กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.)
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(สํานักงาน กสทช.)

บทวิเคราะหเกี่ยวกับการใชงาน
ความถี่วิทยุยาน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ

กรกฎาคม ๒๕๕๖

สํานักงาน กสทช. ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒ ๒๗๑ ๗๖๐๐ www.nbtc.go.th | www.broadcast.nbtc.go.th

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์*
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ประกอบด้วยเนื้อหา ๑๐ ส่วน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ความเป็นมา
ข้อกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะการใช้ความถี่วิทยุย่าน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะการใช้ความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia
Pacific
Telecommunity: APT) ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R
Recommendations) และข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations)
๘. ข้ อ วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมการใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ ย่ า น ๕๑๐-๗๙๐
เมกะเฮิรตซ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย
๙. บทสรุป
๑๐. การดําเนินการต่อไป

๑.

ความเป็นมา
๑.๑ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (Joint Technical Committee: JTC) ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่
๒๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้มีมติเกี่ยวกับแผนความถี่วิทยุใหม่
บนย่านความถี่๕๘๒ - ๘๐๖เมกะเฮิรตซ์ โดยแบ่งการใช้ความถี่วิทยุอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งประเทศ
ไทยจะใช้ความถี่วิทยุช่องหมายเลขคู่ และประเทศมาเลเซียจะใช้ความถี่วิทยุช่องหมายเลขคี่
พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังเห็นชอบให้สํารองคลื่นความถี่ ๗๔๒ – ๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์ ไว้สําหรับ
กิจการเคลื่อนที่ในอนาคต (รายละเอียดผลการประชุม JTC ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

*

บทวิเคราะห์ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน
กสทช.) ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะทํางานด้านเทคนิคสําหรับการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและคณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และได้รับ
ความเห็นชอบเมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์
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๑.๒ มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ ข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม กสท.
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยสํานักงาน กสทช. ได้แจ้งยืนยันมติดังกล่าวในการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
๑.๓ ต่อมาที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ได้มติเห็นชอบใน
หลั ก การต่ อ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช้ ง านความถี่ ร่ ว มกั น ระหว่ า งประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซียบนย่านความถี่ ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ สําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
(Digital Terrestrial Television Broadcasting) และระบบบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile
Broadband) โดยอาศัยกลไกปัจจุบันของการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วยคณะทํางานพิเศษ (Special Task Force, STF) และ
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ (JTC)
๑.๔ คณะผู้ แ ทนจากคณะกรรมการการสื่ อ สารและมั ล ติ มี เ ดี ย แห่ ง มาเลเซี ย (Malaysian
Communications and Multimedia Commission, MCMC) ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจาก
สํานักงาน กสทช. ประกอบด้วย พล.อ.ต. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจ
ภูมิ ภาคและบูรณาการ ผู้ แ ทนจากกลุ่มงาน วภ. ภภ. ทส. จส. และ ตย. ในวั นจัน ทร์ ท่ี ๒๒
เมษายน ๒๕๕๖ ณ สํานักงาน กสทช.
๑.๕ การประชุมข้างต้นเป็นการประชุมเฉพาะกิจ (Special Meeting) ระหว่างสํานักงาน กสทช. และ
MCMC โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การทบทวนขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) ของการประชุมคณะทํางานพิเศษ (Special
Task Force, STF) ภายใต้คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย (Joint Technical Committee, JTC)
(๒) การจัดทําฐานข้อมูลการจดทะเบียนความถี่วิทยุ (Registration Database)
(๓) การหารือกรณีศึกษาการใช้ความถี่วิทยุร่วมกันในย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ระหว่างประเทศ
มาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
(๔) แนวทางการแก้ไขปัญหาการรบกวนความถี่วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระหว่างเทคโนโลยี
WCDMA 850 MHz และ EGSM 900 MHz
๑.๖ ระเบียบวาระการประชุมตามข้อ ๑.๕ (๓) เกี่ยวข้องกับย่านความถี่ ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งถูก
กําหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
และตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ โดย MCMC เสนอให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน
ความถี่วิทยุร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียบนย่านความถี่ ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์
เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศคลื่นความถี่ ๖๙๔-๘๐๖ เมกะเฮิร ตซ์ เป็นคลื่นความถี่
สําหรับ Digital Dividend เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการทบทวน
ข้อตกลงกับประเทศไทยในย่านความถี่ ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์
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๒.

ข้อกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติไว้ดังนี้
“ มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม
เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทําหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การดําเนินการตามวรรคสองต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และ
การแข่ งขั นโดยเสรี อย่ างเป็ นธรรม รวมทั้งต้ องจั ดให้ประชาชนมีส่ว นร่วมในการดํ าเนิน การ
สื่อมวลชนสาธารณะ
การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการควบ
รวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงํา ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด
ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายของประชาชน”
๒.๒ ตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้ กสทช. มี
อํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) จัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ
และแผนเลขหมายโทรคมนาคม
(๒) กําหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๔) พิ จ ารณาอนุ ญ าตและกํ า กั บ ดู แ ลการใช้ ค ลื่ น ความถี่ แ ละเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการ
วิท ยุ ค มนาคม และกํ า หนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าต เงื่ อ นไข หรื อ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการ
รบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท
(๑๔) ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
(๑๕) วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน
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๒.๓ ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๕ กําหนดให้ความถี่วิทยุ ๕๑๐-๗๙๐ เมกะเฮิรตซ์ เป็นคลื่นความถี่สําหรับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังรายละเอียดแผนแม่บทฯ ตามเอกสารแนบ ๒ และดังตาราง ๑
ตาราง ๑
460-470

470-510
510-790

790-890

หมายเหตุ

ตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (๔๖๐-๘๙๐ เมกะเฮิรตซ์)
การกําหนดให้กับกิจการ
ประเทศไทย
กิจการประจําที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.287 5.289
กิจการประจําที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการประจําที่
กิจการเคลื่อนที่

เชิงอรรถของประเทศไทย
T-unlicensed1
T-JTC
T-JTC2
T-unlicensed1
T-cellular
T-mobile T-JTC T-JTC2
T-unlicensed2
T-TV

5.149 5.306 5.311A
กิจการประจําที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.317A

T-unlicensed2
T-cellular
T-mobile
T-JTC
5.320
T-JTC2
(๑) ตารางนี้เป็นส่วนหนึ่งของตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
(๒) กิจการที่ขีดเส้นใต้หมายถึงกิจการหลักตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ

๒.๔ นโยบายด้านการวางแผนความถี่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๕๕ กําหนดให้มีแนวทางในการจัดทําแผนความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่
สําหรับกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลดังนี้
(๑) กําหนดให้ใช้ย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF) สําหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลโดยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่น
ความถี่แห่งชาติ
(๒) การวางแผนความถี่วิทยุจะพิจารณาทั้งการวางแผนแบบโครงข่ายความถี่เดียว (Single
Frequency Network: SFN) และแบบโครงข่ายหลายความถี่ (Multi Frequency
Network: MFN) โดยให้คํานึงถึงการป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกันและประสิทธิภาพ
การใช้งานคลื่นความถี่เป็นสําคัญ
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(๓) ให้คํานึงถึงการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกร่วมกัน
(๔) ให้คํานึงถึงการใช้งานคลื่นความถี่และข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๕) สามารถให้บริการทั้งระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นโดยอิงเขตพื้นที่เชิงเทคนิค
รวมทั้งต้องมีจํานวนความถี่เพียงพอสําหรับช่วงเวลาการส่งสัญญาณระบบดิจิตอลและ
ระบบแอนะล็อกคู่ขนานกัน (Simulcast Period)
รายละเอียดแผนความถี่สําหรับกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่
เกี่ยวข้อง
๒.๕ ประกาศ กทช./กสทช. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
๒.๕.๑ ประกาศ กทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ได้รับใบอนุญาต
๒.๕.๒ ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
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๓.

ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะการใช้ความถี่วิทยุย่าน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
๓.๑ ตามแนวทางสากลและตามที่ระบุไว้ในตารางกําหนดคลื่นความถี่ภายใต้ข้อบังคับวิทยุ (Radio
Regulations) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศดังมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ๒
นั้น
ตาราง ๒

ตารางกําหนดคลื่นความถี่ตามมาตรา ๕ (Article 5) ของข้อบังคับวิทยุฉบับ
ค.ศ.๒๐๑๒ (RR2012) บนความถี่วิทยุย่าน ๔๖๐ – ๘๙๐ เมกะเฮิรตซ์
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การใช้งานความถี่วิทยุสําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์บนย่านความถี่ UHF จะ
กําหนดคลื่นความถี่ตั้งแต่ ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์เป็นต้นไป ซึ่งระบุให้กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์เป็นกิจการหลัก (Primary service) หรือกิจการหลักร่วมแล้วแต่กรณี ซึ่งประเทศส่วน
ใหญ่ในทุกภูมิภาคใช้งานความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ตั้งแต่ ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ โดยแต่ละ
ประเทศอาจมี ค วามกว้ า งของคลื่ น ความถี่ ที่ ใ ช้ ง านสํ า หรั บ กิ จ การโทรทั ศ น์ ภ ายหลั ง การยุ ติ
สัญญาณแอนะล็อกแตกต่างกัน อาทิ ๔๗๐ – ๖๙๘ เมกะเฮิรตซ์ หรือ ๔๗๐ – ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ์
หรือ ๔๗๐ – ๘๖๒ เมกะเฮิรตซ์
๓.๒ อย่ า งไรก็ ต าม จากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น พบว่ า ความถี่ วิ ท ยุ ย่ า น ๔๗๐-๕๑๐ เมกะเฮิ ร ตซ์ ของ
ประเทศไทยถู กใช้งานในหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งใช้งานกับกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land
Mobile Service) และกิจการเคลื่อนที่ (Mobile Service) เป็นหลัก โดยเป็นไปตามตาราง
กําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ อาจอาศัยเทคโนโลยีที่แตกต่างกันบ้าง แต่ก็ถือ
เป็ น เทคโนโลยี ที่ ค่ อ นข้ า งเก่ า ทั้ ง สิ้ น ตั ว อย่ า งของการใช้ ง านความถี่ วิ ท ยุ ย่ า น ๔๗๐-๕๑๐
เมกะเฮิรตซ์เป็นดังตาราง ๓ (รายละเอียดปรากฏตาม ๓)
ตาราง ๓

ตัวอย่างของการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๔๗๐-๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์

หน่วยงาน
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กรมการสื่อสารทหาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย

กิจการ
การใช้งาน
เคลื่อนที่
เคลื่อนที่
เคลื่อนที่ทางบก โครงการระบบขนส่ ง ทางรถไฟฟ้ า
เชื่อมท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิและ
สถานีรับส่ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เคลื่อนที่ทางบก ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ เคลื่อนที่ทางบก ติดต่อสื่อสารและรายงานข่าว
สาธารณะแห่งประเทศไทย
๓.๓ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการกําหนดคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยบนย่าน UHF
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สากลมาตั้ ง แต่ อ ดี ต เนื่ อ งจากคลื่ น ความถี่ สํ า หรั บ กิ จ การโทรทั ศ น์ ข อง
ประเทศไทยเริ่มต้นที่ ๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์ ขณะที่ประเทศอื่นเริ่มต้นที่ ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์
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๔.

ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะการใช้ความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
๔.๑ สถานะการใช้งานคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของประเทศไทยใน
ปัจจุบันจําแนกตามจํานวนสถานีส่งที่ใช้ความถี่วิทยุในแต่ละช่องเป็นดังตาราง ๔
ตาราง ๔

จํานวนสถานีส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (โดยประมาณ) ที่ใช้ความถี่วิทยุ
ในแต่ละช่อง

๔.๒ หากพิจารณาสถานะการใช้งานคลื่นความถี่ในรายละเอียดจะพบว่าปัจจุบันช่องความถี่วิทยุ ๔๙–
๖๐ (หรือความถี่วิทยุ ๖๙๔ –๗๙๐ เมกะเฮิรตซ์) ถูกใช้งานโดยสถานีส่งจํานวนประมาณ ๑๕
สถานี ดังแสดงในตาราง ๕
ตาราง ๕

สถานี ส่ ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ร ะบบแอนะล็ อ กที่ ใ ช้ ช่ อ งความถี่ วิ ท ยุ ๔๙– ๖๐
(หรือความถี่วิทยุ ๖๙๔ –๗๙๐ เมกะเฮิรตซ์)

ลําดับ ช่องความถี่วิทยุ หน่วยงาน

อําเภอ

จังหวัด

1

49

ช่อง 5

จัตุรัส

ชัยภูมิ

2

49

ช่อง 5

ศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด

3

50

ช่อง 7

กันตัง

ตรัง

4

50

ช่อง 7

บางละมุง

ชลบุรี

5

50

ช่อง 5

ปาย

แม่ฮ่องสอน

6

50

ช่อง 5

เมืองเลย

เลย

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์

หน้า ๘

ลําดับ ช่องความถี่วิทยุ หน่วยงาน

อําเภอ

จังหวัด

7

50

ช่อง 7

เมืองสระแก้ว

สระแก้ว

8

51

TPBS

ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

9

51

ช่อง 7

เมืองสตูล

สตูล

10

52

ช่อง 5

เบตง

ยะลา

11

53

ช่อง 7

วาปีปทุม

มหาสารคาม

12

53

อสมท.

เมืองสิงห์บุรี

13

55

ช่อง 3

เมืองสตูล

สิงห์บุรี
สตูล
(ย้ายจากช่อง 11 เพื่อแก้ไขปัญหาการ
รบกวนชายแดนร่วมกับประเทศมาเลเซีย)

14

55

ช่อง 7

หัวหิน

15

58

อสมท.

ห้วยขวาง

ประจวบคีรีขันธ์
กทม.
(ทดลองเสริมจุดบอด)

๔.๓ สถานีส่งตามตาราง ๕ เป็นสถานีส่งซึ่งอยู่ภายใต้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เดิมหรืออยู่ภายใต้
สัญญาสัมปทานเดิม และยังได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายจนกว่าสิ้นสุดสัญญาสัมปทานหรือ
ครบตามกรอบเวลาที่ระบุตามการพิจารณาเหตุแห่งความจําเป็นในการใช้คลื่น
ทั้งนี้ ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ.๒๕๕๕ ระบุว่าหากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่โดยชอบด้วยกฎหมายที่มิได้กําหนดอายุการใช้คลื่นความถี่ไว้ กสทช. จะกําหนดเวลา
สิ้นสุดการใช้คลื่นความถี่โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะความจําเป็นของการประกอบกิจการ
และการใช้คลื่นความถี่โดยกรณีกิจการโทรทัศน์ให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ใช้บังคับ
๔.๔ นอกจากการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์สําหรับกิจการโทรทัศน์แล้ว ตามประกาศ
กทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ยัง
ได้กําหนดให้ยกเว้นใบอนุญาตมี ใช้ หรือนําออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับอุปกรณ์ดังนี้
๔.๔.๑ เครื่องส่งสัญญาณภาพหรือภาพและเสียง คลื่นความถี่ ๕๑๐ – ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ์ กําลังส่ง
ไม่เกิน ๑๐ มิลลิวัตต์
๔.๔.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทไมโครโฟนไร้สาย คลื่นความถี่ ๗๙๔ – ๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์
กําลังส่งไม่เกิน ๕๐ มิลลิวัตต์
โดยอุปกรณ์ทั้งสองข้างต้นมีใช้งานโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งไมโครโฟนไร้สาย
๔.๕ จากข้อ ๔.๔ การกําหนดแนวทางการใช้ความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ต้องคํานึงถึงอุปกรณ์
กําลังส่งต่ําที่ใช้กันโดยทั่วไปและได้รับยกเว้นใบอนุญาตบางประเภทด้วย
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หน้า ๙

๕.

ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
๕.๑ ขณะนี้ประเทศไทยกําลังดําเนินแผนการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินจากระบบแอนะล็
อกไปสู่ดิจิตอล ซึ่ง กสทช. ได้จัดทําแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิ จิ ต อล เพื่ อ รองรั บ การปรั บ เปลี่ ย นดั ง กล่ า วเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว (รายละเอี ย ดปรากฏตาม
ประกาศ กสทช. เรื่ อง แผนความถี่วิ ท ยุสํา หรั บกิจ การโทรทัศ น์ ภาคพื้ นดิน ในระบบดิจิต อล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕) ตามประกาศ กสทช. ดังกล่าวได้
กําหนดช่องความถี่วิทยุและจัดกลุ่มช่องความถี่วิทยุไว้ดังตาราง ๖ และ ๗ ตามลําดับ
ตาราง ๖

ตารางแสดงการกําหนดช่องความถี่วิทยุ
ความถี่วิทยุ
(เมกะเฮิรตซ์)

หมายเลข
ช่องความถี่
วิทยุ

ขอบล่าง

ขอบบน

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

510
518
526
534
542
550
558
566
574
582
590
598
606
614
622
630
638
646

518
526
534
542
550
558
566
574
582
590
598
606
614
622
630
638
646
654

ความถี่
กึ่งกลาง
(center
frequency)
514
522
530
538
546
554
562
570
578
586
594
602
610
618
626
634
642
650
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ความถี่วิทยุ
(เมกะเฮิรตซ์)

หมายเลข
ช่องความถี่
วิทยุ

ขอบล่าง

ขอบบน

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

654
662
670
678
686
694
702
710
718
726
734
742
750
758
766
774
782

662
670
678
686
694
702
710
718
726
734
742
750
758
766
774
782
790

ความถี่
กึ่งกลาง
(center
frequency)
658
666
674
682
690
698
706
714
722
730
738
746
754
762
770
778
786

หน้า ๑๐

ตาราง ๗

ตารางกําหนดการจัดกลุ่มช่องความถี่วิทยุ

กลุ่มช่อง จํานวน
ความถี่ ช่อง
วิทยุ ความถี่
N-3
D1
7
D2
7
26
D3
7
27
D4
7
D5
3
D6
3
T-D1
T-D2

7
7

หมายเหตุ

-

หมายเลขช่องความถี่วิทยุ
N
28
29
30
34
52
53
26
28

N+
N+3 N+4 N+6 N+7 N+8 11
31
35
39
32
36
40
33
37
41
38
42
55
58
56
59
-

30
32

-

34
36

-

N+
12
46
-

N+
15
43
44
45
-

N+
16
50
-

38
40

-

42
44

N+
18
-

N+
19
47
48
49
-

N+
20
54
-

N+
23
51
57
-

N+
24
-

-

46
48

-

50
52

๑. กลุ่มช่องความถี่วิทยุ T-D1 และ T-D2 เป็นการจัดกลุ่มช่องความถี่สําหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
๒. XX หมายถึงช่องความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในส่วนที่ทับซ้อนกับ
ข้อเสนอแนะขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก

๕.๒ แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีการใช้งานความถี่วิทยุบน
ย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ประมาณ ๑๑.๖๓% ของสถานีทั้งหมดตามแผน ดังรายละเอียดการ
กระจายตัว (จํานวนสถานีที่ใช้งาน) ของช่องความถี่วิทยุตามตาราง ๘
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ตาราง ๘

การกระจายตัว (จํานวนสถานีที่ใช้งาน) ของช่องความถี่วิทยุตามแผนความถี่วิทยุฯ

หมายเลขช่อง
ความถี่วิทยุ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
รวม

จํานวนสถานีทั้งหมด
ที่ใช้งานความถี่วิทยุ
30
13
22
12
38
28
34
32
5
40
38
30
24
42
42
33
31
41
30
23
29
27
32
12
26
14
3
2
25
1
0
6
0
0
0
765
(CH49to60=89 | 11.63%)

จํานวนสถานีหลัก
ที่ใช้งานความถี่วิทยุ
6
1
3
0
11
5
7
8
1
8
9
8
8
9
10
10
9
8
9
11
7
8
10
5
6
4
2
1
7
1
0
3
0
0
0
195
(CH49to60=29 | 14.87%)

หมายเหตุ: คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ทับซ้อนกับช่องความถี่วิทยุหมายเลข 49-60
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จํานวนสถานีทั้งหมดที่ใช้งานความถี่วิทยุแต่ละช่อง

จํานวนสถานีหลักที่ใช้งานความถี่วิทยุแต่ละช่อง

รูปที่ ๑ จํานวนสถานีทั้งหมดและจํานวนสถานีหลักที่ใช้งานความถี่วิทยุแต่ละช่องตามแผนความถี่วิทยุฯ
๕.๓ สํ า หรั บ ประเทศไทยซึ่ ง ปั จ จุ บั น กํ า หนดให้ กิ จ การโทรทั ศ น์ ใ ช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ ๕๑๐ – ๗๙๐
เมกะเฮิรตซ์ (รวม ๒๘๐ เมกะเฮิรตซ์) หากมีการกําหนดให้ย่านความถี่ ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ใช้งาน
สําหรับกิจการเคลื่อนที่ (ระบบบรอดแบนด์เคลื่อนที่) จะทําให้กิจการโทรทัศน์เหลือคลื่นความถี่
เพียง ๒๘๐ – ๙๖ = ๑๘๔ เมกะเฮิรตซ์ และแม้จะได้รับคลื่นความถี่บนย่าน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์
กลับมาใช้งานในกิจการโทรทัศน์ตามแนวทางสากล ก็จะเหลือคลื่นความถี่ ๑๘๔ + ๔๐ = ๒๒๔
เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเท่ากับว่ายังคงสูญเสียไป ๕๖ เมกะเฮิรตซ์

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์
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๖.

ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
๖.๑ ประเทศมาเลเซีย
๖.๑.๑ ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยได้มีข้อตกลงกับประเทศมาเลเซียตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทาง
เทคนิคฯ (JTC) ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองปีนัง ประเทศ
มาเลเซีย ได้มีมติเกี่ยวกับแผนความถี่วิทยุใหม่บนย่านความถี่๕๘๒ - ๘๐๖เมกะเฮิรตซ์ โดยแบ่ง
การใช้ความถี่ วิท ยุอย่ างเท่าเทีย มกัน ซึ่งประเทศไทยจะใช้ความถี่วิท ยุช่องหมายเลขคู่ และ
ประเทศมาเลเซียจะใช้ความถี่วิทยุช่องหมายเลขคี่ พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังเห็นชอบให้
สํารองคลื่นความถี่ ๗๔๒ – ๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์ ไว้สําหรับกิจการเคลื่อนที่ในอนาคต (รายละเอียด
ผลการประชุม JTC ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ
ข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๕ และที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสํานักงาน
กสทช. ได้ แ จ้ ง ยื น ยั น มติ ดั ง กล่ า วในการประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มทางเทคนิ ค ฯ ครั้ ง ที่ ๒๒
ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
๖.๑.๒ จากข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งการใช้งานคลื่นความถี่กับประเทศมาเลเซียแบบแบ่งช่องความถี่
วิทยุหมายเลขคู่-หมายเลขคี่นั้น พบว่าตามแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ของประเทศ
ไทยจะมีช่องความถี่ที่ทับซ้อนกับย่านความถี่ ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์บริเวณชายแดนเพียงแค่ช่อง
ความถี่วิทยุ ๕๐ และ ๕๒ ดังตาราง ๙
ตาราง ๙

กลุ่มช่องความถี่วิทยุและหมายเลขช่องความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้ นดิ น ในระบบดิจิ ตอลบริเ วณชายแดนระหว่า งประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย

กลุ่มช่องความถี่วิทยุและหมายเลขช่องความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
กลุ่ม T-D1

26

30

34

38

42

46

50

กลุ่ม T-D2

28

32

36

40

44

48

52

ซึ่ง หากประเทศมาเลเซีย นํ าย่า นความถี่ ๗๐๐ เมกะเฮิ รตซ์ไ ปใช้ งานกั บกิ จ การเคลื่ อ นที่ ใน
เบื้องต้นประเทศไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาการรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการหาช่องความถี่
วิทยุหมายเลขคู่อื่นที่เหมาะสมมาใช้งานทดแทนช่องความถี่วิทยุ ๕๐ และ ๕๒
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๖.๒ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๖.๒.๑ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕–๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเทศไทย
สปป.ลาว แจ้งในที่ประชุมว่า ได้เลือกระบบ DTMB เป็นมาตรฐานการให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล โดยให้บริการ ๕ ช่องความถี่ ทั้งนี้ การใช้ช่องความถี่วิทยุในปัจจุบันและที่คาดว่า
จะใช้ในอนาคตเป็นตามตาราง ๑๐
ตาราง ๑๐ ความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ สปป.ลาว
จังหวัด
Vientiane Capital
Bokeo
Xayabouly
Vientiane
Bolikhamxay
Khammouane
Savannakhet
Salavanh
Champasak

ช่องความถี่วิทยุที่ใช้สําหรับกิจการโทรทัศน์
Analog: 5 9 11 33 35 43
Digital: 21 23 25 30 34 37 41 45 49
Digital: 21 23 25 34 37
Digital: 21 23 25 34 37
Digital: 21 23 25 34 37
Digital: 21 23 25 34 37
Digital: 21 23 25 34 37
Digital: 21 23 25 34 37
Digital: 21 23 25 34 37
Digital: 21 23 25 34 37

๖.๒.๒ ปัจจุบันการประสานงานการใช้ความถี่วิทยุกับ สปป.ลาว เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนการใช้
คลื่นความถี่เท่านั้น ยังมิได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งการใช้คลื่นความถี่
๖.๒.๓ จากตาราง ๑๐ พบว่า สปป.ลาว มีการใช้งานความถี่วิทยุช่องต่ํากว่า ๒๖ (หรือต่ํากว่า ๕๑๐
เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นความถี่วิทยุเริ่มต้นสําหรับกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย) และมีการใช้งาน
เกินกว่าช่อง ๔๘ (หรือสูงกว่า ๖๙๔ เมกะเฮิรตซ์) อยู่บ้าง
๖.๓ ประเทศกัมพูชา
๖.๓.๑ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย –กัมพูชาครั้งที่ ๓ (JTC-3)ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ณ จังหวัด
เชียงใหม่ประเทศกัมพูชานําเสนอแผนความถี่วิทยุสําหรับวิทยุในระบบดิจิตอลและโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และนําเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องความถี่วิทยุสําหรับโทรทัศน์ระบบ
แอนะล็อกในปัจจุบันและช่องความถี่วิทยุสําหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนย่าน
UHF บริเวณพื้นชายแดนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชาดังรายละเอียดตามตาราง ๑๑
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ตาราง ๑๑ ความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศกัมพูชา
พื้นที่
Koh Kong
Province

ผู้ประกอบการ
ระบบแอนะล็อก
Bayon TV company

Battambang
Province

PPCTV Company
Meanchey Company
Royal Group Company
Govt. TVK
ระบบแอนะล็อก
Bayon TV company

BanteayMea
nchey
Province

PPCTV Company
Meanchey Company
Royal Group Company
TVK
ระบบแอนะล็อก
Bayon Company
Meanchey Company)
PPCTV Company
Royal Group Company
TVK

ช่องความถี่วิทยุ
7, 10, 21, 23, 25,
27, 29, 33, 48
22, 24, 26, 28, 31,
33
36-40
41-45
51-55
47, 49, 56, 58, 60
5, 7, 12, 21, 23,
25, 27, 29, 33, 35,
37, 48
22, 24, 26, 28, 29,
32
36-40
41-45
51-55
47, 49, 56, 58, 60
10, 21, 23, 25, 29,
31, 34, 37, 48
22, 24, 26, 28, 30,
32
41-45
36, 38, 39, 40
51-55
47, 49, 56, 58, 60

พื้นที่
Pursat
Province

ผู้ประกอบการ
ระบบแอนะล็อก
Bayon TV company

Pailin
Province

PPCTV Company
Meanchey Company
Royal Group Company
TVK
ระบบแอนะล็อก
Bayon TV company

OddorMean
chey
Province

PPCTV Company
Meanchey Company
Royal Group Company
TVK
ระบบแอนะล็อก
Bayon Company
PPCTV Company
Meanchey Company)
Royal Group Company
TVK

ช่องความถี่วิทยุ
10, 12, 21, 23, 25,
27, 30, 32, 35, 48
22, 24, 26, 28, 31,
33
36-40
41-45
51-55
47, 49, 56, 58, 60
10, 22, 24, 26, 28,
33, 35, 48
21, 23, 25, 27, 29,
31
36-40
41-45
51-55
47, 49, 56, 58, 60
10, 21, 23, 25, 29,
30, 31, 33, 35, 37,
48
22, 24, 26, 28, 32,
34
36-40
41-45
51-55
49, 56, 58, 60

๖.๓.๒ ปัจจุบันการประสานงานการใช้ความถี่วิทยุกับประเทศกัมพูชา เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยน
การใช้คลื่นความถี่เท่านั้น ยังมิได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งการใช้คลื่นความถี่แต่ได้มีความตกลง
เบื้องต้นในการแบ่งการใช้คลื่นความถี่บนพื้นฐานความเท่าเทียม (Equitable basis)
๖.๓.๓ จากตาราง ๑๑ พบว่าประเทศกัมพูชามีความต้องการใช้คลื่นความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้ นดินในระบบดิจิ ตอลค่ อนข้างมาก โดยระบุการใช้งานตั้ งแต่ ช่องความถี่ วิทยุ ๒๑-๖๐
โดยรวมถึงความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ด้วย
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๗.

ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific
Telecommunity: APT) ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R
Recommendations) และข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations)
๗.๑ ย่านความถี่ ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์สําหรับกิจการเคลื่อนที่ (ระบบบรอดแบนด์เคลื่อนที่) ตามรายงาน
ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Telecommunity: APT)ชื่อว่า
“APT REPORTOnHARMONISED FREQUENCY ARRANGEMENTS FOR THE BAND 698806 MHZNo. APT/AWF/REP-14Edition: September 2010” มีส่วนที่ทับซ้อนกับคลื่น
ความถี่สําหรับกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย (UHF Band IV/V 510-790 MHz) คือ ความถี่
วิทยุ ๖๙๘ – ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ์หรือช่องความถี่วิทยุ ๔๙–๖๐ดังรายละเอียดตามรูปที่ ๒
10 MHz centre gap

5 MHz

DTTV

694
MHz

698
MHz

45 MHz

3 MHz

45 MHz

PPDR/LMR

806
MHz

Figure 1:Harmonised FDD Arrangement of 698-806 MHz band

รูปที่ 1 แสดงแผนความถี่วิทยุตามข้อเสนอแนะขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)

DTTV

694
MHz

806
MHz

698
MHz

PPDR/LMR

Figure 2:Harmonised all-TDD Arrangement of 698-806 MHz band

รูปที่ ๒ แสดงแผนความถี่วิทยุตามรายงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)
๗.๒ แผนความถี่วิทยุตามรายงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)ได้รับการ
บรรจุเป็นทางเลือก A5 และ A6 ของการจัดแผนความถี่วิทยุตามข้อเสนอแนะของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศตามเอกสาร RECOMMENDATION ITU-R M.1036-4Frequency
arrangements for implementation of the terrestrial component of International
Mobile Telecommunications (IMT) in the bands identified for IMT in the Radio
Regulations (RR) โดยระบุทางเลือกการจัดแผนความถี่วิทยุสําหรับย่านความถี่วิทยุ ๖๙๘-๘๖๐
เมกะเฮิรตซ์ไว้ ๖ ทางเลือก ดังแสดงในตาราง ๑๒
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หน้า ๑๗

ตาราง ๑๒ ทางเลือกการจัดแผนความถี่วิทยุสําหรับย่านความถี่วิทยุ ๖๙๘-๘๖๐ เมกะเฮิรตซ์
ตาม RECOMMENDATION ITU-R M.1036-4

๗.๓ อย่างไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศคลื่นความถี่ ๖๙๔-๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์ เป็น
คลื่นความถี่สําหรับ Digital Dividend เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา แต่ประเทศ
มาเลเซียยังมิได้ถูกระบุชื่อประเทศในเชิงอรรถ (Footnotes) ตามมาตรา ๕.๓๑๓A ของข้อบังคับ
วิทยุฉบับ ค.ศ. ๒๐๑๒ (Radio Regulations 2012) ซึ่งระบุไว้ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ ๔)
“5.313A The band, or portions of the band 698-790 MHz, in Bangladesh, China,
Korea (Rep. of), India, Japan, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea,
Philippines and Singapore are identified for use by these administrations wishing
to implement International Mobile Telecommunications (IMT). This identification
does not preclude the use of these bands by any application of the services to
which they are allocated and does not establish priority in the Radio Regulations.
In China, the use of IMT in this band will not start until 2015. (WRC-12)”
จากข้อความข้างต้น อาจกล่าวได้ว่ามี ๑๐ ประเทศแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนในการนําคลื่นความถี่
บนย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์มาใช้งานกับกิจการเคลื่อนที่ระบบบรอดแบนด์เคลื่อนที่ หรือที่สหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เรียกว่าระบบ IMT (International Mobile
Telecommunications)ได้แก่ ประเทศบังกลาเทศ ประเทศจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศ
อินเดีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศปากีสถาน ประเทศปาปัวนิวกินี ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และประเทศสิงคโปร์
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๗.๔ ตามรายงานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้สรุปการใช้งานคลื่นความถี่ Digital
Dividend โดยมีรายละเอียดดังตาราง ๑๓
ตาราง ๑๓ สถานการณ์ เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นผ่ า นสู่ โ ทรทั ศ น์ ร ะบบดิ จิ ต อลและคลื่ น ความถี่
Digital Dividend ในแต่ละประเทศ
Country

National situation

Australia

•
•
•

Analogue TV switch‐off in 2013
694 – 820 MHz allocated to mobile broadband services
Auction of licences in 2012

Finland

•
•
•

Analogue TV switch‐off in 2007
790 – 862 MHz allocated to mobile broadband services
Agreement with Russia on protection of Aeronautical Radionavigation services from mobile
services in the band 790 – 862 MHz in December 2010
Re‐allocation of PMSE services to 700 MHz band

•
France

•
•
•

Analogue TV switch‐off finalized on 30 November 2011 in Metropolitan France and overseas
territories
790 – 862 MHz allocated to mobile broadband services
Migration of broadcasting and military from 790 – 862 MHz
Auction of licences in December 2011

Germany

•
•
•
•

Analogue TV switch‐off in 2008
790 – 862 MHz allocated to mobile broadband services
Migration of broadcasting from 790 – 862 MHz
Auction of licences in December 2010

India

•
•

Analogue TV switch‐off in 2015
698 – 806 MHz allocated to mobile broadband services

Japan

•
•

Analogue TV switch‐off in 2011
710 – 780 MHz allocated to mobile broadband services

Korea

•
•
•

Analogue TV switch‐off in 2012
698 – 806 MHz allocated to mobile broadband services
Frequency plan for 698 – 806 MHz to be developed

•
•
•
•

Analogue TV switch‐off in 2010
790 – 862 MHz allocated to mobile broadband services
Migration of broadcasting from 790 – 862 MHz
Auction of licences in July 2011

Sweden

•
•
•
•

Analogue TV switch‐off in 2007
790 – 862 MHz allocated to mobile broadband services
Migration of broadcasting from 790 – 862 MHz
Auction of licences in February 2011

UK

•
•
•
•

Analogue TV switch‐off in 2012
790 – 862 MHz allocated to mobile broadband services
Migration of broadcasting from 790 – 862 MHz
Auction of licences planned in 2012

USA

•
•
•

Analogue TV switch‐off in 2009
698 – 806 MHz allocated to mobile broadband services, mobile TV and public safety services
Auction of licences in 2008 and before

Spain

•
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๗.๕ นอกจากนี้หากพิจารณาถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอื่น พบว่าสหรัฐอเมริกามีความชัดเจนในการ
นําคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์มาใช้ในกิจการเคลื่อนที่ ขณะประเทศในทวีปยุโรปซึ่งมีการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ได้กําหนดให้มีย่านความถี่สําหรับ Digital Dividend เป็น
ย่านความถี่ ๗๙๐-๘๖๒ เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งในบางครั้งถูกอ้างอิงว่าเป็น Digital Dividend I ส่วน
ย่านความถี่ ๖๙๘-๗๙๐ เมกะเฮิรตซ์ จึงเรียกว่าเป็น Digital Dividend II สําหรับทวีปยุโรปหรือ
ภูมิภาค ๑ ซึ่งยังไม่มี นโยบายหรือข้อยุติที่ชัดเจน และได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕
ดังนั้น หากเทียบเคียงกับกรณีของประเทศในทวีปยุโรป จึงอาจกล่าวได้ว่าสําหรับประเทศไทยได้
มี Digital Dividend I อยู่ก่อนแล้ว
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๘.

ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมการใช้ความถี่วิทยุย่าน ๕๑๐-๗๙๐
เมกะเฮิรตซ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย†
๘.๑ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ถือได้ว่าเป็นกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อการสื่อสารจากจุดเริ่มต้นหนึ่งจุดไปยังจุดปลายทางหลายจุด ดังนั้น
จึงเป็นกิจการที่มีความเหมาะสมที่สุดในการที่จะใช้เป็นการนําพาข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน
ในวงกว้างเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเดียวกันในเวลาเดียวกัน ดังนั้น กิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือผลิตซ้ําทางความคิดที่ทรง
อิทธิพลมากที่สุด
๘.๒ ปัจจุบันกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยสามารถเข้าถึงประชาชนได้มาก
ถึงร้อยละ ๖๐ และร้อยละ ๙๙ ตามลําดับของประชาชนทั้งหมด ซึ่งนับได้ว่ามีอัตราการเข้าถึงที่
สูงที่สุด ในบรรดากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด
๘.๓ มูลค่าตลาดของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยปัจจุบันมีมูลค่าโดยรวมประมาณ ๑
แสนล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ประมาณร้อยละ ๗ ต่อปี จากการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของช่องทางการในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยปัจจัยหลักคือการเกิดขึ้นของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล
๘.๔ ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยได้สามช่องทางคือ ๑.ผ่านคลื่น
ความถี่ภาคพื้นดิน (Terrestrial
Broadcasting)
๒.ผ่านระบบดาวเทียม (Satellite
Broadcasting) ๓.ผ่านระบบสายเคเบิ้ล (Cable Broadcasting) ทั้งนี้ ระบบที่มีประชาชนเข้าถึง
มากที่สุดคื อการรับชมผ่านคลื่นความถี่ภาคพื้นดิน หรือประมาณร้อยละ ๔๔ ของประชากร
ทั้งหมด เนื่องจากเป็นระบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนั้นประชาชน
จึงนิยมเรียกการรับชมผ่านคลื่นความถี่ภาคพื้นดินว่า “ฟรีทีวี”
๘.๕ กิจการโทรทัศน์ผ่านคลื่นความถี่ภาคพื้นดิน ถือได้ว่าเป็นกิจการที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุอันเป็น
ทรัพยากรที่สําคัญของชาติ และเป็นทรัพยากรที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ดังนั้นการ
อนุญาตให้กิจการใดกิจการหนึ่ง รวมถึงผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งในการเข้ามาหาประโยชน์
จากคลื่นความถี่วิทยุดังกล่าว จําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ
๘.๖ การพิจารณาประโยชน์สูงสุดของคลื่นความถี่วิทยุต่อประชาชนนั้น สามารถพิจารณาได้หลายวิธี
อาทิ การพิ จ ารณาผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ โดยอ้ อ มของการใช้ ค ลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ โ ดย
ผู้ประกอบการกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือ
การพิจารณาผลประโยชน์โดยตรงที่เกิดกับประชาชนจากการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็น
ต้น
๘.๗ การพิจารณาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยอ้อมของการใช้คลื่นความถี่วิทยุโดยผู้ประกอบการ
กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เป็นการตั้งสมมติฐานที่ว่าหากประชาชนสามารถเข้าถึง

†

อ้างอิง: ข้อมูลจากบริษัท Nielson
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คลื่นความถี่วิทยุแล้วจะส่งผลทําให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต หรือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เมื่อแปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจํานวนเงินเท่าใด ซึ่งการประเมินด้วยวิธีการ
ดังกล่าวเป็นการประเมินโดยตั้งสมมติฐานว่าประชาชนทุกคนในประเทศสามารถเข้าถึงคลื่น
ความถี่ดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง รวมถึงมีการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ตามการศึกษา
๘.๘ การนําคลื่นความถี่ วิท ยุย่าน ๕๑๐-๗๙๐ เมกะเฮิรตซ์ม าใช้ กิจการกระจายเสียงและกิ จ การ
โทรทัศน์ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกกําหนดให้ใช้ในกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตามที่กําหนดไว้ในแผน
แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งสําคัญของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีการรับส่งจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมครั้งใหญ่อีกด้วย
๘.๙ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งนี้ทําให้เกิดผล
กระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมากมาย ผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นอย่างเห็น
ได้ ชัด คื อจํ านวนช่ องรายการโทรทั ศ น์ฟรีทีวีที่จะขยายตัวเพิ่ ม ขึ้นถึง ๖ เท่ าตั ว จาก ๖ ช่ อง
รายการเป็น ๓๖ ช่องรายการที่ประชาชนทั่วประเทศสามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป และอีก ๑๒
ช่องรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามความ
ต้องการเฉพาะด้านอีกด้วย
๘.๑๐ สําหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นคือการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ของกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์โทรทัศน์ที่จะมีการขยายตัวอย่าง
มหาศาล เพราะอุปกรณ์ภาครับโทรทัศน์ของประเทศไทยที่ปัจจุบันมีเครื่องรับโดยประมาณอยู่ที่
๔๔ ล้านเครื่อง จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือ การติดตั้งอุปกรณ์การแปลงสัญญาณ (Set Top
Box) เพื่อให้สามารถเข้าถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ นอกจากนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ยัง
ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ที่จะต้องมีการขยายตัว
เพื่อรองรับการขยายตัวของช่องรายการที่เพิ่มขึ้นมากถึง ๖ เท่าตัว
๘.๑๑ การพิจารณาผลประโยชน์โดยตรงที่เกิดกับประชาชนจากการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดย
การพิจารณาคุณสมบัติพิเศษของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทั ศน์ที่ ต่างจากกิจการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่น คือข้อมูลที่ส่งผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ถือได้ว่าเป็นข้อมูลสาธารณะ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ส่งไปยังประชาชนในวงกว้าง ในขณะ
ที่กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่เน้นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นข้อมูลที่
ส่งผ่านกิจการโทรคมนาคมจึงถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
๘.๑๒ เนื่องจากข้อมูลที่ส่งผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นข้อมูลสาธารณะดังนั้นการ
เพิ่มขึ้นของผู้รับข้อมูลจึงไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อต้นทุนการส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ในทาง
ตรงข้ามการเพิ่มขึ้นของผู้รับข้อมูลกลับส่งผลกระทบทางบวกต่อต้นทุนการส่ง กล่าวคือทําให้
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยบริโภคลดลง ซึ่งแตกต่างกับกิจการโทรคมนาคมที่การเพิ่มขึ้นของผู้รับ
ข้อมูลจะส่งผลกระทบทําให้ต้นทุนการส่งเพิ่มขึ้นตามด้วย ดังนั้นกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์จึงมีลักษณะที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนในวง
กว้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถนําข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
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๘.๑๓ ดังนั้นหากเป้าประสงค์ของการใช้คลื่นความถี่วิทยุย่าน ๕๑๐-๗๙๐ เมกะเฮิรตซ์ เพื่อที่ต้องการให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพเศรษฐกิจของ
ตนเอง การกําหนดให้คลื่นความถี่วิทยุย่าน ๕๑๐-๗๙๐ เมกะเฮิรตซ์ใช้ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ จะเป็นการส่งเสริมเป้าประสงค์ดังกล่าวให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพทั้งในเชิงเทคโนโลยี สังคม และทางเศรษฐศาสตร์สูงสุด
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๙. บทสรุป
จากข้อวิเคราะห์ตาม ๑. – ๘. สรุปสาระสําคัญและประเด็นที่ต้องคํานึงถึงได้ดังนี้
(๑) ต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้คลื่นความถี่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
(๒) ปัจจุบันความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ยังถูกใช้งานในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบแอนะล็อกซึ่งอยู่ภายใต้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เดิมหรืออยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานเดิม และยังได้รับ
ความคุ้มครองจากกฎหมายจนกว่าสิ้นสุดสัญญาสัมปทานหรือครบตามกรอบเวลาที่ระบุตามการพิจารณาเหตุ
แห่งความจําเป็นในการใช้คลื่น (กรณีกิจการโทรทัศน์ให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๑๐ ปีตามแผนแม่บทการ
บริหารคลื่นความถี่) นอกจากนี้ยังถูกใช้งานโดยเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีกําลังส่งต่ํา อาทิ เครื่องส่งสัญญาณภาพ
หรือภาพและเสียง ไมโครโฟนไร้สายที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายอีกด้วย
(๓) การนําความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ไปใช้ประโยชน์อื่น มีความจําเป็นต้องกําหนด
และจัดสรรความถี่วิทยุย่าน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ใหม่สําหรับกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสากล
และให้เพียงพอต่อการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
(๔) ต้องคํานึงถึงการประสานงานการใช้ความถี่วิทยุกับประเทศเพื่อนบ้านทุกด้านที่มีกระบวน
ประสานงานทางเทคนิคร่วมกัน ได้แก่ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเทศมาเลเซีย
(๕) ต้องคํานึงถึงกฎระเบียบระหว่างประเทศ อาทิ ข้อบังคับวิทยุ (Radio
ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

Regulations)

(๖) ต้องคํานึงถึ งการเข้าถึ งข้อมูล ข่าวสารหรื อข้อมู ลสาธารณะไปยังประชาชนในวงกว้าง
เพื่อให้ประชาชนสามารถนําข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพเศรษฐกิจของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเทคโนโลยี สังคม และทางเศรษฐศาสตร์
(๗) หากจําเป็นต้องกําหนดความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์เพิ่มเติมเพื่อใช้งานสําหรับ
กิจการเคลื่อนที่ (ระบบบรอดแบนด์เคลื่อนที่) ภายหลังการยุติสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกจะต้องมี
การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแนวทางการคืนคลื่นความถี่บนย่าน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การใช้
งานคลื่นความถี่สอดคล้องกับสากล ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
ระยะเวลาในการดําเนินการที่แน่นอน วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการที่ชัดเจน ผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในเชิงเทคนิคและในเชิงเศรษฐศาสตร์รวมทั้งแนวทางแก้ไขเบื้องต้น
(๘) การนําความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ไปใช้งานสําหรับกิจการเคลื่อนที่ (ระบบบรอด
แบนด์เคลื่อนที่) ควรจะดําเนินการภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(๘.๑) ภายหลังการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่น
ความถี่แห่งชาติให้สอดคล้องกับการดําเนินการ
(๘.๒) ภายหลังการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานหรือการอนุญาตเดิมของกิจการโทรทัศน์
(๘.๓) ภายหลังการยุติสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกทั้งประเทศ
(๘.๔) ภายหลังการนํ าคลื่นความถี่บนย่าน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ มาใช้งานทดแทนคลื่น
ความถี่บนย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์สําหรับกิจการโทรทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์

หน้า ๒๔

๑๐. การดําเนินการต่อไป
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกําหนดนโยบายสําหรับการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐
เมกะเฮิรตซ์ และเตรียมการประสานงานการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านตามบริเวณแนว
ชายแดน จึงควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อศึกษาและวางแนวทางการใช้งานความถี่วิทยุ
ย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ โดยมีองค์ประกอบจากสํานักงาน กสทช. ดังนี้
(๑) กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มภารกิจโทรคมนาคม
(๒) กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์
(๓) กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ (กลุ่มภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ)
ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานดังกล่าว มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา พร้อมทั้งกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ (Refarming) สําหรับความถี่วิทยุ
ย่ า น ๔๗๐ – ๕๑๐ เมกะเฮิ ร ตซ์ เพื่ อ นํ า มาใช้ ใ นกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ
โทรทัศน์
(๒) ศึกษา และเสนอแนะกระบวนการนําไปสู่การยุติสัญญาสัมปทานหรือการอนุญาตเดิม
ในกิจการโทรทัศน์ที่มีการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์
(๓) ศึกษา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้านตามบริเวณชายแดน

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์

หน้า ๒๕
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การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุ
ตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๑ (JTC-21)
----------------------------หน่วยงานโทรคมนาคมของมาเลเซีย (Malaysia Communications and Multimedia
Commission - MCMC) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ
จัดสรรความถีว่ ิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๑ (The 21st Joint Technical Committee
on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common Border
Meeting - JTC) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ผลการประชุมกลุ่มทํางานที่ ๑ - Broadcasting Services (WG1)
ประเด็น
๑. แผนความถี่วิทยุใหม่บนย่าน
ความถี่ 582 - 806 MHz

ผลการประชุม
ประเทศมาเลเซียและประเทศไทยเห็นชอบให้คงท่าทีตามข้อตกลง
จากประชุม JTC ครั้งที่ ๒๐ ซึง่ มีใจความดังนี้
“ประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความเห็นรวมกันว่า
จากแผนการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอลรวมถึงบริการใหม่ๆ (HD,
3D, และบริการข้อมูลอื่นๆ) จึงจําเป็นต้องสงวนคลืน่ ความถี่สําหรับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้
โดยเป็นไปตาม
ข้อตกลงจากการประชุม JTC ครั้งที่ ๑๗ ซึ่งช่องความถี่ ๒๑ ถึง
๕๔ (470 – 742 MHz) ยังคงไว้”
ทั้งนี้
ประเทศมาเลเซียและประเทศไทยเห็นชอบร่วมกันให้ปิด
ประเด็นดังกล่าว
หมายเหตุ การประชุม JTC ครั้งที่ ๑๗ รวมถึงการประชุม JTC
ครั้งก่อนหน้า ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบแผนความถี่บริเวณชายแดน
สําหรับคลื่นความถี่สําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์บนแบนด์ V (582-790 MHz) โดยรอความเห็นชอบจาก
กสทช. ดังนี้

ทั้งนี้ คลื่นความถี่ 742 – 790 MHz ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้สํารอง
ไว้สําหรับกิจการเคลื่อนที่ในอนาคต

เอกสารแนบ ๒

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
(พ.ศ.๒๕๕๕)
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อ ใช้เ ป็น แนวทางในการบริ ห ารคลื่น ความถี่ของคณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจ การโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่ง ชาติ
จึ ง ประกาศกํ า หนด แผนแม่ บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ที่ ส อดคล้อ งกั บ กฎหมายหลั ก ของประเทศ
สิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนและนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์
บริหารคลื่นความถี่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สู งสุดต่อประชาชนในระดั บชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับท้องถิ่ น โดยคํานึงถึงการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และให้มีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยทั่วถึง ในกิจการด้านต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น
๒. พันธกิจ
กําหนด จัดสรร และกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ ให้มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์
สาธารณะ ความจําเป็นของการประกอบกิจการ การใช้คลื่นความถี่ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยมี
หลักเกณฑ์ที่แน่นอน ชัดเจน มีเหตุผล และกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรม
ประโยชน์ได้

๓. รายละเอียดเกี่ยวกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถนํามาใช้

ตารางกํ า หนดคลื่ น ความถี่ ทั้ ง หมดที่ ป ระเทศไทยสามารถนํ า มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
มีรายละเอียดปรากฏตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
๔. รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คลื่ นความถี่ ที่ กํ า หนดให้ ใ ช้ ใ นกิ จ การกระจายเสี ย งและ
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น
รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น ปรากฏตามภาคผนวกของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับนี้
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๒
๕. เครื่องมือในการบริหารคลื่นความถี่ ประกอบไปด้วย
๕.๑ ตารางกําหนดคลื่นความถี่ (Spectrum Allocation Table)
๕.๒ แผนความถี่วิทยุ (Spectrum Allotment)
๕.๓ การจัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum Assignment)

คลื่นความถี่

๖. กรอบแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
กรอบแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่มีแนวทางในการดําเนินการกําหนด ดังนี้
๖.๑ กําหนดให้มีแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ
๖.๒ กําหนดให้มีแนวทางการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่หรือการปรับปรุงการใช้

๖.๓ กําหนดให้มีการใช้งานคลื่นความถี่ด้านความมั่นคงของรัฐตามความจําเป็น
๖.๔ กํ าหนดให้ มี ก ารใช้ ง านคลื่ นความถี่ ด้ านภารกิ จ เพื่ อการป้ อ งกั นและบรรเทา
สาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ รวมถึงเพื่อประโยชน์สาธารณะ
๖.๕ กําหนดเวลาในการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรั บส่งสั ญญาณวิ ทยุ โทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล
๖.๖ กําหนดให้มีการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่ นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์

ดังนี้

๗. เป้าหมาย
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่กําหนดเป้าหมายการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศไทย

๗.๑ มีกลไกความร่ วมมือด้านการบริหารคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ ทั้งในส่ วนของ
องค์ก ารระหว่ างประเทศ คณะกรรมการประสานงานการใช้คลื่นความถี่ร ะหว่างประเทศ หน่วยงาน
กํากับดูแล และผู้ประกอบกิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๗.๒ มีการกําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่แน่นอนในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไป
จัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
๗.๓ มีหลักเกณฑ์และกลไกการบริหารคลื่นความถี่ด้านความมั่นคงของรัฐ
๗.๔ มีการดําเนินการจั ดสรรคลื่ นความถี่ และกํ าหนดหลักเกณฑ์ การใช้ คลื่นความถี่
สําหรั บภารกิ จเพื่ อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เ กิดเหตุฉุก เฉินและภัยพิ บัติ รวมถึ ง
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
๗.๕ มีแผนการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
๗.๖ มี การจั ด ให้ ภ าคประชาชนได้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ และ
ไม่แสวงหากําไรทางธุร กิจ ในการประกอบกิ จการบริก ารชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อ ยละยี่สิ บของคลื่นความถี่
ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๘. ยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ จึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารคลื่นความถี่ ดังนี้
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๓
๘.๑ ยุทธศาสตร์การดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ
การดําเนิ นการเกี่ยวกั บ คลื่นความถี่ร ะหว่ างประเทศในกิจ การกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม มีแนวทางดังนี้
๘.๑.๑ สนั บ สนุน ความร่ว มมื อ ด้ านการบริห ารคลื่นความถี่ร ะหว่า งประเทศ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญ
๘.๑.๒ ประสานงานเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการดํ าเนิ น การเกี่ ยวกั บ
คลื่นความถี่ระหว่างประเทศทั้ งในส่วนขององค์การระหว่างประเทศ คณะกรรมการประสานงานการใช้
คลื่นความถี่ระหว่างประเทศ หน่วยงานกํากับดูแล และในส่วนของผู้ประกอบกิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๘.๑.๓ ประสานงานกั บ หน่ วยงานกํ ากั บ ดู แ ลและผู้ ป ระกอบกิจ การสื่ อ สาร
ผ่านดาวเทียมที่มีพื้นที่ให้บริการ (Footprint) ครอบคลุมประเทศไทย
๘.๒ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารคื น คลื่ น ความถี่ เ พื่ อ นํ า ไปจั ด สรรใหม่ ห รื อ ปรั บ ปรุ ง
การใช้คลื่นความถี่
การคื น คลื่ น ความถี่ เ พื่ อ นํ า ไปจั ด สรรใหม่ ห รื อ ปรั บ ปรุ ง การใช้ ค ลื่ น ความถี่
มีแนวทางดังนี้
๘.๒.๑ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่นําคลื่นความถี่ไป
ให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ แ ล้ ว
ให้คืนคลื่นความถี่เมื่อสิ้นสุดอายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น
๘.๒.๒ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายที่ มี ก าร
กําหนดอายุให้คืนคลื่นความถี่ เมื่อสิ้นสุดอายุการอนุญาต
๘.๒.๓ กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยชอบด้วยกฎหมายที่มิได้กําหนด
อายุการใช้คลื่นความถี่ไว้ กสทช. จะกําหนดเวลาสิ้นสุดการใช้คลื่นความถี่ โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
ความจําเป็นของการประกอบกิจการ และการใช้คลื่นความถี่
๘.๒.๓.๑ กรณีกิจการกระจายเสียงให้มีร ะยะเวลาสูง สุดไม่เ กิน ๕ ปี
นับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ใช้บังคับ
๘.๒.๓.๒ กรณี กิ จ การโทรทัศ น์ ใ ห้มี ร ะยะเวลาสู ง สุ ด ไม่เ กิ น ๑๐ ปี
นับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ใช้บังคับ
๘.๒.๓.๓ กรณีกิจการโทรคมนาคมและกิ จการอื่นให้มีระยะเวลาสูงสุด
ไม่เกิน ๑๕ ปี นั บแต่วันที่แผนแม่บ ทการบริหารคลื่นความถี่ใช้บัง คับ ทั้ง นี้ ไม่เ กินกว่าระยะเวลาที่ได้
รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยชอบด้วยกฎหมาย
๘.๒.๔ การคืนคลื่นความถี่อื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ กสทช. กําหนด
๘.๓ ยุทธศาสตร์การใช้งานคลื่นความถี่ด้านความมั่นคงของรัฐตามความจําเป็น
ให้มีกลไกการบริหารคลืน่ ความถี่ร่วมกับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อให้มี
การใช้งานคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐตามความจําเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด
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๔
๘.๔ ยุทธศาสตร์การใช้งานคลื่นความถี่ด้านภารกิจเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมถึงเพื่อประโยชน์สาธารณะ
จัดสรรคลื่นความถี่และกําหนดหลักเกณฑ์ การใช้ งานคลื่นความถี่เพื่อสนับสนุน
ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติตามความจําเป็น รวมถึง
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด
๘.๕ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเปลี่ ย นไปสู่ ร ะบบการรั บ ส่ ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
ในระบบดิจิตอล
จัดทําแผนการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
โดยจะต้ อ งมี ก ารกํา หนดรายละเอี ยดของแนวทางการเรี ย กคื นคลื่ นความถี่ การจั ด สรรคลื่ นความถี่
การเริ่ ม ต้ น การรั บ ส่ ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ใ นระบบดิ จิ ต อลภายใน ๔ ปี นั บ แต่ วั น ที่ แ ผนแม่ บ ท
การบริหารคลื่นความถี่ใช้บังคับ และกําหนดช่วงเวลาการสิ้นสุดการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
แอนะล็อก ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
๘.๖ ยุ ท ธ ศา ส ตร์ ก า ร จั ดใ ห้ ภา คปร ะ ชา ช นไ ด้ ใช้ คลื่ น ควา ม ถี่ ใ นกิ จ ก า ร
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ส่งเสริ มให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ มีแนวทางดังนี้
๘.๖.๑ ให้ มี ป ระกาศหลั กเกณฑ์ การอนุ ญ าตให้ ภาคประชาชนใช้ คลื่นความถี่
ในกิจ การกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายใน ๔ ปี นับ แต่วันที่แผนแม่บ ทการบริ หารคลื่นความถี่
ใช้บังคับ
๘.๖.๒ จัดสรรคลื่นความถี่ให้ภาคประชาชนได้ใช้ในกิจ การโทรทัศน์เ ป็นการ
ชั่ว คราวในช่ วงเวลาที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ป ระกาศให้ ใ ช้ร ะบบการรั บ ส่ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ ในระบบดิจิ ต อล
เฉพาะในพื้นที่ที่มีคลื่นความถี่เพียงพอที่จะดําเนินการจัดสรร
๙. ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
ในการดําเนิ นการตามแผนแม่บ ทการบริห ารคลื่ นความถี่ ฉ บับ นี้ จะต้อ งดํ าเนินการ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ถลงไว้ ต่ อ รั ฐ สภา โดยบรรจุ ไ ว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารของ
สํานักงาน กสทช. ด้วย
๑๐. แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล
เพื่อให้การบริหารคลื่นความถี่ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่บรรลุเป้าหมาย และ
สามารถติดตามประเมินผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ และการประเมินผลไว้
ดังนี้
๑๐.๑ ให้ กสทช. นํ า แผนแม่ บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยให้ มี
การจัดทําแผนความถี่วิทยุ รวมทั้งแผนปฏิบัติการของสํานักงาน กสทช. ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ
กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ฐานข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ที่เป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัด
และแนวทางการติดตามประเมินผล ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับนี้ และจัดสรร
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๕
ทรั พ ยากรที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานอย่ า งเพี ย งพอ พร้ อ มทั้ ง ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๒ ให้ กสทช. ติดตามประเมินผลการดําเนิ นงานตามแผนแม่บ ทการบริห ารคลื่น
ความถี่และต้องปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยทุก ๒ ปี
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๖
ภาคผนวก
รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๑
คลื่ น ความถี่ ที่ กํ า หนดให้ ใ ช้ ป ระกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์
มี ร ายละเอี ย ดปรากฏตามตารางกํ า หนดคลื่ น ความถี่ แ ห่ ง ชาติ เฉพาะคลื่ น ความถี่ ที่ กํ า หนดให้ ใ ช้
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ๑ ๒ ๓
๒.๑ คลื่ น ความถี่ ที่ กํ า หนดให้ ใ ช้ สํ า หรั บ กิ จ การเคลื่ อ นที่ แ ละกิ จ การประจํ า ที่
ในตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ คลื่นความถี่ ๔๕๐ – ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๒ คลื่นความถี่ ๔๗๙ – ๔๘๓.๕ เมกะเฮิรตซ์
และ ๔๘๙ – ๔๙๓.๕ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๓ คลื่นความถี่ ๘๒๔ – ๘๔๙ เมกะเฮิรตซ์
และ ๘๖๙ – ๘๙๔ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๔ คลื่นความถี่ ๘๙๗.๕ – ๙๑๕ เมกะเฮิรตซ์
และ ๙๔๒.๕ – ๙๖๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๕ คลื่นความถี่ ๑๗๑๐ – ๑๗๘๕ เมกะเฮิรตซ์
และ ๑๘๐๕ – ๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๖ คลื่นความถี่ ๑๙๐๖.๑ – ๑๙๑๘.๑ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๗ คลื่นความถี่ ๑๙๒๐ – ๑๙๘๐ เมกะเฮิรตซ์
๒๐๑๐ – ๒๐๒๕ เมกะเฮิรตซ์ และ ๒๑๑๐ – ๒๑๗๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๘ คลื่นความถี่ ๒๓๐๐ – ๒๔๐๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๙ คลื่นความถี่ ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๒ คลื่นความถี่ ที่กําหนดให้ใช้ ในกิจ การดาวเทียมในตารางกําหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ กิจการประจําที่ผ่านดาวเทียม
๒.๒.๒ กิจการเคลือ่ นทีผ่ ่านดาวเทียม
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการวิท ยุคมนาคมและกิจการอื่น
คลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ กิจการเคลือ่ นที่ (ที่ไม่ได้กําหนดให้ใช้ตามข้อ ๒.๑)
๓.๒ กิจการเคลือ่ นที่ทางบก
๓.๓ กิจการเคลือ่ นที่ทางทะเล
๓.๔ กิจการเคลือ่ นที่ทางการบิน
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๗
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙
๓.๑๐
๓.๑๑
๓.๑๒
๓.๑๓
๓.๑๔
๓.๑๕
๓.๑๖
๓.๑๗
๓.๑๘
๓.๑๙
๓.๒๐
๓.๒๑
๓.๒๒
๓.๒๓
๓.๒๔
หมายเหตุ
แห่งชาติ

๑
๒

กิจการเคลือ่ นที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลือ่ นที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการประจําที่ (ที่มิได้กําหนดให้ใช้ตามข้อ ๒.๑)
กิจการวิทยุนําทาง
กิจการวิทยุนําทางทางทะเล
กิจการวิทยุนําทางทางการบิน
กิจการวิทยุหาตําแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการปฏิบัติการอวกาศ
กิจการวิจัยอวกาศ
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการสํารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุนําทางผ่านดาวเทียม
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม

คลื่นความถี่ดังกล่าวข้างต้นอาจกําหนดให้ใช้ในกิจการอื่นด้วยตามตารางกําหนดคลื่นความถี่

กรณีนําคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ไปใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐ
หรือไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้ถือว่าเป็นการใช้ในกิจการวิทยุคมนาคม
๓
คลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม อาจนําไปใช้ในกิจการวิทยุคมนาคม ตามที่
กสทช. กําหนด

เอกสารแนบ ๓

สถานะการใช้งานคลื่นความถี่บนย่าน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์
สรุปสถานะการใช้คลื่นความถี่บนย่าน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ เป็นดังแผนภาพต่อไปนี้

เอกสารแนบ ๓

ตารางสรุปสถานะการใช้คลื่นความถี่บนย่าน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ของหน่วยงานต่างๆ
หน่วยงานที่ใช้คลื่นความถี่
บริษัทอสมท จํากัด (มหาชน)
กิจการท่องเที่ยว
กรมการสื่อสารทหาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัทพลาซ่า88 จํากัด
บริษัท 18 ศรีสหเทพ จํากัด
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กิจการขนส่ง
บริษัทเฮซิออนสเปเชียลตี้เคมิคัลส์สมุทรสาคร จํากัด
กิจการอุตสาหกรรม
บริษัทพรีซีสชั่นเอนยีเนียริ่ง จํากัด
บริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด
บริษัทซาบิก อินโนเวทีฟ พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทค็อกนิสไทย จํากัด
บริษัทนิวไบโอดีเซล จํากัด
บริษัทแอลพีจีเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทไบเออร์ไทย จํากัด
บริษัทอี โอ ซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทโจตันไทย จํากัด
บริษัทสยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จํากัด
บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จํากัด
กิจการก่อสร้าง
บริษัทเด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัทกาญจนาคอนกรีต จํากัด

กิจการ
Mobile
Land Mobile
Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile

หน่วยงานที่ใช้คลื่นความถี่
บริษัทโนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จํากัด
บริษัทเวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทแอร์ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
บริษัทไอบีซีคอนสตรัคชั่นแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จํากัด
บริษัทเบ็ญจมาศ จํากัด
บริษัทผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัททีพีซ๊ เพสต์ เรซิน จํากัด
บริษัทบีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด
บริษัทสยามกัลฟ์ปิโตรเคมัคัล จํากัด
บริษัทโรงแรมบางกอกคลาสสิค จํากัด
บริษัทเอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จํากัด
บริษัทไทยพับลิคพอร์ต จํากัด
บริษัทเพโทรกรีน จํากัด
บริษัทราชบุรีเอทานอล จํากัด
บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จํากัด
บริษัทไทยโพลีอะซีทัล จํากัด
บริษัทเหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทเดอะวัลสปาร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทไทยร่วมใจน้ํามันพืช จํากัด
บริษัทเชฟรอน (ไทย) จํากัด
บริษัทพี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จํากัด
บริษัทภาคใต้เชื้อเพลิง จํากัด (มหาชน)
บริษัทกสิสุรีย์ จํากัด
บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัทไอยเรศ จํากัด
บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

กิจการ
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Mobile
Land Mobile
Land Mobile

เอกสารแนบ ๓
หน่วยงานที่ใช้คลื่นความถี่
บริษัทซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทเจเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทษไทย) จํากัด
บริษัทไทยลู้บเบส จํากัด
บริษัทพรีเมียร์ ออยฟิลด์ เซอร์วิสเซส จํากัด
บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด
บริษัทเนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์ จํากัด
บริษัทสตาร์พลัสเคมีคอล จํากัด
บริษัทโตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

กิจการ
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile

หน่วยงานที่ใช้คลื่นความถี่
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมการทหารสื่อสาร
บริษัทกสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริษัทยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่นอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
กรมสื่อสารทหารเรือ
บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
กิจการบริษัทเอกชน

กิจการ
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Land Mobile
Mobile
Land Mobile
Land Mobile

เอกสารแนบ ๔
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460-890 MHz

Allocation to services
Region 1
460-470

470-790
BROADCASTING

Region 2

470-512
BROADCASTING
Fixed
Mobile
5.292 5.293
512-608
BROADCASTING
5.297
608-614
RADIO ASTRONOMY
Mobile-satellite except
aeronautical mobile-satellite
(Earth-to-space)
614-698
BROADCASTING
Fixed
Mobile
5.293 5.309 5.311A

5.149 5.291A 5.294 5.296
5.300 5.304 5.306 5.311A 5.312
5.312A

Region 3

FIXED
MOBILE 5.286AA
Meteorological-satellite (space-to-Earth)
5.287 5.288 5.289 5.290
470-585
FIXED
MOBILE
BROADCASTING
5.291 5.298
585-610
FIXED
MOBILE
BROADCASTING
RADIONAVIGATION
5.149 5.305 5.306 5.307
610-890
FIXED
MOBILE 5.313A 5.317A
BROADCASTING

698-806
MOBILE 5.313B 5.317A
BROADCASTING
Fixed

790-862
FIXED
MOBILE except aeronautical
mobile 5.316B 5.317A
BROADCASTING
5.312 5.314 5.315 5.316
5.316A 5.319
862-890
FIXED
MOBILE except aeronautical
mobile 5.317A
BROADCASTING 5.322

5.293 5.309 5.311A
806-890
FIXED
MOBILE 5.317A
BROADCASTING

5.319 5.323

5.317 5.318

5.149 5.305 5.306 5.307
5.311A 5.320

5.289
Earth exploration-satellite service applications, other than the meteorological-satellite service, may also
be used in the bands 460-470 MHz and 1 690-1 710 MHz for space-to-Earth transmissions subject to not causing
harmful interference to stations operating in accordance with the Table.
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5.290
Different category of service: in Afghanistan, Azerbaijan, Belarus, China, the Russian Federation, Japan,
Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan, the allocation of the band 460-470 MHz to the meteorological-satellite
service (space-to-Earth) is on a primary basis (see No. 5.33), subject to agreement obtained under No. 9.21. (WRC-12)
5.291
Additional allocation: in China, the band 470-485 MHz is also allocated to the space research (space-toEarth) and the space operation (space-to-Earth) services on a primary basis subject to agreement obtained under
No. 9.21 and subject to not causing harmful interference to existing and planned broadcasting stations.
5.291A
Additional allocation: in Germany, Austria, Denmark, Estonia, Finland, Liechtenstein, Norway,
Netherlands, the Czech Rep. and Switzerland, the band 470-494 MHz is also allocated to the radiolocation service on a
secondary basis. This use is limited to the operation of wind profiler radars in accordance with Resolution 217
(WRC-97). (WRC-97)
5.292
Different category of service: in Mexico, the allocation of the band 470-512 MHz to the fixed and mobile
services, and in Argentina, Uruguay and Venezuela to the mobile service, is on a primary basis (see No. 5.33), subject
to agreement obtained under No. 9.21. (WRC-07)
5.293
Different category of service: in Canada, Chile, Cuba, the United States, Guyana, Honduras, Jamaica,
Mexico, Panama and Peru, the allocation of the bands 470-512 MHz and 614-806 MHz to the fixed service is on a
primary basis (see No. 5.33), subject to agreement obtained under No. 9.21. In Canada, Chile, Cuba, the United States,
Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama and Peru, the allocation of the bands 470-512 MHz and 614-698 MHz to
the mobile service is on a primary basis (see No. 5.33), subject to agreement obtained under No. 9.21. In Argentina and
Ecuador, the allocation of the band 470-512 MHz to the fixed and mobile services is on a primary basis (see No. 5.33),
subject to agreement obtained under No. 9.21. (WRC-12)
5.294
Additional allocation: in Saudi Arabia, Cameroon, Côte d'Ivoire, Egypt, Ethiopia, Israel, Kenya, Libya,
the Syrian Arab Republic, South Sudan, Chad and Yemen, the band 470-582 MHz is also allocated to the fixed service
on a secondary basis. (WRC-12)
5.295

Not used.

5.296
Additional allocation: in Albania, Germany, Saudi Arabia, Austria, Bahrain, Belgium, Benin, Bosnia and
Herzegovina, Burkina Faso, Cameroon, Congo (Rep. of the), Côte d'Ivoire, Croatia, Denmark, Djibouti, Egypt, United
Arab Emirates, Spain, Estonia, Finland, France, Gabon, Ghana, Iraq, Ireland, Iceland, Israel, Italy, Jordan, Kuwait,
Latvia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Mali, Malta,
Morocco, Moldova, Monaco, Niger, Norway, Oman, the Netherlands, Poland, Portugal, Qatar, the Syrian Arab
Republic, Slovakia, the Czech Republic, the United Kingdom, Sudan, Sweden, Switzerland, Swaziland, Chad, Togo,
Tunisia and Turkey, the band 470-790 MHz, and in Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique,
Namibia, Nigeria, South Africa, Tanzania, Zambia and Zimbabwe, the band 470-698 MHz are also allocated on a
secondary basis to the land mobile service, intended for applications ancillary to broadcasting. Stations of the land
mobile service in the countries listed in this footnote shall not cause harmful interference to existing or planned stations
operating in accordance with the Table in countries other than those listed in this footnote. (WRC-12)
5.297
Additional allocation: in Canada, Costa Rica, Cuba, El Salvador, the United States, Guatemala, Guyana,
Honduras, Jamaica and Mexico, the band 512-608 MHz is also allocated to the fixed and mobile services on a primary
basis, subject to agreement obtained under No. 9.21. (WRC-07)
5.298
Additional allocation: in India, the band 549.75-550.25 MHz is also allocated to the space operation
service (space-to-Earth) on a secondary basis.
5.299

Not used.

5.300
Additional allocation: in Saudi Arabia, Cameroon, Egypt, United Arab Emirates, Israel, Jordan, Libya,
Oman, Qatar, the Syrian Arab Republic, Sudan and South Sudan, the band 582-790 MHz is also allocated to the fixed
and mobile, except aeronautical mobile, services on a secondary basis. (WRC-12)
5.301

Not used.

5.302

(SUP - WRC-12)
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Not used.

5.304
Additional allocation: in the African Broadcasting Area (see Nos. 5.10 to 5.13), the band 606-614 MHz
is also allocated to the radio astronomy service on a primary basis.
5.305
Additional allocation: in China, the band 606-614 MHz is also allocated to the radio astronomy service
on a primary basis.
5.306
Additional allocation: in Region 1, except in the African Broadcasting Area (see Nos. 5.10 to 5.13), and
in Region 3, the band 608-614 MHz is also allocated to the radio astronomy service on a secondary basis.
5.307
Additional allocation: in India, the band 608-614 MHz is also allocated to the radio astronomy service on
a primary basis.
5.308

Not used.

5.309
Different category of service: in Costa Rica, El Salvador and Honduras, the allocation of the band 614806 MHz to the fixed service is on a primary basis (see No. 5.33), subject to agreement obtained under No. 9.21.
5.310

(SUP - WRC-97)

5.311

(SUP - WRC-07)

5.311A

For the frequency band 620-790 MHz, see also Resolution 549 (WRC-07).

(WRC-07)

5.312
Additional allocation: in Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Russian Federation, Georgia, Kazakhstan,
Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine, the band 645-862 MHz, in Bulgaria the bands 646686 MHz, 726-758 MHz, 766-814 MHz and 822-862 MHz, in Romania the band 830-862 MHz, and in Poland, the
band 830-860 MHz until 31 December 2012 and the band 860-862 MHz until 31 December 2017, are also allocated to
the aeronautical radionavigation service on a primary basis. (WRC-12)
5.312A
In Region 1, the use of the band 694-790 MHz by the mobile, except aeronautical mobile, service is
subject to the provisions of Resolution 232 (WRC-12). See also Resolution 224 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
5.313

(SUP - WRC-97)

5.313A
The band, or portions of the band 698-790 MHz, in Bangladesh, China, Korea (Rep. of), India, Japan,
New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines and Singapore are identified for use by these administrations
wishing to implement International Mobile Telecommunications (IMT). This identification does not preclude the use of
these bands by any application of the services to which they are allocated and does not establish priority in the Radio
Regulations. In China, the use of IMT in this band will not start until 2015. (WRC-12)
5.313B
Different category of service: in Brazil, the allocation of the band 698-806 MHz to the mobile service is
on a secondary basis (see No. 5.32). (WRC-07)
5.314
Additional allocation: in Austria, Italy, Moldova, Uzbekistan, Kyrgyzstan and the United Kingdom, the
band 790-862 MHz is also allocated to the land mobile service on a secondary basis. (WRC-12)
5.315
Alternative allocation: in Greece, the band 790-838 MHz is allocated to the broadcasting service on a
primary basis. (WRC-12)
5.316
Additional allocation: in Germany, Saudi Arabia, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Cameroon,
Côte d'Ivoire, Croatia, Denmark, Egypt, Finland, Greece, Israel, Jordan, Kenya, Libya, The Former Yugoslav Republic
of Macedonia, Liechtenstein, Mali, Monaco, Montenegro, Norway, the Netherlands, Portugal, the United Kingdom, the
Syrian Arab Republic, Serbia, Sweden and Switzerland, the band 790-830 MHz, and in these same countries and in
Spain, France, Gabon and Malta, the band 830-862 MHz, are also allocated to the mobile, except aeronautical mobile,
service on a primary basis. However, stations of the mobile service in the countries mentioned in connection with each
band referred to in this footnote shall not cause harmful interference to, or claim protection from, stations of services
operating in accordance with the Table in countries other than those mentioned in connection with the band. This
allocation is effective until 16 June 2015. (WRC-07)
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5.316A
Additional allocation: in Spain, France, Gabon and Malta, the band 790-830 MHz, in Albania, Angola,
Bahrain, Benin, Botswana, Burundi, Congo (Rep. of the), Egypt, United Arab Emirates, Estonia, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Hungary, Iraq, Kuwait, Lesotho, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Morocco,
Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Uganda, Poland, Qatar, Slovakia, Czech Rep., Romania,
Rwanda, Senegal, Sudan, South Sudan, South Africa, Swaziland, Tanzania, Chad, Togo, Yemen, Zambia, Zimbabwe
and French overseas departments and communities of Region 1, the band 790-862 MHz and in Georgia, the band 806862 MHz, are also allocated to the mobile, except aeronautical mobile, service on a primary basis subject to the
agreement by the administrations concerned obtained under No. 9.21 and under the GE06 Agreement, as appropriate,
including those administrations mentioned in No. 5.312, where appropriate. See Resolutions 224 (Rev.WRC-12) and
749 (Rev.WRC-12). This allocation is effective until 16 June 2015. (WRC-12)
5.316B
In Region 1, the allocation to the mobile, except aeronautical mobile, service on a primary basis in the
frequency band 790-862 MHz shall come into effect from 17 June 2015 and shall be subject to agreement obtained
under No. 9.21 with respect to the aeronautical radionavigation service in countries mentioned in No. 5.312. For
countries party to the GE06 Agreement, the use of stations of the mobile service is also subject to the successful
application of the procedures of that Agreement. Resolutions 224 (Rev.WRC-12) and 749 (Rev.WRC-12) shall apply,
as appropriate. (WRC-12)
5.317
Additional allocation: in Region 2 (except Brazil and the United States), the band 806-890 MHz is also
allocated to the mobile-satellite service on a primary basis, subject to agreement obtained under No. 9.21. The use of
this service is intended for operation within national boundaries.
5.317A
Those parts of the band 698-960 MHz in Region 2 and the band 790-960 MHz in Regions 1 and 3 which
are allocated to the mobile service on a primary basis are identified for use by administrations wishing to implement
International Mobile Telecommunications (IMT) – see Resolutions 224 (Rev.WRC-12) and 749 (Rev.WRC-12), as
appropriate. This identification does not preclude the use of these bands by any application of the services to which they
are allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. (WRC-12)
5.318
Additional allocation: in Canada, the United States and Mexico, the bands 849-851 MHz and 894896 MHz are also allocated to the aeronautical mobile service on a primary basis, for public correspondence with
aircraft. The use of the band 849-851 MHz is limited to transmissions from aeronautical stations and the use of the
band 894-896 MHz is limited to transmissions from aircraft stations.
5.319
Additional allocation: in Belarus, the Russian Federation and Ukraine, the bands 806-840 MHz (Earthto-space) and 856-890 MHz (space-to-Earth) are also allocated to the mobile-satellite, except aeronautical mobilesatellite (R), service. The use of these bands by this service shall not cause harmful interference to, or claim protection
from, services in other countries operating in accordance with the Table of Frequency Allocations and is subject to
special agreements between the administrations concerned.
5.320
Additional allocation: in Region 3, the bands 806-890 MHz and 942-960 MHz are also allocated to the
mobile-satellite, except aeronautical mobile-satellite (R), service on a primary basis, subject to agreement obtained
under No. 9.21. The use of this service is limited to operation within national boundaries. In seeking such agreement,
appropriate protection shall be afforded to services operating in accordance with the Table, to ensure that no harmful
interference is caused to such services.
5.321

(SUP - WRC-07)

5.322
In Region 1, in the band 862-960 MHz, stations of the broadcasting service shall be operated only in the
African Broadcasting Area (see Nos. 5.10 to 5.13) excluding Algeria, Burundi, Egypt, Spain, Lesotho, Libya, Morocco,
Malawi, Namibia, Nigeria, South Africa, Tanzania, Zimbabwe and Zambia, subject to agreement obtained under
No. 9.21. (WRC-12)
5.323
Additional allocation: in Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Russian Federation, Kazakhstan, Uzbekistan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine, the band 862-960 MHz, in Bulgaria the bands 862-890.2 MHz and
900-935.2 MHz, in Poland the band 862-876 MHz until 31 December 2017, and in Romania the bands 862-880 MHz
and 915-925 MHz, are also allocated to the aeronautical radionavigation service on a primary basis. Such use is subject
to agreement obtained under No. 9.21 with administrations concerned and limited to ground-based radiobeacons in
operation on 27 October 1997 until the end of their lifetime. (WRC-12)

- 95 -

