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ส่วนที่ 1  ความเป็นมา 
 

 
1.1 ย่านความถ่ี 800/900 MHz ปัจจุบันมีการใช้งานสําหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเครื่องวิทยุคมนาคม 

Radio-frequency identification (RFID) วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio และสําหรับภารกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพ่ือติดต่อสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลความเร็วสูง 
(Broadband Public Protection and Disaster Relief: PPDR) ดังภาพ 

 

 ท้ังนี้ สัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม ระบบเซลลูล่าร์ ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทย  
(บมจ. กสท โทรคมนาคม ในปัจจุบัน) กับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) คลื่นความถ่ี 
839–849 / 884–894 MHz จะครบกําหนดในวันท่ี 15 กันยายน 2561    

1.2 แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2555 ได้กําหนดพันธกิจในการจัดสรรและกํากับดูแลการใช้
คลื่นความถ่ี ให้มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความจําเป็นของการประกอบกิจการ การใช้
คลื่นความถ่ี และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอน ชัดเจน มีเหตุผล และกระบวนการท่ี
โปร่งใสและเป็นธรรม โดยยุทธศาสตร์การคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี 
ข้อ 8.2.1 ได้กําหนดให้ “กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐท่ีนําคลื่นความถ่ีไปให้ผู้ อ่ืน
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาท่ีชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว ให้คืนคลื่นความถ่ี
เม่ือสิ้นสุดอายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น”  

 คลื่นความถ่ีท่ีใช้งานสําหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยนั้น มีกําหนดเวลาสําหรับการใช้
คลื่นความถ่ีภายใต้การอนุญาตในลักษณะของสัมปทานจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และภายใต้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ่ึงสรุปการสิ้นสุดระยะเวลาตามสัมปทานจาก
หน่วยงานของรัฐและการอนุญาตจาก กสทช. โดยเรียงตามลําดับปี ได้ดังนี้ 

 



 

            ห น้ า  | 2 

 คลื่นความถ่ีท่ีใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใต้การอนุญาตหรือสัมปทาน ซ่ึงสัญญา
สัมปทานจะสิ้นสุดลง ในวันท่ี 15 กันยายน 2561 มีดังนี้ 

 ผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ผู้รับสัมปทาน คลื่นความถ่ี (MHz) 
1. บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 839–849/884–894 
2. บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 1740–1785/1835–1880 

1.3  กสทช. มีนโยบายท่ีจะปรับปรุงการใช้ย่านความถ่ี 800/900 MHz ให้เหมาะสมกับสถานะการใช้คลื่น
ความถ่ี และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (IMT) รวมถึงเพ่ือรองรับ
ระบบคมนาคมขนส่งทางรางตามนโยบายของรัฐบาล และแก้ปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดน 
โดย สํานักงาน กสทช. ได้ดําเนินการจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นท่ีปรึกษางานวิจัย
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมเพ่ือประกอบการตัดสินใจจัดสรรย่านความถ่ี 
800/900 MHz ซ่ึงท่ีปรึกษาได้ดําเนินการศึกษาเสร็จสิ้น เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

1.4 สํานักงาน กสทช. ได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
สังคมเพ่ือประกอบการตัดสินใจจัดสรรย่านความถ่ี 800/900 MHz ของท่ีปรึกษาดังกล่าวแล้ว อีกท้ังได้วิเคราะห์
ความต้องการคลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องด้วย จึงได้เสนอ 
กสทช. เพ่ือรับทราบรายงานผลการศึกษาดังกล่าว และพิจารณามอบหมายนโยบายแนวทางการใช้คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลและระบบคมนาคมขนส่งทางราง ย่านความถ่ี 800/900 MHz ท้ังนี้ 
เพ่ือกําหนดนโยบายการใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลสําหรับเตรียมความพร้อมรองรับ
กรณีสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม ระบบเซลลูล่าร์ ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทย กับบริษัท  
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จะครบกําหนดในวันท่ี 15 กันยายน 2561 และกําหนดคลื่นความถ่ี
สําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางไปพร้อมกันด้วย 

1.5 กสทช. ในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติรับทราบรายงานผล
การศึกษาดังกล่าว และเห็นชอบแนวทางการใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications - IMT) และระบบคมนาคมขนส่งทางราง ย่านความถ่ี 
800/900 MHz ดังนี้ 

1) กําหนดคลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง คลื่นความถ่ี 885-890/930-935 MHz 
ซ่ึงสามารถจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล่าวข้างต้นสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางได้ภายหลัง
จากวันท่ี 15 กันยายน 2561 

2) ในบริเวณท่ีไม่มีการใช้งานคลื่นความถ่ีสําหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทาง
ราง กสทช. สงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล่าวสําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนท่ีสากลร่วมด้วย เพ่ือให้การใช้คลื่นความถ่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ในกรณีท่ีไม่มีการลงนามในสัญญาเพ่ือดําเนินการระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่ง
ทางรางซ่ึงใช้งานคลื่นความถ่ีดังกล่าวภายในปี 2563 ให้การกําหนดคลื่นความถ่ีดังกล่าวข้างต้น
เป็นอันสิ้นผล 
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1.6 สํานักงาน กสทช. โดยคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 885-895 / 
930-940 MHz และย่าน 1740-1785 / 1835-1880 MHz ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับ 
แผนความถ่ีวิทยุย่านความถ่ี 800/900 MHz ตามมติท่ีประชุม กสทช. ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือกําหนดช่องความถ่ี
และเง่ือนไขการใช้งานคลื่นความถ่ีให้เหมาะสม เพ่ือนําไปประกาศใช้บังคับต่อไป 

1.7 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ในคราวการประชุมครั้งท่ี 
9/2560 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นสมควรให้นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถ่ี 824–839 / 869–884 เมกะเฮิรตซ์ 
และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ี ย่านความถ่ี 885-895 / 930-940 
เมกะเฮิรตซ์ และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

1.8 กสทช. ในคราวการประชุมครั้งท่ี 15/2560 เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 เห็นว่า เนื่องจากเรื่องนี้มี
ความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ือรักษาประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 จึงได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890-895 / 935-940 MHz  
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunications - IMT) ย่านความถ่ี 824–839 / 869–884 เมกะเฮิรตซ์ และ ร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ี ย่านความถ่ี 885-895 / 930-940 เมกะเฮิรตซ์ และแนวทางการ 
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ท้ัง 3 ฉบับ ดังกล่าว ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให้นําร่างประกาศฯ พร้อมข้อคิดเห็นของท่ีประชุม ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 
และนําเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้ท่ีประชุม กสทช. พิจารณา ต่อไป 
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ส่วนที่ 2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนความถี่วิทยุ 
 

 
2.1   พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืน
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 

มาตรา 4 กําหนดบทนิยามท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุดังต่อไปนี้ 

“ตารางกําหนดคลื่นความถ่ี” หมายความว่า การกําหนดย่านความถ่ีวิทยุของวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ วิทยุคมนาคม โทรคมนาคม และการอ่ืนเพ่ือใช้งานภายใต้เง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 

“แผนความถ่ีวิทยุ” หมายความว่า การกําหนดช่องความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการ
วิทยุโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใช้งานภายใต้เง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 

“จัดสรรคลื่นความถ่ี” หมายความว่า การอนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือ
สถานีวิทยุคมนาคม ใช้ความถ่ีวิทยุหรือช่องความถ่ีวิทยุตามตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติหรือแผนความถ่ี
วิทยุเพ่ือใช้งานภายใต้เง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 

มาตรา 27 ให้ กสทช. มีอํานาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุดังต่อไปนี้ 

1)  จัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทยุและแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

2)  กําหนดการจัดสรรคลื่นความถ่ีระหว่างคลื่นความถ่ีท่ีใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 

5)   กําหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวน
ซ่ึงกันและกัน ท้ังในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท 

24) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของ กสทช. 

2.2 แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. 2555) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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ส่วนที่ 3  เหตุผลและความจําเป็นในการจัดทําแผนความถี่วิทยุ  
 

 
 กสทช. มีหน้าท่ีตามกฎหมายในการบริหารคลื่นความถ่ี โดยใช้เครื่องมือการบริหารคลื่นความถ่ีอัน
ประกอบไปด้วย ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ แผนความถ่ีวิทยุ และการจัดสรรคลื่นความถ่ี ให้สอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงนโยบายตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมท้ัง 
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 2555) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนหลักทฤษฎีและหลักการท่ีเป็น
สากล 

 ย่านความถ่ี 800/900 MHz เป็นคลื่นความถ่ีท่ีมีความต้องการใช้งานท้ังในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากล (IMT) และระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 
Telecommunication Union – ITU) ได้กําหนดให้คลื่นความถ่ี 790-940 MHz สําหรับ IMT (ระบุไว้ใน
ข้อบังคับวิทยุ มาตรา 5.317A) อีกท้ังแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ได้กําหนดให้คลื่นความถ่ี 698-940 MHz 
ใช้ในกิจการโทรคมนาคม และสํานักงาน กสทช. ได้รับแจ้งความต้องการใช้ย่านความถ่ี 800/900 MHz สําหรับ
ระบบคมนาคมขนส่งทางราง จากกระทรวงคมนาคม และสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.)  

เพ่ือจัดทําแผนความถ่ีวิทยุให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของผู้ใช้คลื่นความถ่ีท้ัง IMT และ
ระบบคมนาคมขนส่งทางราง และป้องกันการรบกวนคลื่นความถ่ีท่ีอาจจะเกิดข้ึน อีกท้ัง เพ่ือรองรับสัญญาให้
ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม ระบบเซลลูล่าร์ ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทย กับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จะครบกําหนดในวันท่ี 15 กันยายน 2561 ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
จัดทําแผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – 
IMT) คลื่นความถ่ี 824-839 / 869-884 เมกะเฮิรตซ์ และแผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ี คลื่นความถ่ี 885-
895 / 930-940 เมกะเฮิรตซ์ เพ่ือกําหนดช่องความถ่ีวิทยุพร้อมท้ังเง่ือนไขการใช้งานคลื่นความถ่ีดังกล่าว  
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ส่วนที่ 4  หลักการจัดทําแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International 
Mobile Telecommunications - IMT) คลื่นความถี่ 824–839 / 869–884 เมกะเฮิรตซ์  
 

 

เพ่ือให้การใช้คลื่นความถ่ี 824-839 / 869-884 MHz เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจาก 
การรบกวน และใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีดังกล่าว สํานักงาน กสทช. 
เห็นสมควรให้ มีการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunications–IMT) คลื่นความถ่ี 824-839 / 869-884 เมกะเฮิรตซ์ รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก ก โดยมีหลักการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุดังต่อไปนี้ 

 4.1 การกําหนดช่องความถ่ี  

             แผนความถ่ีวิทยุนี้ครอบคลุมการกําหนดช่องความถ่ีคลื่นความถ่ี 824-839 / 869-884 MHz โดย
กําหนดให้ใช้งานในลักษณะเป็นคู่ (paired band) หรือ Frequency Division Duplex (FDD) ตาม
ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ Recommendation ITU-R M.1036-5 “Frequency 
arrangements for implementation of the terrestrial component of International Mobile 
Telecommunications (IMT) in the bands identified for IMT in the Radio Regulations (RR)” โดย
เลือกแนวทาง A1 ของข้อเสนอแนะดังกล่าว (Annex 1, Section 2, Figure 3) โดยปรับบางส่วนให้สอดคล้อง
กับสภาพการใช้งานคลื่นความถ่ีของประเทศไทยในปัจจุบัน 

M.1036-03-A1-2

MHz 825 850 875 900 925 950 975

A1 MS Tx

824 869 894

A2

849

BS Tx

MS Tx BS Tx

880 925915 960

 
แผนความถ่ีวิทยุนี้ กําหนดขนาดความกว้างแถบคลื่นความถ่ีของแต่ละช่องความถ่ีในลักษณะเป็นคู่ 

เท่ากับ 2 x 5 MHz โดยพิจารณาจากมาตรฐานของเทคโนโลยี IMT (ท้ัง IMT-2000 และ IMT-Advanced)  
ท่ีสามารถนํามาใช้งานในลักษณะ FDD ได้ ท้ังนี้ อาจรวมช่องความถ่ีท่ีได้รับอนุญาตติดกันเพ่ือใช้ความกว้างแถบ
คลื่นความถ่ีท่ีกว้างกว่านี้ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีรายอ่ืน 

4.2 แผนภูมิคล่ืนความถ่ี 
  แผนภูมิคลื่นความถ่ี 824-839 / 869-884 MHz ปรากฏดังภาพ 

FDD 1

FDD 2

FDD 3
884

M
Hz

879 M
Hz

874
M

Hz

869
M

Hz

FDD
1

FDD 2

FDD 3
839

M
Hz

834
M

Hz

829
M

Hz

824
M

Hz

5 M
Hz

5 M
Hz

5 M
Hz

5 M
Hz

5 M
Hz

5 M
Hz
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 4.3 เง่ือนไขการใช้งานคล่ืนความถ่ี 

  แผนความถ่ีวิทยุย่าน 824-839 / 869-884 MHz กําหนดเง่ือนไขการใช้งานคลื่นความถ่ีบางประการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตลอดจนความมุ่งหมายและข้อจํากัดของการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ี ดังนี้ 

1) กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใดก็ได้ (Neutral Technology) ท้ังนี้ 
ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R Recommendations) ท่ีเก่ียวกับ 
IMT 

2) กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวน โดยเฉพาะแนวทาง
การป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถ่ี 869-884 MHz ตามแผนความถ่ีวิทยุนี้ ต่อภาครับ
ของสถานีฐานคลื่นความถ่ี 885-895 MHz ตามแผนความถ่ีวิทยุย่าน 885-895 / 930-940 MHz 

3) กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานคลื่นความถ่ีบริเวณ
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และปฏิบัติตามข้อตกลงในการประสานงานคลื่นความถ่ีดังกล่าว 

4) กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดําเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ี ในกรณีท่ี กสทช. 
กําหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถ่ีวิทยุนี้ 
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ส่วนที่ 5  หลักการจัดทําแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ คลื่นความถี่ 885-895 / 930-940 
เมกะเฮิรตซ์  
 

 

เพ่ือให้การใช้คลื่นความถ่ี 885-895 / 930-940 MHz เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการ
รบกวน และใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีดังกล่าว สํานักงาน กสทช. 
เห็นสมควรให้มีการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ี คลื่นความถ่ี 885-895 / 930-940 เมกะเฮิรตซ์ 
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข โดยมีหลักการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุดังต่อไปนี้ 

 5.1 การกําหนดช่องความถ่ี คล่ืนความถ่ี 890-895 / 935-940 MHz 

             การกําหนดช่องความถ่ี คลื่นความถ่ี 890-895 / 935-940 MHz กําหนดให้ใช้งานสําหรับ IMT ใน
ลักษณะเป็นคู่ (paired band) หรือ Frequency Division Duplex (FDD) ตามข้อเสนอแนะของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ Recommendation ITU-R M.1036-5 “Frequency arrangements for 
implementation of the terrestrial component of International Mobile Telecommunications 
(IMT) in the bands identified for IMT in the Radio Regulations (RR)” โดยเลือกแนวทาง A2 ของ
ข้อเสนอแนะดังกล่าว (Annex 1, Section 2, Figure 3) โดยปรับบางส่วนให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน
คลื่นความถ่ีของประเทศไทยในปัจจุบัน 

M.1036-03-A1-2

MHz 825 850 875 900 925 950 975

A1 MS Tx

824 869 894

A2

849

BS Tx

MS Tx BS Tx

880 925915 960

 
คลื่นความถ่ี 890-895 / 935-940 MHz กําหนดขนาดความกว้างแถบคลื่นความถ่ีของแต่ละช่อง

ความถ่ีในลักษณะเป็นคู่ เท่ากับ 2 x 5 MHz โดยพิจารณาจากมาตรฐานของเทคโนโลยี IMT (ท้ัง IMT-2000 
และ IMT-Advanced) ท่ีสามารถนํามาใช้งานในลักษณะ FDD ได้ ท้ังนี้ อาจรวมช่องความถ่ีท่ีได้รับอนุญาต 
ร่วมกับช่องความถ่ีตามแผนความถ่ีวิทยุย่าน 895-915 / 940-960 MHz เพ่ือใช้ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีท่ี
กว้ า งกว่ านี้ ไ ด้  แ ต่ ต้อง ไ ม่ ก่อ ให้ เ กิ ดการรบกวน ต่อผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุญาตให้ ใ ช้ คลื่ นความ ถ่ี ร าย อ่ืน  
อย่างไรก็ตาม อายุการใช้งานแต่ละช่องความถ่ี ไม่เกินกว่าสิทธิการใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับอนุญาตในแต่ละช่อง
ความถ่ี 

5.2  การกําหนดช่องความถ่ี คล่ืนความถ่ี 885-890 / 930-935 MHz 

การกําหนดช่องความถ่ี คลื่นความถ่ี 885-890 / 930-935 MHz กําหนดให้ใช้งานสําหรับระบบ
อาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่ งทา ง ร า ง  ตามมาตรฐาน ETSI TS 102 932-1 “Railway 
Telecommunications (RT); ER-GSM frequencies; Part 1: ER-GSM additional radio aspects” ซ่ึงได้
กําหนดคลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง ให้สามารถปรับ (tune) ได้ในช่วงความถ่ี 876-915 / 
921-960 MHz ท้ังนี้ ในบริเวณท่ีไม่มีการใช้งานคลื่นความถ่ีสําหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคม
ขนส่งทางราง อาจใช้คลื่นความถ่ีดังกล่าวสําหรับ IMT ร่วมด้วย ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด  
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คลื่นความถ่ี 885-890 / 930-935 MHz กําหนดให้ใช้งานในลักษณะเป็นคู่ (paired band) หรือ 
Frequency Division Duplex (FDD) และกําหนดขนาดความกว้างแถบคลื่นความถ่ีในลักษณะเป็นคู่ เท่ากับ  
2 x 5 MHz 

5.3  แผนภูมิคล่ืนความถ่ี 

  แผนภูมิคลื่นความถ่ี 885-895 / 930-940 MHz ปรากฏดังภาพ 

FDD 1

FDD 2
940 MHz

935
MHz

930
MHz

FDD
1

FDD 2
895

M
Hz

890
M

Hz

885
M

Hz

5 M
Hz

5 M
Hz

5 M
Hz

5 M
Hz

 

 5.4 เง่ือนไขการใช้งานคล่ืนความถ่ี 

  แผนความถ่ีวิทยุ 885-895 / 930-940 MHz กําหนดเง่ือนไขการใช้งานคลื่นความถ่ีบางประการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตลอดจนความมุ่งหมายและข้อจํากัดของการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ี ดังนี้ 

1) กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ IMT สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใดก็ได้ 
(Neutral Technology) ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R 
Recommendations) ท่ีเก่ียวกับ IMT  

2) กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับการใช้งานสําหรับระบบคมนาคมขนส่ง
ทางรางต้องใช้เทคโนโลยี Global Systems for Mobile Communication – Railway (GSM–R) หรือ
เทคโนโลยีอ่ืนท่ี กสทช. กําหนด และต้องใช้เครื่องลูกข่าย GSM-R ท่ีได้รับการปรับปรุงให้ทนทานต่อการรบกวน 
(Improved GSM-R receiver) ตามมาตรฐาน ETSI EN 301 511 v12.5.1 (2017-03) / ETSI TS 102 933-1 
v1.3.1 หรือฉบับท่ีใหม่กว่า โดย กสทช. จะออกประกาศ เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องลูกข่าย  
GSM-R ในภายหลัง 

3) กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวน โดยเฉพาะแนวทาง
การป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถ่ี 869-884 MHz ตามแผนความถ่ีวิทยุย่าน  
824-839 / 869-884 MHz ต่อภาครับของสถานีฐานคลื่นความถ่ี 885-895 MHz ตามแผนความถ่ีวิทยุนี้ และ
แนวทางในการดําเนินการป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถ่ี 935-940 MHz ตามแผน
ความถ่ีวิทยุนี้ ต่อภาครับของเครื่องลูกข่าย GSM-R คลื่นความถ่ี 930-935 MHz ตามแผนความถ่ีวิทยุนี้ 

4) กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานคลื่นความถ่ีบริเวณ
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และปฏิบัติตามข้อตกลงในการประสานงานคลื่นความถ่ีดังกล่าว 
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5) กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดําเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ี ในกรณีท่ี กสทช. 
กําหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถ่ีวิทยุนี้ 

6) ในกรณีท่ีไม่มีการลงนามในสัญญาเพ่ือดําเนินการระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคม
ขนส่งทางรางซ่ึงใช้งานคลื่นความถ่ี 885-890 / 930-935 MHz ภายในปี 2563 กําหนดให้การกําหนด 
คลื่นความถ่ีดังกล่าวสําหรับการใช้งานสําหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นอันสิ้นผล 
และกําหนดคลื่นความถ่ี 885-890 / 930-935 MHz ใช้งานสําหรับ IMT โดยมีการกําหนดช่องความถ่ีและ
เง่ือนไขการใช้งานคลื่นความถ่ี เช่นเดียวกับคลื่นความถ่ี 890-895 / 935-940 MHz 
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ส่วนที่ 6  แนวทางการป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถี่ 869-884 
MHz ต่อภาครับของสถานีฐานคลื่นความถี่ 885-895 MHz 
 

 
เนื่องจากคลื่นความถ่ี 869-884 MHz มีการใช้งานสําหรับภาคส่งของสถานีฐาน ตามแผนความถ่ีวิทยุ 

824-839 / 869-884 MHz และคลื่นความถ่ี 885-895 MHz มีการใช้งานสําหรับภาครับของสถานีฐาน ตาม
แผนความถ่ีวิทยุ 885-895 / 930-940 MHz ซ่ึงใช้คลื่นความถ่ีใกล้กันในลักษณะ Reverse Duplex ดังนั้น  
จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการป้องกันการรบกวนเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีมีอยู่เดิม ดังนี้ 

6.1 การดําเนินการของผู้ใช้คล่ืนความถ่ี 869-884 MHz และผู้ใช้คล่ืนความถ่ี 885-895 MHz   

1) ให้ผู้ใช้คลื่นความถ่ีต้องดําเนินการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ (Filter) และปรับปรุงลักษณะทาง
เทคนิค (Mitigation Techniques) ท่ีภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถ่ี 869-884 MHz และท่ีภาครับของ
สถานีฐานคลื่นความถ่ี 885-895 MHz โดยให้มีค่าการลดทอนของวงจรกรอง (filter attenuation) และการ
ลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

เทคโนโลยี 
การลดทอนของวงจรกรอง 

(filter attenuation) 
การลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิค 

(Mitigation Techniques) อ่ืนเพ่ิมเติม 
UMTS/LTE 850 

(ภาคส่งของสถานีฐาน) 
ไม่ต่ํากว่า 60 dB 10-20 dB 

UMTS/LTE 900 
(ภาครับของสถานีฐาน) 

ไม่ต่ํากว่า 40 dB 10-20 dB 

GSM-R 900 
(ภาครับของสถานีฐาน) 

- 3-10 dB 

2) ผู้ใช้คลื่นความถ่ีอาจใช้ค่าการลดทอนของวงจรกรอง หรือการลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทาง
เทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติมตํ่ากว่าค่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากผู้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีเก่ียวข้องและสํานักงาน กสทช. เห็นชอบ
ร่วมกัน โดยการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมการลดทอนของสัญญาณ สามารถทําได้โดย
ปรับทิศทางของสายอากาศ เพ่ิมระยะห่างระหว่างสถานีฐาน ลดกําลังส่ง หรือลดอัตราขยายของสายอากาศ 
เป็นต้น ท้ังนี้ การติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ ถือเป็นการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคด้วย 

3) ในกรณีท่ีผู้ใช้คลื่นความถ่ีได้ทําการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ (Filter) และปรับปรุงลักษณะ 
ทางเทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติมตามค่าท่ีกําหนดแล้ว แต่ยังเกิดการรบกวนคลื่นความถ่ี กสทช. อาจพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตาม 
ความเหมาะสม 

4)  ให้ ผู้ ใช้คลื่ นความ ถ่ี ท่ีขออนุญาต ต้ั งสถานีวิทยุคมนาคมหรือไ ด้ รับอนุญาตให้ ต้ั งสถานี 
วิทยุคมนาคม ส่งข้อมูลลักษณะทางเทคนิคของสถานีฐานทุกสถานีให้แก่สํานักงาน กสทช. ตามท่ีกําหนด 
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6.2 ตัวอย่างการคํานวณค่าการลดทอนของวงจรกรองและการลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิค 

ตัวอย่างการคํานวณสําหรับการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ และปรับปรุงลักษณะทางเทคนิค ที่ภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถี่ 869-884 MHz เพื่อ
กรองสัญญาณที่ส่งแพร่นอกแถบออกมาที่คลื่นความถี่ 885-895 MHz (Out of Band) เป็นไปตามตารางดังนี้ 

พารามเิตอร์ 
Parameter 

หน่วย 
Unit 

ตัวแปร/สูตร 
Notation 

UMTS 850 
LTE 900 UMTS 900  GSM/GSM-R 900 

การแพร่นอกแถบของสถานีฐานคลื่นความถี่ 869-884 MHz ที่ความถี่ 885-895 MHz   
Out of band emission of 850 MHz interfering base stations at 885-895 MHz  dBm A -13  -13 -13 
ตัวประกอบแก้ไขกรณีขนาดความกว้างแถบความถี่ต่างกัน 
Bandwidth correction factor dB AA 0  0 -13 
ระดับสัญญาณรบกวนในช่องความถี่เดียวกันที่ทนได้ของสถานีฐานคลื่นความถี่ 885-895 MHz  
 In-band interference tolerance level of 885-895 MHz base stations dBm B -107.5  -127 -110 
การลดทอนสัญญาณที่ต้องการ  
Required isolation dB C = A + AA - B 94.5  114 84 
การลดทอนสัญญาณตามระยะทางที่ความถี่ 885-895 MHz  (จากการแพร่นอกแถบของสถานี
ฐานคลื่นความถี่ 869-884 MHz)  
Path loss of 885-895 MHz (869-884 MHz Out of band)  dB D 80.93  80.93 80.93 
อัตราขยายของสายอากาศหักด้วยการสูญเสียในสายนําสัญญาณของภาคส่งสถานีฐานคลื่น
ความถี่ 869-884 MHz  และภาครับสถานีฐานคลื่นความถี่ 885-895 MHz   
Antenna gain minus cable loss (TX and RX) dB E 36.00  36.00 36.00 
ส่วนเผื่อความปลอดภัย  
Safety margin dB F 3.00  3.00 3.00 

การลดทอนของวงจรกรองสัญญาณที่ต้องติดตั้ง Filter attenuation required dB G = C - D + E + F 52.57  72.07 42.07 
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ตัวอย่างการคํานวณสําหรับการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ และปรับปรุงลักษณะทางเทคนิค ที่ภาครับของสถานีฐานคลื่นความถี่ 885-895 MHz เพื่อ
กรองสัญญาณจากสถานีฐานคลื่นความถี่ 869-884 MHz ไม่ให้เข้ามาในภาครับของสถานีฐานของตน (Blocking) เป็นไปตามตารางดังนี้ 

พารามิเตอร ์
Parameter 

หน่วย 
Unit 

ตัวแปร/สูตร 
Notation 

UMTS 850 
UMTS/LTE 900  GSM /GSM-R 900 

กําลังส่งของสถานีฐานคลื่นความถี่ 869-884 MHz 
Transmit power of 869-884 MHz interfering base stations dBm H 41.14 41.14 

ตัวประกอบแก้ไขกรณีขนาดความกว้างแถบความถี่ต่างกัน 
Bandwidth correction factor dB HH 0 -13 

ระดับสัญญาณรบกวนในช่องความถี่ข้างเคียงที่ทนได้ของสถานีฐานคลื่นความถี่ 885-895 MHz 
Adjacent Channel Interference (ACI) tolerance level of 885-895 MHz base stations dBm I -52 -16 
การลดทอนสัญญาณที่ต้องการ  
Required isolation dB J = H +HH - I 93.14 44.14 
การลดทอนสัญญาณตามระยะทาง 
Path loss of 850 MHz carrier dB K 80.85 80.85 
อัตราขยายของสายอากาศหักด้วยการสูญเสียในสายนําสัญญาณของภาคส่งสถานีฐานคลื่นความถี่ 
869-884 MHz  และภาครับสถานีฐานคลื่นความถี่ 885-895 MHz   
Antenna gain minus cable loss (TX and RX) dB L 36.00 36.00 
ส่วนเผื่อความปลอดภัย  
Safety margin dB M 3.00 3.00 
การลดทอนของวงจรกรองสัญญาณที่ต้องติดตั้ง Filter attenuation required dB N = J - K + L + M 51.29 2.29 
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สมมุติฐานในการคํานวณ 

1) การลดทอนสัญญาณตามระยะทาง ใช้แบบจําลองการแพร่กระจายคลื่น (Propagation Model) ใน 
ท่ีว่าง (Free space) ดังนี้ 

L = 20 log (d) + 20 log (f) - 27.55 

โดย 
L = การลดทอนสัญญาณตามระยะทาง (dB) 
d = ระยะทาง (m) = 300 m 

f = ความถ่ี (MHz) =     885 MHz  สําหรับกรณี Out of Band 
          876.5 MHz สําหรับกรณี Blocking 

2) ส่วนเผื่อความปลอดภัย กําหนดเป็น 3 dB หรือ 2 เท่าของการลดทอนของวงจรกรองสัญญาณท่ี
คํานวณได้ในเบ้ืองต้น 

3)  ตัวอย่างการคํานวณท่ีแสดงไว้ในตารางข้างต้นพิจารณาจากสถานการณ์กรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุด (Worst 
case scenario) 

จากผลการคํานวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีความจําเป็นต้องติดต้ังวงจรกรองสัญญาณเพ่ือป้องกัน 
การรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถ่ี 869-884 MHz ตามแผนความถ่ีวิทยุ 824-839 / 869-884 
MHz ต่อภาครับของสถานีฐานคลื่นความถ่ี 885-895 MHz ตามแผนความถ่ีวิทยุ 885-895 / 930-940 MHz  
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จึงกําหนดค่าการลดทอนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การลดทอนของ
วงจรกรอง (filter attenuation) และการลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติม  

เอกสารอ้างอิงในการคํานวณ มีดังนี้ 

- APT/AWG/REP-53, APT Report on “Migration Strategy of GSM to Mobile Broadband,” 
September 2014 

- FCC Part 22.913, “Effective radiated power limits” 
- ETSI TS 151 021 V14.2.0 (2017-10), “Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) 

(GSM); Base Station System (BSS) equipment specification; Radio aspects (3GPP TS 51.021 
version 14.2.0 Release 14)” 

- ETSI TS 125 104 V14.2.0 (2017-07), “Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 
Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.104 version 14.2.0 
Release 14)” 

- ETSI TS 136 104 V14.4.0 (2017-07), “LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); 
Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 36.104 version 14.4.0 Release 
14)” 
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ส่วนที่ 7  แนวทางในการดําเนินการป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถี่ 
935-940 MHz ต่อภาครับของเคร่ืองลูกข่าย GSM-R คลื่นความถี่ 930-935 MHz 
 

 
เนื่องจากคลื่นความถ่ี 935-940 MHz อยู่ในช่องความถ่ีข้างเคียงกับคลื่นความถ่ี 930-935 MHz ตาม 

แผนความถ่ีวิทยุ 885-895 / 930-940 MHz ซ่ึงกําหนดให้ใช้งานสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางท่ีต้องการ
ความเชื่อถือได้ (Reliability) ท่ีสูง จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการป้องกันการรบกวนเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก 
การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ดังนี้ 

7.1 การดําเนินการของผู้ใช้คล่ืนความถ่ี 935-940 MHz 
1. ให้ผู้ใช้คลื่นความถ่ีต้องดําเนินการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ (Filter) และ/หรือ ปรับปรุงลักษณะ

ทางเทคนิค (Mitigation Techniques) ท่ีภาคส่งของสถานีฐานท่ีอยู่ภายในระยะ 3 กิโลเมตร จากสถานีฐาน
ของระบบคมนาคมขนส่งทางรางท่ีใช้คลื่นความถ่ี 930-935 MHz โดยให้มีค่าการลดทอนของวงจรกรอง (filter 
attenuation) และ/หรือ การลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอ่ืน ดังนี้ 

ระยะจากระบบคมนาคมขนส่งทางรางท่ีใช้
คลื่นความถี่ 930-935 MHz 

การลดทอนของวงจรกรอง และ/หรือการลดทอนจากการปรับปรุง
ลักษณะทางเทคนิคอ่ืน ท่ีความถี่ 930-935 MHz 

ภายในระยะ 3 กิโลเมตร ไม่ต่ํากว่า 20 dB 

2. ผู้ใช้คลื่นความถ่ีอาจใช้ค่าการลดทอนของวงจรกรอง หรือการลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะ
ทางเทคนิคอ่ืนตํ่ากว่าค่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากผู้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีเก่ียวข้องและสํานักงาน กสทช. เห็นชอบ
ร่วมกัน โดยการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอ่ืน เพ่ือเพ่ิมการลดทอนของสัญญาณ สามารถทําได้โดย 
ปรับทิศทางของสายอากาศ เพ่ิมระยะห่างระหว่างสถานีฐาน ลดกําลังส่ง หรือลดอัตราขยายของสายอากาศ 
เป็นต้น 

3. ในกรณีท่ีผู้ใช้คลื่นความถ่ีได้ทําการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ (Filter) และ/หรือปรับปรุงลักษณะ 
ทางเทคนิคอ่ืนตามค่าท่ีกําหนดแล้ว แต่ยังเกิดการรบกวนคลื่นความถ่ี กสทช. อาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์
และมาตรการเฉพาะเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 

4 .  ให้ผู้ ใช้ คลื่ นความ ถ่ี ท่ีขออนุญาต ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมหรือไ ด้รับอนุญาตให้ ต้ั งสถานี 
วิทยุคมนาคม ภายในระยะ 3 กิโลเมตร จากระบบคมนาคมขนส่งทางรางท่ีใช้คลื่นความถ่ี 930-935 MHz ส่ง
ข้อมูลลักษณะทางเทคนิคของสถานีฐานทุกสถานีให้แก่สํานักงาน กสทช. ตามท่ีกําหนด 

7.2 การดําเนินการของผู้ใช้คล่ืนความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง 930-935 MHz  

1. ให้ผู้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง 930-935 MHz ต้องดําเนินการให้ระดับ
สัญญาณท่ีเครื่องลูกข่าย GSM-R รับได้ (Minimum coverage level) ท่ีสายอากาศของเครื่องลูกข่าย GSM-R 
ไม่ต่ํากว่า -84 dBm ท่ีความน่าจะเป็นร้อยละ 95 ของพ้ืนท่ี/เวลา (95% place/time probability)  
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2. ผู้ใช้คลื่นความถ่ีอาจใช้ค่าระดับสัญญาณ ตํ่ากว่าค่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากผู้ใช้คลื่นความถ่ีท่ี
เก่ียวข้องและสํานักงาน กสทช. เห็นชอบร่วมกัน  

3. ในกรณีท่ีผู้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง 930-935 MHz ได้ใช้ระดับสัญญาณ
ตามค่าท่ีกําหนดแล้ว แต่ยังเกิดการรบกวนคลื่นความถ่ี กสทช. อาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
เฉพาะเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 

4. ให้ผู้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง 930-935 MHz ท่ีขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคมหรือได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือได้รับอนุญาตให้
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ส่งข้อมูลลักษณะทางเทคนิคของสถานีฐานทุกสถานีและเครื่องลูกข่ายทุกเครื่องให้แก่
สํานักงาน กสทช. ตามท่ีกําหนด 
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7.3 ตัวอย่างการคํานวณค่าการลดทอนของวงจรกรอง และ/หรือการลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิค 

ตัวอย่างการคํานวณสําหรับการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ และ/หรือปรับปรุงลักษณะทางเทคนิค ที่ภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถี่ 935-940 MHz เพื่อกรอง
สัญญาณที่ส่งแพร่นอกแถบออกมาที่คลื่นความถี่ 930-935 MHz (Out of Band) เป็นไปตามตารางดังนี้ 

พารามิเตอร์ 
Parameter 

หน่วย 
Unit 

ตัวแปร/สูตร 
Notation 

LTE 900 UMTS 900 
GSM-R 900 

การแพร่นอกแถบของสถานีฐานคลื่นความถี่ 890-895 MHz ที่ความถี่ 885-890 MHz   
Out of band emission of 890-895 MHz interfering base stations at 885-890 MHz   dBm A -6.93 -14 
ตัวประกอบแก้ไขกรณีขนาดความกว้างแถบความถี่ต่างกัน 
Bandwidth correction factor dB AA -13 -13 
ระดับสัญญาณรบกวนในช่องความถี่เดียวกันที่ทนได้ที่สายอากาศภาครับของเครื่องลูกข่ายระบบคมนาคมขนส่งทาง
รางคลื่นความถี่ 885-890 MHz   
 In-band interference tolerance level at receiving antenna of 885-890 MHz mobile stations dBm B -83 -83 
การลดทอนสัญญาณที่ต้องการ  
Required isolation dB C = A +AA - B 63.07 56 
การลดทอนสัญญาณตามระยะทางที่ความถี่ 885-890 MHz  (จากการแพร่นอกแถบของสถานีฐานคลืน่ความถี่  
890-895 MHz )  
Path loss of 885-890 MHz (890-895 MHz Out of band emission)  dB D 65.89 65.89 
อัตราขยายของสายอากาศหักด้วยการสญูเสยีในสายนําสัญญาณของภาคส่งสถานีฐานคลื่นความถี่  890-895 MHz    
Antenna gain minus cable loss (TX) dB E 18.00 18.00 
ส่วนเผื่อความปลอดภัย 
Safety margin dB F 3.00 3.00 
การลดทอนของวงจรกรองสัญญาณที่ต้องติดตั้ง 
Filter attenuation required dB G = C - D + E + F 18.18 11.11 
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ตัวอย่างการคํานวณระดับสัญญาณที่เครื่องลูกข่าย GSM-R รับได้ (Minimum coverage level) ที่สายอากาศของเครื่องลูกข่าย GSM-R เป็นไปตามตารางดังนี้ 

พารามิเตอร์ 
Parameter 

หน่วย 
Unit 

ตัวแปร/สูตร 
Notation 

ค่า 
Value 

ระดับสัญญาณรบกวนที่ยอมรับได้ 
Allowable interference level 
ระดับสัญญาณที่เครื่องลูกข่าย GSM-R รับได้ ที่สายอากาศของเครื่องลูกข่าย GSM-R 
Minimum coverage level at train antenna (service specific), 95% value 

dBm/200kHz A -84 

ส่วนเผื่อการลดคุณภาพการรับสญัญาณจากการรบกวน 
Interference degradation margin 

dB B 3 

ส่วนเผื่อการจางหายของสญัญาณแบบช้า  
Slow fading margin 

dB C 10 

การสญูเสยีในอุปกรณ ์
Hardware losses 

dB D 6 

อัตราส่วนของสญัญาณที่ต้องการต่อสัญญาณรบกวน 
C/(N+I) (service specific) 

dB E 12 

สัญญาณรบกวนทั้งหมด (Noise และ Interference) ที่ยอมรับได้ที่ขั้วต่อของเครื่องรับ 
Total noise + interference acceptable at radio connector 

dBm/200kHz F = A + B + C - D - E -89 

ตัวเลขสัญญาณรบกวน 
Noise figure of receiver 

dB G 8 

พื้นสัญญาณรบกวน 
Receiver noise floor for 200 kHz bandwidth 

dBm/200kHz H = -121 + G -113 

สัญญาณรบกวน (Interference) ที่ยอมรับได้ที่ขั้วต่อของเครื่องรับ 
Total interference acceptable at radio connector 

dBm/200kHz I = 10 log (10F/10 - 10H/10) -89 

สัญญาณรบกวน (Interference)  ที่ยอมรับได้ที่สายอากาศของเครือ่งลูกข่าย GSM-R 
Total interference acceptable at train antenna 

dBm/200kHz J = I + D -83 
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พารามิเตอร์ 
Parameter 

หน่วย 
Unit 

ตัวแปร/สูตร 
Notation 

ค่า 
Value 

การแพร่นอกแถบ 
OOB emissions 
อัตราส่วนของสญัญาณที่ต้องการต่อสัญญาณรบกวนภายในระบบ GSM-R 
GSM-R internal C/I (mainly due to emissions from co-channel and adjacent channel) 

dB K 20 

สัญญาณรบกวนภายในระบบ GSM-R 
GSM-R internal interference (mainly due to emissions from co-channel and adjacent channel) 

dBm/200kHz L = A + C - D - K -100 

การแพร่นอกแถบที่ยอมรับได้ที่ขั้วต่อของเครื่องรับ 
MFCN OOB level acceptable at radio connector, 50% value 

dBm/200kHz M = 10 log (10I/10 - 10L/10) -89 

การแพร่นอกแถบที่ยอมรับได้ที่ขั้วต่อของสายอากาศของเครื่องลูกข่าย GSM-R 
MFCN OOB level acceptable at train antenna, 50% value 

dBm/200kHz N = M + D -83.38 

หมายเหตุ: สมมุติฐานให้สายอากาศ 0 dBi 
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สมมุติฐานในการคํานวณ 

1) การลดทอนสัญญาณตามระยะทาง ใช้แบบจําลองการแพร่กระจายคลื่น (Propagation Model) ใน 
ท่ีว่าง (Free space) ดังนี้ 

L = 20 log (d) + 20 log (f) - 27.55 

โดย 
L = การลดทอนสัญญาณตามระยะทาง (dB) 
d = ระยะทาง (m) = 300 m 
f = ความถ่ี (MHz) = 940 MHz          

2) ส่วนเผื่อความปลอดภัย กําหนดเป็น 3 dB หรือ 2 เท่าของการลดทอนของวงจรกรองสัญญาณท่ี
คํานวณได้ในเบ้ืองต้น 

3)  ตัวอย่างการคํานวณท่ีแสดงไว้ในตารางข้างต้นพิจารณาจากสถานการณ์กรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุด (Worst 
case scenario) 

จากผลการคํานวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีความจําเป็นต้องติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ และ/หรือ
ปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอ่ืน เพ่ือป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถ่ี 935-940 MHz 
ตามแผนความถ่ีวิทยุ 885-895 / 930-940 MHz ต่อภาครับของเครื่องลูกข่าย GSM-R คลื่นความถ่ี 930-935 
MHz ตามแผนความถ่ีวิทยุ 885-895 / 930-940 MHz และต้องกําหนดระดับสัญญาณท่ีเครื่องลูกข่าย GSM-R 
รับได้ (Minimum coverage level) ท่ีสายอากาศของเครื่องลูกข่าย GSM-R อย่างน้อย -84 dBm เพ่ือนําค่า
การแพร่นอกแถบท่ียอมรับได้ท่ีข้ัวต่อของสายอากาศของเครื่องลูกข่าย GSM-R มาใช้ในการคํานวณค่า 
การลดทอนของวงจรกรอง และ/หรือการลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอ่ืน ดังกล่าว 

เอกสารอ้างอิง มีดังนี้ 
- APT/AWG/REP-53, APT Report on “Migration Strategy of GSM to Mobile Broadband,” 

September 2014 
- FCC Part 22.913, “Effective radiated power limits” 
- ETSI TS 151 021 V14.2.0 (2017-10), “Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) 

(GSM); Base Station System (BSS) equipment specification; Radio aspects (3GPP TS 51.021 
version 14.2.0 Release 14)” 

- ETSI TS 125 104 V14.2.0 (2017-07), “Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 
Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.104 version 14.2.0 
Release 14)” 

- ETSI TS 136 104 V14.4.0 (2017-07), “LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); 
Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 36.104 version 14.4.0 Release 
14)” 

 -  ECC Report 229, Guidance for improving coexistence between GSM-R and MFCN in the 900 
MHz band 
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ส่วนที่ 8  แบบแสดงความคิดเห็น 
 

 

แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถ่ี 824-839 / 869-884 เมกะเฮิรตซ์ 
และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ี ย่านความถ่ี 885-895 / 930-940 
เมกะเฮิรตซ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
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แบบแสดงความคิดเห็น 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) 
ย่านความถี่ 824-839 / 869-884 เมกะเฮิรตซ์ 

 
 

วัน/เดือน/ปี   
ชื่อ/บริษัทผู้ให้ความคิดเห็น   
ที่อยู่   
โทรศัพท์   
โทรสาร   
Email address   

 
ขอแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 
824-839 / 869-884 เมกะเฮิรตซ์ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. ความเหมาะสมในการกําหนดช่องความถี่ 824-839 / 869-884 
MHz (paired band) ในลักษณะ FDD 

 .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

2. ความเหมาะสมในการกําหนดขนาดความกว้างแถบความถี่ของ
 แต่ละช่องความถี่ เป็น 2 x 5 MHz 

 .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

3. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้งานคลื่นความถี่  .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

4. ความเหมาะสมของมาตรการป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของ
สถานีฐานคลื่นความถี่ 869-884 MHz ต่อภาครับของสถานีฐาน
คลื่นความถี่ 885-895 MHz 

 .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

5.  ประเด็นอื่น ๆ       .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 
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แบบแสดงความคิดเห็น 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถี่ 885-895 / 930-940 เมกะเฮิรตซ์  

 
 

วัน/เดือน/ปี   
ชื่อ/บริษัทผู้ให้ความคิดเห็น   
ที่อยู่   
โทรศัพท์   
โทรสาร   
Email address   

 
ขอแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถี่ 885-895 / 930-940 เมกะเฮิรตซ์ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. ความเหมาะสมในการกําหนดช่องความถี่ 890-895 / 935-940 
MHz (paired band) ในลักษณะ FDD สําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 

 .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

2. ความเหมาะสมในการกําหนดช่องความถี่ 885-890 / 930-935 
MHz (paired band) ในลักษณะ FDD สําหรับการใช้งาน
สําหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง 

ทั้งนี้ ในบริเวณที่ไม่มีการใช้งานคลื่นความถี่สําหรับระบบอาณัติ
สัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง อาจใช้คลื่นความถี่
ดังกล่าวสําหรับ IMT ร่วมด้วย ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด 

 .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

       .......................................................................................................................................... 

3. ความเหมาะสมในการกําหนดขนาดความกว้างแถบความถี่ของ
 แต่ละช่องความถี่ เป็น 2 x 5 MHz 

 .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

4. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้งานคลื่นความถี่  .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

5. ความเหมาะสมของมาตรการป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของ
สถานีฐานคลื่นความถี่ 869-884 MHz ต่อภาครับของสถานีฐาน
คลื่นความถี่ 885-895 MHz 

      .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

6.   ความเหมาะสมของมาตรการป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของ
สถานีฐานคลื่นความถี่ 935-940 MHz ต่อภาครับของเครื่อง 
ลูกข่าย GSM-R คลื่นความถี่ 930-935 MHz 

      .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

7. ประเด็นอื่น ๆ  .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT)  

ย่านความถี่ 824 – 839 / 869 – 884 เมกะเฮิรตซ ์



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถี่ 885-895 / 930-940 เมกะเฮิรตซ์ 

 

 


