภารกิจ ของการใช้งานคลื่นความถี่กลุ่มกิจกำรอ่ืน ๆ ของท่าน 

 
เทคโนโลยีใหม่ ล ำดับที่ 1 ในกลุ่มกิจกำรอ่ืน ๆ 

(1) ชื่อเทคโนโลยีใหม ่  

(2) รายละเอยีดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว 

 
 
 

(3) ความพร้อมและศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ตอบได้เพียง 1 
ข้อ) 

 1) มีความพร้อมและมีศักยภาพรองรับ (เช่น เงินลงทุน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น) โปรดระบุระยะเวลาที่
ต้องการให้สามารถใช้งานได้ (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  
  ภายใน 1 ป ี   ภายใน 2 ป ี   ภายใน 3 ปีขึ้นไป   ยังอยู่ในการพจิารณา 

 

 2) ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง 
สาเหตุที่ท าให้ธุรกิจ/องค์กรของท่าน ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่มั่นใจว่าเทคโนโลยีใหม่จะมีเสถยีรภาพเพยีงพอหรอืมีความเหมาะสมจรงิ 
  ขาดแคลนงบประมาณ 
  กังวลเรื่องการใช้งาน 
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ.................................................................................................................... 

เทคโนโลยีใหม่ ล ำดับที่ 2 ในกลุ่มกิจกำรอ่ืน ๆ 
(1) ชื่อเทคโนโลยีใหม ่  

(2) รายละเอยีดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว 

 
 
 

(3) ความพร้อมและศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ตอบได้เพียง 1 
ข้อ) 

 1) มีความพร้อมและมีศักยภาพรองรับ (เช่น เงินลงทุน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น) โปรดระบุระยะเวลาที่
ต้องการให้สามารถใช้งานได้ (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  
  ภายใน 1 ป ี   ภายใน 2 ป ี   ภายใน 3 ปีขึ้นไป   ยังอยู่ในการพจิารณา 

 

 2) ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง 
สาเหตุที่ท าให้ธุรกิจ/องค์กรของท่าน ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนแปลง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่มั่นใจว่าเทคโนโลยีใหม่จะมีเสถยีรภาพเพยีงพอหรอืมีความเหมาะสมจรงิ 
  ขาดแคลนงบประมาณ 
  กังวลเรื่องการใช้งาน 
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ........................................................................................................................................ 
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5.5 โปรดให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ในกลุ่มกิจกำรอ่ืน ๆ ของท่าน 
 

กิจกำร แนวโน้มหลัก 

ผลต่อควำมต้องกำร 
ใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 ปี ข้ำงหน้ำของธุรกิจ/

องค์กรของท่ำน 
เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง ไม่ทรำบ 

คลื่นความถี่
ส าหรับอุปกรณ์
สื่อสารระยะสั้น 
(Short-range 
device :SRDs) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรคลื่นควำมถี่ส ำหรบัอุปกรณ์สื่อสำรระยะสั้น 
1. การพัฒนาของเทคโนโลยี SRDs ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนา
เครือข่ายการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง และการพัฒนาคลื่นวิทยุก าลังสูง เป็นต้น 

   
 

2. การพัฒนาเทคนิคการกล้ าคลื่นสัญญาณ (Hamonisation of modulation 
techniques) เพื่อการสนับสนุนการใช้เครื่องมือ RFID ให้สามารถใช้งานข้าม
ประเทศได้ โดยก่อให้เกิดประโยชน์แก่การรักษาทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และ
เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 

   

 

3. การเติบโตของการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้นส าหรับการประยุกต์
กับเครื่องมือและการรักษาทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ และอุปกรณ์
วัดระดับกลูโคสที่ฝังในร่างกาย เป็นต้น 

   
 

4. การเติบโตของอุปกรณ์เพื่อการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อการระบุอัตลักษณ์ (RFID 
tags) ที่น ามาประยุกต์ใช้ในหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น เช่น การขนส่ง
และการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบการช าระเงิน และการระบุอัตลักษณ์สัตว์ เป็น
ต้น 

   

 

5. ปริมาณการน าฐานข้อมูลในการระบุพิกัดทางภูมิศาตร์มาประยุกต์กับอุปกรณ์ 
RFID ที่เพิ่มขึ้น เช่น การระบุพิกัดเพื่อติดตามการขนส่งสินค้า และระบบน าร่อง
ของยานพาหนะ เป็นต้น 

   
 

6. การพัฒนาเทคโนโลยีในอุปกรณ์เตือนภัย เช่น อุปกรณ์เตือนภัยแบบไร้สาย 
และเครื่องดักจับควันไฟไร้สาย เป็นต้น 

   
 

7. การพัฒนาเทคโนโลยีในระบบอัตโนมัติส าหรับอาคารและที่อยู่อาศัย เช่น 
ประตูอัตโนมัติ หน้าต่างอัตโนมัติ และอุปกรณ์ควบคุมความร้อนและแสง เป็นต้น 

   
 

8. การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มี
ความหลากหลายขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ เช่น ระบบการ
ควบคุมลมยาง (TPMS) และข้อก าหนดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

   
 

9. การพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและมีความหลากหลายยิ่งขึ้นของการประยุกต์  
RFID ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น การพัฒนารถยนต์ไร้กุญแจ เป็นต้น 

   
 

10. การเติบโตของการใช้ RFID ส าหรับการประยุกต์ในการรักษาทางการแพทย์
ในลักษณะอุปกรณ์ควบคุมและติดตามอาการโดยฝังในร่างกายของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น  

   
 

คลื่นความถี่ที่
อนุญาติให้ใช้เป็น
การทั่วไปส าหรับ

การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตไร้
สายความเร็วสูง 
(Unlicensed 

frequency for 
wireless 

broadband 
internet) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่อนุญำติให้ใช้เป็นกำรทั่วไป 
ส ำหรับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง 

1. การเติบโตของผู้ใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล และฮอตสปอตสาธารณะที่สูงขึ้น เพื่อ
หลีกเลี่ยงความแออัดในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย และการเพิ่มการเข้าถึง
สัญญาณอย่างจ ากัดภายในอาคาร 

   
 

2. แนวโน้มการขจัดการใช้งานข้ามเขต (Roaming) ของระบบเครือข่ายไร้สาย      
3. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยี WiMAX ได้แก่ เครือข่าย FWA ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ความครอบคลุมเครือข่ายไร้สายในเขตชนบทโดยสามารถควบคุมจากสถานที่
ห่างไกลได้ 

   
 

4. การก าหนดมาตรฐานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อการท างานของระบบ
เครือข่ายไร้สายเพื่อลดความแออัดของเครือข่ายไร้สาย 

   
 

5. แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของ
ผู้ใช้บริการที่สูงขึ้น 

   
 

6. แนวโน้มการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายที่เพิ่มขึ้นในชนบท     
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ส่วนที่ 6 ควำมคิดเห็นต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ (ภำพรวม) 
 

รำยกำร 

ผลต่อควำมต้องกำรใช้คลื่นควำมถี่ใน 5 ปี ข้ำงหน้ำ 
ของธุรกิจ/องค์กรของท่ำน 

มำก 
ที่สุด= 5 

มำก 
= 4 

ปำนกลำง 
= 3 

น้อย 
= 2 

น้อยที่สุด 
= 1 

ไม่ 
ทรำบ 

1. เศรษฐกิจมหภำคในระดบัโลกและระดับประเทศ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ  
การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

      

2. นโยบำยประเทศไทย 4.0 หรือนโยบำยของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้ทันสมัยและกระจายอย่าง
ทั่วถึง นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 การรองรับการขยายตัวของความเป็นเมือง 
(Urbanization) เป็นต้น 

      

3. แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เช่น การผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสากล และการเร่งสร้างธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต Smart City (เช่น กล้อง CCTV) เป็นต้น 

      

4. พฤติกรรมผู้ใช้คลื่นควำมถี่ 
4.1 แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน       
4.2 แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์       
4.3 แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการซ้ือ

ขายและโฆษณาสินค้าและบริการ 
      

5. กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
5.1 การเข้าสู่ยุคดิจิทัล เช่น การใช้ Internet of Things (IOT) ที่อุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ถูกเช่ือมโยงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
      

5.2 การให้บริการ Cloud Computing ที่ครอบคลุมถึงการประมวลผล 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และระบบออนไลน์ต่าง ๆ  

      

5.3 การเข้าสู่ ระบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่  5 (5G)  ซ่ึงมี
ความสามารถในการส่งข้อมูลในปริมาณมากกว่าระบบ 4G ถึง 1,000 เท่า 

      

5.4 การเข้ามาของสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)       
5.5 การกระจายเสียงและแพร่ภาพผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Over-the-

Top: OTT) 
      

6. กำรพัฒนำข้อตกลงและกฎระเบยีบกำรใช้คลื่นควำมถี่ในระดบันำนำชำติ 
เช่น กฎระเบียบเพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางส าหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการก าหนดเทคโนโลยีต่าง ๆ ขององค์กรระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น 

      

 
ขอขอบพระคุณท่ีกรุณำสละเวลำตอบแบบสอบถำมทั้งหมดนี ้




