สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อ
การปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่ VHF/UHF จานวน ๒ ฉบับ
ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF สาหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด (กทช. มท.๑๐๐๑-๒๕๕๓)
ประเด็น
๑. ขอบข่าย

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ยานความถี่วิทยุ ๓๐ – ๙๖๐ เมกกะเฮิรตซ์ (MHz) ใช้การ สานักปลัดกระทรวงกลาโหม
แบ่ งช่ วงห่ างระหว่า งช่ อ งสั ญญาณอย่า งเดี ยวอาจไม่ พ อ (ความเห็นจากการประชุมรับความ
สาหรับการรักษาความปลอดภัย
คิดเห็นฯ
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
ในส่วนของ (ร่าง) มาตรฐาน กสทช. ๑๐๐๑-๒๕๖๑ ถ้าไม่ สานักปลัดกระทรวงกลาโหม
มีอุปกรณ์สามารถรองรับ ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ (ความเห็นจากการประชุมรับความ
๖.๒๕ kHz จะยังคงสามารถใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวต่อไป คิดเห็นฯ
ได้หรือไหม
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ในส่วนของ (ร่าง) มาตรฐาน กสทช. ๑๐๐๑-๒๕๖๑ ถ้าไม่ สานักปลัดกระทรวงกลาโหม
มีอุปกรณ์สามารถรองรับ ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ (ความเห็นจากการประชุมรับความ
๖.๒๕ kHz จะเกิดการรบกวนกันหรือไม่
คิดเห็นฯ
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการต่อไป
ในแต่ ล ะช่ ว งความถี่ มี ม าตรฐานก าหนดไว้ อ ย่ า ง
ชัดเจนว่าย่านความถี่ไหนใช้กับกิจการอะไรบ้าง

ภายหลั ง การประกาศบั ง คั บ ใช้ ตั ว เครื่ อ งวิ ท ยุ
คมนาคมจะต้อ งใช้ ช่ว งห่ างระหว่ างช่อ งสั ญญาณ
๖.๒๕ kHz หรือ ๑๒.๕ kHz เท่านั้น หากอุปกรณ์
ดั ง กล่ า วไม่ ร องรั บ ช่ ว งห่ า งระหว่ า งช่ อ งสั ญ ญาณ
ดังกล่าว หลังปี ๒๕๖๓ จะไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์
ได้
ส านั ก งาน กสทช. คาดการณ์ ว่ า ช่ ว งห่ า งระหว่ า ง
ช่องสัญญาณ ๖.๒๕ kHz จะไม่สามรถใช้งานสาหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่าน
ความถี่ VHF/UHF ส าหรั บ การสื่ อ สารประเภท
เสียงพูดได้ เนื่องจากเทคโนโลยสาหรับ Analog ไม่
สามารถแบ่ งช่ วงห่า งระหว่า งช่ องสัญ ญาณ ๖.๒๕
kHz ไ ด้ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ ง ใ ช้ ช่ ว ง ห่ า ง ร ะ ห ว่ า ง
ช่องสัญญาณ ๑๒.๕ kHz ซึ่งจะไม่เกิดการรบกวนขึ้น

๒. ข้อกาหนดภาคเครื่องส่ง
(Transmitter)
๓. ข้อกาหนดภาคเครื่องรับ
(Receiver)
๔. ข้อกาหนดด้านความปลอดภัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕. วิธีการทดสอบ
๖. การแสดงความสอดคล้องมาต
มาตรฐานทางเทคนิค
๗. อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อ
การปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ยานความถี่ VHF/UHF จานวน ๒ ฉบับ
ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF สาหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด และ/หรือ ข้อมูล (กทช. มท.๑๐๒๔-๒๕๕๒)
ประเด็น
๑. ขอบข่าย

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ยานความถี่วิทยุ ๓๐ – ๙๖๐ เมกกะเฮิรตซ์ (MHz) ใช้
การแบ่งช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณอย่างเดียวอาจไม่
พอสาหรับการรักษาความปลอดภัย

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
สานักปลัดกระทรวงกลาโหม
(ความเห็นจากการประชุมรับความ
คิดเห็นฯ
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการต่อไป
ในแต่ละช่วงความถี่มีมาตรฐานกาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนว่าย่านความถีไ่ หนใช้กับกิจการอะไรบ้าง

๒. ข้อกาหนดภาคเครื่องส่ง
(Transmitter)
๓. ข้อกาหนดภาคเครื่องรับ
(Receiver)

Comment for NTC TS 1024-2552 Radio
communication Equipment for Land Mobile
Service in the VHF/UHF Bands for data
communication as following points. Please
also find the attachment for more detail .
1. NBTC should keep 25kHz as an channel
option for data communication .
2. NBTC should allow combining continuous
narrow channels into a wider channel to
support higher data rate .
3. NBTC should allow using carrier aggregation
in discrete narrow channels scenario to support
higher data rate .
4. NBTC should allow using TDD mode to
achieve more flexibility in UHF standard. Hence
the TDD have mechanism to assign the
available channels automatically so all the
base station can use the same traffic channels
instead of doing RF channel planning manually.
In term of frequency utilization for TDD will be
better than traditional RF planning 3 times.

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จากัด
(ความเห็นจากการประชุมรับความ
คิดเห็นฯ
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

-

-

-

ในส่วนของ (ร่าง) มาตรฐาน กสทช. ๑๐๒๔-๒๕๖๑
เครื่องรับความไวสูงสุดที่ใช้งาน ความกว้างแถบความถี่
ต่อช่อง ๖.๒๕ kHz ตามประกาศดังกล่าว ระบุความไว –
104dBm แต่ตามประกาศมาตรฐานสากลระบุความไว
และหน่วยไม่ตรงกับ (ร่าง) มาตรฐานดังกล่าว

บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จากัด
(ความเห็นจากการประชุมรับความ
คิดเห็นฯ
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ค่าความไวสูงสุดที่ใช้งาน ใน (ร่าง) ประกาศ กสทช.
๑๐๒๔ ได้มาจากการแปลงค่าให้อยู่ในหน่วย dBm
เพื่อง่ายต่อการอ่านค่าความไวสูงสุดที่ใช้งาน ทั้งนี้
สานักงาน กสทช. จะดาเนินการระบุค่าความไว
สูงสุดที่ใช้งานไว้ทั้ง ๒ หน่วย เพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสน

๑. เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง แผน
ความถี่ วิ ท ยุ กิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างบกและกิ จ การ
ประจ าที่ ย่ า นความถี่ ๔๐๑-๔๐๕.๙ เมกะเฮิ ร ตซ์
(MHz) ๔๐๖.๒-๔๑๐ เมกะเฮิ ร ตซ์ (MHz) และ
ประกาศ กสทช. เรื่ อ ง แผนความถี่ วิ ท ยุ กิ จ การ
เคลื่ อ นที่ ท างบกและกิ จ การประจ าที่ ย่ า นความถี่
๑๓๗-๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) สานักงาน กสทช.
จึงต้องตัดช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณในส่วน ๒๕
kHz
๒. ในกรณี ที่ เ ป็ น การส่ ง ส าหรั บ การบรรเทา
สาธารณะภัยสามารถส่งได้อย่างต่อเนื่อง
๓.

๔. ในกรณีดังกล่าวจะเข้าตามประกาศ กทช ๑๐๒๔
และประกาศ กทช. ๑๐๓๑ จะสามารถดาเนินการได้
ก็ต่อเมื่อยื่นเสนอเพื่อให้พิจารณาเป็นรายกรณี

๔. ข้อกาหนดด้านความปลอดภัย

-

-

-

๕. วิธีการทดสอบ
๖. การแสดงความสอดคล้องมาต
มาตรฐานทางเทคนิค
๗. อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

