
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 31 ตุลาคม 2557 
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์) 

 
ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

1. ความเหมาะสมในการปรับลด
ระยะห่างของช่องความถ่ีที่อยู่ติดกัน
จาก 25 kHz เหลือเท่ากับ 12.5 kHz 
(Narrowbanding) ส าหรับกิจการ
เคลื่อนที่ทางบก แบบ Conventional 
และกิจการประจ าที่ 

กรณกีารปรับลดระยะห่างของช่องความถี่ท่ีอยู่ติดกันจาก 25 kHz เหลือ 12.5 kHz ส าหรับ
กิจการเคลื่อนที่ทางบก และกิจการประจ าที่ ในย่านความถี่ 406.2-410 MHz และย่าน
ความถี่ 430-450 MHz กสทช. ควรค านึงถึงผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่อยู่เดิมที่ได้รับ
ผลกระทบซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่เพ่ือรองรับการ
ให้บริการ จึงควรก าหนดระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่
ดังกล่าวตามระยะเวลาใบอนุญาตของ บมจ. กสท โทรคมนาคม คือ ปี 2568  

บมจ. กสท โทรคมนาคม 
(หนังสือที่ กสท รม.(กร.)/1740 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557) 

 

เหมาะสม บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/
887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557) 

มีความเหมาะสม เนื่องจากสามาถเพ่ิมเติมประสิทธิภาพของการใช้งานคลื่นความถ่ี ท าให้มี
คลื่นความถี่เพียงพอ ส าหรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ในย่านความถี่นี้ 

บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (Email: 
chuchatm@bangkokmetro.
co.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 
2557) 

 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

1. ความเหมาะสมในการปรับลด
ระยะห่างของช่องความถ่ีที่อยู่ติดกัน
จาก 25 kHz เหลือเท่ากับ 12.5 kHz 
(Narrowbanding) ส าหรับกิจการ
เคลื่อนที่ทางบก แบบ Conventional 
และกิจการประจ าที่ 

เสนอให้ใช้ช่องความถ่ีที่อยู่ติดกัน (Channel Spacing) เท่ากับ 6.25 kHz ส าหรับช่วง
ความถี่ 430-433/435-438 MHz และ 438-440 MHz และใช้เทคโนโลยีแบบ Digital 
Trunk เนื่องจากปัจจุบันระบบดิจิตอลเข้ามาแทนที่ระบบอนาล็อกเดิม ระบบดิจิตอลมี
ความแข็งแรงทนทานต่อการรบกวน และยังใช้แถบความถี่ (bandwidth) น้อยลงกว่าเดิม
ครึ่งหนึ่ง และยังคงไว้ซึ่งความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร 
ระบบเสียงดิจิตอลที่นิยมในปัจจุบันเช่น P25, Codec2, C4FM, D-STAR ล้วนแต่ถูกพัฒนา
ให้ลดการใช้แถบความถี่ให้ต่ าลง และใช้ทรัพยากรความถี่ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ระบบดิจิตอล
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้แถบความถ่ีแค่ 6.25 kHz เท่านั้น น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ 12.5 kHz 
ครึ่งหนึ่ง 

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มบัว
หลวงสัมพันธ์จังหวัด
หนองบัวล าภู (Email: 
e20zug@gmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 

นายทวี มูลต้น (Email: 
hs4ray@hotmail.com ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2557) 

2. ความเหมาะสมในการจัดกลุ่ม
และโยกย้ายการใช้งานแบบ Trunked 
Radio ให้ไปอยู่แถบความถ่ีเดียวกัน 
และก าหนดให้ใช้เทคโนโลยี Digital 
Trunked Radio 

มีความเหมาะสม เนื่องจากในย่านคลื่นความถี่ดังกล่าว เป็นคลื่นความถี่ที่ใช้งานตาม
มาตรฐานสากล อีกท้ัง สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายยื่ห้อ  

บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (Email: 
chuchatm@bangkokmetro.
co.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 
2557) 

เหมาะสม บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/
887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

 

 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

3.  ความเหมาะสมของระยะเวลา
ประมาณ 5 ปี [ภายในสิ้นปี 2563] ใน
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ให้
เป็นไปตามแผนความถ่ีวิทยุ ที่จะจัดท า
ขึ้น  

หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจจ าเป็นจะต้องใช้คลื่นความถี่ตลอดไป ตราบใดที่หน่วยงาน
ยังไม่ถูกยุบ ค าว่า “กรอบเวลา” เกี่ยวข้องอย่างไร 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (จ่า
เอก ปราโมทย์ ฉันทรัตน์ 
สอบถามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
2557) 

ไมเ่หมาะสม เนื่องจากในการออกแบบ และด าเนินการติดตั้งระบบ อุปกรณ์ ต้องใช้
ระยะเวลาค่อนข้างนานในการด าเนินการ ระยะเวลาที่เหมาะสมประมาณ 7 ปี (2565)  

บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (Email: 
chuchatm@bangkokmetro.
co.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 
2557) 

ไม่เหมาะสม ขอเสนอระยะเวลาให้สิ้นสุดตามใบอนุญาต บมจ. ทีโอที 3 สิงหาคม 2568 
เพราะจะได้คุ้มค่ากับอุปกรณ์โครงข่ายที่ได้ลงทุนไป และควรรอผลการประชุมใหญ่ระดับ
โลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ในการก าหนดแนวทางการใช้คลื่น
ความถี่ย่าน 700 MHz ก่อนยืนยันก าหนดการใช้งานย่านความถ่ี 380-510 MHz 

 

 

 

 

 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/
887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

4. ความเหมาะสมในการ
ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
จัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ตามแผน
ความถี่วิทยุที่จะจัดท าขึ้น สามารถ
ด าเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
[2559] เป็นต้นไป 

 

การจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่ ตามแผนความถี่วิทยุ สมควรด าเนินการได้ทันที เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ของแต่ละหน่วยงาน  

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
(นายมนัส ทรงแสง แสดง
ความเห็นวันที่ 8 ตุลาคม 
2557) 

หากต้องการใช้คลื่นความถี่ตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้อง สามารถด าเนินการได้
เลยหรือไม่ เนื่องจาก ขณะนี้ ได้รับอนุญาตให้ทดลองใช้งานในย่าน 430-450 MHz แล้ว 

กองกิจการในพระองค์ สมเด็จ
พระบรมฯ (นายวัฒนชัย โม
ธรรม สอบถามเมื่อวันที่ 8 
ตุลาคม 2557) 

ไมเ่หมาะสม เนื่องจากมีบางบริษัท หรือบางหน่วยงาน อยู่ระหว่างการออกแบบระบบวิทยุ
สื่อสารในช่วงปี 2557-2558 จึงส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการเลือกใช้ความถ่ี ระยะเวลา
ที่เหมาะสม 1 มกราคม 2558 

บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (Email: 
chuchatm@bangkokmetro.
co.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 
2557) 

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 45 ก าหนด
ไว้ว่า ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องด าเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ฯ เพียงอย่างเดียวนั้น 
ควรแก้ไขวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี ให้มีหลากหลายวิธี 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/
887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

5. ความเหมาะสมในการ
ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ปรับเปลี่ยนการ
ใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปตามแผน
ความถี่วิทยุที่เกี่ยวข้อง ภายในสิ้นปี 
[2563] (ระยะเวลาประมาณ 5 ปี) โดย
ให้มีระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ตามสิทธิเดิมที่ได้รับ 

ควรก าหนดกรอบเวลาในการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ให้มีระยะเวลามากกว่า 5 ปี (อาจจะ 6 ปี หรือ 8 ปี) เพ่ือให้มีเวลา
เพียงพอในการเตรียมการส าหรับผู้ใช้บริการ 

บมจ. ทีโอที (นายพิเชษฐ์ ฤทธิ
สุนทร แสดงความเห็นวันที่ 8 
ตุลาคม 2557) 

ไม่เหมาะสม ขอเสนอระยะเวลาให้สิ้นสุดตามใบอนุญาต บมจ. ทีโอที 3 สิงหาคม 2568 
เพราะจะได้คุ้มค่ากับอุปกรณ์โครงข่ายที่ได้ลงทุนไป และควรรอผลการประชุมใหญ่ระดับ
โลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ในการก าหนดแนวทางการใช้คลื่น
ความถี่ย่าน 700 MHz ก่อนยืนยันก าหนดการใช้งานย่านความถ่ี 380-510 MHz 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/
887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

 

ควรก าหนดกรอบเวลาในการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุที่
เกี่ยวข้อง ตามกรอบเวลาของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งในกรณีของ บมจ. 
กสท โทรคมนาคม ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม สิ้นสุดปี 2568 เพ่ือไม่ให้มี
ภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย 

บมจ. กสท โทรคมนาคม (นาย
ชัยอนันท์ วรขันธ์ แสดง
ความเห็นวันที่ 8 ตุลาคม 
2557) 

ไมเ่หมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อที่ 3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการก าหนดให้ผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประมาณ 7 ปี (2565)  

บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (Email: 
chuchatm@bangkokmetro.
co.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 
2557) 

 

 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

6. ประเด็นอ่ืน ๆ 

 

การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จะต้อง
ประมูลคลื่นความถ่ีใหม่หรือไม่ 

บมจ. ทีโอที (นายพิเชษฐ์ ฤทธิ
สุนทร สอบถามเมื่อวันที่ 8 
ตุลาคม 2557) 

 

เสนอให้ กสทช. อนุญาตให้ผู้ใช้คลื่นความถี่ในช่วง 471 MHz (ที่จะต้องโยกย้ายออกภายใน
ปี 2563) สามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่รองรับย่าน 400-470 MHz ได้ เพื่อลดภาระใน
การเปลี่ยนเครื่องใหม่ ทั้งนี้ เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว สามารถโปรแกรมการใช้งานให้
รองรับช่วง 471 MHz ได้ด้วย แม้ว่าใบรับรองเครื่องวิทยุคมนาคม จะระบุว่ารองรับเฉพาะ
ย่าน 400-470 MHz 

บริษัท ยีซีมอน เรดิโอ จ ากัด 
(นายนพนันท์ จิรา แสดง
ความเห็นวันที่ 8 ตุลาคม 
2557) 

1) เห็นควรตัดข้อ 3.2.5 4.2.5 5.2.4 6.2.5 7.2.3 8.2.7 9.2.3 และ 10.2.3 ซึ่งก าหนดว่า 
“หากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ที่มีหลักฐานการอนุญาต ไม่ด าเนินการแจ้งความ
ประสงค์ยืนยันการใช้คลื่นความถ่ี หรือ แจ้งความประสงค์ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่น
ความถี ่ภายในสิ้นปี [2563]  ให้ถือว่าสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว” 
เนื่องจากการเพิกถอนสิทธิ์การใช้คลื่นความถี่ ควรจะต้องด าเนินการตามมาตรา 47 
ของ พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซึ่งจะต้องก าหนดเวลาให้แก้ไขในเบื้องต้น ก่อน
การเพิกถอนสิทธิ์ในการใช้คลื่นความถี่ 

2) ควรตัดย่านความถี่ที่ยังไม่มีการจัดท าแผนความถี่วิทยุออกไป ได้แก่ ย่าน 410-430 
MHz 450-470 MHz และ 470-510 MHz  

บมจ. กสท โทรคมนาคม (นาย
ชัยอนันท์ วรขันธ์ แสดง
ความเห็นวันที่ 8 ตุลาคม 
2557) 
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6. ประเด็นอ่ืน ๆ 

 

1) กรณีการปรับลดระยะห่างของช่องความถี่ท่ีอยู่ติดกันจาก 25 kHz เหลือ 12.5 kHz 
ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก และกิจการประจ าที่ ในย่านความถี่ 406.2-410 MHz 
และย่านความถี่ 430-450 MHz กสทช. ควรค านึงถึงผู้รับใบอนุญาตท่ีใช้คลื่นความถี่อยู่
เดิมที่ได้รับผลกระทบซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่เพ่ือ
รองรับการให้บริการ จึงควรก าหนดระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ใน
ย่านความถ่ีดังกล่าวตามระยะเวลาใบอนุญาตของ บมจ. กสท โทรคมนาคม คือ ปี 
2568 

2) หลักเกณฑ์ตาม 3.2.5 4.2.5 5.2.4 6.2.5 7.2.3 8.2.7 9.2.3 และ 10.2.3 ถือเป็นการ
ก าหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดการอนุญาต แม้ว่า กสทช. มีอ านาจในการออกหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข ในการประกอบกิจการให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติในภายหลังก็ตาม แต่
การออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวนั้น ไม่ควรมีลักษณะเป็นการกระทบสิทธิและ
รอนสิทธิของผู้รับใบอนุญาตที่มีอยู่เดิม แต่เงื่อนไขตามข้อดังกล่าวเป็นการก าหนด
เงื่อนไขบังคับที่เป็นการกระทบสิทธิและรอนสิทธิผู้รับใบอนุญาตให้ต้องสูญเสียสิทธิใน
ระยะเวลาการประกอบกิจการฯ ภายใต้ใบอนุญาตที่ได้รับมาโดยทันที หากผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดดังกล่าว ซึ่งขัดต่อพระราชบัญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการออกค าสั่งทางปกครองที่มี
ผลกระทบสิทธิของบุคคลหนึ่งบุคคลใด เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งทางปกครองจะต้องแจ้ง
ให้บุคคลนั้นทราบ เพ่ือให้โอกาสบุคคลนั้นได้แสดงพยานหลักฐานและโต้แย้งข้อเท็จจริง
เสียก่อน เจ้าหน้าที่จึงจะสามารถพิจารณาออกค าสั่งทางปกครองได้ ดังนั้น บมจ. กสท 
โทรคมนาคม จึงเสนอให้มีการแก้ไขให้เป็นเพียงเหตุหนึ่งแห่งการเพิกถอนการอนุญาต

บมจ. กสท โทรคมนาคม 
(หนังสือที่ กสท รม.(กร.)/1740 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557) 
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ให้ใช้คลื่นความถ่ีที่ควรเป็นมาตรการทางปกครองขั้นสุดท้าย กล่าวคือ หากผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามประกาศดังกล่าว กสทช. ควรออกค าสั่งให้ด าเนินการ หรือ 
ก าหนดค่าปรับทางปกครอง เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามที่ก าหนดแล้ว จึงจะ
เป็นเหตุแห่งการเพิกถอนการอนุญาตต่อไป 

3) ตามร่างประกาศฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่าน 410-430 
MHz, 450-470 MHz และ 470-510 MHz ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในการใช้งานและยัง
ไม่ก าหนดการใช้งานในแผนความถ่ี ประกอบกับการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
กสทช. ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ว่า อยู่ระหว่างการ
พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ในย่านดังกล่าว ซึ่งไม่มีกรอบ
ระยะเวลาการพิจารณาที่ชัดเจน บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงขอเสนอให้ตัดหลักเกณฑ์
การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ โดยอาขก าหนดเฉพาะวัตถุประสงค์หรือแผนการ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีทั้งสามย่านเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบแผนการ
ด าเนินการของ กสทช. และเม่ือได้ข้อสรุปในการใช้งานคลื่นความถี่ทั้งสามย่านดังกล่าว
แล้ว จึงก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม 

นอกจากนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่าน 410-430 MHz 
และย่านความถี่ 430-450 MHz โดยใช้ความถ่ีวิทยุ 412.125 MHz, 412.275 MHz และ 
441.85 MHz เพ่ือให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ ความถี่วิทยุ 421.8-422.7875/ 
433.8-434.7875 MHz จ านวน 80 คู่ความถ่ี และ 422.8-422.95/434.8-434.95 MHz 
จ านวน 13 คู่ความถ่ี เพ่ือให้บริการวิทยุสื่อสารสาธารณะ (Public radio) และย่านความถี่ 
450-470 MHz โดยใช้ความถ่ีวิทยุ 450.175 … 459.375 MHz จ านวน 14 ช่องความถี่ 
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และ 455.4250 … 465.6 MHz จ านวน 28 ช่องความถี่ เพ่ือให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะ
กิจ และความถี่วิทยุ 454.225-464.975/459.225-469.975 MHz จ านวน 33 คู่ เพ่ือ
ให้บริการวิทยุส าหรับรถรับจ้างสาธารณะ (taxi) กรณีท่ี กสทช. มีแผนปรับปรุงการใช้คลื่น
ความถี่ย่านความถ่ี 410-430 MHz และย่านความถี่ 450-470 MHz เพ่ือรองรับกิจการ
เคลื่อนที่ทางบก ระบบ DTRS ซึ่งอาจท าให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องโยกย้ายการใช้
คลื่นความถี่ และอาจท าให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้บริการที่ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องลูกข่าย 
บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงขอความชัดเจนในแนวทางการด าเนินการจาก กสทช. ด้วย 

6. ประเด็นอ่ืน ๆ 

 

ในกรณีที่อยู่ระหว่างการขยายข่าย และจ าเป็นต้องโยกย้ายคลื่นความถี่ ต้องท าอย่างไร การท่าเรือแห่งประเทศไทย  

(จ่าเอก ปราโมทย์ ฉันทรัตน์ 
สอบถามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
2557) 

ในการยื่นแบบค าขอเพ่ือยืนยันหรือปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปตามแผนความถ่ี
วิทยุที่เก่ียวข้อง จ าเป็นต้องแสดงหลักฐานการอนุญาต และใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่
เกี่ยวข้องนั้น เมื่อ กสทช. พิจารณาอนุญาตแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายของใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
ที่เคยได้รับอนุญาตไปแล้วอีกหรือไม่  

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (นายวิทิต ลิมป์ปิยาภิรมย์ 
สอบถามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
2557) 
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6. ประเด็นอ่ืน ๆ 

 

1) การตรวจสอบตามมาตรา 82 ของ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ จะท าให้
ส านักงาน กสทช. มีฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 

2) ควรก าหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ว่า ผู้ที่ใช้คลื่นความถี่จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
เพ่ือให้การใช้คลื่นความถี่ไม่เกิดการรบกวนกัน 

3) ขอให้พิจารณาเรื่อง Regulatory Impact Assessment (RIA)  ด้วย ว่า ประกาศที่จะ
ออกมานั้นมีผลกระทบอย่างไร 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กสทช. (ผศ. ดร. โชคชัย แสง
ดาว ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โทรคมนาคม แสดงความเห็น
วันที่ 8 ตุลาคม 2557) 

1) ขอให้แก้ไขข้อ 8.2.3 ให้สอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่นความถ่ีของ ITU และตาราง
ก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ เนื่องจาก ITU ก าหนดให้กิจการวิทยุสมัครเล่นใช้ย่าน
ความถี่ 430-440 MHz ในลักษณะกิจการรอง และมีการใช้งานทั่วโลก 

2) ขอให้จัดสรรคลื่นความถี่บางส่วนในย่าน 430-440 MHz เพ่ือการศึกษาส าหรับ
ประชาชนและเยาวชน เช่น ชว่งความถ่ี 432-433 MHz ในการศึกษาคลื่นความถี่
สะท้อนผ่านดวงจันทร์ เป็นต้น 

3) ในย่าน 430-440 MHz จะมีทั้งอุปกรณ์ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการ
ประจ าที่ และอุปกรณ์ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น หากเครื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจ าที่ เพ่ือจ าหน่าย
เป็นการทั่วไปแล้ว จะไม่สามารถน าเครื่องดังกล่าวมาใช้งานส าหรับกิจการวิทยุ
สมัครเล่นได้อีก และอุปกรณ์ในย่านนี้ อาจมีการดัดแปลง และอาจก่อให้เกิดการ
รบกวนต่อกิจการหลักได้ 

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมรา
ชูปถัมป์  

(ดร. จักรี ห่านทองค า แสดง
ความเห็นวันที่ 8 ตุลาคม 
2557) 
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6. ประเด็นอ่ืน ๆ ตามร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถ่ี 
380-510 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  
ข้อ 8. ย่านความถี่ 430-450MHz  
8.2 หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 
8.2.1 ก าหนดการใช้คลื่นความถี่ย่าน 430-433 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก โดย
ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุในข้อ 2.2 
8.2.2 ก าหนดการใช้คลื่นความถี่ย่าน 430-433 MHz และ 435-438 MHz ส าหรับกิจการ
ประจ าที ่โดยให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุในข้อ 2.2 
8.2.3 ก าหนดการใช้คลื่นความถ่ีย่าน 435-438 MHz ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น ใน
ลักษณะกิจการรอง (secondary service) ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนและไม่ได้รับการ
คุ้มครองการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นจากกิจการหลักที่กาหนดไว้ในตารางก าหนดคลื่น ความถี่
แห่งชาติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. ก าหนด 
=ควรแก้ไขเพ่ิมเติมช่วงความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่น ให้ครบตามตารางจัดสรรคลื่นความถี่
แห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2555 จากเดิม 435-438MHz เป็น 430-440MHz  
โดยแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ8.2.3 ก าหนดการใช้คลื่นความถี่ย่าน 430-440 MHz ส าหรับกิจการ
วิทยุสมัครเล่น (Amateur) และ กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม (Amateur Satellite) 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ.2555 และตาราง
ก าหนดคลื่นความถี่ในมาตรา 5 ของ ข้อบังคับวิทยุ ปี พ.ศ. 2551 ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ และเพ่ือให้ผู้ใช้ในกิจการหลักได้ทราบว่าช่วง430-440MHz มีการใช้งาน
ในรูปแบบกิจการรองร่วมอยู่ด้วย  
 
 

นายสุพงษ์ ศักดิ์ชูวงษ์ (Email: 
e21qeb@gmail.com ลงวันที่ 
28 ตุลาคม 2557) 
สมบัติ สมสุข (Email: 
sombat401@gmail.com ลง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557) 

 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

6. ประเด็นอ่ืน ๆ ทาง กสทช. ควรจะมีมาตรการในการชดเชย ค่าใช้จ่ายส าหรับการโยกย้ายคลื่นความถ่ี
ดังกล่าวให้กับบริษัทหรือหน่วยงาน  

บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (Email: 
chuchatm@bangkokmetro.
co.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 
2557) 

ตามเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี ย่านความถี่ 380-510 MHz นั้น กรมการทหารสื่อสารซึ่งได้เข้า
รับฟังความคิดเห็นนั้น จะปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการของ
คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐ ตามแผนการ
ใช้ความถ่ีวิทยุย่าน 380-399.9 MHz,401-406 MHz, 406.1-410 MHz, 450-470 MHz, 
470-510 MHz ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ส่งหนังสือให้ กสทช. ทราบแล้ว 

กรมการทหารสื่อสาร (Email: 
ccw_nt@hotmail.com ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2557) 

 

...แก้ไขในข้อ 8.2.3 จาก “กาหนดการใช้คลื่นความถี่ 435-438 MHz สาหรับกิจการวิทยุ
สมัครเล่นใน ลักษณะกิจการรอง (Secondary Service) ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
และไม่ได้รับการคุ้มครองที่ อาจเกิดข้ึนจากกิจการหลักที่กาหนดไว้ในตารางกาหนดคลื่น
ความถี่แห่งชาติทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ท่ี กสทช กาหนด”  
ไปเป็น  
“กาหนดการใช้คลื่นความถี่ 430-440 MHz สาหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุ
สมัครเล่นผ่าน ดาวเทียมในลักษณะกิจการรอง (Secondary Service) ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนและไม่ได้รับการคุ้ม ครองที่อาจเกิดข้ึนจากกิจการหลักท่ีกาหนดไว้ในตารางกา
หนดคลื่นความถี่แห่งชาติทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ท่ี กสทช กาหนด”...  

นายณัฐพร แก้วกระจาย 
(Email: e22icq@live.com ลง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557) 

 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

...อ้างจาก ประกาศ กสทช เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต และกากับดูแลกิจการวิทยุ
สมัครเล่น ที่ประกาศ ไปวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เพ่ือให้ระเบียบมีความสอดคล้อง 
และความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่ากิจการ คลื่นที่ทางบก และกิจการประจาที่ ต่อกิจการอื่น
ในการใช้ความถี่วิทยุร่วมกัน...  

6. ประเด็นอ่ืน ๆ ข้อ 8.2.1, 8.2.2 และ 8.2.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 
2555 ซึ่งก าหนดให้ กิจการวิทยุสมัครเล่น เป็นกิจการรอง 
ควรขยายช่วงความถ่ีจาก 435-438 ให้ครอบคลุมทั้งช่วงความถ่ีเป็น 430-440 MHz ทั้งนี้
ให้สอดคล้องกับ แผนความถี่ UHF 380-510 MHz LMS FS 
ช่วง 430-450 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ที่ได้เสนอความคิดเห็นมาด้วยแล้ว 

หากไม่มีซึ่งความถี่ให้ใช้ ก็จะเป็นแค่วงจรอิเล็คทรอนิกส์ ไม่มาน ามาประยุกต์ ไม่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ 

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัด
สุรินทร ์(Email: 
hs3as@hotmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 
นายนิคม วลีประทานพร 
(Email: hs3qqq@gmail.com 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557) 
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มบัว
หลวงสัมพันธ์จังหวัด
หนองบัวล าภู (Email: 
e20zug@gmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 
นายทวี มูลต้น (Email: 
hs4ray@hotmail.com ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2557) 

 

  



สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio ย่านความถี่ 380-399.9 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 31 ตุลาคม 2557 
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์) 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

1. ความเหมาะสมในการก าหนดย่านความถ่ี 
380-399.9 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก 
ระบบ Digital Trunked Radio  

 

มีความเหมาะสม เนื่องจากในย่านความถ่ีดังกล่าวเป็นคลื่นความถ่ีที่
ใช้งานตามมาตรฐานสากล และท าให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้
หลากหลายยื่ห้อ 

บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (Email: 
chuchatm@bangkokmetro.co.th ลง
วันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

เหมาะสม  บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/887 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

 

การจัดความถี่ใหม่ส าหรับผู้ใช้งานใหม่ที่ยังไม่มีเครื่องวิทยุใช้งานนั้น 
เหมาะสม 

บมจ. ไทยออยล์ (Email: 
kanet@thaioilgroup.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 

 

 

 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

2. ความเหมาะสมในการก าหนดระยะห่าง
ของช่องความถี่ท่ีอยู่ติดกัน (Channel Spacing) 
เท่ากับ 12.5 kHz และ 25 kHz  

 

มีความเหมาะสม เนื่องจากในระบบ Trunked Radio มีการใช้ 
Bandwidth ของแต่ละคลื่นความถ่ีที่ 25 kHz  

บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (Email: 
chuchatm@bangkokmetro.co.th ลง
วันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

เหมาะสม และควรเพิ่ม channel spacing 6.25 kHz เป็น
ทางเลือกด้วย 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/887 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

ในช่วงระยะเวลานี้ channel spacing 25 kHz 12.5 kHz นั้น 
เหมาะสม และควรเพิ่ม 6.25 kHz ด้วย  

 

บมจ. ไทยออยล์ (Email: 
kanet@thaioilgroup.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 

3.  ความเหมาะสมในการก าหนดระยะห่าง
ระหว่างความถี่รับกับความถ่ีส่ง (Duplex 
Separation) เท่ากับ 10 MHz 

 

มีความเหมาะสม เนื่องจากค่า Duplex Separation เท่ากับ 10 
MHz เป็นระยะห่างที่ใช้งานตามมาตรฐานสากล 

บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (Email: 
chuchatm@bangkokmetro.co.th ลง
วันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

เหมาะสม  บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/887 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

เหมาะสม  บมจ. ไทยออยล์ (Email: 
kanet@thaioilgroup.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

4. ความเหมาะสมของการจัดกลุ่มของช่อง
ความถี่ 

 

 

มีความเหมาะสม เนื่องจากท าให้ทาง กสทช. สามารถใช้ความถ่ีใน
แต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (Email: 
chuchatm@bangkokmetro.co.th ลง
วันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

เหมาะสม บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/887 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2557) 

เหมาะสม บมจ. ไทยออยล์ (Email: 
kanet@thaioilgroup.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 

5. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้งาน
คลื่นความถี่  

 

 

มีความเหมาะสม  บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (Email: 
chuchatm@bangkokmetro.co.th ลง
วันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

เหมาะสม บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/887 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

การก าหนดการใช้งานในคู่ความถ่ีนั้น ไม่ควรให้ผู้ใช้งานในพ้ืนที่มี
ความซ้ าซ้อนกัน ควรแบ่งการใช้งานให้เหมาะสม เช่น ในจังหวัดนี้มี
ผู้ขออนุญาตให้มีใช้แล้ว ไม่ควรให้อนุญาตให้เจ้าอ่ืนใช้งานอีก แต่
สามารถให้น าไปใช้งานในพ้ืนที่อ่ืนได้ 

บมจ. ไทยออยล์ (Email: 
kanet@thaioilgroup.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

6. ประเด็นอ่ืน ๆ 

 

 

ทาง กสทช. ควรจะมีมาตรการในการชดเชยค่าใช้จ่าย เพ่ือลดภาระ
ให้กับบริษัทหรือหน่วยงาน ที่ด าเนินการโยกย้ายคลื่นความถี่ ใน
ย่านความถ่ีดังกล่าว 

บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (Email: 
chuchatm@bangkokmetro.co.th ลง
วันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

 

 

  

 

  



สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 401-405.9 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 406.2-410 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 

และ 430-450 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  
ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 31 ตุลาคม 2557 

(รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์) 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/สอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

1. ความเหมาะสมในการก าหนดย่านความถ่ี 
401-405.9 MHz 406.2-410 MHz และ 430-450 
MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการ
ประจ าที่  

เหมาะสม บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/887 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

ไม่เหมาะสมในแง่ความสูญเสียอุปกรณ์ เนื่องจากบริษัทเอกชนที่
ลงทุนซื้ออุปกรณ์วิทยุในย่านที่สูงกว่า 450 MHz จะใช้งานไม่ได้
ทั้งหมด 

ข้อเสนอแนะ ขอให้ กสทช. ชดเชยโดยลดค่าตอบแทนความถ่ี 50% 
เป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มจาก พ.ศ. 2553-2557  

แต่เหมาะสมในแง่การจัดการความถี่ 

 

 

 

 

บมจ. ไทยออยล์ (Email: 
kanet@thaioilgroup.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 

 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/สอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

2. ความเหมาะสมในการก าหนดระยะห่าง
ของช่องความถี่ท่ีอยู่ติดกัน (Channel Spacing) 
เท่ากับ 12.5 kHz  

การปรับลดระยะห่างของช่องความถี่ท่ีอยู่ติดกัน (Channel 
Spacing) จากเดิม 25 kHz เหลือ 12.5 kHz ในย่านความถี่ 406.2-
410 MHz และย่านความถี่ 430-450 MHz จะท าให้เกิดผลกระทบ
กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งใช้คลื่นความถ่ีย่านดังกล่าว โดย
ยังคงใช้เครื่องวิทยุคมนาคมรุ่นเก่าซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและ
งบประมาณในการเปลี่ยนเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมรุ่นใหม่ กสทช. 
จึงควรก าหนดระยะเวลาการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ในย่าน
ความถี่ท้ังสองย่านตามระยะเวลาใบอนุญาตของ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม คือ ปี 2568 เพ่ือให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
สามารถใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมรุ่นเก่าได้จนหมดอายุการใช้งาน 
และเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่องบประมาณท่ีต้องลงทุนเพ่ิมเติม 

บมจ. กสท โทรคมนาคม (หนังสือท่ี กสท 
รม.(กร.)/1740 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557) 

 

เหมาะสม และย่านความถี่ 430-450 MHz ควรเพิ่ม channel 
spacing 6.25 kHz เป็นทางเลือกด้วย 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/887 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

เหมาะสมการจัดการบริหารความถ่ี  

อุปกรณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบันสนับสนุนให้สามารถใช้งาน
ความถี่ 12.5 kHz ได ้แต่ควรก าหนดเขตการใช้งานให้ชัดเจนเพื่อ
ป้องกันการรบกวน 

 

บมจ. ไทยออยล์ (Email: 
kanet@thaioilgroup.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 

 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/สอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

2. ความเหมาะสมในการก าหนดระยะห่าง
ของช่องความถี่ท่ีอยู่ติดกัน (Channel Spacing) 
เท่ากับ 12.5 kHz 

เสนอให้ใช้ช่องความถ่ีที่อยู่ติดกัน (Channel Spacing) เท่ากับ 
6.25kHz ส าหรับช่วงความถ่ี 430-433/435-438 และ 438-440 
และใช้เทคโนโลยีแบบ Digital Trunk เนื่องจากปัจจุบันระบบ
ดิจิตอลเข้ามาแทนที่ระบบอนาล็อกเดิม ระบบดิจิตอลมีความ
แข็งแรงทนทานต่อการรบกวน และยังใช้แถบความถี่ (bandwidth) 
น้อยลงกว่าเดิมครึ่งหนึ่ง และยังคงไว้ซึ่งความครบถ้วนของข้อมูล
ข่าวสาร 
ระบบเสียงดิจิตอลที่นิยมในปัจจุบันเช่น P25, Codec2, C4FM, D-
STAR ล้วนแต่ถูกพัฒนาให้ลดการใช้แถบความถี่ให้ต่ าลง และใช้
ทรัพยากรความถี่ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ระบบดิจิตอลเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่ใช้แถบความถี่แค่ 6.25 kHz เท่านั้น น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ 
12.5 kHz ครึ่งหนึ่ง 

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ 
(Email: hs3as@hotmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 
นายนิคม วลีประทานพร (Email: 
hs3qqq@gmail.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 
นายทวี มูลต้น (Email: 
hs4ray@hotmail.com ลงวนัที่ 30 
ตุลาคม 2557) 
 

3.  ความเหมาะสมในการก าหนดระยะห่าง
ระหว่างความถี่รับกับความถ่ีส่ง (Duplex 
Separation) เท่ากับ 5 MHz ส าหรับการใช้งานใน
ลักษณะแบบเป็นคู่ (paired frequency) 

เหมาะสม บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/887 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

เหมาะสมการจัดการบริหารความถ่ี  

อุปกรณ์ในปัจจุบันสนับสนุนให้ท าได้ แต่ควรก าหนดความแรง
สัญญาณและขอบข่ายของการใช้งานให้ชัดเจน 

บมจ. ไทยออยล์ (Email: 
kanet@thaioilgroup.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 

 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/สอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

4.  ความเหมาะสมในการก าหนดการใช้คลื่น
ความถีย่่าน 401-405.9  MHz ในลักษณะเป็น
กิจการรอง (secondary service) และในลักษณะ
แบบไม่เป็นคู่ (unpaired frequency) 

เหมาะสม เห็นด้วยในการแยกแบบไม่เป็นคู่ให้ชัดเจน 

 

บมจ. ไทยออยล์ (Email: 
kanet@thaioilgroup.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 

5.  ความเหมาะสมในการก าหนดการใช้คลื่น
ความถีย่่าน 406.2-410 MHz ในลักษณะแบบไม่
เป็นคู่ (unpaired frequency) 

เหมาะสม และเห็นด้วยในการจัด ควรจ ากัดเขตการใช้งานให้ชัดเจน 

 

บมจ. ไทยออยล์ (Email: 
kanet@thaioilgroup.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 

6. ความเหมาะสมของการก าหนดการใช้คลื่น
ความถี่ย่าน 430-433 /435-438 MHz 433-
435/438-440 MHz และ 440-445/445-450 
MHz ในลักษณะแบบเป็นคู่ (paired frequency) 
ทั้งนี้ อาจใช้งานในลักษณะแบบไม่เป็นคู่ 
(unpaired frequency) ได้ด้วย  

สามารถจับคู่ Duplex ในคลื่นความถี่ที่มีอยู่เลยได้หรือไม่ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมฯ 
(นายวัฒนชัย โมธรรม  สอบถามเม่ือวันที่ 
8 ตุลาคม 2557) 

ควรรอผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2015 
(พ.ศ. 2558) ในการก าหนดแนวทางการใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 
MHz ก่อนยืนยันก าหนดการใช้งานย่านความถ่ี 380-510 MHz 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/887 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

เหมาะสมในการจัด paired frequency ควรจัดให้เป็นแบบเป็นคู่
เท่านั้น ไม่ควรจัดแบบ unpaired frequency มาผสม เพราะกัน
การใช้งานสับสน เอกชนที่ลงทุนอุปกรณ์ความถี่สูงกว่า 450 MHz 
ไม่สามารถใช้อุกรณ์เก่าได้ ขอให้ กสทช. พิจารณาลดค่าตอบแทน
ความถี่ กรณีพิเศษ 50% ระยะเวลา 5 ปี  

บมจ. ไทยออยล์ (Email: 
kanet@thaioilgroup.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 

 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/สอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

6. ความเหมาะสมของการก าหนดการใช้คลื่น
ความถี่ย่าน 430-433 /435-438 MHz 433-
435/438-440 MHz และ 440-445/445-450 
MHz ในลักษณะแบบเป็นคู่ (paired frequency) 
ทั้งนี้ อาจใช้งานในลักษณะแบบไม่เป็นคู่ 
(unpaired frequency) ได้ด้วย 

......การก าหนดความถี่ยา่น 430-433/435-438MHz 433-
435/438-440MHz จะกระทบกับกิจการวิทยุ สมัครเล่น และ
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม  
...ความถ่ี 435-438 MHz จะถูกใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่าน
ดาวเทียม หลายประเทศได้ ออกแบบ ดาวเทียมสมัครเล่น โดยใช้
คลื่นความถ่ีช่วงดังกล่าวในการสื่อสารระหว่างสถานีบนพ้ืนโลกและ 
ดาวเทียม เช่น ดาวเทียม MinXSS จะออกสู่วงโคจรในเดือนมีนาคม 
2557 จะใช้ความถ่ี437.350 MHz, ดาวเทียม Tu-POD จะใช้
ความถ่ี 437.425 MHz เป็นต้น (สามารถตรวจสอบจ านวน
ดาวเทียมสมัครเล่นที่ใช้ ได้ที่ IARU Amateur Satellite 
Frequency Coordination 
www.amsatuk.me.uk/iaru/finished.php) หรือ ตาม
เอกสารแนบทา้ย (ที่มา 
http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/satslist.htm )...  
…ดาวเทียมสมัครเล่นจะมีลักษณะการโคจรที่ความเร็วโคจรไม่คา้ง
ฟ้า จึงท าให้สามารถผ่านประเทศไทย บ่อยครั้ง สัญญานจาก
ดาวเทียมดังกล่าวจะรบกวนการใช้งาน กิจการเคลื่อนที่ทางบก 
และกิจการประจ าที่ หรือ มีการส่งสัญญานขึ้นไปสู่ดาวเทียม แล้วลง
มาในความถี่วิทยุย่านอื่นซึ่งกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการ
ประจ าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง...  

...ดังนั้นจึงขอให้มีการทบทวนการจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล่าว...  

นายณัฐพร แก้วกระจาย (Email: 
e22icq@live.com ลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2557) 

 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/สอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

6. ความเหมาะสมของการก าหนดการใช้คลื่น
ความถี่ย่าน 430-433 /435-438 MHz 433-
435/438-440 MHz และ 440-445/445-450 
MHz ในลักษณะแบบเป็นคู่ (paired frequency) 
ทั้งนี้ อาจใช้งานในลักษณะแบบไม่เป็นคู่ 
(unpaired frequency) ได้ด้วย 

ช่วงความถ่ีนี้มีได้ถูกก าหนดให้นักวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการรอง เพ่ือ
ใช้ในการฝึกฝน ทดลอง ทดสอบ เรียนรู้เพ่ือน าไปประยุกต์สร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ 
ย่านความถ่ี 430-433 MHz และ 435-438 MHz = 240 ช่อง ใช้
แถบความถี่ 3+3MHz 
หากใช้เป็นระบบ digital จะเหลือ 1.5 + 1.5 MHz 
จะเหลือความถี่ให้ส าหรับนักวิทยุสมัครเล่นได้เรียนรู้ 1.5+1.5 MHz 
ย่านความถ่ี 433-435 MHz และ 438-440 MHz = 160 ช่อง = 
2+2 MHz 
หากใช้เป็นระบบ digital จะเหลือ 1+1MHz 
จะเหลือความถี่ให้ส าหรับนักวิทยุสมัครเล่นได้เรียนรู้ 1+1 MHz 
สรุปโดยรวมหากใช้เป็น digital ทั้งหมดจะใช้ความถี่แค่ 2.5MHz 
และจะมีความถ่ีเหลือแบ่งปันให้ ส าหรับนักวิทยุสมัครเล่นได้เรียนรู้ 
1.5+1 
ซึ่งอาจเกลี่ยช่องให้รวมกันได้เป็น 430-433 และ 435-438 
เหลือให้นักวิทยุ 433-435 และ 438-440 แบ่งเป็น 
433-434 ยังเป็นช่อง analog Simplex 
438-439 ยังเป็นช่อง Digital Simplex เช่น Dgital Voice, Digital 
Amateur Radio TV 
434-435,439-440 ปกติแล้วแล้วใช้เป็นระบบทวนสัญญาณ UHF 
ใช้เพื่อประสานเหตุภัยบัติ เป็นช่องทางส ารองเมื่อระบบสื่อสารหลัก
ขัดข้อง 
ลดความแออัดของ VHF ในปัจจุบันลงได้ เพ่ิมโอกาสให้การพัฒนา

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ 
(Email: hs3as@hotmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 
นายนิคม วลีประทานพร (Email: 
hs3qqq@gmail.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มบัวหลวง
สัมพันธ์จังหวัดหนองบัวล าภู (Email: 
e20zug@gmail.com ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
2557) 
นายทวี มูลต้น (Email: 
hs4ray@hotmail.com ลงวนัที่ 30 
ตุลาคม 2557) 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/สอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

ความรู้กับประชาชนได้ศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการน าเอา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ได้ 

หากไม่มีซึ่งความถี่ให้ใช้ ก็จะเป็นแค่วงจรอิเล็คทรอนิกส์ ไม่มาน ามา
ประยุกต์ ไม่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ 

7. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้งาน
คลื่นความถี่  

ควรระบุเพิ่มเติมถึงความถี่ช่วง 430-440MHz ที่มีกิจการวิทยุ
สมัครเล่น (Amateur) และ กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
(Amateur Satellite) อยู่และใช้ร่วมกับกิจการเคลื่อนที่ทางบกและ
กิจการประจ าที่ ตามตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ.2555 
และตารางก าหนดคลื่นความถี่ในมาตรา 5 ของ ข้อบังคับวิทยุ ปี 
พ.ศ. 2551 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยก าหนด
เงื่อนไขเพ่ิมเติม ดังเช่น ก าหนดให้การใช้คลื่นความถ่ีย่าน 430-440 
MHz ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น ในลักษณะกิจการรอง 
(secondary service) ซ่ึงต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนและไม่ได้รับ
การคุ้มครองการรบกวนที่อาจเกิดข้ึนจากกิจการหลักท่ีก าหนดไว้ใน
ตารางก าหนดคลื่น ความถี่แห่งชาติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที ่กสทช. ก าหนด เพ่ือให้ผู้ใช้ในกิจการหลักได้ทราบว่าช่วง430-
440MHz มีการใช้งานในรูปแบบกิจการรองร่วมอยู่ด้วย 
การใช้งานความถ่ีช่วง 435-438MHz อาจก่อให้เกิดการรบกวนการ
ท างานของดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น ที่มีการใช้ติดต่อระหว่างประเทศ 

นายสุพงษ์ ศักดิ์ชูวงษ์ (Email: 
e21qeb@gmail.com ลงวันที่ 28 
ตุลาคม 2557)  

สมบัติ สมสุข (Email: 
sombat401@gmail.com ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2557) 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/สอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

7. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้งาน
คลื่นความถี่ 

ในกรณีการรบกวนซึ่งกันและกัน หากเจรจาตกลงกันไม่ได้ กสทช. 
ควรก าหนดกระบวนการการระงับข้อพิพาทและไกล่เกลี่ยให้ชัดเจน 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอที/887 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

เหมาะสมในแง่การจัดระเบียบความถี่ภาพรวมทั้งหมด แต่
ผลกระทบกับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดที่ต่าง
ย่านความถ่ีที่ กสทช. จัดใหม่ 

บมจ. ไทยออยล์ (Email: 
kanet@thaioilgroup.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 

8. ประเด็นอ่ืน ๆ 

 

 

นายพรชัย มีข้อสังเกตว่า สมการหน้า 15 ข้อ 4.4.3 ตัวแปร “n” 
ควรแก้ไขเป็น ตัวแปร “p”  

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมป์ (แสดงความเห็นวันที่ 
8 ตุลาคม 2557) 

1. บริษัทเอกชนที่ใช้งานความถี่เดิมควรได้รับอนุญาตความถี่ย่าน
ใหม่เท่าเดิม และสามารถขออนุญาตใช้งานเพิ่มได้กรณีมีการขยาย
งาน 
2. กสทช. จ ากัดเขตการใช้งานความถี่ ที่ชัดเจนเพ่ือป้องกันการ
รบกวน 
3. จัดสรรความถ่ีที่ใช้งานแบบ paired frequency ในย่าน 450-
470 MHz เพ่ิมเติม ช่วงระยะเวลา 10 ปี แล้วค่อยเปลี่ยน จะ
สามารถช่วยลดผลกระทบค่าใช้จ่ายของเอกชนได้ 
รายได้ถ้าเสียสามารถเปลี่ยนไปใช้ย่านที่ กสทช. ก าหนด โดย 
กสทช. กันความถ่ีรองรับการใช้งาน 

บมจ. ไทยออยล์ (Email: 
kanet@thaioilgroup.com ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557) 

 

 


