สรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
รางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT)
ยานความถี่ 895-915/940-960 เมกะเฮิรตซG (MHz)
1. ประเด็นรับฟงความคิดเห็น
1.1 ความเหมาะสมในการกําหนดชองความถี่ 895-915/ 940-960 MHz (paired band) ในลักษณะ FDD
1.2 ความเหมาะสมในการกําหนดขนาดความกวางแถบความถี่ของแตละชองความถี่ เป;น 2 x 5 MHz
1.3 ความเหมาะสมในการลดขนาด Guard band ระหวางยาน 850 MHz และยาน 900 MHz จาก 3.5 MHz เหลือเทากับ 1 MHz
1.4 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใชงานคลื่นความถี่
1.5 ประเด็นอื่น ๆ
ประเด็น
ความเห็น
1.1 ความเหมาะสมในการกําหนดชองความถี่ 895-915/ 940-960 MHz (paired band) ในลักษณะ FDD
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
ผูRประกอบการ
1) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
เหมาะสม
1.2 ความเหมาะสมในการกําหนดขนาดความกวRางแถบความถี่ของแตละชองความถี่ เปVน 2 x 5 MHz
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
ผูRประกอบการ
1) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
เหมาะสม เนื่องจากสอดคลองกับแนวโนมพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ใชคลื่นความถี่เป;นจํานวนเทาของ 5 MHz
1.3 ความเหมาะสมในการลดขนาด Guard band ระหวางยาน 850 MHz และยาน 900 MHz จาก 3.5 MHz เหลือเทากับ 1 MHz
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
ผูRประกอบการ
1) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- เห็นดวยกับการลดขนาด Guard band เพื่อนําคลื่นความถี่มาใชในการใหบริการใหมากที่สุด
- อยางไรก็ตามการทีล่ ดขนาด Guard band ลงจาก 3.5 MHz เหลือ 1 MHz ระหวางยาน 850 MHz
และ 900 MHz อาจจําเป;นตองใชวิธีการทางเทคนิคชวยในการลดสัญญาณรบกวน เชน ติดตัง้ อุปกรณO Filter
การทํา Carrier Squeezing การปรับทิศทางของสายอากาศ ฯลฯ ซึ่งการดําเนินการตาง ๆ เหลานี้มีคาใชจาย
ทั้งสิ้น

ความเห็น กสทช.

-

-

-
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ประเด็น
(2) ไมเห็นดวยกับขอกําหนด

(3) ขอเสนอแนะอื่น ๆ

ความเห็น
ภาคประชาชน
1) คุณภูวนัย
เสนอวาการลด Guard band ในวันนี้ยังไมเหมาะสม เนื่องจากในอีก 2 ปZขางหนา สัมปทานคลื่นความถี่
ยาน 850 MHz จะสิ้นสุดลง ไมจําเป;นตองลดขนาด Guard band และจะไดแถบความถี่ (bandwidth) ที่
กวางขึ้นดวย ในความเป;นจริง คลื่นความถี่สากล LTE Band 8 เริ่มตนที่ 880 MHz ซึ่งแตกตางจากประเทศ
ไทย จึงเห็นควรพิจารณาใหเป;นไปตามอยางสากล
ผูRประกอบการ
1) บมจ. กสท โทรคมนาคม
เห็นวาในการลด Guard band โดยอางอิงผลการศึกษาของผูเชี่ยวชาญแหงสหภาพโทรคมนาคม ที่เห็นวา
จะไมรบกวนกัน โดยจะตองใชตัวกรองสัญญาณ (Filter) เห็นควรกําหนดใหชัดเจนวาผูรับใบอนุญาตฝeายใด
ตองเป;นผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในการติดตั้งตัวกรองสัญญาณ (Filter)
2) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
เสนอให กสทช. จัดทําหลักเกณฑOแนวทางการดําเนินการเพื่อลดสัญญาณรบกวนระหวางยาน 850 MHz
และ 900 MHz โดยเร็วเพื่อใหผูเขาประมูลไดรับทราบถึงหนาที่และภาระในการดําเนินการเพื่อลดสัญญาณ
รบกวนดังกลาวซึ่งอาจเป;นตนทุนจํานวนมากที่สงผลตอการกําหนดมูลคาคลื่นความถี่และความสามารถในการ
ใชคลื่ นความถี่ 900 MHz ชุด ที่อยูติ ดกั บคลื่น ความถี่ย าน 900 MHz ที่ผู เขาประมูล สมควรรั บทราบเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนเขารวมการประมูล
ภาคประชาชน
1) คุณวิยะดา ภูพวก
การลด Guard band ควรมีการทดสอบในสภาพแวดลอมของประเทศไทย วามีปgญหาเรื่อง Interference
หรือไม หากมีการวิจัย พบวาไมมีผลกระทบเรื่อง Interference ควรเผยแพรใหประชาชนทราบ
2) คุณวิวัฒนG สุทธิภาค
- ไมมั่นใจวาจากรายงานทั้งสามฉบับ ไดมีการพิจารณาอยางรอบคอบหรือไม เพราะกลาวถึงเพียงสถานี
ฐาน และการติดตั้งอุปกรณOกรองสัญญาณ (Filter) แตยังไมสามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนได อยางนอยตอง
แยกอุปกรณOรับสงสัญญาณ (Base TXRX) ออกจากกัน และระบบ 900 เมื่อติดตั้งใกลกับระบบ 850 จะเกิด
การรบกวนอยางรุนแรง จึงควรกําหนดเงื่อนไขการประสานงานคลื่นความถี่ระหวางผูรับอนุญาต 850 เดิมและ
ผูรับอนุญาต 900 ใหม มีการกําหนดระดับการรบกวน รวมถึงขั้นตอนและวิธีการประสานงานคลื่นความถี่ให
ชัดเจนในรูปแบบประกาศทั่วไป

ความเห็น กสทช.
การลด Guard band ทําใหสามารถจัดชองความถี่
วิ ท ยุ เ ป; น ชองละ 5 MHz ไดอยางลงตั ว โดยไม
จํา เป; น ตองรอสัม ปทานสวนหนึ่ งของระบบ 850
MHz สิ้นสุดในปZ 2561
1. การลดขนาด Guard band ไดพิจารณาจาก
ผลการศึ ก ษาของผู เชี่ ย วชาญแหงสหภา พ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ รายงานของ Asia
Pacific Telecommunity (APT) รวมทั้งรายงาน
ผลการทดลองทดสอบการลดขนาด Guard band
ของ บมจ. แอดวานซO อิ น โฟรO เซอรO วิ ส ซึ่ ง ได
พิจารณาจากสถานการณOใชคลื่นความถี่ในประเทศ
ไทย และผลรายงานสรุปวามีความเป;นไปไดในการ
ลดขนาด Guard band เหลือเพียง 1 MHz หากมี
การติดตั้งอุปกรณOกรองสัญญาณ (ซึ่งติดตั้งที่สถานี
ฐานของทั้งระบบ 850 MHz และ 900 MHz) และ
มีระยะสายอากาศที่เหมาะสม
2. ปรับแกเงื่อนไขการใชงานคลื่นความถี่ขอ 3.2
เป; น “ผู รั บ ใบอนุ ญ าตใหใชคลื่ น ความถี่ ต อง
ประสานงานกับผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ผู
ไดรับจัดสรรคลื่นความถี่ หรือผูไดรับอนุญาตใหตั้ง
สถานี วิ ท ยุ ค มนาคม หรื อ ผู ไดรั บ อนุ ญ าตใหใช
เครื่องวิทยุคมนาคมรายอื่น เพื่อปwองกันและแกไข
ปgญหาการรบกวนระหวางระบบ ทั้งนี้ กสทช. อาจ
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ประเด็น

ความเห็น
- เสนอใหเพิ่มคําวาการรบกวนอยางรุนแรงในเงื่อนไขการใชงานคลื่นความถี่ ขอ 3.2 เนื่องจาก การใหหรือ
รับสัญญาณผิดพลาด การไมสามารถรับสัญญาณได มีนิยามแตกตางจากกรณีสัญญาณขาดหาย
3) วาที่รRอยตรี นนทG ผาสุก
การนํา Guard band มาใช จะสงผลตอคุ ณภาพการใหบริการหรือไม ถาผู ชนะการประมูลไมใช
ผูประกอบการรายเดิมในยาน 850 MHz

1.4 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใชRงานคลื่นความถี่
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
ผูRประกอบการ
1) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
เหมาะสม
(2) ไมเห็นดวยกับขอกําหนด
ผูRประกอบการ
1) บมจ. กสท โทรคมนาคม
ไมควรกําหนดเทคโนโลยีที่จะนํามาใชงาน ควรกําหนดแคมาตรฐานการใหบริการก็นาจะเพียงพอแลว
สภาพการแขงขันในตลาดจะเป;นปgจจัยในการกําหนดความเหมาะสมของเทคโนโลยีเอง
2) บจ. ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรGแซล คอมมิวนิเคชั่น
จากเงื่อนไขการใชคลื่นความถี่ในขอ 3.1 ของรางประกาศฯ ที่ระบุวา “ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ตองใชเทคโนโลยี International Mobile Telecommunications (IMT) ตามขอเสนอแนะของสหภาพ
โทรคมนาคมระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ IMT-2000 หรือ IMT-Advanced ...” นั้น บริษัทฯ เห็นวาการ
กําหนดดังกลาวเป;นการสรางขอจํากัดในการนําคลื่นความถี่ไปใชงาน โดยเฉพาะการนําคลื่นไปใชงานกับ

ความเห็น กสทช.
กําหนดหลักเกณฑOและมาตรการเฉพาะเพื่อปwองกัน
และแกไขปgญหาการรบกวนเป;นรายกรณีตามความ
เหมาะสม” เพื่ อ ใหเกิ ด ความยื ด หยุ นในการนํ า
เงื่อนไขดังกลาวไปสูแนวทางปฏิบัติรวมกันของผูใช
คลื่นความถี่ อยางไรก็ตาม การกําหนดวิธีการและ
ขั้นตอนที่เป;นขอกําหนดตายตัวไวในแผนความถี่
อาจไมเปzดกวางตอการนํามาตรการลดผลกระทบ
การรบกวนที่เหมาะสมมาใชได สมควรที่จ ะเปz ด
โอกาสใหผู ใชคลื่ น ความถี่ กํา หนดเงื่ อนไขการใช
คลื่นความถี่ที่เป;นที่ยอมรับรวมกัน ซึ่งเป;นแนวทาง
ที่ใชอยูในปgจจุบันและไดผลในทางปฏิบัติอยูแลว
โดยอาจกําหนดหลักเกณฑO และมาตรการเพิ่มเติม
เป;นรายกรณีได

ปรับแกเงื่อนไขการใชงานคลื่นความถี่ขอ 3.1 จาก
“ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตองใชเทคโนโลยี
International Mobile Telecommunications
(IMT) ตามขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ IMT-2000 หรือ IMTAdvanced อยางไรก็ตาม ผูไดรับใบอนุญาตใหใช
คลื่ น ความถี่ อ าจยั ง คงใชเทคโนโลยี Global
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ความเห็น
เทคโนโลยีใหมๆ กลาวคือ ในปgจจุบันคณะทํางานของ ITU (ITU Working party 5D) ไดวางแผนจัดทํา
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับ IMT-20201 แลว ประกอบกับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ยาน 900 MHz ตามราง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑOและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 895915 MHz/940-960 MHz นั้น มีระยะเวลาการอนุญาต 15 ปZ นับแตวันที่ไดรับอนุญาต ซึ่งในชวงระยะเวลา
ดังกลาวอาจมีเทคโนโลยีตระกูลใหมๆ เกิดขึ้นอีกก็เป;นได
บริ ษั ท ฯ จึ ง ขอเสนอให กสทช. ปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขในการใชงานคลื่ น ความถี่ ใ นขอ 3.1 เป; น “ผู ไดรั บ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สามารถเลือกใชเทคโนโลยีใดก็ได (Neutral Technology) ตามขอเสนอแนะของ
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ IMT …” เพื่อเปzดโอกาสใหผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ส ามารถเลือกใชเทคโนโลยี ที่ทั นสมั ยในการพัฒ นาบริ การที่ส ามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในระดับนานาชาติอีกดวย
ภาคประชาชน
1) คุณเอกชัย
ขอทักทวงขอกําหนดเงื่อนไข การใชคลื่นความถี่ขอ 3.1 ที่อนุญาตใหใชเทคโนโลยี GSM ในระยะเริ่มแรก
เพราะเกรงวาจะเป;นการเอื้อประโยชนOหรือฮั้วในการประมูล เพราะการลงทุนมีมูลคาสูง ผูประกอบการรายอื่น
มีโอกาสไดคลื่นความถี่เลย เหตุใดจึงไมนําคลื่นความถี่ 2600 MHz มาประมูล ทําไมตองเป;นคลื่นความถี่ 900
MHz ดวย
2) คุณวิวัฒนG สุทธิภาค
- เสนอใหกําหนดเงื่อนไขเวลาเปลี่ยนผานจากเทคโนโลยี GSM มาสู เทคโนโลยี IMT ใน ขอ 3.1 ใหชัดเจน
ไมควรใชคําวา ตามที่ กสทช. กําหนด กสทช. ควรทําการศึกษาลวงหนามาแลวในเรื่องนี้
- จากขอ 3.4 ที่กําหนดใหผูรับอนุญาตปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถี่เพื่อใหการใชงานคลื่นความถี่เป;นไป
อยางมีประสิทธิภาพหรือเพื่อประโยชนOสาธารณะตามที่ กสทช. กําหนด เป;นภาระสําหรับผูไดรับอนุญาต
กสทช. ควรมีแผนอยางชัดเจนวาการปรับเปลี่ยนควรเกิดขึ้นเมื่อไหรและมีเงื่อนไขอยางไร
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ความเห็น กสทช.
Systems for Mobile Communication (GSM)
ในชวงระยะเวลาเริ่ ม แรกเพื่ อ เปลี่ ย นผานไปสู
เทคโนโลยี IMT ได ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่
คณะกรรมการ กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทั ศ นO และกิ จ การโทรคมนาคม (กสทช.)
กําหนด” เป;น
“ผู ที่ ไ ดรั บ ใบอนุ ญ าตใหใชคลื่ น ความถี่ ส ามารถ
เลือกใชเทคโนโลยีใดก็ได (Neutral Technology)
ตามขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ (ITU-R Recommendations) ที่เกี่ยวกับ
IMT อยางไรก็ตาม ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่อาจยังคงใชเทคโนโลยี Global Systems
for Mobile Communication (GSM) ในชวง
ระยะเวลาเริ่มแรกเพื่อเปลี่ยนผานไปสูเทคโนโลยี
IMT ไ ด ต า ม เ งื่ อ น ไ ข แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
คณะกรรมการ กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทั ศ นO และกิ จ การโทรคมนาคม (กสทช.)
กําหนด”
เห็น ควรคงขอกํา หนดไวตามเดิม เชนเดี ยวกั บใน
ประกาศแผนความถี่ ฯ 1800 MHz เนื่ อ งจาก
ชวงเวลาเปลี่ ย นผานจากเทคโนโลยี GSM ไปยั ง
เทคโนโลยี IMT ยังไมสามารถกําหนดตายตัวเป;น
การลวงหนา โดยตองพิ จ ารณาปg จ จั ย แวดลอม
ห ล า ย ส ว น เ ป; น ต น ว า ส ภ า พ ต ล า ด
โทรศัพทOเคลื่อนที่ ความตองการใชงานระบบ GSM

http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Pages/default.aspx
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ประเด็น

1.5 ประเด็นอื่น ๆ
(1) ขอเสนอแนะอื่น ๆ

ความเห็น

ความเห็น กสทช.
โดยเฉพาะสํ าหรับกรณีการติดตอสื่อสารระหวาง
Machine-Machine และความแพรหลายของ
เทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณOที่นํามาใชงานดวย

ผูRประกอบการ
1) บมจ. ทีโอที
หลักการในการจัดสรรคลื่นความถี่ควรยึดหลักประโยชนOสาธารณะเป;นสําคัญ การจัดสรรคลื่นความถี่ไมวา
จะเป;นไปในทางใด กสทช. จะตองทําใหแนใจวาจะเป;นการจัดสรรเพื่อประโยชนOสาธารณะอยางแทจริง มิใช
เกิดประโยชนOตอการแขงขันหรือประโยชนOเชิงพาณิชยOแตเพียงอยางเดียวเทานั้น นอกจากนี้การนําคลื่นความถี่
มาจัดสรรควรพิจารณานําคลื่นความถี่ที่ไมมีประเด็นในเรื่องสิทธิในการใชคลื่นความถี่มาดําเนินการ หรือควร
หาขอยุติในเรื่องสิทธิในการใชงานคลื่นความถี่กอนนํามาจัดสรร
การที่ กสทช. จะนําคลื่นความถี่ยานดังกลาวมาจัดสรรในระยะเวลาอันใกลนี้ยังไมมีความเหมาะสมเพราะ
สิ ท ธิ ก ารใชคลื่ น ความถี่ ย าน 900 MHz ยั ง เป; น สิ ท ธิ ข อง บมจ. ที โ อที ตามที่ ไ ดรั บ จั ด สรรจาก
กรมไปรษณียOโทรเลขมาแตเดิม ที่ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว และ บมจ. ทีโอที มีแผนในการใหบริการอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหเกิดประโยชนOสาธารณะ ประโยชนOตอรัฐ ประชาชน เศรษฐกิจและสังคม
ปgจจุบัน บมจ. ทีโอที เป;นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุน 100% และ กสทช. ก็เป;นองคOกรของรัฐ
ในการนําคลื่นความถี่ยาน 900 MHz ไปเปzดประมูลนั้น องคOกรของรัฐทั้งสอง ควรหารือกันกอน วาจะเกิดผลดี
ผลเสียอยางไร โดยยึดประโยชนOของประเทศชาติ และของประชาชนเป;นหลัก เพื่อใหไดขอสรุปรวมกันกอน
แลวจึงดําเนินการตอไป เพราะหากฝ„นดําเนิ นการตอไป ถามีผูรองคัดคานตอศาลปกครอง และหากศาล
ปกครองพิจารณาตัดสินเห็นดวยกับผูรอง อาจสงผลกระทบตอผูประมูลคลื่นความถี่ ยาน 900 MHz ได จะทํา
ใหเกิดปgญหาในอนาคต
ภาคประชาชน
1) คุณวิวัฒนG สุทธิภาค
เสนอตัดขอ 3 ในรางประกาศฯ ความวา“ คณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจการโทรทัศนO และ เห็นควรคงไวตามขอกําหนดเดิม หากเกิดกรณีที่
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติอาจพิจารณาอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ซึ่งมีการจัดชองความถี่ไมเป;นไปตามแผน กสทช. ไมสามารถอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ที่มี
ความถี่วิทยุนี้ได ในกรณีที่จําเป;นและเหมาะสม” ออกทั้งหมด โดยเห็นวา แผนตองมีความชัดเจน ไมควร การจัดชองความถี่ไดตามแผน
เปลี่ยนแปลง

หนา 5

