
การประชุมคณะท างานเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วย 
การประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ อาคารหอประชุมชั้น ๒ ส านักงาน กสทช. 

-------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
๒.๑ ค ำสั่งส ำนักงำน กสทช. ที่ ๑๔๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

แต่งตั้งคณะท ำงำนเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมทำงเทคนิคว่ำด้วย
กำรประสำนและจัดสรรคลื่นควำมถี่บริ เวณชำยแดนไทยกับประเทศ 
เพ่ือนบ้ำน 

๒.๒ ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมทำงเทคนิคว่ำด้วยกำรประสำนและ
จัดสรรคลื่นควำมถีบ่ริเวณชำยแดนไทย–กัมพูชำ ครั้งที่ ๙ (JTC-9)  
ส ำนักงำน กสทช. จะเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม JTC-9 ระหว่ำง 
วันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๓  ณ เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานผลการประชุม JTC ที่เกี่ยวข้อง 
๓.๑ รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมทำงเทคนิคว่ำด้วยกำรประสำนและ

จัดสรรคลื่นควำมถี่บริเวณชำยแดนไทย-เมียนมำ ครั้งที่ ๓ (JTC-3) 

ส ำนักงำน กสทช. และผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ำร่วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรร่วมทำงเทคนิคว่ำด้วยกำรประสำนและจัดสรรควำมถี่วิทยุตำม
บริเวณชำยแดนไทย–เมียนมำ ครั้งที่ ๓ (The 3rd Meeting of Joint 
Technical Committee on Coordination and Assignment of 
Frequencies along Thailand – Myanmar Common Border ) ระหว่ำง
วันที่ ๑๔ – ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๓ ณ เมืองพุกำม สำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นส ำคัญๆ ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสรุป 
ดังนี้ 

๑) รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรตรวจวัดกำรรบกวนคลื่นควำมถี่บริเวณ
ชำยแดนไทย-เมียนมำ กรณีกำรรบกวนคลื่นควำมถี่ย่ำน 850 MHz ของ 
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) และกรณีกำรรบกวนสถำนี
ทวนสัญญำณของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จังหวัดเชียงรำย พร้อมทั้ง  
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำส ำหรับทั้งสองกรณีดังกล่ำว 

๒) เห็นชอบแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรรบกวนคลื่นควำมถี่ในกิจกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที ่

๓) เ ห็ น ชอบกำ รก ำ หนดค่ ำพ ำร ำมิ เ ต อ ร์ ร่ ว มกั น ในย่ ำ น คว ำมถี่  
900 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz ตำมบริเวณชำยแดนไทย – 
เมียนมำ และกิจกรรม/กำรด ำเนินกำร เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้
คลื่นควำมถี่ของแต่ละผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้ง ๒ ประเทศ 
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๔) รับทรำบข้อเสนอกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ รวมถึงวิธีกำรท ำ Network 
Synchronization ย่ำนควำมถ่ี 2600 MHz ของประเทศไทย 

๕) รับทรำบข้อเสนอของประเทศไทยที่เสนอให้มีกำรก ำหนดควำมถี่กลำง
ร่วมเพ่ือใช้ส ำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินย่ำนควำมถี่ VHF และ UHF 
ภำยใต้กรอบของ United Nations และย่ำนควำมถี่ HF ภำยใต้กรอบ
งำน ASEAN 

๖) แลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประสำนงำนของทั้งสองฝ่ำย และเห็นชอบให้มีกำร
แลก เปลี่ ยนข้ อมู ลที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บกำร ใช้ ง ำนสถำนี ในกิ จกำ ร
วิทยุกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ตำมบริเวณชำยแดนไทย-เมียนมำ 
รวมทั้งเห็นชอบให้มีกำรก ำหนดกระบวนกำรและพ้ืนที่กำรประสำนงำน
ในกำรประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ ร่างระเบียบวาระการประชุม JTC ไทย–กัมพูชา ครั้งที่ ๙ (JTC-9) 

๔.๑.๑ ร่ำงระเบียบวำระส ำหรับที่ประชุมเต็มคณะ (Plenary) 

๔.๑.๒ ร่ำงระเบียบวำระส ำหรับกำรประชุมกลุ่มท ำงำนที่ ๑ ด้ำนกิจกำรเคลื่อนที่และกิจกำร 

วิทยุคมนำคมอ่ืน ๆ (Telecommunication Services – WG1) 

๔.๑.๓ ร่ำงระเบียบวำระส ำหรับกำรประชุมกลุ่มท ำงำนที่ ๒ ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทัศน์ (Broadcasting Service – WG2) 

๔.๒ รายละเอียดในแต่ละประเด็นที่จะพิจารณาส าหรับที่ประชุมเต็มคณะ (Plenary) 

๔.๒.๑ กำรแจ้งจดทะเบียนคลื่นควำมถี่ (Frequency Registration) 
๑) ควำมเป็นมำ 

ประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนคลื่นควำมถี่บริเวณชำยแดน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (JTC-5) เพ่ือป้องกันปัญหำกำรรบกวนคลื่นควำมถี่ โดยทั้งสองประเทศจะต้องแจ้ง
ลักษณะทำงเทคนิคของสถำนีวิทยุคมนำคมท่ีจะจัดตั้งใหม่ในพื้นที่กำรประสำนงำนให้อีกฝ่ำยหนึ่งพิจำรณำก่อน 
ซึ่ ง ในกำรจดทะเบียนคลื่นควำมถี่นี้ จะด ำเนินกำรโดยผู้ประสำนงำนของส ำนักงำน กสทช. และ 
Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC) และจะต้องรำยงำนสรุปผลกำรแจ้งจดทะเบียนของ
แต่ละฝ่ำยให้ที่ประชุม JTC รับทรำบทุกครั้ง 

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม JTC-9 
ภำยหลังกำรประชุม JTC-8 จนถึงปัจจุบัน ส ำนักงำนฯ ได้ยื่นควำมประสงค์ในกำรแจ้ง 

จดทะเบียนคลื่นควำมถี่เพ่ิมเติมซึ่งประกอบด้วย สถำนีวิทยุคมนำคมในกิจกำรโทรศัพท์ เคลื่อนที่ย่ำนควำมถี่   
900 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz รวมจ ำนวน ๙๘ สถำนี ทั้งนี้ยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของ TRC 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

Date of Submission Type of Service No. of Records Remarks by TRC 

29 May 2019 Mobile (2100 MHz) 6 Pending  

2 Jul 2019 Mobile (900 MHz 1800 MHz 12 Pending  
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and 2100 MHz) 

30 Sep 2019 
Mobile (900 MHz 1800 MHz 

and 2100 MHz) 
5 Pending  

15 Oct 2019 Mobile (2100 MHz) 7 Pending  

14 Nov 2019 Mobile (2100 MHz) 3 Pending  

20 Nov 2019 
Mobile (900 MHz 1800 MHz 

and 2100 MHz) 
45 Pending  

11 Dec 2019 Mobile (2100 MHz) 16 Pending  

13 Jan 2020 Mobile (2100 MHz) 4 Pending 

Total 98  

๓) มตทิี่ประชุม 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................... ........................................................................................... ..............
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... ....................................................................................................... .............. 
............................................................................................................................. ................................................. 

๔.๒.๒ กำรรบกวนคลื่นควำมถี่ตำมบริเวณชำยแดนไทย-กัมพูชำ 

กรณีท่ี ๑ กำรรบกวนคลื่นควำมถี่ในกิจกำรทำงกำรบิน(เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุม JTC-8) 
๑) ควำมเป็นมำ 

ในกำรประชุม JTC-8 ผู้แทนบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบกรณีกำรตรวจพบปัญหำกำรรบกวนคลื่นควำมถี่ 133.100 MHz โดยได้รับกำรรบกวนจำกสถำนีวิทยุ 
เอฟ.เอ็ม. จำกประเทศกัมพูชำ โดยประเด็นกำรรบกวนเกิดขึ้น ในเวลำ ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ของทุกวัน ตั้งแต่
ต้นเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๒ TRC รับทรำบปัญหำกำรรบกวนดังกล่ำว และจะประสำนงำนกับหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องผ่ำนผู้ประสำนงำนของทั้งสองประเทศ 

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม JTC-9 
ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรมีหนังสือถึง TRC เพ่ือสอบถำมควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรแก้ไข 

กำรรบกวนกรณดีังกล่ำวก่อนกำรประชุม JTC-9 อย่ำงไรก็ตำม เห็นควรสอบถำมผู้แทนบริษัท วิทยุกำรบินแห่ง
ประเทศไทย จ ำกัด เพ่ิมเติมถึงสถำนะกำรรบกวนคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวในปัจจุบัน 

๓) มติที่ประชุม 
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ..............................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ......................................... 
................................................................................................................................................................ .............. 
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กรณีท่ี ๒ กำรรบกวนคลื่นควำมถี่ในกิจกำรทำงกำรบิน (เรื่องใหม่) 
๑) ควำมเป็นมำ 

บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด (บวท.) มีหนังสือ บวท. ที่ วส. บว. (สภ) 
๑๒/๒๕๖๒ ลงวั นที่  ๒๗  กันยำยน ๒๕๖๒  แจ้ งกำรรบกวนกำร ใช้ คลื่ นควำมถี่  119.10 MHz  
ณ หอบังคับกำรบินสุวรรณภูมิ จำกสถำนีวิทยุกระจำยเสียงตำมเส้นทำงกำรบินพำณิชย์และส่งผลกระทบต่อ
ควำมปลอดภัยในกำรบิน จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้ส ำนักงำน กสทช. ตรวจสอบค้นหำแหล่งแพร่กระจำย
คลื่นวิทยุรบกวนดังกล่ำว 

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม JTC-9 
ส ำนักงำน กสทช. เขต ๑๔ ได้ตรวจสอบกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่ 119.10 MHz 

พบว่ำ ถูกรบกวนจำกสถำนีวิทยุกระจำยเสียงจำกประเทศกัมพูชำซึ่งใช้ควำมถี่ 95.30 MHz ณ บริเวณ 
อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนยิ่งขึ้น ส ำนักงำน กสทช. จึงเห็นควร
สอบถำมผู้แทน บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด ในประเด็นนี้เพ่ิมเติมว่ำ ปัจจุบันยังคงมีปัญหำ 
กำรรบกวนดังกล่ำวหรือไม่ และมีข้อเสนอหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร 

๓) มติที่ประชุม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ............................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๔.๒.๓ ระเบียบวำระใหม่ 

- กำรประสำนงำนคลื่นควำมถีต่ำมบริเวณชำยแดน ในย่ำน 2600 MHz 
๑) ควำมเป็นมำ 

ในกำรประชุม JTC-8 ส ำนักงำน กสทช. ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบถึงสถำนะกำรใช้
คลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz ของประเทศไทย รวมถึงแผนกำรใช้งำนซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำใช้งำน 
ในอนำคต ดังนี้ 

 
รูปที่ ๑ แผนควำมถ่ีวิทยุย่ำน 2500-2690 MHz ในปัจจุบัน 

 
รูปที่ ๒ แผนควำมถ่ีวิทยุย่ำน 2500-2690 MHz ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 

พร้อมกันนี้ส ำนักงำน กสทช. ได้เสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่ำนผู้ประสำนงำนส ำหรับ 
คลื่นควำมถี่ 2600 MHz เพ่ือกำรประสำนงำนในอนำคตด้วย 

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม JTC-9 
ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรเสนอแนวทำงกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ตำมบริเวณ

ชำยแดน โดยแบ่งเป็นออกสองกรณี ดังนี้ 
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๒.๑) กรณี TDD-TDD 
เสนอให้ก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ทำงเทคนิคซึ่งอ้ำงอิงมำจำก ECC Rec. (11)05  

ดังตำรำงต่อไปนี้ 
Frequency Penetration of signal Boundary 

2600 MHz (LTE/NR TDD synchronized) 
-80.6 dBm/5MHz 0 km from border 
-96.6 dBm/5MHz 6 km from border 

2600 MHz (LTE/NR TDD without 
synchronized) 

-114.4 dBm/5MHz 0 km from border 

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เสนอค่ำพำรำมิเตอร์ทำงเทคนิค TDD synchronized 2600 MHz 
(LTE)  ในที่ประชุม JTC ไทย-มำเลเซีย ครั้งที่ ๓๐ (JTC-30) ซึ่งที่ประชุมดังกล่ำวได้เห็นชอบแล้ว 

นอกจำกนี้ ส ำนักงำน กสทช. เสนอให้มีกำรท ำ network synchronization ระหว่ำง 
ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้งสองประเทศ โดยให้ใช้กำร อ้ำงอิงสัญญำณเวลำมำตรฐำน ส ำหรับ 
สัญญำณนำฬิกำ (Clock) ในโครงข่ำย ที่สำมำรถใช้หรือปรับรูปแบบสัญญำณนำฬิกำตำมระบบ Global 
Positioning System (GPS) ได ้และให้ตกลงโครงสร้ำงของเฟรม (frame structure) ร่วมกัน 

๒.๒) กรณี TDD-FDD 
เสนอให้ก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ทำงเทคนิค โดยมีทำงเลือกดังตำรำงต่อไปนี้ 

Option Reference Penetration of signal Boundary 

1 
พิจำรณำปรับค่ำจำกกรณี TDD-TDD 
without synchronized ใน ECC 
Rec. (11)05 

-114.4 dBm/5MHz 0 km from border 

2 
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศออสเตรีย 
โครเอเชีย ฮังกำรี และสโลวีเนีย 

-134.9 dBm/5MHz 0 km from border 

3 
กรณีศึกษำของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่รำยหนึ่งในประเทศจีน 

-116 dBm/5MHz At base station 

โดยส ำนักงำน กสทช. ได้มีหนังสือที่ OUR REF: 2007/36943/2562 ลงวันที่  
๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ แจ้งข้อเสนอแนวทำงกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ตำมบริเวณชำยแดนไทย -กัมพูชำ 
ย่ำนควำมถ่ี 2500-2690 MHz ข้ำงต้น ให้ประเทศกัมพูชำทรำบแล้ว  

ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม JTC-9 พิจำรณำข้อเสนอดังกล่ำวต่อไป 
๓) มติที่ประชุม 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................... .......  
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๔.๒.๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

๔.๒.๔.๑ กำรจัดท ำคู่มือเพ่ือใช้ในกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ ระหว่ำงประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชำ 

๑) ควำมเป็นมำ 

ประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ ได้เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วม
ทำงเทคนิคว่ำด้วยกำรประสำนและจัดสรรคลื่นควำมถี่บริเวณชำยแดนไทย -กัมพูชำ (JTC) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันเป็นจ ำนวน รวมทั้งสิ้น ๘ ครั้ง (JTC-1 ถึง JTC-8) โดยทั้งสองประเทศได้มีข้อตกลงกำรใช้
คลื่นควำมถี่และกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ร่วมกันเพ่ือใช้ส ำหรับกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่บริเวณชำยแดนของ
ทั้งสองประเทศเป็นจ ำนวนมำก ทั้งด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรโทรคมนำคม และกิจกำร
วิทยุคมนำคม  

ส ำนักงำน กสทช. จึงเห็นควรเสนอจัดท ำคู่มือเพ่ือใช้ในกำรประสำนงำนคลื่น
ควำมถี่ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ โดยคู่มือดังกล่ำวอำจประกอบไปด้วยแผนกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่
ในย่ำนต่ำง ๆกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ในแต่ละกิจกำร และคู่มือกำรแจ้งจดทะเบียนคลื่นควำมถี่ เพ่ือให้
สะดวกต่อกำรสืบค้นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ เช่นเดียวกับที่ ส ำนักงำน กสทช. ได้มีคู่มือ
เพ่ือใช้ในกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ร่วมกับประเทศมำเลเซีย (MCMC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม JTC-9 
ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรมีข้อเสนอกำรจัดท ำคู่มือร่วมกันเพ่ือใช้ในกำร

ประสำนงำนคลื่นควำมถี่ของประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ ระหว่ำง ส ำนักงำน กสทช. กับ TRC เพ่ือเสนอ
ให้ที่ประชุม JTC-9 พิจำรณำต่อไป  

๓) มติทีป่ระชุม 
............................................................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

๔.๓ รายละเอียดในแต่ละประเด็นที่จะพิจารณาส าหรับกลุ่มท างานที่ ๑ : กิจการเคลื่อนที่และกิจการวิทยุ
คมนาคมอ่ืน (Telecommunication Services - WG1) 

๔.๓.๑ กำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ที่ใช้ในกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของทั้งสองประเทศในปัจจุบัน (Coordination Parameter for mobile communication 
in 900/1800/2100 MHz frequency bands) 

๑) ควำมเป็นมำ 
มติที่ประชุม JTC-8 ผู้ ให้บริกำรโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของทั้ งสองประเทศเห็นชอบ 

กำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ส ำหรับกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ 900 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz โดยมี
รำยละเอียดตำมตำรำง ดังนี้ 
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 ทั้งนี้ผู้ ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้งสองประเทศ มีข้อเสนอให้มีกำรจัดท ำ RF 
Optimization และรำยงำนผลกำรตรวจวัด RF measurement or coverage simulation ส ำหรับสถำนี
ฐำนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่โรงเกลือ อรัญประเทศ (ประเทศไทย) – ปอยเปต (กัมพูชำ) เป็นพ้ืนที่แรก เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงค่ำพำรำมิเตอร์ (ถ้ำจ ำเป็น) ในกำรประชุม JTC ครั้งต่อไป 

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม JTC-9 

ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย ได้จัดท ำ RF Optimization และรำยงำน
ผลกำรตรวจวัด RF measurement or coverage simulation ส ำหรับสถำนีฐำนที่ตั้งอยู่ตำมบริเวณชำยแดน
ไทย – กัมพูชำในพ้ืนที่โรงเกลือ อรัญประเทศ (ประเทศไทย) – ปอยเปต (กัมพูชำ) และได้เสนอรำยงำน RF 
Optimization ดังกล่ำว ผ่ำนผู้ประสำนงำนประเทศกัมพูชำผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลำคม 
๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

ส ำนักงำน กสทช. เห็นควรพิจำรณำข้อเสนอของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศ
กัมพูชำในกำรประชุม JTC-9 เนื่องจำก TRC ยังไม่มีท่ำทีในเรื่องดังกล่ำวแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อม ส ำนักงำนฯ เห็นควรสอบถำมผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยเพ่ิมเติมว่ำ  
จะมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ส ำหรับกำรประสำนงำนคลื่นควำมถี่ 900 MHz 1800 MHz 
และ 2100 MHz หรือไม่อย่ำงไร 

๓) มติที่ประชุม 
.................................................................................. ............................................................................. ...............
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................  
....................................................................... ......................................................................................... ..............
............................................................................................................................. .................................................  
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๔.๔ รายละเอียดในแต่ละประเด็นที่จะพิจารณาส าหรับกลุ่มท างานที่ ๒ : ด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (Broadcasting Service)  

๓.๔.๑ สถำนะควำมคืบหน้ำของกิจกำรกระจำยเสียง (Status Update for Radio Service)   
๑) ควำมเป็นมำ 

ในการประชุม JTC-8 ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และร่วมกันพิจารณาแนวทางการประสานการใช้ความถี่วิทยุบริเวณชายแดน 
โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้  

๑.๑ ประเทศไทยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ที่ตั้งอยู่ภายใน
บริเวณพ้ืนที่ระยะห่างไม่เกิน 30 กิโลเมตร จากเส้นแบ่งเขตแดน (Borderline) จ านวน ๑ สถานี ซึ่งมี
คุณลักษณะทางเทคนิคเป็นไปตามตารางต่อไปนี้ 

จังหวัด 
ความถี่
วิทยุ 

(MHz) 

ละติจดู/ลองจิจูด 
(องศาตะวันออก/ 

องศาใต้) 

ความสูง 
สายอากาศ 

(เมตร) 

ก าลังส่งออกอากาศ 
(กิโลวัตต)์ 

โพลาไรเซชั่น 

 ตราด  92.75 
12.229330 

/102.511280 
100 

4 
(Vertical ERP=  

Horizontal ERP = 2 kW) 
Mixed 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนที่ 
๗ จังหวัด ที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา จ านวน 480 สถานี โดยแบ่งตามจังหวัดได้ดังตารางต่อไปนี้ 

จังหวัด จ านวนสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

1.  บุรีรัมย์ 81 
2.  จันทบุร ี 51 
3.  สระแก้ว 34 
4.  ศรีสะเกษ 82 
5.  สุรินทร์ 96 
6.  ตราด 11 
7.  อุบลราชธาน ี 125 

รวม 480 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2562  

  1.2 ประเทศกัมพูชามีสถานีวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนที่ 7 จังหวัด ที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศไทย และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Ministry of Information of Cambodia (MOI) จ านวน 98 
สถานี และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Telecommunication Regulator Cambodia (TRC) จ านวน 21 
สถานี รวมทั้งสิ้น 119 สถานี โดยแบ่งตามจังหวัดได้ดังตารางต่อไปนี้ 

จังหวัด 
จ านวนสถานีวิทยุกระจายเสียง  

MOI* TRC รวม 
1. Koh Kong 5 3 8 
2. Pursat 9 3 12 
3. Battambang 36 5 41 
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4. Pailin 4 1 5 
5. Banteay Meanchey 30 4 34 
6. Oddar Meanchey 9 2 11 
7. Preah Vihear  5 3 8 

รวม 98 21 119 
หมายเหตุ   * ก าลังส่งเครื่องส่ง 500 – 1000 วัตต์ ความสูงสายอากาศ 70 เมตร  

  นอกจากนี้ ประเทศกัมพูชายังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม จ านวน 1 สถานี 
ความถี่วิทยุ 918 KHz  
  1.3 ประเทศไทยแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกำรใช้งำนควำมถี่วิทยุ 108 MHz ของสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงระบบเอฟเอ็ม ประเทศกัมพูชำ ว่ำอำจก่อให้เกิดกำรรบกวนต่อกำรใช้งำนควำมถี่วิทยุใน
กิจกำรวิทยุน ำทำงทำงกำรบิน ย่ำน 108 – 117.975 MHz  
  1.4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับแนวทางการประสานการใช้ความถี่วิทยุบริเวณ
ชายแดนประเทศไทยและประเทศกัมพูชาดังนี้ 
  (1) การแก้ไขปัญหาการใช้งานความถี่วิทยุในกิจการกระจายเสียงให้ด าเนินการเป็น
กรณ ีๆ ไป โดยให้ใช้ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU-R BS 412-9  
   (2) ก าหนดพ้ืนที่การประสานงานที่ระยะห่างไม่เกิน 30 กิโลเมตร จากชายแดน
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 
   (3)  ศึกษาและประสานการใช้งานความถี่วิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ  
เอเอ็ม ความถี่วิทยุ 918 กิโลเฮิรตซ์ ของประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ ให้ด าเนินการผ่านทางผู้ประสานงานด้าน
กิจการกระจายเสียง  

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีที่จะเสนอต่อที่ประชุม JTC-9 
  2.1 เห็นควรให้มีการแจ้งข้อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มที่ได้รับจัดสรรคลื่น
ความถี่และสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ระยะห่างไม่เกิน 
30 กิโลเมตร จากชายแดนประเทศไทยและประเทศกัมพูชา รายละเอียดดังนี้  

(1) สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี  

จังหวัด 
ความถี่
วิทยุ 

(MHz) 

ละติจดู/ลองจิจูด 
(องศาตะวันออก/ 

องศาใต้) 

ความสูง 
สายอากาศ 

(เมตร) 

ก าลังส่งออกอากาศ 
(กิโลวัตต)์ 

โพลาไรเซชั่น 

 ตราด  92.75 
12.229330 

/102.511280 
100 

4 
(Vertical ERP=  

Horizontal ERP = 2 kW) 
Mixed 

(2) สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

จังหวัด จ านวนสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

1. บุรีรัมย ์ 9 
2. จันทบุร ี 9 
3. สระแก้ว 18 
4. ศรีสะเกษ 18 



- ๑๐ - 
 

5. สุรินทร ์ 24 
6. ตราด 10 
7. อุบลราชธาน ี 14 

รวม 102 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563  

   2.2 เห็นควรให้มีการแจ้งสอบถามประเทศกัมพูชาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
     (1) สถานะการใช้งานความถี่วิทยุ 108 เมกะเฮิรตซ์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม  
     (2) สถานะการใช้งานและสภาพการรบกวนการใช้งานความถี่วิทยุ  918 
กิโลเฮิรตซ์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม ประเทศกัมพูชา  อนึ่ง ประเทศไทยมีสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็มที่ใช้งานความถี่วิทยุช่องเดียวกันและช่องข้างเคียงกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอเอ็ม ประเทศกัมพูชา จ านวน 2 สถานี โดยตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ และจันทบุรี    

๓) มติที่ประชุม 
............................................................................. ................................................................................... ..............
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. .............................................................................................. ..............  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

๓.๔.๒ สถำนะควำมคืบหน้ำของกิจกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Status update for 
Digital Terrestrial Television (DTT)) 
๑) ควำมเป็นมำ 

  ในกำรประชุม JTC-8 ประเทศไทยได้แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล อำทิ ระบบและพำรำมิเตอร์ของกำรใช้งำน DVB-T2 สถำนะของช่องรำยกำรและผู้ให้บริกำร
โครงข่ำยโทรทัศน์ของประเทศไทย พ้ืนที่ครอบคลุมสัญญำณ สถำนะของกำรยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
และกำรแบ่งกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ระหว่ำงสองประเทศรวมถึงคุณลักษณะทำงเทคนิคของสถำนีโทรทัศน์
บริเวณชำยแดนประเทศไทย – กัมพูชำ และสถำนะของกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรปรับปรุงกำรใช้งำน
คลื่นควำมถ่ีย่ำน 700 MHz ไปใช้ในกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกล 

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีที่จะเสนอต่อที่ประชุม JTC-9 
  ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำแล้ว เห็นควรแจ้งและน ำเสนอต่อที่ประชุม JTC-9 ดังนี้ 
  (๑) แจ้งกรอบระยะเวลำของกำรด ำเนินกำรในกำรปรับปรุงกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่เพ่ือ
โยกย้ำยควำมถี่ 700 MHz ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกล ( International Mobile 
Telecommunications: IMT) 
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กระบวนการ 

กรอบ
ระยะเวลา
เบ้ืองต้น 

2562 2563 2564 
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุติกำรรับส่งสัญญำณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก มีนำคม 2563            

โยกย้ำยกำรใช้งำนควำมถี ่470-510 MHz ธันวำคม 2562             

โยกย้ำยกำรใช้งำนควำมถี่ส ำหรับไมโครโฟนไร้สำย มีนำคม 2564            

วิเครำะห์ค ำนวณและปรับปรุงแผนควำมถี่วิทยุ
ส ำหรับดิจิตอลทีว ี

ธันวำคม 2562            

ด ำเนินกำรปรับปรุงโครงข่ำยและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ให้สอดคล้องกับแผนใหม ่

กันยำยน 2563            

คลื่นควำมถี่ 700 MHz  
พร้อมใช้งำนส ำหรับกิจกำร IMT 

2x30 MHz 
(ตุลำคม 2563) 

           

2x15 MHz  
(เมษำยน 2564) 

           

  (๒) แจ้งข้อมูลกำรจัดท ำ ประกำศ กสทช. เรื่อง แผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกิจกำรโทรทัศน์
ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  (๓) แจ้งข้อมูลสถานีวิทยุคมนำคมส ำหรับกิจกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 30 กิโลเมตร จากเส้นเขตแดน ตำมแผนควำมถี่วิทยุส ำหรับกิจกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลฉบับใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อตกลงเก่ียวกับกำรแบ่งกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ รายละเอียดดังนี้  
 

ล าดับ ชื่อสถานี ประเภท ลองจิจูด ละติจูด 
ความสูง

สายอากาศ 
(เมตร) 

#1 #2 #3 #4 #5 
ก าลังส่งออก
อากาศสูงสุด 
(กิโลวัตต์) 

4.01 โป่งน้ ำร้อน A 102.274523 12.889700 79 47 31 35 27 39 5 
5.02 ตำพระยำ A 102.804796 14.002854 80 29 43 45 41 25 0.5 
11.01 กันทรลักษ ์ A 104.651717 14.641479 72 47 31 35 37 39 2 
12.03 น้ ำยืน A 105.002684 14.490170 114 32 44 36 28 40 5 

 หมายเหตุ: 
ประเภท : ประเภทของสถำน ี(A หมำยถึง สถำนีเสริม) 
#1 - #6 : หมำยเลขช่อคำมถี่วิทยุส ำหรับมัลติเพล็กซ์ที่ 1 – 6 

๓) มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................ ..............................
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

๓.๔.๓ การแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Frequency 
Registration for Broadcasting Service) 

๑) ควำมเป็นมำ 
ในการประชุม JTC-8 ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้มีการหารือเกี่ยวกับการแจ้งจด

ทะเบียนคลื่นความถี่ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุม JTC-7 โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้  
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(1) ด้านกิจการกระจายเสียง 
 (1.1) ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาไม่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่จะตั้งขึ้นใหม่

ที่จะจดทะเบียนในการประชุม JTC-8  
 (1.2) ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดท าฐานข้อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ

เอ็มที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชา โดยใช้แบบกรอกข้อมูลตามที่ประกฎใน
ภาคผนวก 2 ของรายงานการประชุมกลุ่มท างานด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และด าเนินการผ่าน
ทางผู้ประสานงาน รายชื่อดังนี้   

   ประเทศไทย :   Mr. Uttachai Manmontri (Office of NBTC)  
   ประเทศกัมพูชา :  H.E. Mr. San Putheary (MOI) 
      Mr. Hun Bondeth (TRC) 
  (2) ด้านกิจการโทรทัศน์ 

  ในกำรประชุม JTC-8 ประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ เห็นชอบให้สถำนีน้ ำยืนเป็น
กรณียกเว้นไม่บังคับใช้ข้อตกลงกำรแบ่งกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ตำมบริเวณชำยแดนประเทศไทย - กัมพูชำ  
โดยหำกมีกำรรบกวนเกิดขึ้นให้ร่วมกันพิจำรณำแก้ไขปัญหำกำรรบกวนดังกล่ำวต่อไป นอกจำกนี้ ที่ประชุมได้
ขอให้ประเทศกัมพูชำรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรศึกษำเกี่ยวกับประเภทกำรประสำนงำนควำมถี่วิทยุ 
(Frequency Coordination Types) และพำรำมิเตอร์ส ำหรับกำรประสำนงำนควำมถี่วิทยุ (Frequency 
Coordination Parameters) พร้อมทั้งรำยงำนสถำนะของกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับข้อตกลงเกี่ยวกับ
กำรแบ่งกำรใช้งำนควำมถี่วิทยุตำมบริเวณชำยแดนประเทศไทย - กัมพูชำ (Frequency arrangement) โดย 
ที่ประชุมเห็นชอบรำยชื่อผู้ประสำนงำนส ำหรับกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ 

 

๒) ควำมคืบหน้ำและท่ำทีที่จะเสนอต่อที่ประชุม JTC-9 
(1)  ด้านกิจการกระจายเสียง 

เห็นควรให้มีกำรติดตำมกำรจัดท ำฐำนข้อมูลสถำนีวิทยุกระจำยเสียงระบบเอฟเอ็มที่
ใช้งำนอยู่ในปัจจุบันของประเทศกัมพูชำ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้จัดท ำฐำนข้อมูลสถำนีวิทยุกระจำยเสียงระบบ
เอฟเอ็มดังกล่ำวแล้ว 

(๒)  ด้ำนกิจกำรโทรทัศน์ 
 เห็นควรให้มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของประเทศกัมพูชำเกี่ยวกับกำรศึกษำ และ

กำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑) ประเภทกำรประสำนงำนควำมถี่วิทยุ (Frequency Coordination Types) 
 ๒.๒) พำรำมิเตอร์ส ำหรับกำรประสำนงำนควำมถี่วิทยุ (Frequency Coordination 

Parameters) 
 ๒.๓) กำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับข้อตกลงเก่ียวกับกำรแบ่งกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ 

(Frequency arrangement) 

๓) มติที่ประชุม 
................................................................................................................................................................ ..............
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 
...................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

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

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

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

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

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

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


