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บทคัดยอ 

 
 ปจจุบันสถานการณใชความถ่ียาน 1885 – 3000 MHz ในประเทศไทยมีการจัดสรรใหใชงาน
จํานวน 839.3 MHz คิดเปนรอยละ 75.3 ของ Bandwidth 1,115 MHz โดยใชงานในกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุโทรทัศนเปนหลัก สําหรับกิจการโทรคมนาคมไดใชงานบริการเช่ือมโยงภาคพื้นดิน
แบบ Point-to-Point และแบบ Point-To-Multipoint จํานวน 631.3 MHz สวนกิจการวิทยุโทรทัศน
ไดใชงานแบบโทรทัศนบอกรับสมาชิกระบบ Analog MMDS (Multichannel Multipoint Distri-
bution Service) ระบบ Digital MMDS ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 208 MHz แบงเปน
กิจการของกรมประชาสัมพันธ จํานวน 3 ชองสัญญาณ และกิจการวิทยุโทรทัศนของบริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน) ไดรับการจัดสรรจํานวน 23 ชองสัญญาณ แตปจจุบันบริษัท อสมทฯ ไดออกอากาศ 
เพียง 3 ชองสัญญาณและกรมประชาสัมพันธ ไดออกอากาศ 3 ชองสัญญาณ 
 ยานความถ่ี 1885-3000MHz ปจจุบันมีผูไดรับอนุญาตใหใชงาน 17 หนวยงาน  
 สรุปการประเมินสถานการณการใชความถ่ี 1885-3000MHz การประเมินสถานการณ
การใชความถ่ีปจจุบันคร้ังนี้พบวา ยานความถ่ี 1885-3000 MHz มีการใชในกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศนเปนสวนใหญ ท้ังสองกิจการมีผลกระทบตอประชาชนสวนใหญ
ของประเทศโดยสรุปดังนี้ 
 การประเมินผลกระทบตอประชาชนระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
 ผลกระทบตอประชาชนดานการศึกษาและวัฒนธรรม : 21.5 และ 20.49% 
 ผลกระทบตอประชาชนดานความม่ันคงของรัฐ : 37.1% 
 ผลกระทบตอประชาชนดานประโยชนสาธารณะ : 20% 
 การประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาของการใชความถ่ี 
 ประสิทธิภาพและความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคม : 12 และ 12.5%  
 ประสิทธิภาพและความคุมคาทางการเมือง และกฎหมาย : 12.5% 
 ประสิทธิภาพและความคุมคาทางเทคโนโลยี : 8.93% 

ฆ 
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 การแขงขันเสรี : 0% 
 การกระจายการใชประโยชนอยางท่ัวถึง : 66.07% 
 เนื่องจากความถ่ีในยาน 1885-3000 MHz มีบางสวนท่ีไดรับการจัดสรรใหใชในกิจการ
โทรทัศน ระบบ MMDS  ดังนั้น จึงยังไมสามารถจะกําหนดและจัดสรรความถ่ีใหมในยานดังกลาว
ได แตการใชเทคโนโลยี BWA (WiMAX) ในยานความถ่ีนี้จะทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
คุมคาในการใชความถ่ี และเปนอุปสงคของตลาดโทรคมนาคมในปจจุบัน จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
กําหนดและจัดสรรความถ่ีใหมอยางเรงดวน โดยในเบ้ืองตนจะตองกําหนดและจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม
ในยาน 2300-2400 MHz กอนเพื่อตอบสนองความจําเปนดังกลาว ท้ังนี้ เพราะเหตุผลท่ีวาจะเกิด
ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดและจัดสรรความถ่ีใหมนอยกวาในการไปจัดสรรยานความถ่ีอ่ืน 
 เม่ือนําเทคโนโลยี BWA เชน WiMAX มาใชกับความถ่ีในยานน้ี คาดวาจะมีผลกระทบ
ในทางท่ีดีตอประชาชนในระดับชาติและในระดับทองถ่ินในดานตางๆ ดังกลาวอยูในระดับสูง ท้ัง
ยังมีประสิทธิภาพและความคุมคาสูงกวาท่ีจะใชความถ่ีในกิจการเดิมอยางมีนัยสําคัญ  
 สําหรับสถานการณใชความถ่ียาน 2300-2400 MHz มีหนวยงานท่ีใชงาน จํานวน 10 
หนวยงานดังแสดงในตาราง และในจํานวน 10 หนวยงานดังกลาวนี้ มีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ใชงานความถ่ีมากท่ีสุด คือ 64 MHz การกําหนดและจัดสรรความถ่ีใหมในยานนี้จึงทําไดงายและ
รวดเร็วกวา หากการเจรจาประสานงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ
และเปนท่ียอมรับของทุกฝาย ควรดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เชิญหนวยงานผูใชความถ่ียาน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมประชุม  
 2. ควรมีการกําหนดและจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม  

3. การนําเทคโนโลยีใหมมาทดแทน  
4. ปรับเปล่ียนขนาด Bandwidth ของผูใชความถ่ีใหเหมาะสมกับการใชงาน 
5. ควรกําหนดใหมีการ reuse ความถ่ี ของผูใชความถ่ีใหมากข้ึน  
6. การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของการใชงานยานความถ่ี 2300-2500 MHz  
7. การหามการขยายเครือขาย และจํากัดการนําเขาเคร่ืองวิทยุคมนาคมทดแทน  
8. ควรประกาศและกําหนดหลักเกณฑของการอนุญาตผูใชความถ่ีวิทยุดังกลาว (ใน

ระหวางท่ียังไมมีแผนความถ่ีวิทยุแหงชาติ)  
9. ควรเปดโอกาสใหผู ท่ีครอบครองความถ่ีในยานนี้อยู เดิม ท่ีมีคุณสมบัติ และ

ความสามารถในการใหบริการ สามารถเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีได   
10.  กสทช. หาวิธีการในการคํานวณเพ่ือหามูลคาประเมินคล่ืนความถ่ี 
11.  การจัดสรรความถ่ีวิทยุควรนํารูปแบบการจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุในรูแบบตางๆให

เหมาะสมกับภารกิจในการนําไปใชงาน ซ่ึงมีทางเลือกหลักอยู 11 วิธี มาใชตามความเหมาะสม 
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ABSTRACT 

 
 In present days there are 17 institutions that are permitted to use the frequency from 
1885- 3000 MHz. Today the status of using the frequency between 1885-3000 MHz within 
Thailand allocate to a number of 839.3 MHz or 75.3 percent of the Bandwidth 1,115 MHz. The 
frequencies sold out are mainly used by telecommunication and television channel enterprises. 
For the telecommunication company, they use the service of “Point-to-point” and “Point-to-multipoint” 
land linkage, with the total amount of 631.3 MHz. As for the Television channel enterprise, they opt 
to use the system of “Analog MDDS (Multichannel Multipoint Distribution Service)” which is 
simply put as TV subscription. In Bangkok and other provinces, 208 MHz is divided into 3 
sectors of the Public relation department. Originally the ‘Radio Television MCOT Public 
company limiter had air signals for 23 channels; however, today both the MCOT Company and 
Public Relation Department airs only 3 channels.   
 Summary Assessment of the frequency band 1885-3000 MHz The gauging of the 
frequency band between 1885-3000 MHz show that the ‘Telecommunication’ and ‘Radio, 
Television’ station are giants owning the system. These two enterprises have impact with most of 
the population within the country. Following is a summary: 
 The assessment of the impact with national and local residents 
 Education and cultural area : 20.49%-21.5% 
  Security of state stability : 37.1% 
 Public interest: 20% 

The assessment of performance and value of the frequency 
 Economic and society area: 12-12.5% 
 Politics and law are: 12.5% 
 Technology are: 8.93% 
 Free competition are: 0% 
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 Distribution of benefits across:66.07% 
  Since the frequencies between 1885-3000 MHz of television enterprise include 
MMDS system, makes it impossible to set up a new frequency. However the use of BWA 
(WiMax) technology within the frequency band enhances the efficiency and value of the 
television station, and results the increase of demands in the telecommunication markets. 
Therefore there is a need to instantly increase more frequency waves, by starting with a new range of 
only 2300-2400 MHz in response to the demands, and so problems along with obstacles would 
lessen because of the shorter range of frequency. 
 Using the technology of BWA such as WiMAX within the frequency is expected to 
show a positive effect in both national and local population in a greater standard. It also includes 
better efficiency and value within the frequency itself. 
 The status of enterprises joining the new frequency range between 2300-2400MHz 
includes 10 companies. One of which is the TOT public company limited holding the highest 
share of 64MHz. And because of this it will be easier to set up new frequencies if the negotiation 
goes thoroughly well. To come to a mutual agreement the steps that should be implemented are 
shown accordingly: 

1. Set up a meeting, and invite all associated enterprises. 
2.  The topic of the meeting should imply about increasing more frequency channels. 
3. Introduce the new technology BWA in this case. 
4. Modify the size of Bandwidth of all users according to the suitability of each user. 
5. Determine the frequency to be reuse by users. 
6. Estimate the cost of setting up new frequency range between 2300-2500 MHz 

with other enterprises. 
7. Prevent network expansion and restrict imports of radio equipment for replacement. 
8. Announce and designate the rights to users who wish to have permission in using 

the radio frequency. (While there is no plan of using the national radio frequency)  
9. Permit opportunity for enterprises who are ready to expand their frequency with 

the new technology as for others who aren’t ready allow them to continue on with the original 
frequency the own. 

10. Let the NBTC think of a method of calculation to assess the price value of wave frequency. 
11. In setting up wave frequency consider the conveniences of each user. Which one 

is suitable for there company enterprise? Which there are 11 choices to choose for each sutability. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 
 ความถ่ีวิทยุเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจํากัด แตสามารถนํามาใชซํ้าอยางเทาเทียมกัน
ไดในทุกประเทศ และเปนส่ิงท่ีชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจน
ยกระดับคุณภาพชีวิติ ซ่ึงไดมีการนําความถ่ีวิทยุมาใชในภารกิจตางๆ เชน การปองกันประเทศ 
ความปลอดภัย วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน การติดตอทางธุรกิจ การติดตอส่ือสารทางการบินและ 
ทางทะเล และวิทยุนําทาง ตลอดจนการส่ือสารสวนบุคคล นอกจากนั้น วิทยุคมนาคมยังนํามาใชกับ 
การติดตอส่ือสารเคล่ือนท่ี ในพื้นท่ีชนบท หรือในท่ีซ่ึงการติดตอทางสายไมอาจไปถึงได การบริหาร
ความถี่วิทยุจึงเปนวิธีการที่ชวยหลีกเล่ียง มิใหเกิดการรบกวนการใชความถ่ีวิทยุ หรือหากไมอาจ
หลีกเล่ียงการรบกวนไดก็จะตองจํากัดการรบกวนนั้นใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
 การบริหารความถ่ีสําหรับประเทศไทย เดิมในอดีตภารกิจการบริหารคล่ืนความถ่ีเปน
อํานาจหนาท่ีของกรมไปรษณียโทรเลข ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และฉบับท่ีแกไข
เพิ่มเติม โดยมีคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารงานความถ่ีวิทยุแหงชาติ (กบถ.) ซ่ึง
จัดตั้งข้ึนตามระเบียบวาดวยการจัดและบริหารความถ่ีวิทยุแหงชาติ พ.ศ. 2518 มีหนาท่ีในการกําหนด 
นโยบาย และอนุมัติแผนความถ่ีวิทยุซ่ึงกรมไปรษณียโทรเลขไดจัดทําข้ึน และกรมไปรษณียโทรเลข 
เปนผูจัดสรรหรืออนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี ในกิจการโทรคมนาคม สําหรับการจัดสรรหรือการ
อนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีในกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนนั้น คณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) ซ่ึงจัดต้ังข้ึน ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ พ.ศ. 2535 จะทําหนาท่ีจัดสรรหรืออนุญาตใหใชคล่ืน
ความถ่ีตามแผนความถ่ีวิทยุดานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนท่ีกรมไปรษณียโทรเลขไดจัดทํา
ข้ึน 
 แตเดิมมาการจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหมเปนไปในรูปแบบมากอนไดกอน (First come, First 
serves) และมียุทธศาสตรการใชความถ่ีวิทยุในประเทศ โดยเนนในเร่ืองของสิทธิการใชความถ่ี 
(Spectrum Right) ท่ีมักจะครอบครองหรือมีสิทธิใชคล่ืนความถ่ีวิทยุนั้นๆ  แตเพียงผูเดียว (Exclusive) 
และมิไดกําหนดเวลาส้ินสุดเอาไว หนวยงานท่ีไดรับสิทธิการใชความถ่ีเชนนี้ สวนใหญจะเปน
หนวยงานเพื่อความม่ันคงของรัฐ สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ สําหรับภาคธุรกิจเอกชนและภาค
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ประชาชนยังมีไมมากนัก เปนเหตุใหความถ่ีกระจายอยูในความครอบครองของหนวยงานภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชนถามีการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม หากจะตองใชความถ่ีวิทยุ จําเปนตองลงทุน
รวมกับหนวยงานภาครัฐ และเนื่องจากคล่ืนความถ่ีมีอยูอยางจํากัด อีกท้ัง ประเทศไทยมิใชประเทศ
ผูผลิตอุปกรณโทรคมนาคม จําเปนตองนําอุปกรณโทรคมนาคมเขามาจากตางประเทศ ดังนั้น การ
ใชความถี่จึงมักจะถูกกําหนดโดยผูผลิตในตางประเทศ นอกจากน้ันหนวยงานท่ีจัดซ้ืออุปกรณใหม 
มักจะขออนุญาตใชความถ่ีใหมตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยท่ีความถ่ีเดิมยังคงครอบครองสิทธิการ
ใชอยู ทําใหเกิดการสะสมความถ่ีและการใชความถ่ีท่ีไมมีประสิทธิภาพ   
 ในยุคโลกาภิวัฒน เทคโนโลยีโทรคมนาคมเปล่ียนแปลงและกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ผูคน 
ท่ัวโลกสามารถติดตอส่ือสารซ่ึงกันไดอยางไรขีดจํากัด และไรพรมแดน จากระบบ Analog ไปสู
ระบบ Digital  เกิดการหลอมรวมของเทคโนโลยี (Technology Convergence) ระหวางระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมกับระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ทําใหการรับสงขาวสารในรูปของเสียง 
ขอมูล และภาพ สามารถทําไดดวยความเร็วสูงพรอมกันในคราวเดียวครั้งละมากๆ เกิดนวัตกรรม
และบริการใหมๆ หลากหลายท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวสูง (Mobility) มีความ
ออนตัว (Flexibility) ไมวาจะอยูประจําท่ีหรือเคล่ือนท่ี โดยเฉพาะเทคโนโลยีไรสายท่ีมีคุณสมบัติ
ติดตอไดรวดเร็วมีขนาดเล็กสามารถพกพาเคล่ือนยายไปมาสะดวก และส่ือสารกันได แมในถ่ิน
ทุรกันดารท่ีหางไกล คุณสมบัติท้ังหมดถูกบรรจุในกลองเพียงใบเดียว กลไกตลาดโทรคมนาคมเดิม
ท่ีผลิตเทคโนโลยีประเภทสายและประจําท่ี จําตองเปล่ียนแปลงคร้ังใหญตามความตองการของ
ผูบริโภคซ่ึงเปนสาเหตุทําใหคล่ืนความถ่ีกลายเปนปจจัยหลักในการผลิตอุปกรณโทรคมนาคม และ
เนื่องจากคล่ืนความถ่ีมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) จึงได
กําหนดหลักเกณฑ (Regulation) และคําแนะนํา (Recommendation) ตลอดจนการกําหนดมาตรฐาน
ทางเทคนิค เพื่อใหประเทศสมาชิกนําไปปฏิบัติ ใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีรวมกันและสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม โดยมิใหเกิดการรบกวนกัน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 40 บัญญัติใหคล่ืนความถ่ี 
ท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เปนทรัพยากรส่ือสารเพื่อ
ประโยชนสาธารณะโดยมีองคการของรัฐท่ีเปนอิสระ ทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม การดําเนินงานตอง
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ และระดับทองถ่ิน ท้ังในดานการศึกษา 
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอ่ืน รวมท้ังการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรม   
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 ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2544 ก็มีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 กําหนดใหมีองคกรอิสระของรัฐมาทําหนาท่ีดังกลาว 2
องคกรคือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) มาดูแลดาน
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และในดานกิจการโทรคมนาคมใหมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) พรอมท้ังกําหนดให สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กทช.) เปนองคกรของรัฐท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล
บริหารงานภายใตระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตั้งแตวันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2548 ภายหลังจากท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เ ม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ดังนั้น คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)  ท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการจัดสรรคล่ืน
ความถ่ี  จะตองมีการทบทวนการบริหารคล่ืนความถ่ีท่ีไดใชมาแตเดิม ใหเหมาะสมกับการใชคล่ืน
ความถ่ี เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม  ท่ีมีความจําเปนจะตองใชคล่ืนความถ่ีซ่ึงมีอยูอยางจํากัด ให
เกิดประสิทธิภาพ คุมคาทางเศรษฐกิจ และสนองตอบความตองการของสังคม อยางกวางขวางและ
แทจริง   
 ถึงแมวา นโยบายความถ่ี (Spectrum Policy) ของประเทศไทย จะยังมิไดกําหนดไว
ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เนื่องจากมีปญหาขอกฎหมาย แตในทางปฏิบัติคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติจะตองคํานึงถึงการบริหารคล่ืนความถ่ีที่จะนํามาซ่ึงประโยชนสูงสุดแก
ประเทศชาติ ดวยการยึดม่ันในแนวทางท่ีกฎหมายกําหนด เทคโนโลยีท่ีเปนกลาง (Technological 
Neutrality)  และทันสมัย เชน เทคโนโลยี Broadband  กับ เทคโนโลยี LTE (Long Term Evolution) 
เปนตน กับท้ังเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ ยังจําเปนจะตองสงเสริม
สนับสนุนการบริการส่ือสารท่ีทันสมัยรวดเร็วในกิจการสาธารณะตางๆ ไดแก การบริการทางการ 
แพทย การปองกันภัยพิบัติสาธารณะ การบรรเทาสาธารณภัย  การบริการสาธารณะท้ังทางบก ทาง
เรือ ทางอากาศ การอนุรักษทรัพยากรของชาติ การจัดต้ังเครือขายวิทยุภาคประชาชน และสาธารณะ
ประโยชนอ่ืนๆ อีกมาก คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (จนเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองและไดยกเลิกรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2540 แต คมช. ไมไดยกเลิก พระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2543 และพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และ กทช. ไดใชอํานาจตาม 
พ.ร.บ. ดังกลาว จนถึงปจจุบัน ถึงแมวา พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 จะประกาศใชในวันท่ี 17 ธันวาคม 
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พ.ศ. 2553 ก็ยังมีบทเฉพาะการ มาตรา 95 ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ยังคงใชไดอยู)  

  
1.2  ท่ีมาของปญหา  
 1. สืบเนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีกาวหนาอยางรวดเร็ว การหลอมรวมเทคโนโลยี
ตางๆ  ความตองการของตลาดโทรคมนาคมท่ีตองการใชเทคโนโลยีไรสายมีมากข้ึน และสามารถสง
ขอมูล ภาพ เสียงดวยความเร็วสูง การใชความถ่ีมีความออนตัวสูง และสามารถรับ-สงไดในรูปแบบ
เคล่ือนท่ี เปนสาเหตุทําใหความตองการใชความถ่ีวิทยุมากข้ึนในบางชวงความถ่ี แตเนื่องจากคล่ืน
ความถ่ีวิทยุเปนทรัพยากรของชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด จึงเกิดความขาดแคลนข้ึน คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ  จึงจําเปนจะตองทบทวนการจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม  
 2. ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการโอนใบอนุญาตใชคล่ืน
ความถ่ีและการใหผูอ่ืนรวมใชคล่ืนความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2550 กําหนดใหมีการจัดทํา
แผนการกําหนดและจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคล่ืน
ความถี่ใหมดวย ซ่ึงเปนหลักเกณฑในการบริหารคล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการตั้งแต ป 2552-2562  จะตองมีการปรับแผนทุกป ตามสภาวการณของตลาดโทรคมนาคม
ไทย  และเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป  

 
1.3 วัตถุประสงค   
 1. เพื่อเปนแนวทางสําหรับการเรียกคืนคล่ืนความถ่ีท่ีใชไมคุมคาและไมประหยัด เพื่อนํา
กลับมาจัดสรรใหม ใหมีความเหมาะสม และสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม ท้ังในเชิงพาณิชย และ
ความถ่ีวิทยุในรูปแบบท่ีไมแสวงหากําไร โดยปฏิบัติใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศท่ี
ประเทศไทยเปนสมาชิกอยู 
 2. เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการใชความถ่ีใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของ
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) 
 3. เพื่อใหการบริหารคล่ืนความถ่ีวิทยุเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ ปราศจากการ
รบกวนซ่ึงกันและกัน และเพียงพอตอความตองการ 
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1.4 สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  คล่ืนความถ่ีวิทยุ เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด 
 2. คล่ืนความถ่ีวิทยุ เปนทรัพยากรสาธารณะสากล ทุกประเทศทั่วโลกมีสิทธิในการใช 
เทาเทียมกัน ยอมรับอํานาจอธิปไตยของแตละประเทศ ไมมีพรมแดนและอาจกอใหเกิดการรบกวน
ซ่ึงกันและกันได 
 3. การใชงานคล่ืนความถ่ีวิทยุ เปนการประยุกตใชมิใชบริโภค “จะเสียโอกาสเม่ือไมใช หรือใช
ไมเหมาะสม” 
 4. ประยุกตใชไดในลักษณะ 3 มิติ ท่ีสัมพันธกัน “(Frequency, Time, Space) 
 5. การประยุกตใชคล่ืนความถ่ีอาจกอใหเกิดมลภาวะตอสภาพแวดลอม 
 6. การใชความถ่ีวิทยุมีท้ังใชเพื่อสาธารณะ ใชเฉพาะกิจ ใชเพื่อสาธารณกุศล รวมถึงใชใน
กิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย (Commercial Use) และท่ีมิใชเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย (Non- 
Commercial Use) 
 7. การใชคล่ืนความถ่ีวิทยุ มีท้ังเปนไปตามกิจการท่ีกําหนด และไมเปนไปตามกิจการท่ีกําหนด 
 8. การใชความถ่ีวิทยุในกิจการเฉพาะกิจ มีท้ังหนวยงานที่ไดรับการยกเวน และไมไดรับการ
ยกเวนการชําระคาตอบแทนความถ่ี  
 9. มีความถ่ีวิทยุท่ีเปนไปตามอนุสัญญาระหวางประเทศ (ความถ่ีท่ีกําหนดใหท่ัวโลกใชรวมกัน) 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สามารถนําไปเปนขอมูลให สํานักงาน กสทช. ในการจัดทําตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีวิทยุ
แหงชาติได  (National Table of Frequency Allocation) รวมถึงการจัดทําแผนแมบทกิจการ
โทรคมนาคมตอไป  
 2. สามารถนําไปเปนขอมูลในการจัดทําแผนการกําหนดและจัดสรรคล่ืนความถี่ใหม ตาม
ประกาศ กทช. วาดวยการโอนใบอนุญาตใชคล่ืนความถ่ีและการใหผูอ่ืนรวมใชคล่ืนความถ่ีใน
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2550 
 3. สามารถนําไปเปนขอมูลประกอบการปรับแผนความถ่ีวิทยุ ใหเปนไปตามสภาวการณของตลาด
โทรคมนาคมไทย และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป ลดผลกระทบท่ีเกิดจากการเรียกคืนคล่ืนความถ่ี 
เพื่อใหผูใชคล่ืนความถ่ีไดนําคล่ืนความถ่ีไปใชอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศชาติตอไป 
 4. ทําใหทราบถึงสถานการณใชความถ่ีวิทยุ 
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1.6 บันทึกขอตกลงเบื้องตนของการศึกษา 
 การศึกษานี้ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการใหความเห็นของบุคลในการประเมินสถานะการใช
คล่ืนความถ่ีวิทยุ ในรูปแบบของคณะกรรมการ ขอมูลจากผูใชความถ่ีวิทยุ การตรวจสอบเฝาฟง และ
ขอมูลทุติโดยใชสถานะการใชความถ่ีในชวงปจจุบัน และตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีวิทยุ ตามคําแนะนํา
ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) และเปนการศึกษาและประเมินสถานะการใชคล่ืน
ความถ่ีวิทยุในยานความถ่ีวิทยุ 1885 MHz – 3000 MHz เทานั้น และไมรวมกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน การศึกษานี้ใชขอมูลปจจุบันและใน 5 เร่ือง ตอไปนี้  
 1. ขอเทคนิคโทรคมนาคมและมาตรฐานสากล 
 2. ขอบังคับวิทยุการกําหนดความถ่ีวิทยุระหวางประเทศ (Radio Regulations – ITU) 
 3. หลักการปองกันการรบกวนคล่ืนความถ่ีระหวางกิจการวิทยุคมนาคมและความถ่ีวิทยุท่ีกทช.
ไดประกาศใชแลว) 
 4. ขอตกลงและอนุสัญญาระหวางประเทศ (ขอมูลการประสานงานความถ่ีระหวางประเทศ) 
 5.  ขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
 ในการพิจารณาขอเท็จจริง วิเคราะหและรายงานเพ่ือเปนแนวทางสําหรับคล่ืนความถ่ี      
เพื่อความม่ันคงนั้น จะพิจารณาเฉพาะภาพรวมของการใชคล่ืนความถ่ีเทานั้น 
 
1.7 กระบวนการดําเนินงาน (วิธีการศึกษา)  
 การจัดทํารายงานฉบับนี้มีกระบวนดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชคล่ืน
ความถ่ี และรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานการณ ใชคล่ืนความถ่ี  
 2. จัดทําขอวิเคราะหเบ้ืองตน จากขอมูลสถานะการใชคล่ืนความถ่ี  
 3. ใชขอมูลจากขอเท็จจริงของสํานักงาน กทช.  
 “รายละเอียดแสดงถึง จํานวน ปริมาณ และอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร ของคล่ืนความถ่ี
วิทยุทั้งหมดท่ีไดจัดสรรหรืออนุญาตใหแกผูรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีทุกราย” 
 “รายละเอียดแสดงถึง สถานะการใช วิธีการใช วัตถุประสงคของการใช ประเภทของ
การนําคล่ืนความถ่ีไปใชเพื่อกิจการโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีทุกราย” 
 “บทวิเคราะห เกี่ยวกับผลกระทบตอประชาชนในระดับชาติ และระดับทองถ่ิน ในดาน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอ่ืน จากการใชคล่ืนความถ่ีของ
ผูรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีทุกราย”   
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 “บทวิเคราะห ถึงประสิทธิภาพความคุมคา ท้ังในแงมุมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมายและเทคโนโลยีในการใชคล่ืนความถ่ีของผูรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีทุกราย” 
 4. การประเมินจากขอมูลผลการตรวจสอบทางเทคนิค (Frequency Monitoring) 

 
1.8 คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 ตารางกําหนดความถ่ีวิทยุแหงชาติ (National Table of Frequency Allocation) 
 แผนผังกําหนดความถ่ีวิทยุแหงชาติ (Thailand Frequency Allocations Chart) 
 แผนผังการใชงานความถ่ีวิทยุ (Spectrum Utilization Chart) 
 
ตารางท่ี 1.1  ยานความถ่ี การแบงยานความถ่ีตามขอเสนอแนะของ ITU 
   

VLF (Very Low Frequency) 3 kHz – 30 kHz 
LF (Low Frequency) 30 kHz – 300 kHz 
MF (Medium Frequency) 300 kHz – 3 MHz 
HF (High Frequency) 3 MHz – 30 MHz 
VHF (Very High Frequency) 30 MHz – 300 MHz 
UHF (Ultra High Frequency) 300 MHz – 3 GHz 
SHF (Super High Frequency) 3–30 GHz 
EHF (Extremely High Freq.) มากกวา 30 GHz 
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3G  Third Generation 
BWA Broadband Wireless Access 
CDMA  Code Division Multiple Access 
FWA  Fixed Wireless Access 
GPS Global Positioning System 
IMT International Mobile Telecommunications 
IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineers 
IMT-2000  International Mobile Telecommunications-2000 (ITU) 
ITS Intelligent Transport System ระบบการขนสงอัจฉริยะ 
ITU สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union) 
PSRN Public Safety Radio Network 
RR Radio Regulations (ITU) ขอบังคับวิทยุการกําหนดความถ่ีวิทยุระหวางประเทศ 
Wi-Fi  Wireless Fidelity (IEEE) 
WRC  World Radio Conference 
 

 ประเทศไทยเปนสมาชิกของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ( International 
Telecommunication Union: ITU) มีตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีแหงชาติ (National Table of Frequency 
Allocation) เปนหลักในการบริหารคล่ืนความถ่ีวิทยุภายในประเทศ  
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ตารางที่ 1.2 ประเภทกิจการวิทยุ หรือกิจการโทรคมนาคม (Radio Services) จําแนกตามวัตถุประสงค
 การใชคล่ืนความถ่ีวิทย ุ26 ประเภท  

 

 รหัส ประเภทกิจการวิทย ุ

Aeronautical mobile ANM กิจการเคลื่อนทีท่างการบิน 

Aeronautical radionavigation ANR กิจการวิทยุนําทางการบิน   

Amateur AM กิจการวิทยุสมัครเลน 

Amateur - satellite AMS กิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม 

Broadcasting B กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

Broadcasting - satellite BS กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนผานดาวเทียม 

Earth exploration-satellite  EES กิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม  

Fixed F กิจการประจําที ่

Fixed - satellite  FS กิจการประจําทีผ่านดาวเทียม 

Inter-satellite  IS กิจการส่ือสารระหวางดาวเทียม 

Land mobile  LS กิจการเคลื่อนทีท่างบก 

Maritime mobile MTM กิจการเคลื่อนทีท่างทะเล  

Maritime radionavigation MTR กิจการวิทยุนําทางทางทะเล 

Meteorological aids  MTA กิจการอุตุนิยมวทิยา 

Meteorological-satellite MTS กิจการอุตุนิยมวทิยาผานดาวเทียม 

Mobile  M กิจการเคลื่อนที ่

Mobile-satellite  MS กิจการเคลื่อนทีผ่านดาวเทียม  

Radio  RA กิจการวิทยุ 

Radiodetermination-satellite  RDS กิจการวิทยุตรวจการณและตรวจคนหาผานดาวเทียม 

Radiolocation  RL กิจการวิทยุหาตาํแหนง 

Radionavigation RN กิจการวิทยุนําทาง  

Radionavigation - satellite RNS กิจการวิทยุนําทาง ผานดาวเทียม 

Space operation  SO กิจการปฏิบัตกิารอวกาศ 

Space research SR กิจการวิจัยทางดานอวกาศ 

Standard frequency and time signal  SFTS ความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา   

Standard frequency and time signal – 
satellite 

SFTSS ความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผานดาวเทียม  
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บทที่ 2 
  แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 
 การศึกษาเร่ืองการประเมินสถานการณใชคล่ืนความถ่ีวิทยุยาน 1885-3000 MHz ผูวิจัย
และศึกษาไดใช ทฤษฎี หลักการบริหารความถ่ีวิทยุท้ังท่ีเปนสากล ตางประเทศ และภายในประเทศ
ไทย หลักเกณฑตางๆ ในการหามูลคาของคล่ืนความถ่ีวิทยุ กฎหมาย ประกาศ คําส่ัง และรายการ
ของคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรความถ่ีใหม (Spectrum Refarming Committee) รวมถึง
รายงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนแนวทางในการศึกษาในคร้ังนี ้ 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับมูลคาหรืออรรถประโยชนของการใชทรัพยากรสเปกตรัม                 
 คล่ืนความถ่ีวิทยุเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชไดโดยไมหมดส้ิน แตมีอยูอยางจํากัด แต
สามารถนํามาใชซํ้าอยางเทาเทียมกันไดในทุกประเทศ และเปนส่ิงท่ีชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยท่ัวไปกิจการวิทยุโทรคมนาคมสามารถนําไปใชงานไดท้ัง 3 มิติ กลาวคือ 
ในมิติความถ่ีวิทยุ (ใชความถ่ีวิทยุท่ีมีความกวางแถบความถ่ีตามท่ีกําหนด) ในมิติภูมิศาสตรหรือพื้นท่ี/
อาณาเขต (ใชในพื้นท่ี/อาณาเขตท่ีกําหนด) และในมิติเวลา (ใชตามเวลากําหนด) 

การใชความถ่ีวิทยุใหเปนไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด คือการ
นําความถ่ีวิทยุมาใชงานไดท้ัง 3 มิติดังกลาว  ซ่ึงในท่ีนี้จะหมายถึงทรัพยากรสเปกตรัม ซ่ึงแทนมูลคา
หรืออรรถประโยชนของการนําสเปกตรัมไปใชงาน สามารถนําไปประยุกตในการพิจารณาจัดสรร
ความถ่ีวิทยุ การคิดคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุ การวัดประสิทธิภาพในการใชความถ่ีวิทยุ เปนตน   
แนวคิดในการคํานวณและรายละเอียด ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
เร่ือง กําหนดใหผูใชความถ่ีวิทยุตองเสียคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุ  (ภาคผนวก ก.) 

การจัดสรรความถ่ีวิทยุในแตละคราว มูลคาหรืออรรถประโยชนคํานวณไดจาก ความกวาง
แถบความถ่ีท่ีครอบครอง คูณดวยพื้นท่ี/อาณาเขตท่ีครอบคลุมจากการแพรกระจายคลื่น (ซ่ึงกําหนดได
จากกําลังสง ความสูง และทิศทางของสายอากาศ เปนตน) และคูณดวยเศษสวนของเวลาที่สงความถ่ีวิทยุ 
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบอนุญาต นอกจากตัวแปรท้ังสามแลว ควรนําปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของมา
พิจารณาดวย เชน ปจจัยหรือตัวแปรทางสังคม การนําสเปกตรัมไปใชใหบริการประเภทใด ความ
ซับซอนของการจัดสรรความถ่ีวิทยุเปนตน ท้ังนี้ เพื่อสะทอนถึงคุณคาหรือแรงจูงใจตอการนําสเปกตรัม
มาใชใหเปนไปอยางประหยัด  มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดอยางแทจริง   
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 ในแตละชวงเวลา (Inexhaustible limited resource) โดยคล่ืนความถ่ีวิทยุเปนทรัพยากรที่
จําเปนตอบริการโทรคมนาคมไรสาย บริการแพรภาพกระจายเสียง การปองกันประเทศ การรับมือ
กับภาวะฉุกฉิน การบังคับใชกฎหมาย การขนสง การวิจัยและพัฒนา ความสําคัญ  ความจําเปนในการ
ใชงาน และคุณสมบัติเฉพาะของคล่ืนความถ่ีวิทยุ เปนสวนสําคัญท่ีทําใหคล่ืนความถ่ีกลายเปน
ทรัพยากรที่มีมูลคาการประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีจึงเปนหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของหนวยงานท่ี
ทําหนาท่ีกํากับดูแล อันจะสงผลใหมีการนําคล่ืนความถ่ีไปใชงานอยางมีประสิทธิภาพโดยไมเกิด
การรบกวนระหวางกันของผูใชงาน 

 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับคล่ืนความถี่วิทยุ 
 2.2.1 การบริหารความถ่ี (Spectrum Management) เดิมในอดีตภารกิจการบริหารคล่ืนความถ่ีเปน
อํานาจหนาท่ีของกรมไปรษณียโทรเลข ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และฉบับท่ีแกไข
เพิ่มเติม โดยมีคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารงานความถ่ีวิทยุแหงชาติ (กบถ.) ซ่ึงจัดต้ังข้ึน
ตามระเบียบวาดวยการจัดและบริหารความถ่ีวิทยุแหงชาติ พ.ศ. 2518 (ภาคผนวก ข.) มีหนาท่ีในการ
กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนความถี่ว ิทยุซึ ่งกรมไปรษณียโทรเลขไดจัดทําข้ึน และกรม 
ไปรษณียโทรเลขเปนผูจัดสรรหรืออนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี ในกิจการโทรคมนาคม โดย กบถ. ได
ออกประกาศ กบถ. เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรความถ่ีวิทยุ (ภาคผนวก ค.) สําหรับการ
จัดสรรหรือการอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีในกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนนั้น 
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) ซ่ึงจัดต้ังข้ึน ตามระเบียบ
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ พ.ศ. 2535 จะทําหนาท่ีจัดสรร
หรืออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุดานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนท่ี
กรมไปรษณียโทรเลขไดจัดทําข้ึน 
 2.2.2 การบริหารคล่ืนความถ่ีในระดับสากล สืบเนื่องจากคล่ืนความถ่ีสามารถแพรกระจายจาก
ประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศได รวมท้ังการมีระบบส่ือสารสวนบุคคล 
ท่ัวโลกเพ่ือใหบริการระบบส่ือสารสวนบุคคลรอบโลก แบบไรพรมแดน (Global Mobile Personal 
Communication System) จึงเปนสาเหตุใหไมสามารถกีดกันการใหบริการโดยใชนโยบาย นอกจาก 
นั้นความตองการทางการตลาดกระตุนใหมีการพัฒนาและใชอุปกรณท่ีสามารถใชไดในทุกท่ี 
ทุกเวลาทุกภูมิภาคของโลก จึงมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศ การประสานงาน 
ระหวางประเทศ และกระบวนการจดทะเบียนคล่ืนความถ่ีระหวางประเทศ 
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ภาพท่ี 2.1  ITU ไดแบงพื้นท่ีโลกออกตามกลุมประเทศเปน 3 ภูมิภาค (Region) 
 
 สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) ไดแบงพื้นท่ีโลกออกตามกลุมประเทศ 
เปน 3 ภูมิภาค (Region) เพื่อประโยชนในการกําหนดคล่ืนความถ่ีใหแตละภูมิภาคใชงาน ไดแก 
  2.2.2.1 ภูมิภาคท่ี 1 (Region 1) ประกอบดวย ประเทศในทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป รวมท้ัง
ประเทศดังตอไปนี้ อิหรานบางสวน อารเมเนีย อาเซอรไบจัน รัสเซีย จอรเจีย คาซัคสถาน มองโกเลีย  
อุซเบกิสถานเคอรกิสถาน ทาจิกิสถาน เติรกเมนิสถาน ตุรกี ยูเครน และดินแดนทางตอนเหนือของ
รัสเซีย 
  2.2.2.2 ภูมิภาคที่ 2 (Region 2) ประกอบดวย ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและใต 
  2.2.2.3 ภูมิภาคที่ 3 (Region 3) ประกอบดวย ประเทศในทวีปเอเชีย ท่ีไมอยูในเขตภูมิภาคท่ี 
1 ทวีปออสเตรเลีย และหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก ตาม ARTICLE S5  Frequency allocations  
 การประชุมในระดับภูมิภาคและระดับโลกของสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) และกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนโดยสวนงานยอย
ของ ITU นั้น ตองการการมีสวนรวมของประเทศสมาชิกท่ัวโลกอยางเขมแข็งและตอเนื่อง การมี
สวนรวมดังกลาวไดแกการกําหนดทาทีของประเทศสมาชิกตอขอเสนอตางๆ ในท่ีประชุม และการ
เขารวมประชุมระหวางประเทศของประเทศสมาชิก 
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 นอกจากนั้นเพื่อใหการบริหารคล่ืนความถ่ีเปนไปอยางเหมาะสมและถูกตองตรงตาม
สภาพการใชคล่ืนความถ่ีของกิจการวิทยุคมนาคมตางๆ ITU จึงไดกําหนดแบงกิจการวิทยุคมนาคม 
(Radio Service) ไวท้ังหมดจํานวน 42 กิจการ ตาม ARTICLE S3 Section III –Radio service  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1  ITU ไดกําหนดแบงกิจการวิทยุคมนาคม (Radio Service) 
 

ลําดับท่ี กิจการ 

1. กิจการวิทยุคมนาคม (Radiocommunication Service) 

2. กิจการประจําท่ี (Fixed Service) 

3. กิจการประจําท่ีผานดาวเทียม (Fixed-Satellite Service) 

4. กิจการติดตอระหวางดาวเทียม (Inter-Satellite Service)  

5. กิจการปฏิบัตกิารอวกาศ (Space Operation Service) 

6. กิจการเคล่ือนท่ี (Mobile Service) 

7. กิจการเคล่ือนท่ีผานดาวเทียม (Mobile-Satellite Service) 

8. กิจการเคล่ือนท่ีทางบก (Land Mobile Service) 

9. กิจการเคล่ือนท่ีทางบกผานดาวเทียม (Land Mobile-Satellite Service) 

10. กิจการเคล่ือนท่ีทางทะเล (Maritime Mobile Service) 

11. กิจการเคล่ือนท่ีทางทะเลผานดาวเทียม (Maritime Mobile-Satellite Service) 

12. กิจการปฏิบัตกิารทาเรือ (Port Operations Service) 

13. กิจการเกี่ยวกบัการเคล่ือนท่ีของเรือ (Ship Movement Service) 

14. กิจการเคล่ือนท่ีทางการบิน (Aeronautical Mobile Service) 

15. กิจการเคล่ือนท่ีทางการบินในเสนทางบินพาณิชย (Aeronautical Mobile (R) Service)  
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ)   
 

ลําดับท่ี กิจการ 

16. กิจการเคล่ือนท่ีทางการบินนอกเสนทางบินพาณิชย (Aeronautical Mobile (OR) Service) 

17. กิจการเคล่ือนท่ีทางการบินผานดาวเทียม (Aeronautical Mobile-Satellite Service) 

18. กิจการเคล่ือนท่ีทางการบินในเสนทางบินพาณิชยผานดาวเทียม (Aeronautical Mobile-
Satellite (R) Service) 

19. กิจการเคล่ือนท่ีทางการบินนอกเสนทางบินพาณิชยผานดาวเทียม (Aeronautical 
Mobile-Satellite (OR) Service) 

20. กิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (Broadcasting Service) 

21. กิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนผานดาวเทียม (Broadcasting-Satellite 
Service) 

22. กิจการวิทยุตรวจการณและตรวจคนหา (Radiodetermination Service)  

23. กิจการวิทยุตรวจการณและตรวจคนหาผานดาวเทียม (Radiodetermination-Satellite 
Service) 

24. กิจการวิทยุนําทาง (Radionavigation Service) 

25. กิจการวิทยุนําทางผานดาวเทียม (Radionavigation-Satellite Service) 

26. กิจการวิทยุนําทางทางทะเล (Maritime Radionavigation Service) 

27. กิจการวิทยุนําทางทางทะเลผานดาวเทียม (Maritime Radionavigation-Satellite 
Service) 

28. กิจการวิทยุนําทางทางการบิน (Aeronautical Radionavigation Service)  

29. กิจการวิทยุนําทางทางการบินผานดาวเทียม (Aeronautical Radionavigation-Satellite 
Service) 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 
 

ลําดับท่ี กิจการ 

30. กิจการวิทยหุาตําแหนง (Radiolocation Service)  

31. กิจการวิทยหุาตําแหนงผานดาวเทียม (Radiolocation-Satellite Service) 

32. กิจการชวยอุตนุิยมวิทยา (Meteorological Aids Service) 

33. กิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม (Earth Exploration-Satellite Service) 

34. กิจการอุตุนยิมวิทยาผานดาวเทียม (Meteorological-Satellite Service) 

35. กิจการความถ่ีมาตรฐานและสัญญาณเวลา (Standard Frequency and Time Signal Service) 

36. กิจการความถ่ีมาตรฐานและสัญญาณเวลาผานดาวเทียม (Standard Frequency and Time 
Signal- Satellite Service) 

37. กิจการวิจัยอวกาศ (Space Research Service) 

38. กิจการวิทยุสมัครเลน (Amateur Service) 

39. กิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม (Amateur-Satellite Service) 

40. กิจการวิทยุดาราศาสตร (Radio Astronomy Service) 

41. กิจการเพ่ือความปลอดภัย (Safety Service) 

42. กิจการพิเศษ (Special Service) 

 
 2.2.3 การบริหารคล่ืนความถ่ีในระดับประเทศ ภารกิจหลักตามกระบวนการบริหารคล่ืนความถ่ี  
สามารถจําแนกไดดังนี้ 
  2.2.3.1 การกําหนดนโยบายและการวางแผนการบริหารคล่ืนความถ่ี การวางแผนการ
บริหารคล่ืนความถี่ของประเทศเปนการวางกรอบสําหรับการใชคล่ืนความถ่ี เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการใชคล่ืนความถ่ีท่ีเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง รวมท้ังเปนกรอบสําหรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการบริหารคล่ืนความถ่ีของประเทศ การวางแผนการบริหารคล่ืนความถ่ีมี
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วัตถุประสงคหลักในการสรางประโยชนจากการใชคล่ืนความถ่ีใหมากท่ีสุด โดยผานกระบวนการ
บริหารคล่ืนความถ่ีท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพที่สงเสริมการใชคล่ืนความถ่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีสําหรับ
กิจการวิทยุคมนาคม 
   การวางแผนและการดําเนินการตามแผน นโยบาย กฎ และระเบียบ ในการใชคล่ืน
ความถ่ีนั้น หนวยงานกํากับดูแลจะตองพิจารณาถึงปจจัยดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และความม่ันคง เพ่ือใหการพิจารณาจัดสรรคล่ืนความถี่สําหรับกิจการวิทยุคมนาคมแกผูขอรับการ
จัดสรรคล่ืนความถ่ีเปนไปอยางเทาเทียม มีเหตุผล ประหยัด มีประสิทธิภาพสูงสุดและปราศจากการ
รบกวนซ่ึงกันและกันในระดับรุนแรง 
   ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการวางแผนการบริหารคล่ืนความถ่ี มีดังนี้ 
 ปจจัยดานนโยบาย ไดแก ขอกําหนดทางการกํากับดูแล การกําหนดยานความถ่ีวิทยุ
สากลของ ITU กระบวนการกําหนดความถ่ีวิทยุแหงชาติ กระบวนการบริหารคล่ืนความถ่ีของ
ประเทศเพื่อนบาน นโยบายดานการมาตรฐาน โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ประเด็นทางดาน
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ความตองการของผูใชงาน และความมั่นคงและความปลอดภัยของ
ประชาชน 
 ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ โครงสรางอัตราคาธรรมเนียมการ
ใหบริการ ความตองการทางการตลาดและประเด็นดานการตลาด คาใชจายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
และอุปกรณ กระบวนการและหลักปฏิบัติของผูใหบริการ และผลกระทบทางเศรษฐกิจของบริการ
และเทคโนโลยีใหมๆ 
 ปจจัยทางสังคมและส่ิงแวดลอม ไดแก การเปล่ียนแปลงความตองการซ่ึงเปนผลจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม การเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางาน การ
ยอมรับของประชาชนในการใชเทคโนโลยีใหม มลภาวะจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟาและการรบกวน
จากคล่ืนความถ่ี รวมท้ังภูมิทัศนท่ีไมเหมาะสมซ่ึงเกิดจากระบบสายอากาศท่ีมีขนาดใหญและมีอยูเปน
จํานวนมาก 
 ปจจัยทางเทคโนโลยี  ไดแก การหลอมรวมของเทคโนโลยี (Technology Convergence)  
การพัฒนาอุปกรณโทรคมนาคมสําหรับเทคโนโลยีหลอมรวม 
 ผลท่ีสําคัญของการวางแผนและการจัดทํานโยบาย ไดแก การกําหนดยานความถ่ีวิทยุ
สําหรับกิจการวิทยุคมนาคมตางๆ การกําหนดมาตรฐานดานวิทยุคมนาคม หลักเกณฑการใชความถ่ี
วิทยุรวมกัน และการวางแผนความถ่ีวิทยุ 
  2.2.3.2 การกําหนดความถ่ีวิทยุ และการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุ การจัดทําตารางกําหนด
ความถ่ีวิทยุแหงชาติ (National Table of Frequency Allocation) จะตองอาศัยความรูความเขาใจใน
การจัดสรรคล่ืนความถ่ีของประเทศในปจจุบัน รวมทั้งแผนการใชความถ่ีวิทยุ ในอนาคต นอกจาก 
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นั้นการจัดทําตารางกําหนดความถ่ีวิทยุแหงชาติ จะตองสอดคลองตามตารางกําหนดยานความถ่ีวิทยุ
ของขอบังคับวิทยุและขอเสนอแนะของ ITU อยางไรก็ตามการกําหนดความถ่ีวิทยุของแตละ
ประเทศ อาจเปล่ียนแปลงไปจากตารางกําหนดความถ่ีวิทยุของ ITU ไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงถือวาเปน
สิทธิของแตละประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ แตท้ังนี้จะตองไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอประเทศขางเคียงหรือการส่ือสารระหวางประเทศ 
 การจัดทําแผนความถ่ีวิทยุสําหรับการใชงานของกิจกรรมตางๆ ในอนาคต จําเปนตอง
อาศัยขอมูลการใชคล่ืนความถ่ีท่ีมีอยูเดิมในปจจุบันของประเทศ และควรคํานึงถึงการพัฒนาดาน
วิทยุคมนาคม และความตองการดานวิทยุคมนาคมของประเทศโดยเนนท่ีการลดปญหาการรบกวน
ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศเพ่ือนบาน เพื่อใหแผนการใชคล่ืนความถ่ีในแตละยาน
ความถ่ีวิทยุเหมาะสม มีความถ่ีวิทยุเพียงพอตอการใชงาน และไมเกิดปญหาการรบกวนระหวางกัน 
  2.2.3.3 การจัดสรรความถ่ีวิทยุ การออกใบอนุญาตใหใชความถ่ีวิทยุและใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคม การจัดสรรความถ่ีวิทยุ หมายถึง การที่หนวยงานกํากับดูแลอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมของกิจการวิทยุคมนาคมใดๆ ใชความถ่ีวิทยุตามแผนความถ่ีวิทยุท่ีจัดทําข้ึนและเปนไปตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว 
 การจัดสรรความถ่ีวิทยุเปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารคล่ืนความถ่ี โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญ คือ การกําหนดลักษณะทางเทคนิค และการทํางานของสถานีวิทยุคมนาคม โดย
คํานึงถึงการสงวนรักษาคล่ืนความถี่ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด เพ่ือประโยชนของประเทศ
และของประชาชน นอกจากนั้นการออกใบอนุญาตใหใชความถ่ีวิทยุยังเปนการรวบรวมขอมูลการ
ใชความถ่ีวิทยุ ซ่ึงจะชวยใหการจัดสรรความถ่ีวิทยุมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น ภารกิจการจัดสรรความถ่ีวิทยุประกอบกับภารกิจการออกใบอนุญาตการใช
ความถ่ีวิทยุ และใบอนุญาตวิทยุคมนาคมจึงเปนการควบคุมการใชความถ่ีวิทยุและการต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม และถือเปนการกํากับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมโดยใชนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบและ
กระบวนการที่เหมาะสม 
  2.2.3.4 การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคและการอนุญาตใหใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม
หนวยงานกํากับดูแลมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลใหมีการใชงานเคร่ืองวิทยุคมนาคมท่ีมี
คุณภาพเหมาะสมสําหรับกิจการวิทยุคมนาคมนั้นๆ และไดมาตรฐานสอดคลองกับกฎขอบังคับท่ี
เกี่ยวของ รวมท้ังขอบังคับวิทยุของ ITU เพื่อหลีกเล่ียงปญหาการรบกวนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเคร่ืองมือ
ท่ีใชในการกํากับดูแลท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก ขอกําหนดหรือมาตรฐานทางเทคนิค และการ
ทดสอบและรับรองตัวอยางเคร่ืองวิทยุคมนาคม ขอกําหนดหรือมาตรฐานทางเทคนิคถือเปนเกณฑ
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กําหนดสําหรับการใชงานเคร่ืองวิทยุคมนาคมรวมกัน เพื่อจํากัดผลกระทบท่ีเกิดจากการใชงานของ
เคร่ืองวิทยุคมนาคม 
  2.2.3.5 การตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุ การตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุ (Spectrum 
Monitoring) เปรียบเสมือนเปนหู เปนตาใหกับกระบวนการบริหารคล่ืนความถ่ี  (Spectrum 
Management) ซ่ึงเปนการกํากับดูแลคล่ืนความถ่ีใหสามารถนํามาใชประโยชนไดสูงสุดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการตรวจสอบการรบกวนความถ่ีวิทยุท่ีเกิดข้ึนกับขายส่ือสารวิทยุคมนาคม
ตางๆ ท้ังในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมอ่ืนๆ รวมท้ังสนับสนุน
กระบวนการบริหารคล่ืนความถ่ี ท้ังดานการจัดสรรความถ่ีวิทยุและการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุดวย
ขอมูลผลการตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุ การใชความกวางแถบความถ่ี ขอมูลผลการตรวจพิสูจน
ยืนยันลักษณะทางเทคนิคของการแพรคล่ืนวิทยุ และลักษณะการใชงานของสัญญาณคล่ืนวิทยุ
เปรียบเทียบตามฐานขอมูลความถี่วิทยุท่ีอนุญาต รวมท้ังสนับสนุนกระบวนการบังคับใชกฎหมาย
ดวยขอมูลผลการตรวจพิสูจนทราบและตรวจคนหาสถานีวิทยุท่ีผิดกฎหมาย 
  2.2.3.6 การบังคับใชกฎหมาย แนวทางหน่ึงของการบริหารคล่ืนความถ่ีท่ีมีประสิทธิผล
ข้ึนอยูกับความสามารถในการกํากับดูแลการใชคล่ืนความถ่ีผานการบังคับใชกฎหมายโดยเฉพาะ
กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม กฎระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ภารกิจการบังคับการใหเปนไป
ตามกฎหมาย มีการดําเนินการท่ีสําคัญ ไดแก การตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุ (Spectrum Monitoring) 
รวมท้ังภารกิจสารวัตรวิทยุคมนาคม (Radio Inspection) เพื่อนําขอมูล ท่ีไดรับมาบังคับการใหเปน 
ไปตามกฎหมาย (Spectrum Enforcement)  
 2.2.4 วิธีการจัดสรรคล่ืนความถ่ี    
   การจัดสรรคล่ืนความถ่ีมีทางเลือกหลักอยู 11 วิธี ดังตอไปนี้ 
  2.2.4.1 วิธีมากอนไดกอน (First-Come First-Served: FCFS) วิธี “มากอนไดกอน”    
เหมาะสําหรับการจัดสรรยานความถ่ีวิทยุใหมใหกับผูขอท่ีพรอมท่ีสุด โดยท่ัวไปไมมีคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต จะมีเพียงคาใชจายเพ่ือการดําเนินการคําขอเทานั้น ท้ังนี้หนวยงานกํากับดูแลจะกําหนด
มาตรฐาน หรือคุณสมบัติข้ันตํ่าไวและผูขอรายแรกท่ีมีคุณสมบัติผานเกณฑ จะไดรับการจัดสรร
คล่ืนความถ่ี ท้ังนี้ จําเปนตองมีการกําหนดปริมาณสูงสุดท่ีสามารถขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี
หรือวางแนวทางควบคุมอ่ืนๆ เพื่อปองกันการขอรับการจัดสรรเกินความจําเปน และเพื่อเปนการ
จัดสรรทรัพยากรคล่ืนความถ่ีใหเปนไปอยางเทาเทียมและท่ัวถึง 
   วิธี “มากอน ไดกอน” เปนวิธีท่ีงาย และสามารถวางแผนไดในกรณีท่ีมีผูขอรับการ
จัดสรรเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามไมอาจประกันไดวาผูท่ีไดรับการจัดสรร จะนําคล่ืนความถ่ีไป
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ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และหากผูขอรับการจัดสรรนําคล่ืนความถ่ีไปใชลาชา ทําใหเทคโนโลยีท่ี
จะนํามาใชลาสมัย อาจสงผลใหการใชคล่ืนความถ่ีขาดประสิทธิภาพ 
  2.2.4.2 การคัดเลือกเปรียบเทียบ (Comparative Selection) การคัดเลือกเปรียบเทียบ 
เหมาะสําหรับการจัดสรรยานความถ่ีวิทยุใหม เนื่องจากคาดการณวาคล่ืนความถ่ีท่ีมีอยูเดิมจะไม
เพียงพอ ตอความตองการ ซ่ึงมีวิธีดําเนินการ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 การแสดงความสนใจ  (Expression of Interest) โดยผูขอรับการจัดสรรจะแสดง 
คุณสมบัติพื้นฐานของตน 
  การคัดเลือก (Selection) คือ ผูขอรับการจัดสรรสงรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามดวย
กระบวนการคัดเลือก 
  การออกใบอนุญาต (Licensing) 
 การคัดเลือกเปรียบเทียบจะชวยใหหนวยงานกํากับดูแลไดรับขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
มากข้ึน และเปนวิธีท่ีแสดงถึงความยุติธรรมไดในระดับหนึ่ง แตตองใชเวลาดําเนินการและการ
วางแผนมากข้ึน 
  2.2.4.3 การเปรียบเทียบไตสวน (Comparative Hearing) การเปรียบเทียบไตสวนคลาย
กับการคัดเลือกเปรียบเทียบ การคัดเลือกเปรียบเทียบหนวยงานกํากับดูแลตัดสินใจเองโดยท่ีผูขอรับ
การจัดสรรไมเห็นคําขอของผูขอรับการจัดสรรรายอ่ืนๆ แตการเปรียบเทียบไตสวน ผูขอรับการ
จัดสรร เห็นคําขอของผูขอรับการจัดสรรรายอ่ืนๆ และสามารถวิจารณหรือใหขอคิดเห็นตอคําขอ
ของรายอ่ืนไดดวย 
 กระบวนการของการเปรียบเทียบไตสวนจะเปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยาง
นอยหนึ่งคร้ัง  เพื่อใหผูขอรับการจัดสรรนําเสนอคําขอของตน และสามารถรองเรียนหรือโตแยงได
บางคร้ังการรับฟงความคิดเห็นอาจเปดโอกาสใหกับสาธารณะ ซ่ึงสาธารณะสามารถเขาไปมีสวน
รวมในการโตแยง และยื่นขอมูลประกอบได 
 การเปรียบเทียบไตสวนเปนกระบวนการท่ียุติธรรมและเปนประชาธิปไตย แตมี
คาใชจายสูง 
  2.2.4.4 การประสานงานคล่ืนความถ่ี (Frequency Coordination) การประสานงานคล่ืน
ความถ่ี เปนวิธีท่ีทําใหผูไดรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีมีสิทธิใชความถ่ีโดยปราศจากการรบกวน
ระดับรุนแรง (harmful interference) โดยกําหนดใหผูขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีรายใหม ตอง
ตรวจสอบกอนวาระบบท่ีจะทําการติดต้ังจะกอใหเกิดการรบกวนตอการใชงานคล่ืนความถ่ีของ 
ผูไดรับการจัดสรรท่ีมีอยูเดิมหรือไม ท้ังนี้ ผูขอรับการจัดสรรรายใหมตองประสานงานและตอรอง
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กับผูท่ีไดรับการจัดสรรรายเดิม และบางครั้งอาจตองมีคาใชจายเพ่ือเปล่ียนแปลงสถานีเดิมใหแก 
ผูไดรับการจัดสรรรายเดิมดวย ดังน้ัน วิธีนี้จึงเหมาะกับกรณีท่ีมีผูขอรับการจัดสรรจํานวนไมมาก 
  2.2.4.5 การจัดสรรคล่ืนความถ่ี (Frequency Assignment) การจัดสรรคล่ืนความถ่ี คือ 
การแบงยานความถ่ีวิทยุออกเปนยานยอยๆ และจัดสรรยานยอยเหลานั้นใหกับผูขอรับการจัดสรร 
หนวยงานกํากับดูแลใหอิสระตอผูไดรับการจัดสรรในการเลือกใชอุปกรณและกระตุนใหใช
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ วิธีนี้เหมาะสําหรับกรณีท่ีมีผูขอรับการจัดสรรจํานวนมากกวาใน
วิธีการประสานงานคล่ืนความถ่ี 
  2.2.4.6 การประมูล (Auctions) การประมูลเปนวิธีท่ีสรางรายไดใหกับหนวยงานกํากับ
ดูแล และชวยลดคาใชจายในการจัดสรรคล่ืนความถ่ี  เนื่องจากเปนวิธีท่ีไมมีคาใชจายมาก ซ่ึงจะทํา
ใหไดผูประมูลท่ีเห็นคาของการใชคล่ืนความถ่ีมากท่ีสุด ซ่ึงหนวยงานกํากับดูแลสามารถออก
กฎระเบียบเพื่อใหการใชคล่ืนความถ่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รายไดท่ีไดจากการประมูลจะ
ครอบคลุมคาใชจายทั้งหมดท้ังในเร่ืองของการออกใบอนุญาต และคาใชจายอ่ืนๆในการจัดการ
ประมูล และยังสามารถนํารายไดสวนนี้ ไปพัฒนาเทคโนโลยีท่ีลํ้าหนาตอไป 
 การประมูลจะสะทอนใหเห็นถึงความสามารถทางการเงินของผูประมูล แตมิไดสะทอน
ใหเห็นถึงคุณคาของคล่ืนความถ่ีท่ีใชตอสาธารณชน หรือความพึงพอใจของผูบริโภค ผูชนะการ
ประมูลจะตองจายเงินท่ีสูงมาก ทําใหเกิดภาระหนี้ท่ีสูงต้ังแตเร่ิมตนและทําใหไมสามารถดําเนินการ
ตามท่ีวางแผนเอาไวได นอกจากนี้การประมูลยังเปนการกีดกันผูประกอบการรายเล็กและ
ผูประกอบการรายใหมในทางออมดวย 
 การประมูลสามารถแบงออกไดเปน 4 แบบ ดังนี้ 
 แบบอังกฤษ เร่ิมตนการประมูลท่ีราคาตํ่าและคอยๆ เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนไมมีคูแขง 
 แบบฮอลแลนด เ ร่ิมตนการประมูลท่ีราคาสูงและคอยๆ ลดลงจนผูประมูลยินดี 
ท่ีจะจาย 
 แบบเปดซอง ผูเขารวมการประมูลจะเขียนราคาประมูลท่ีตัวเองยินดีท่ีจะจายลงในซอง
ปดผนึกและสงมอบใหคณะกรรมการดําเนินการเปดซองพรอมกัน ผูชนะการประมูลเปนผูท่ีให
ราคาสูงสุด 
 แบบเปดซอง-จายรอง (Second price sealed-bid) วิธีนี้จะเหมือนกับการประมูล 
 แบบเปดซอง ซ่ึงผูชนะคือผูท่ีใหราคาสูงสุด แตจะจายเงินเทากับราคาประมูลของผูท่ีได
ท่ีสอง 
 การประมูลท้ัง 4 แบบสามารถแกไขหรือรวมกันได เพื่อใหเกิดการประมูลท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ 
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 2.2.4.7 การเลือกแบบสุม (Lottery) การเลือกแบบสุมเหมาะสําหรับกรณีท่ีการคัดเลือกท่ี
ศักยภาพทางเทคนิคของผูขอรับการจัดสรรไมสําคัญ โดยผูขอรับการจัดสรรมีโอกาสเทาๆ กัน 
ข้ันตอนการเลือกแบบสุมมีดังนี้ 
 ประกาศยานความถี่ท่ีจะจัดสรรและจํานวนผูมีสิทธิไดรับการจัดสรร 
 ประเมินคุณสมบัติเบ้ืองตนของผูขอรับการจัดสรร 
 เลือกแบบสุมโดยการจับฉลากหรือวิธีอ่ืนจากผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน 
 2.2.4.8  การแบงขายคล่ืนความถ่ี (Secondary Markets) ผูไดรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี
บางรายอาจตองการแบงขายคล่ืนความถ่ีเพื่อกระจายความเส่ียง ดังนั้น หนวยงานกํากับดูแล
จําเปนตองกําหนดเง่ือนไขเพื่อใหการใชคล่ืนความถ่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการผูกขาด
ตลาด นอกจากนี้หนวยงานกํากับดูแลตองตรวจสอบสภาวะตลาด และปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคา
คล่ืนความถ่ี เพื่อปองกันการเก็งกําไร 
 2.2.4.9  การโอนสิทธิการใชคล่ืนความถ่ี (Secondary Rights) บุคคลท่ีสามสามารถเชาใช
คล่ืนความถี่ท่ีไมไดมีการใชงาน หรือยังไมมีความพรอมทางดานเทคโนโลยีจากหนวยงานกํากับ
ดูแล หรือผูไดรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี 
 2.2.4.10 การจองคล่ืนความถ่ี (Frequency Reservation) การจองคล่ืนความถ่ีเปนวิธีท่ี
หนวยงานกํากับดูแลออกใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีแกผูประกอบการ แตอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี
เพียงสวนหนึ่ง และถากิจการไปไดดีจะอนุญาตใหใชเพิ่มเติมได หากกิจการไมดีก็ไมจัดสรรในสวน
ท่ีจองไวให 
 วิธีนี้จะใหความแนใจแกผูประกอบการวา จะมีคล่ืนความถ่ีใชเม่ือตองการใชเพิ่มเติม และ
ทําใหงายตอหนวยงานกํากับดูแลในการกําหนดยานความถ่ีและโอนความรับผิดชอบใหกับ
ผูประกอบการในการจดัการ 
 2.2.4.11 การจัดสรรพื้นท่ี (Zoning) หนวยงานกํากับดูแลจะทําหนาท่ีกําหนดยานความถ่ี 
โดยปลอยใหการจัดสรรความถี่เปนไปตามกลไกตลาด จากน้ันคาธรรมเนียมความถ่ีวิทยุจะข้ึนอยู
กับยานความถ่ีท่ีใชงาน  เปรียบเสมือนราคาท่ีดินท่ีข้ึนอยูกับท่ีตั้ง  
 2.2.5 หลักการท่ัวไปในการหามูลคาประเมินของคล่ืนความถ่ีวิทยุ 
  นิยามคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ี 
  “คล่ืนความถ่ี” หมายความวา คล่ืนวิทยุหรือคล่ืนแฮรตเซียนซ่ึงเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
ท่ีมีความถ่ีต่ํากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาท่ีถูกแพรกระจายในท่ีวางโดยปราศจากส่ือนํา ท่ี
ประดิษฐข้ึน 
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  “โทรคมนาคม” หมายความวา การสง การแพร หรือการรับเครื่องหมายสัญญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลขภาพ เสียง รหัส หรือการอ่ืนใดซ่ึงสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบสาย 
ระบบคล่ืนความถ่ีวิทยุ ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟาอ่ืน หรือระบบอ่ืน 
  “คาธรรมเนียม” หมายความวา คาตอบแทนการใชคล่ืนความถ่ี คาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการ รวมทั้งคาธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติหรือตามท่ีคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ
คณะกรรมการรวม แลวแตกรณีกําหนด 
  “แผนความถ่ีวิทยุ” หมายความวา การกําหนดชองความถ่ีวิทยุสาหรับกิจการวิทยุ  
กระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศนหรือกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือใชงานภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด 
  “จัดสรรความถ่ีวิทยุ” หมายความวา การอนุญาตใหสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ
โทรทัศนหรือสถานีวิทยุคมนาคมใชความถ่ีวิทยุหรือชองความถ่ีวิทยุตามตารางกําหนดความถ่ีวิทยุ 
หรือแผนความถี่วิทยุเพ่ือใชงานภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดความจํากัดของคลื่นความถี่ หมายถึงการท่ี
ปริมาณการใชค ล่ืนความถ่ีถูกจํากัดตามชวงเวลา  (time) สถานท่ี  (location) และกําลังสง 
(transmission power) โดยความจํากัดของคล่ืนความถ่ีสงผลใหการใชคล่ืนความถ่ีโดยไมมีการควบคุม
จะทําใหเกิดการรบกวนกันจนทําใหไมสามารถติดตอส่ือสารกันได 
 2.2.6 การประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีเชิงคุณภาพ การประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีเชิงคุณภาพ เปน
เสมือนการกาหนดกรอบความคิดในการประเมินความเปนไปไดของปจจัยตางๆ ท่ีจะมีผลตอการ
มูลคาคล่ืนความถ่ี โดยแนวคิดในการประเมินมูลคาดวยวิธีดังกลาวสามารถแบงได ดังนี้ 
 2.2.6.1 การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในการใชคล่ืนความถ่ีท่ีไดรับจากใบอนุญาตในกลุม
บริการหนึ่งๆ เปนการวิเคราะหผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการคล่ืนความถ่ีในมิติตางๆ 
ซ่ึงการบริหารจัดการหรือจัดสรรคล่ืนความถี่ในแตละกรณีจะสงผลกระทบตอมูลคาคล่ืนความถ่ีท่ี
แตกตางกันออกไป การวิเคราะหในแตละมิติ ประกอบดวย 
  การจัดสรรคล่ืนความถ่ี โดยมีขอกาหนดในเร่ืองของความสอดคลองกันในบริการ(Service 
Harmonization) หรือความเปนกลางในบริการ (Service Neutrality) 
  เทคโนโลยีท่ีอนุญาตใหมีการใชงาน โดยมีการกาหนดเกณฑมาตรฐาน (Standard) หรือ
ความเปนกลาง (Neutrality) 
  นิยามของสิทธิในการใชคล่ืนความถ่ี โดยกําหนดรูปแบบเปนสิทธิเด็ดขาดเฉพาะตัว 
(Exclusive) สิทธิแบบมีขอผอนผัน (Eased) หรือสิทธิแบบอนุญาตใหมีการใชรวมกัน (Collective) 
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  การอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี โดยอนุญาตใหมีการประมูลและใหมีการคาคล่ืนความถ่ี
(Auction/Trading) อนุญาตจากการบริหารจากสวนกลาง (Administrative) หรืออนุญาตแบบผสม 
(Hybrid) 
 2.2.6.2 การประเมินลักษณะใบอนญุาต และการกําหนดขอบเขต/เงื่อนไขของใบอนุญาต 
(Force of License5) เปนการวิเคราะหปจจัยท่ีเกิดจากลักษณะใบอนุญาต และการกําหนดขอบเขต/
เง่ือนไขของใบอนุญาต โดยมีการพิจารณาปจจัยตาง  ๆท่ีมีผลตอการประกอบการของผูไดรับใบอนุญาต  
อันจะเปนตัวแปรสําคัญสําหรับการประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ี ซ่ึงความเส่ียงของปจจัยดังกลาวท่ีมี
ผลตอการประกอบการของผูไดรับใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี พอสังเขปมีดังน้ี 
  สถานะทางกฎหมายของใบอนุญาต (Legal status of the license) 
  ขอบเขตของสิทธิการใชงานคล่ืนความถ่ี (Extent of the Usage Right) 
  จํานวนผูไดรับใบอนุญาตในปจจุบัน และศักยภาพในการออกใบอนุญาตใหมในแตละ
ชวงเวลา (Number of Licenses and Potential New Licenses Over Time) 
  ความมีเสถียรภาพของกรอบการกํา กับดูแล (Stability of Regulatory Framework) 
  ความเปนไปไดทางการคา การถายโอนซ่ึงสิทธิในใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี รวมท้ัง
บทลงโทษ (Transferability/ Tradability/ Sanctions) 
  เง่ือนไขในการจายคาธรรมเนียมตางๆ (Fee Payment Conditions) 
 2.2.7 การประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีเชิงปริมาณ การประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีเชิงปริมาณ เปน
การนาแนวคิดทางคณิตศาสตรและสถิติมาปรับประยุกตใชกับการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร โดย
ผานกระบวนการรวบรวมขอมูลและพิจารณาเง่ือนไขตางๆ ท่ีเกี่ยวของนํามาประเมินข้ึนเปนตัวเลข
สําหรับมูลคาคล่ืนความถ่ี ซ่ึงสามารถทําไดหลายแนวทางดังตอไปนี้ 
  2.2.7.1 มูลคาคล่ืนความถี่ท่ีกําหนดโดยตลาด เปนการจัดสรรคล่ืนความถ่ีท่ีอาศัยกลไก
ทางตลาด(Market-Based Approach) เขามาชวยในการจัดสรรคล่ืนความถี่ท่ีมีมูลคาสูงเพ่ือใหการ
จัดสรรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเหตุผลท่ีวาคล่ืนความถ่ีนั้นเปนทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจา กัดและมีลักษณะพิเศษ ดังนั้น การจัดสรรคล่ืนความถ่ีจึงตองจัดสรรใหแกผู
ท่ีสามารถใชคล่ืนความถ่ีนั้นเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ การประมูล 
  2.2.7.2 มูลคาคล่ืนความถ่ีท่ีกําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแล 
   ในกรณีท่ีมีการประมูลเกิดข้ึนแลว อาจใชราคาที่เรียกวา ราคาอางอิง (Inferred price 
Shadow pricing mechanisms) ในประเภทบริการเดียวกัน หรือเทียบเคียงกับบริการที่มีลักษณะทดแทนกัน
ได เชน ในกรณีของการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี จะพบวาตัวเคร่ืองโทรศัพท (Handset) จะมีคุณสมบัติ 
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ท่ีเปนมาตรฐานสากลโดยสามารถใชไดหลายระบบ ดังนั้น หากมีคล่ืนความถ่ีในยานใดท่ีมีราคา
ตลาดก็สามารถนามาใชพิจารณาเปนราคาอางอิง 
   การประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีจากรายได (Income Approach) หรือท่ีเรียกวา Business 
Value เปนการพิจารณามูลคาคล่ืนความถ่ีในมุมมองของธุรกิจ โดยพิจารณาจากศักยภาพในการสราง
ผลตอบแทนหรือสรางรายไดจากการไดรับสิทธิเขาใชงานทรัพยากรคล่ืนความถ่ีตลอดอายุการ
ไดรับใบอนุญาตวาจะสามารถนาคล่ืนความถ่ีไปใชใหเกิดประโยชนไดเทาใด ซ่ึงถามองในดานกา ไรจะ
มีตัวแปรหลัก  ๆ อยู 3 ตัวไดแกตัวแปรฝงรายได ตัวแปรฝงตนทุนและตัวแปรการปรับลดมูลคาตาม
ความเส่ียง 
   การประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีจากมูลคาทางเศรษฐกิจ (Economic wide Approach6) เปนการ
ประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีของการนําคล่ืนความถ่ียานหน่ึงๆ ไปประกอบกิจการ หรือใหบริการ และ
กิจการหรือบริการดังกลาวมีสวนในการเสริมสรางหรือกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถ
พิจารณาไดจากปจจัยตางๆ ท่ีสะทอนถึงเศรษฐกิจของประเทศ มีการผสมผสานขอมูลพื้นฐานท่ีมี
ความเกี่ยวของกับกิจการและบริการนั้นๆ อันเปนปจจัยในการพิจารณาการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
ซ่ึงอาจแบงไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับ Macro (ระดับประเทศ) ระดับ Micro (ระดับผูบริโภค-
ครัวเรือนและบริษัท) และระดับ Meso (ระดับอุตสาหกรรม) ท้ังนี้ คล่ืนความถ่ีในยานหน่ึงๆ อาจนา 
ไปประกอบกิจการหรือใหบริการไดหลายประเภท 
   การประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีจากวิธีการทางเศรษฐมิติ (Econometric Approach) เศรษฐมิติ 
เปนแขนงหนึ่งของเศรษฐศาสตรท่ีเนนเร่ืองการวัดความสัมพันธของตัวแปรท่ีเกี่ยวของตามท่ี
ปรากฏตามสภาพความเปนจริงโดยอาศัยคณิตศาสตร และวิธีทางสถิติเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห 
การวิเคราะหดังกลาวทาใหเราทราบทิศทางความสัมพันธของตัวแปรของเร่ืองท่ีตองการศึกษา และ
ยังสามารถบอกถึงคาท่ีแนนอนได วัตถุประสงคท่ีสําคัญของเศรษฐมิติ ไดแก การวัดคา
ความสัมพันธในเชิงตัวเลขของตัวแปรทางเศรษฐกิจ การทดสอบความสมเหตุสมผลของทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร รวมท้ังการนาผลการวิเคราะหไปประเมิน และพยากรณเกี่ยวกับมาตรการทาง
เศรษฐศาสตรและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร 
   การประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีดวยวิธีการเปรียบเทียบกับตางประเทศ (International 
Benchmark) เปนการประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีโดยการรวบรวมขอมูลราคาของคล่ืนความถ่ีท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกัน ไมวาจะเปนทางดานคุณสมบัติเฉพาะของคล่ืนความถ่ีนั้นๆ หรือการนําคล่ืน
ความถี่ไปใชงานหรือใหบริการ ซ่ึงจะเปนในลักษณะการนาขอมูลในอดีตของตางประเทศเปนตัว
เปรียบเทียบอางอิง และนามาปรับใหเหมาะสมเพื่อใชในประเทศไทย 
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   การประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีดวยวิธีการตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost7) เปน
การประเมินมูลคาผลตอบแทนจากการนํา คล่ืนความถ่ียานหนึ่งๆ ไปใชประกอบกิจการหรือ
ใหบริการท่ีสูญเสียโอกาสไปในการเลือกใชคล่ืนความถ่ีดังกลาวในการประกอบกิจการหรือ
ใหบริการประเภทอ่ืน ท้ังนี้ ตนทุนคาเสียโอกาสเปนตัวบงบอกถึงการเลือกการประกอบกิจการหรือ
การใหบริการที่เปนท่ีตองการ หรือสามารถกระทํา ข้ึนไดจากการใชคล่ืนความถ่ียานนั้นๆ แตไม
สามารถเลือกกระทํา พรอมกันไดและเปนแนวคิดท่ีสําคัญในการท่ีจะใหมีการใชคล่ืนความถ่ีอันเปน
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตนทุนดังกลาวจะคิดเทียบเฉพาะมูลคาท่ีให
ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดในบรรดาทางเลือกอ่ืนท่ีเสียโอกาสไปเทานั้น และหากคลื่นความถ่ียานหน่ึงๆ 
นั้นไมอาจนําไปใชในทางเลือกอ่ืนไดเลย ตนทุนคาเสียโอกาสของคล่ืนความถ่ียานน้ันยอมมีคาเปน
ศูนย อยางไรก็ตามการคํานวณหาตนทุนคาเสียโอกาสนั้นสวนใหญทําไดยาก เพราะเปนการคํานวณ
จากการคาดคะเนเหตุการณท่ีไมไดเกิดข้ึนจริง 
   ท่ีผานมาในประเทศไทยเองยังไมเคยใชหลักการในการหามูลคาประเมินของคล่ืน
ความถ่ีวิทยุ แตมีเปาหมายหลักของการบริหารคล่ืนความถี่ คือ ประสิทธิภาพในการบริหารคล่ืน
ความถ่ี โดยหนวยงานกํากับดูแลจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ 2 ประเภท ไดแก 
   ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (Technical Efficiency) มีขอบเขตการพิจารณาถึงความ
ตองการใหผูใชงานใชคล่ืนความถ่ีตางๆ อยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวนซ่ึงกัน
และกันอยางรุนแรง รวมถึงความจําเปนในการดําเนินการกับปญหา เชน การใชงานอุปกรณท่ี
บกพรองหรือไมไดมาตรฐาน การใชคลื่นความถี่โดยไมไดรับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย การ
รบกวนคลื่นความถี่กับประเทศเพ่ือนบาน การใชกําลังสงในระดับท่ีไมเหมาะสม และปญหาอ่ืนๆ 
ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหลานี้อาจสงผลกระทบ ตอประสิทธิภาพการสงและการรับสัญญาณ 
   ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Efficiency) มีขอบเขตการกํากับดูแลท่ีกวาง
กวาประสิทธิภาพเชิงเทคนิค โดยคํานึงถึง 
   ประสิทธิภาพในการกําหนดคล่ืนความถ่ี (Allocation Efficiency) คือ การพิจารณาถึง
คุณคาในการนําคล่ืนความถ่ีไปใชอยางเหมาะสม โดยการคิดคาธรรมเนียมการใชคล่ืนความถ่ีซ่ึง
ตองสะทอนถึงตนทุนของการใชคล่ืนความถ่ีในภาพรวม 
   ประสิทธิภาพในการแบงสรรคล่ืนความถ่ี คือ การจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการใชคล่ืนความถ่ี 
   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคล่ืนความถ่ี คือ กระบวนการจัดสรรคล่ืนความถ่ีโดย
คํานึงถึงความรวดเร็วและตนทุนในการดําเนินการท่ีเกิดข้ึน 
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2.3 กฎหมาย ประกาศ  คําส่ัง และผลงานท่ีเก่ียวของ   
 2.3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 40  คล่ืนความถ่ีท่ีใชในการ
สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน
สาธารณะ ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึง และกํากับดูแล
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ
ระดับทองถ่ิน ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอ่ืน 
รวมท้ังการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม   
 2.3.2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  มาตรา 47  คล่ืนความถ่ีท่ีใชในการสง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เปนทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน
สาธารณะ ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระองคกรหน่ึงทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึง และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ  การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ
ระดับทองถ่ิน ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอ่ืน และการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมท้ังตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการส่ือมวลชน
สาธารณะ การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการควบรวม 
การครองสิทธิขามส่ือ หรือการครอบงํา ระหวางส่ือมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงจะมีผล
เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของ
ประชาชน  
  2.3.3 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543   
 2.3.4 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  
 2.3.5 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติม  
 2.3.6 ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการขอรับจัดสรร
คล่ืนความถ่ี  
 2.3.7 ประกาศ  กทช .  เร่ือง การโอนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและการใหผู อ่ืนใชคล่ืนความถ่ี 
ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2550 หมวด 5 การกําหนดและจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม สวนท่ี 1 
คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม ขอ 47 48 49 50 51 63 66 67 และ 68   
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 2.3.8 คําส่ังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง การแตงต้ังคณะกรรมการกําหนด
และจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม (ภาคผนวก ง.) 
 2.3.9 คําส่ังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง การแตงต้ังคณะอนุกรรมการศึกษา
และจัดทําขอมูล เพื่อประเมินสถานการณใชคล่ืนความถ่ีวิทยุ (ภาคผนวก จ.) 

 DPU



บทที่ 3 
ระเบียบและวิธีวิจัย 

 
 การดําเนินการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางสําหรับการเรียกคืน
คล่ืนความถ่ีท่ีใชไมคุมคาและไมประหยัด เพื่อนํากลับมาจัดสรรใหม ใหมีความเหมาะสม และ
สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม ท้ังในเชิงพาณิชย และความถ่ีวิทยุในรูปแบบท่ีไมแสวงหากําไร โดย
ปฏิบัติใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิกอยู เพื่อเปนแนวทางใน
การแกไขปรับปรุงการใชความถี่ใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) และเพ่ือใหการบริหารคล่ืนความถ่ีวิทยุ
เปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวนซ่ึงกันและกัน และเพียงพอตอความ
ตองการ ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดที่จะนําเสนอ ดังนี้ 
 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยไดจากการใหความเห็นของบุคลในการประเมิน
สถานะการใชคล่ืนความถ่ีวิทยุ ในรูปแบของคณะกรรมการรวมถึงการประสานงานกับหนวยงาน
ตางๆท่ีใชความถ่ีวิทยุในยานนี้ การเฝาฟงการใชความถ่ี  เปนแนวทางในการศึกษาในคร้ังนี้ 
 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)โดยไดรวบรวมขอมูลหลักการบริหารความถ่ีวิทยุใน
ระดับสากล ในตางประเทศ (Spectrum Refarming Committee) และคนควารายงานทางวิชาการ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ใชสถานะการใชความถ่ีในชวงปจจุบัน และตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีวิทยุ ตาม
คําแนะนําของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) และเปนการศึกษาและประเมิน
สถานะการใชคล่ืนความถ่ีวิทยุในยานความถ่ีวิทยุ 1885 MHz – 3000 MHz เทานั้น และไมรวม
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การศึกษานี้ใชขอมูลปจจุบัน รวมถึงรายงานของ
คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม  ฐานขอมูลของสํานักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ  
สํานักงาน กสทช. เปนแนวทางในการศึกษาในคร้ังนี้  
 การวิเคราะหขอมูลและการประเมินสถานการณใชคล่ืนความถี่วิทยุ ซ่ึงขณะนี้ถือเปน
เร่ืองหน่ึงท่ีสําคัญมากในขบวนการบริหารคล่ืนความถ่ีวิทยุ โดยขอมูลท่ีไดจะนํามารวบรวม และ
เรียบเรียง วิเคราะห และประเมินสถานการณการใชคล่ืนความถ่ีวิทยุของหนวยงานตางๆ มีการใช
งานอยูในปจจุบันและอดีต รวมถึงการศึกษาผลกระทบ โดยใชหลักเกณฑตางๆ ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการโอนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี และการ
ใหผูอ่ืนรวมใชคล่ืนความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2550 
 สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะเพ่ือใหสามารถดําเนินการไปไดตามวัตถุประสงค 
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3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษานี้ดําเนินการโดยใชขอมูลการใชความถ่ีในชวงปจจุบัน และตารางกําหนดคลื่น
ความถ่ีวิทยุ ตามคําแนะนําของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) และเปนการศึกษาและ
ประเมินสถานะการใชคล่ืนความถ่ีวิทยุคมนาคมในยานความถ่ีวิทยุ 1885 MHz – 3000 MHz เทานั้น 
และไมรวมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การศึกษานี้ใชขอมูลปจจุบันและใน 5 เร่ือง 
ตอไปนี้  
 3.1.1 ขอเทคนิคโทรคมนาคมและมาตรฐานสากล 
 3.1.2 ขอบังคับวิทยุการกําหนดความถ่ีวิทยุระหวางประเทศ (Radio Regulations – ITU) 
 3.1.3 หลักการปองกันการรบกวนคล่ืนความถ่ีระหวางกิจการวิทยุคมนาคม(แผนความถ่ีวิทยุท่ี  
กทช.ไดประกาศใชแลว) 
 3.1.4 ขอตกลงและอนุสัญญาระหวางประเทศ (ขอมูลการประสานงานความถ่ีระหวางประเทศ) 
 3.1.5 ขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
 ในการพิจารณาขอเท็จจริง วิเคราะหและรายงานเพ่ือเปนแนวทาง สําหรับคล่ืนความถ่ี
เพื่อความม่ันคงนั้น จะพิจารณาเฉพาะภาพรวมของการใชคล่ืนความถ่ีเทานั้น 

 
3.2 กระบวนการดําเนินงาน (วิธีการศึกษา)  
 การจัดทํารายงานฉบับนี้มีกระบวนดําเนินงาน ดังนี้ 
 3.2.1 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหมีขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชคล่ืน
ความถ่ี และรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานการณ ใชคล่ืนความถ่ี  
 3.2.2 จัดทําขอวิเคราะหเบ้ืองตน จากขอมูลสถานะการใชคล่ืนความถ่ี  
 3.2.3 ใชขอมูลจากขอเท็จจริงของสํานักงาน กทช.  
 “รายละเอียดแสดงถึง จํานวน ปริมาณ และอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร ของคล่ืนความถ่ี
วิทยุท้ังหมดท่ีไดจัดสรรหรืออนุญาตใหแกผูรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีทุกราย” 
 “รายละเอียดแสดงถึง สถานะการใช วิธีการใช วัตถุประสงคของการใช ประเภทของ
การนําคล่ืนความถ่ีไปใชเพื่อกิจการโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีทุกราย” 
 “บทวิเคราะห เกี่ยวกับผลกระทบตอประชาชนในระดับชาติ และระดับทองถ่ิน ในดาน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอ่ืน จากการใชคล่ืนความถ่ีของ
ผูรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีทุกราย” 
 “บทวิเคราะห ถึงประสิทธิภาพความคุมคา ท้ังในแงมุมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมายและเทคโนโลยีในการใชคล่ืนความถ่ีของผูรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีทุกราย” 
 3.2.4 การประเมินจากขอมูลผลการตรวจสอบทางเทคนิค (Frequency Monitoring) 
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3.3 เกณฑการประเมินสถานการณการใชความถ่ีวิทยุในยานความถ่ีวิทยุ 1885 – 3000 MHz 
 3.3.1 ประสิทธิภาพในการบริหารคล่ืนความถ่ี  ประสิทธิภาพในการบริหารคล่ืนความถ่ี จะตอง
คํานึงถึงประสิทธิภาพ 2 ประเภท  ไดแก 
  3.3.1.1 ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (Technical Efficiency) ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคมี
ขอบเขตการพิจารณาถึงความตองการใหผูใชงานใชคล่ืนความถ่ีตาง  ๆอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ  
ปราศจากการรบกวนซ่ึงกันและกันอยางรุนแรง รวมถึงความจําเปนในการดําเนินการกับปญหา เชน 
การใชงานอุปกรณท่ีบกพรองหรือไมไดมาตรฐาน การใชคล่ืนความถ่ีโดยไมไดรับอนุญาตหรือผิด
กฎหมาย การรบกวนคล่ืนความถ่ีกับประเทศ เพื่อนบาน การใชกําลังสงในระดับท่ีไมเหมาะสม และ
ปญหาอ่ืน  ๆซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหลานี้อาจสงผลกระทบ ตอประสิทธิภาพการสงและการรับสัญญาณ 
  3.3.1.2 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร  (Economic Efficiency) ประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐศาสตร มีขอบเขตการกํากับดูแลท่ีกวางกวาประสิทธิภาพเชิงเทคนิค โดยคํานึงถึง 
   ประสิทธิภาพในการกําหนดคล่ืนความถ่ี (Allocation Efficiency) คือ การพิจารณาถึง
คุณคาในการนําคล่ืนความถ่ีไปใชอยางเหมาะสม โดยการคิดคาธรรมเนียมการใชคล่ืนความถ่ีซ่ึงตอง
สะทอนถึงตนทุนของการใชคล่ืนความถ่ีในภาพรวม 
   ประสิทธิภาพในการแบงสรรคล่ืนความถ่ี คือ การจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการใชคล่ืนความถ่ี 
   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคล่ืนความถ่ี คือ กระบวนการจัดสรรคล่ืนความถ่ีโดย
คํานึงถึงความรวดเร็วและตนทุนในการดําเนินการท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับยาน
ความถี่ท่ีไดมีการศึกษา และการวิจัยหรือไดรับความเห็นชอบจากองคกรระหวางประเทศท่ีเช่ือถือได
แลว 

 สถานการณใชความถี่ยาน 1885-3000 MHz ในกิจการวิทยุคมนาคมเร่ิมจากเทคโนโลยี
รูปแบบงายไปสูเทคโนโลยีท่ีซับซอนและทันสมัย  กิจการวิทยุคมนาคมในชวงเร่ิมตนเปนการ
ใหบริการวิทยุคมนาคม เพื่อการสาธารณะมากกวาการพาณิชย จนกระท่ังปจจุบันการประสม
ประสานและการหลอมรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ กอใหเกิดระบบวิทยุคมนาคมท่ีซับซอนและ
หลากหลายมากข้ึน และมีลักษณะเปนการใชเชิงพาณิชย และไดสรางรายไดทางเศรษฐกิจใหหลายๆ
ประเทศเปนอยางมาก การพัฒนาทางเทคโนโลยีดานตางๆ จึงนํามาซ่ึงความตองการใชคล่ืนความถ่ี
วิทยุเพิ่มมากข้ึน และเปนท่ีแนนอนวาจะเกิดความขัดแยงอันเกิดจากการใชความถ่ีวิทยุเพ่ิมมากข้ึน
เชนกัน เพราะทรัพยากรความถี่วิทยุมีขอจํากัดดวยคุณลักษณะเฉพาะตัวของทรัพยากรเอง นั่นคือ 
การมีความถ่ีอยางจํากัด และลักษณะการใชแบบไรพรมแดน นอกจากนั้นความเปนสากลของทรัพยากร
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ความถ่ีวิทยุอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงระหวางประเทศอันเกิดจากการรบกวนความถี่วิทยุอยาง
รุนแรง (Harmful Interference) การใชความถ่ีวิทยุ  จึงไมอาจละเลยใหอยูในสภาพท่ีตางคนตางใชได 
 ระบบส่ือสัญญาณท่ีใชความถ่ีวิทยุเปนส่ือกลางในการรับ-สงขอมูลขาวสารโดยการ
ติดต้ังเคร่ืองวิทยุคมนาคมใชงาน ณ ท่ีตั้งตนทาง และที่ตั้งปลายทางในลักษณะประจําท่ี เพื่อเช่ือมโยง 
ขอมูลขาวสานถึงกัน ในลักษณะดังกลาวนี้ ในขอแนะนําของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 
(ITU) ขอบังคับวิทยุ (RR) และตารางกําหนดความถ่ีวิทยุแหงชาติ กําหนดใหเปนกิจการประจําท่ี 
(Fixed Service) กําหนดยานความถ่ีตางๆ เพื่อใหใชงานในกิจการวิทยุคมนาคมใดกิจการหนึ่ง หรืออาจ
มากกวาหนึ่งกิจการ ตองมีความชัดเจน เพื่อปองกันปญหาการรบกวนความถ่ีวิทยุในกิจการวิทยุ
คมนาคมเดียวกัน หรือกิจการวิทยุคมนาคมตางกัน ท่ีอาจเกิดข้ึนในระดับรุนแรง ปญหาการรบกวน
ท่ีเกิดจากการใชความถ่ีวิทยุสามารถปองกันไดดวยการกําหนดหลักเกณฑทางดานวิศวกรรม 
 ปจจุบันเทคโนโลยีส่ือสารไรสายมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  และมีแนวโนมท่ีจะใชยาน
ความถ่ีวิทยุเพื่อกิจการเคล่ือนที่เพิ่มมากข้ึน เทคโนโลยีตางๆ ท่ีคาดวาจะนํามาประยุกตใชงานในอนาคต
ไดแก เทคโนโลยีระบบ Cellular 3G หรือ IMT2000 ระบบ Broadband Wireless Access (BWA) หรือ 
WiMAX ระบบ Ultra Wide Band (UWB) ระบบ Digital TV Broadcasting ฯลฯ เพื่อสนองตอบตอ
ความตองการใชความถ่ีวิทยุ ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน ใหเพียงพอท้ังในปจจุบันและในอนาคต 
และสอดคลองกับสภาพแวดลอมของการพัฒนากิจการวิทยุคมนาคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

จากประสิทธิภาพท่ีกลาวมาแลวขางตนในการบริหารจัดการคล่ืนความถ่ี คือ กระบวนการ
จัดสรรคล่ืนความถ่ีโดยคํานึงถึง ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค และประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร เปน
สําคัญ เม่ือมีเทคโนโลยีใหมเกิดข้ึน หากจะนํามาใชงานในชวงความถ่ีเดิมท่ีมีการใชงานอยูแลว 
จําเปนตองศึกษาผลกระทบดานตางๆ ของท้ังสองระบบ เพื่อเปรียบเทียบหรือเปนดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพ (Benchmark) เชิงปริมาณ ซ่ึงนับไดหรือรับรูไดในเชิงรูปธรรม  
 3.3.2 ตามประกาศ กทช. เร่ือง การโอนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและการใหผูอ่ืนใชคล่ืน
ความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2550 ไดกําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
  3.3.2.1 สถานการณใชคล่ืนความถ่ีของผูรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเปนกรณี
ดังตอไปนี้ 
   ไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถ่ินในดาน
การศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอ่ืน รวมท้ังการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม หรือ 
   ไมเปนการดําเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใชประโยชนโดยท่ัวถึงในกิจการ
ดานตางๆ ใหเหมาะสมแกการเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 
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  3.3.2.2 เปนกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีอยางไมมีประสิทธิภาพ หรือไม
ประหยัดคุมคาเทาท่ีควร 
  3.3.2.3 เปนกรณีท่ีการไดรับการจัดสรรหรืออนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีกอใหเกิดการ
ผูกขาด หรือลดหรือจํากัดการแขงขัน หรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันในการให 
บริการโทรคมนาคม หรือเปนการกีดกันทางการคาในกิจการโทรคมนาคม 
 3.3.3 เกณฑการประเมินสถานการณใชคล่ืนความถ่ี 
   ในการประเมินสถานการณใชคล่ืนความถ่ีคร้ังนี้ จะพิจารณาประสิทธิภาพในการบริหาร
คล่ืนความถี่ ท้ัง 2 ประเภท ควบคูกับเกณฑตามประกาศ กทช. เร่ือง การโอนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี
และการใหผูอ่ืนใชคล่ืนความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2550  ดังนั้น การประเมินสถานการณใชคล่ืน
ความถ่ีจึงประเมินประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 
   3.3.3.1 การประเมินผลกระทบตอประชาชนระดับชาติและระดับทองถ่ิน ไดแก 
   ทางดานการศึกษา  
   ทางดานวัฒนธรรม 
   ทางดานความม่ันคง 
   ทางดานประโยชนสาธารณะ 
   3.3.3.2 การประเมินประสิทธิภาพและความคุมคา ไดแก 
   ทางดานเศรษฐกิจ 
   ทางดานสังคม 
   ทางดานการเมือง 
   ทางดานกฎหมาย 
   ทางดานเทคโนโลยี 
  3.3.3.3 การประเมินทางดานอ่ืนๆ ไดแก 
   การแขงขันเสรี 
   การกระจายการใชประโยชนอยางท่ัวถึง 
   จาก 3 ประเด็นขางตน จึงไดจัดทําเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
    (1) ประสิทธิภาพและความคุมคา พิจารณาจากมุมมองของผูใชความถ่ี โดยกําหนดดังนี้ 
    0  =  มีประสิทธิภาพและความคุมคานอยหรือไมมีประสิทธิภาพและความคุมคา 
    1  =  มีประสิทธิภาพและความคุมคา 
 

DPU



  33 

ตารางท่ี 3.1 คาเกณฑการประเมินประสิทธิภาพและความคุมคา พิจารณาจากมุมมองของผูใช
 ความถ่ี 
 
คาเกณฑการประเมิน 0 1 

ทางเศรษฐกิจ  - มีการลงทุน สรางงาน สรางประโยชนตอชุมชน 

ทางสังคม - 
มีประโยชนตอชุมชนทําใหชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน ลดความ 
เหล่ือมลํ้า (Digital divide) ชวยพัฒนาสังคม 

การเมือง กฎหมาย - 
มีการสรางสรรคและเผยแพรการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
สามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางด ี

เทคโนโลยี - มีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ประหยัด 

 
     (2) ผลกระทบตอประชาชนระดับชาติและระดับทองถ่ิน พิจารณาจากประโยชน 
ตอประชาชน โดยกําหนดดังนี้ 
      0 = ไมมีผลกระทบ 
      1 = มีผลกระทบโดยตรง 
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ตารางท่ี 3.2 คาเกณฑการประเมินผลกระทบตอประชาชนระดับชาติและระดับทองถ่ิน พิจารณา
 จากประโยชนตอประชาชน 
 
คาเกณฑการประเมิน 0 1 

การศึกษา - 
การใชคล่ืนความถ่ีวิทยุมีประโยชนและสงเสริมและพัฒนา
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

วัฒนธรรม - 
การใชคล่ืนความถ่ีวิทยุท่ีเปนการสงเสริมและรักษาไว 
ซ่ึงวัฒนธรรม อันดีงามของชาติ 

ความม่ันคงของรัฐ - 
การใชคล่ืนความถ่ีวิทยุเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย  
และอธิปไตยของชาติ 

ประโยชนสาธารณะอ่ืน - 
การใชคล่ืนความถ่ีวิทยุเพื่อกจิการตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
ตอสาธารณชน เชน บรรเทาสาธารณภัย เปนตน 

 
     (3) การแขงขันเสรีและการกระจายการใชประโยชนอยางท่ัวถึง พิจารณาจาก
การมีผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบการและประชาชน โดยกําหนดดังนี้ 
      0 = ไมมีผลกระทบ 
      1 = มีผลกระทบโดยตรง 
 
ตารางท่ี 3.3  คาเกณฑการประเมินการแขงขันเสรีและการกระจายการใชประโยชนอยางท่ัวถึง 
 
คาเกณฑการประเมิน 0 1 

การแขงขันเสรี - การใชคล่ืนความถ่ีวิทยุนัน้ๆ ท่ีไมกอใหเกดิการผูกขาด หรือ
จํากัดการแขงขัน 

การกระจายการใช
ประโยชนอยางท่ัวถึง 

- การใชคล่ืนความถ่ีวิทยุอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันของ
ประชาชน 
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บทที่ 4 
การประเมินผลกระทบตอประชาชนระดับชาติและระดับทองถิ่น  
การประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาของการใชความถี่ 

ยาน 1885-3000 MHz 
 

4.1 สถานะการใชความถ่ียาน 1885 – 3000 MHz ในประเทศไทย 
 4.1.1 สถานะการใชความถ่ียาน 1885-3000 MHz สวนใหญใชเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมเปน
หลัก แตมีความถ่ียาน 2500-2690 MHz สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) ไดกําหนดให
ใชรวมกันระหวางกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ดังแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 4.1 ขอมูลจากตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีแหงชาติ ฉบับราง (THAILAND 
TABLE OF FREQUENCY ALLOCATIONS)  
 

ตารางท่ี 4.1  การกําหนดคล่ืนความถ่ีวิทยขุองประเทศไทยเปรียบเทียบกับขอบังคับวิทยุของ ITU   
 

Allocation to Service 

Frequency Region 3 ตามขอบังคับวิทยุของ ITU การกําหนดคล่ืนความถี่ของไทย 
1885-1930 FIXED 

MOBILE 

FIXED 

MOBILE 
1930-1980 FIXED 

MOBILE 

FIXED 

MOBILE 
2000-2010 FIXED 

MOBILE 
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 
S5.388 S5.389A S5.389B S5.389F 

FIXED 
MOBILE 
MOBILE (Earth-to-space) 
S5.388 S5.389A S5.389B S5.389F 

2010-2025 FIXED 
MOBILE S5.388A  S5.388B 
S5.388 

FIXED 
MOBILE  S5.388A   
S5.388 

   

DPU
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)   
 

Allocation to Service 

Frequency Region 3 ตามขอบังคับวิทยุของ ITU การกําหนดคล่ืนความถี่ของไทย 
2025-2110 SPACE OPERATION (Earth-to-space) (space-to-

space) 
 
 
 

EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
(Earth-to-space)  (space-to-space) 
FIXED   
MOBILE S5.391 
SPACE RESEARCH(deep space) (Earth-to-space) 
S5.392 

SPACE OPERATION (Earth-to-space) (space-to-
space) 
 

EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
(Earth-to-space)  (space-to-space) 
FIXED  T20 
MOBILE S5.391 
SPACE RESEARCH(deep space) (Earth-to-space) 
S5.388 

2110-2120 FIXED  
MOBILE S5.388A  S5.388B 
SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space) 
S5.388 

FIXED  
MOBILE S5.388A   
SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space) 
S5.388 

2120-2170 FIXED  
MOBILE S5.388A  S5.388B 
S5.388 

FIXED  
MOBILE S5.388A   
S5.388 

2170-2200 FIXED 
MOBILE 
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) S5.351A 
S5.388  S5.389A  S5.389F  S5.392A 

FIXED 
MOBILE 
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) S5.351A 
S5.388  S5.389A   

2170-2290 SPACE OPERATION (Earth-to-space) (space-to-
space) 
EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
(Earth-to-space)  (space-to-space) 
FIXED   
MOBILE S5.391 
SPACE RESEARCH  (space-to- Earth)  (space-to-
space) 
S5.392 

SPACE OPERATION (Earth-to-space) (space-to-
space) 
EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
(Earth-to-space)  (space-to-space) 
FIXED  T20 
MOBILE S5.391 
SPACE RESEARCH  (space-to- Earth)  (space-to-
space) 
S5.392 

2290-2300 FIXED  
MOBILE except aeronautical mobile  
SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space) 

FIXED  
MOBILE except aeronautical mobile  
SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space) 

   

DPU
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)   
 

Allocation to Service 

Frequency Region 3 ตามขอบังคับวิทยุของ ITU การกําหนดคล่ืนความถี่ของไทย 
2300-2450 FIXED 

MOBILE 
RADIOLOCATION 
Amateur 
S5.150  S5.282  S5.393  S5.394   S5.396 

FIXED  T21 
MOBILE 
RADIOLOCATION 
Amateur 
S5.150  S5.282  S5.396 

2450-2483.5 FIXED 
MOBILE 
RADIOLOCATION 
S5.150  S5.394 

FIXED  T22 
MOBILE 
RADIOLOCATION 
S5.150  S5.394 

2483.5-2500 FIXED   
MOBILE 
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) S5.351A 
RADIOLOCATION 
Radiodetermination-satellite (space-to- Earth)  
S5.398 S5.150    S5.400  S5.402 

FIXED  T22 
MOBILE 
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) S5.351A 
Radiodetermination-satellite (space-to- Earth)  
S5.398 S5.150  S5.402 

2500-2520 FIXED  S5.409  S5.411 
FIXED-SATELLITE (space-to- Earth)  S5.415 
MOBILE except aeronautical mobile S5.384A 
MOBILE-SATELLITE (space-to- Earth) S5.351A  
S5.403 S5.404  S5.407  S5.414  S5.415A 

FIXED  S5.409  S5.411 
FIXED-SATELLITE (space-to- Earth)  S5.415 
MOBILE except aeronautical mobile S5.384A 
MOBILE-SATELLITE (space-to- Earth) S5.351A  
S5.403 S5.407  S5.414   

2520-2535 FIXED  S5.409  S5.411 
FIXED-SATELLITE (space-to- Earth)  S5.415 
MOBILE except aeronautical mobile S5.384A 
BROADCASTING-SATELLITE S5.413  S5.416  
S5.403  S5.415A  

FIXED  S5.409  S5.411  T22  T23 
FIXED-SATELLITE (space-to- Earth)  S5.415 
MOBILE except aeronautical mobile S5.384A 
BROADCASTING-SATELLITE S5.413  S5.416  
S5.403   

2535-2655 FIXED  S5.409  S5.411 
MOBILE except aeronautical mobile S5.384A 
BROADCASTING-SATELLITE S5.413  S5.416  
S5.339  S5.417A  S5.417B  S5.417C  S5.417D  
S5.418  S5.418A  S5.418B  S5.418C 

FIXED  S5.409  S5.411 T22  T23 
MOBILE except aeronautical mobile S5.384A 
BROADCASTING-SATELLITE S5.413  S5.416  
S5.339  S5.417A  S5.417B  S5.417C  S5.417D  
S5.418  S5.418A  S5.418B  S5.418C 

   

DPU
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)   
 

Allocation to Service 

Frequency Region 3 ตามขอบังคับวิทยุของ ITU การกําหนดคล่ืนความถี่ของไทย 
2655-2670 FIXED  S5.409  S5.411  

FIXED-SATELLITE  (Earth-to-space) S5.415 
MOBILE except aeronautical mobile S5.384A 
BROADCASTING-SATELLITE S5.347A  S5.413  
S5.416   
Earth exploration-satellite (passive) 
Radio astronomy 
Space research (passive)  S5.149  S5.420 

FIXED  S5.409  S5.411 T22  T23 
FIXED-SATELLITE  (Earth-to-space) S5.415 
MOBILE except aeronautical mobile S5.384A 
BROADCASTING-SATELLITE S5.347A  S5.413  
S5.416   
Earth exploration-satellite (passive) 
Radio astronomy 
Space research (passive)  S5.149  S5.420 

2670-2690 FIXED  S5.409  S5.411  
FIXED-SATELLITE  (Earth-to-space) S5.415 
MOBILE except aeronautical mobile S5.384A 
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) S5.351A 
Earth exploration-satellite (passive) 
Radio astronomy 
Space research (passive)  S5.149  S5.419  S5.420  
S5.420A 

FIXED  S5.409  S5.411  T22  T23 
FIXED-SATELLITE  (Earth-to-space) S5.415 
MOBILE except aeronautical mobile S5.384A 
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) S5.351A 
Earth exploration-satellite (passive) 
Radio astronomy 
Space research (passive)  S5.149  S5.419  S5.420   

2690-2700 EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) 
RADIO ASTRONOMY  
SPACE RESEARCH (passive) S5.340  S5.422 

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) 
RADIO ASTRONOMY  
SPACE RESEARCH (passive) S5.340 

2700-2900 AERONAUTICAL RADIONAVIGATION  
S5.337 
Radiolocation   S5.423  S5.424 

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION  S5.337 
Radiolocation   S5.423   

2900-3000 RADIOLOCATION  S5.424A 
AERONAVIGATION  S5.426   S5.425   S5.427 

AERONAVIGATION  S5.426 
Radiolocation   S5.425  S5.427 

 
 4.1.2 ปจจุบันประเทศไทยมีหนวยงานท่ีใชยานความถ่ี 1885 – 3000 MHz ท้ังส้ิน 17 หนวยงาน 
ดังนี้ 
  4.1.2.1 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดรับจัดสรร 36 ความถ่ี Bandwidth รวมท้ังส้ิน 
185.0 MHz ใชงานในโครงการโทรศัพททางไกลชนบท เพื่อเช่ือมตอระหวางตูโทรศัพทสาธารณะ
และบานผูใชมายังชุมสายโทรศัพททองถ่ิน ดวยเทคโนโลยี Wireless Local Loop บริเวณพ้ืนท่ี
จังหวัดลําพูน เชียงราย เชียงใหม หนองคาย มหาสารคาม ขอนแกน อุบลราชธานี อุดรธานี ฉะเชิงเทรา 
ระยอง ตราด ปราจีนบุรี จันทบุรี สระแกว และพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้บริษัท ทีโอทีฯ ไดรับ

DPU
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จัดสรรความถ่ี เพื่อใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Cellular Mobile) ยานความถ่ีวิทยุ 1900 MHz รวมกับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 คูความถ่ี คือ 1885-1900 คูกับ 1965-1980 MHz และ 
1965-1980 คูกับ 2155-2170 MHz แตบริษัท ทีโอทีฯ ไดใชความถ่ี 1885-1900 คูกับ 1965-1980 MHz ไป
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ GSM ไปกอน ปจจุบันบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได
โอนการใชความถ่ีดังกลาวใหกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไปแลว และบริษัท ทีโอทีฯ ไดนํา
ความถ่ียาน 1900 MHz (1965-1980 คูกับ 2155-2170 MHz) ไปใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3G โดยยัง
ไมยกเลิกการใชความถ่ีคูเดิม (1885-1900 คูกับ 1965-1980 MHz) ซ่ึงใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 
GSM และมีผูใชบริการไมมากนัก แสดงใหเห็นวาบริษัท ทีโอทีฯ ไดรับการจัดสรรความถ่ีมากเกินไป 
  4.1.2.2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดรับจัดสรร 15 ความถ่ี Bandwidth รวม
ท้ังส้ิน 106.7 MHz  สําหรับบริการเช่ือมโยงโครงขายวิทยุคมนาคม ท่ีมีการใชงานเปน Wireless Last 
Mile Access ลักษณะ Point to Multipoint เพื่อเช่ือมโยงวงจรส่ือสารขอมูลแกผูใชบริการประเภทองคกร
และ Private Network เพื่อรองรับการใหบริการในบริเวณท่ีสภาพภูมิประเทศไมสามารถวางสายเคเบิลได 
ปจจุบันบริษัทฯ มีผูใชบริการจํานวน 23 บริษัท (ยกเวนโทรศัพทเคล่ือนท่ี) และใชงานในกิจการประจํา
ท่ี (Fixed Link) ครอบคุมบริเวณพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดสงขลา ชลบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา 
  4.1.2.3 บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) ไดรับจัดสรร 4 คูความถ่ี Bandwidth 28 
MHz (3.5 MHz/ความถ่ี)  เพื่อใชเช่ือมโยงระบบเครือขายแบบ Point to Multipoint ในการสื่อสารขอมูล 
(Data) และขอมูลเสียง (Voice) เพื่อรองรับการใหบริการอินเตอรเน็ต บริการ Voice over IP และบริการ
ส่ือสารผานดาวเทียมขนาดเล็ก (Very Small Aperture Terminal: VSAT) รวมถึงใชเพื่อการดําเนินงาน
ภายในของบริษัทฯ โดยมีสถานีแมขายอยูท่ีอาคารบริษัท สามารถเทล คอม จํากัด (มหาชน) ถนน 
งามวงศวาน และอาคารจิวเวอร่ี เทรด เซ็นเตอร ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 
  4.1.2.4 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ไดรับจัดสรร 4 คูความถ่ี Bandwidth 28 MHz (3.5 
MHz/ความถ่ี) เปนระบบ TDMA ในการรับ/สงขอมูลระบบ SCADA สําหรับบริษัท ปตท สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ครอบครองความถ่ียานน้ี 2 คูความถ่ี (เปนความถ่ีใชรวมกับบริษัท ปตท 
จํากัด (มหาชน)) โดยแตละความถ่ีมีขนาด Bandwidth 0.83 MHz ใชงานในกิจการประจําท่ี บริเวณพ้ืนท่ี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี จันทบุรี 
สระแกว และแทนขุดเจาะนํ้ามันในอาวไทย 
  4.1.2.5 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ไดรับจัดสรรความถ่ียาน 2536-2608 MHz และ 2616-
2688 MHz จํานวน 23 ชองความถ่ี Bandwidth 184 MHzใชในกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกใน
ระบบ Multi channel Multipoint Distribution Service: MMDS ปจจุบันใชงานเพียง 3 ชองความถ่ี แต
บริษัทฯ ไดชําระคาตอบแทนในการใชความถ่ีครบท้ัง 23 ชอง ปจจุบันใหบริการเฉพาะเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล  
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  4.1.2.6 กรมประชาสัมพันธ ไดรับจัดสรรความถี่ยาน 2504-2528 MHz (24 MHz) ใชใน
กิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกในระบบ MMDS (Multi-channel Multipoint Distribution Service) 
ปจจุบันใชงาน ท้ัง 3 ชองความถ่ี (Bandwidth 8 MHz/Channel) ใหบริการเฉพาะเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
  4.1.2.7 การไฟฟาสวนภูมิภาคใชงาน 7 คูความถ่ี Bandwidth 28 MHz (4 MHz /ความถ่ี) 
โดยไดติดต้ังใชงานอุปกรณส่ือสารระบบ Time Division Multiple Access: TDMA เพื่อใชในการ
ควบคุมการส่ังจายไฟฟาอัตโนมัติหรือระบบ SCADA ใชงานในกิจการประจําท่ี บริเวณพ้ืนท่ีจังหวดั
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง 
ชลบุรี จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม สมุทรสาคร นครนายก ลพบุรี นครสวรรค 
ชัยนาท สุพรรณบุรี 
  4.1.2.8 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใชงาน 10 ความถ่ี Bandwidth 56 MHz ประกอบ 
ดวย Bandwidth 3.5 MHz จํานวน 4 ความถ่ี และ Bandwidth 7 MHz จํานวน 6 ความถ่ี ใชสําหรับ
เปนขายวิทยุเช่ือมโยงสัญญาณในการผลิตและจายกระแสไฟฟา และใหบริษัทท่ีผลิตไฟฟาใช
ความถ่ีดังกลาวรวมดวย ใชงานบริเวณพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ลําปาง สระบุรี และสมุทรปราการ 
  4.1.2.9  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใชงาน 1 คูความถ่ี Bandwidth  
3.2 MHz (1.6 MHz/ความถ่ี) ใชควบคุมและรับสัญญาณจากดาวเทียม THEOS (Thai’s Earth 
Observation Satellite) สําหรับสํารวจและจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมตลอดจนความ
ม่ันคงของชาติ 
  4.1.2.10   บริษัท ดิจิตอลรีเสิรช แอนด คอนซัลท่ิง จํากัดใชงาน 1 ความถี่ Bandwidth  
20 MHz ใชเพื่อใหบริการโครงขายส่ือสารเช่ือมโยงรับสงขอมูลในทะเลอาวไทย 
  4.1.2.11 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัดใชงาน 2 คูความถ่ี Bandwidth  
7 MHz (3.5 MHz/ความถ่ี) ใชเปนขายวิทยุเช่ือมโยงระหวางแทนผลิตในทะเลสําหรับการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมบริเวณอาวไทย ปจจุบันใชงานอยูและไดขอตออายุการใชความถ่ีไปอีก 1 ป 
  4.1.2.12 บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัดใชงาน 9  ความถ่ี Bandwidth รวม
ท้ังส้ิน 14.4 MHz ใชรวมกับระบบ Primary Radar เพื่อติดตามอากาศยานท่ีเขามาในเขตนานฟา
ประเทศไทย  มีการติดต้ังใชงานใน 5 สนามบินคือ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต สนามบิน
หาดใหญ สนามบินพิษณุโลก สนามบินหัวหิน 
  4.1.2.13 หนวยงานความม่ันคง 5 หนวยงานใชงาน 29 ความถ่ี Bandwidth รวมท้ังส้ิน 
236.1 MHz สําหรับเปนขายวิทยุเช่ือมโยงระหวางสถานีโทรคมนาคมท่ัวประเทศ ใชในเครือขาย
อุทกศาสตร เกี่ยวกับการตรวจสอบและตรวจจับคล่ืนแผนดินไหว ใชงานใน 2 กิจการ คือระบบ 
Video Data Link (VDL) ในภารกิจเพื่อความมั่นคง และภารกิจการถายภาพทางอากาศตามพระราชดําริ   
ใชเช่ือมโยงสนับสนุนใหกับหนวยตางๆ ในพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี 1 (ทภ.1) กรุงเทพมหานคร และ
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กองทัพภาคท่ี 3 (ทภ.3) จังหวัดลําปาง และใชเช่ือมโยงสถานีโทรคมนาคมท่ัวประเทศ ในภารกิจ
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ติดตอส่ือสารระหวางเฮลิคอปเตอร   
   นอกจากนี้การประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2003 (WRC-03) 
กําหนดใหยานความถ่ี 1920-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2300-2400 MHz และ 
2500-2690 MHz ใชสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3G (IMT-2000) ซ่ึง กทช. ไดกําหนดยาน
ความถ่ีวิทยุดังกลาวเปนแผนความถ่ีวิทยุท่ีใชสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ีไวแลวเชนเดียวกัน  
 4.1.3 รายละเอียดการใชคล่ืนความถี่ของผูใชคล่ืนความถ่ีในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ ดังนี ้
 

ตารางท่ี 4.2  รายละเอียดการใชคล่ืนความถ่ี 1885 – 3000 MHz ในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

1885.0000-
1900.0000 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ทั่วประเทศ N/A 
- Mobile Service 
- โทรศัพทเคลือ่นที ่

1890.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service  
- เพื่อความม่ันคง 

1906.1000-
1918.1000 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ทั่วประเทศ N/A 
- Mobile Service 
- โทรศัพทเคลือ่นที ่

1920.0000-
1980.0000 

ยังไมไดจัดสรร  - - 
- Mobile Service 
- IMT-2000 (3G) 

1933.5000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service  
- เพื่อความม่ันคง 

1965.0000-
1980.0000 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ทั่วประเทศ N/A 
- Mobile Service 
- โทรศัพทเคลือ่นที ่

1975.5000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service  
- เพื่อความม่ันคง 

2027.2500 / 
2202.2500 

การไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย 

N/A N/A 
- Fixed Service  
- ควบคุมการผลิตและจายกระแสไฟฟา  

2027.2500 / 
2202.2500 

บริษัท โรจนะ เพาเวอร จํากัด พระนครศรีอยุธยา N/A 
- Fixed Service  
- ควบคุมการผลิตและจายกระแสไฟฟา  

2027.2500 / 
2202.2500 

บริษัท สมุทรปราการโคเจน
เนอเรชั่น จํากดั 

สมุทรปราการ N/A 
- Fixed Service  
- ควบคุมการผลิตและจายกระแสไฟฟา  

2027.2500 / 
2202.2500 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 
1 จํากดั 

N/A N/A 
- Fixed Service  
- ควบคุมการผลิตและจายกระแสไฟฟา  
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

2035.9625 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

N/A N/A - Fixed Satellite Service 
- สํารวจทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

2036.0000 
การไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย 

N/A N/A 
- Fixed Service  
- ควบคุมการผลิตและจายกระแสไฟฟา  

2043.0000 
การไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย 

N/A N/A 
- Fixed Service  
- ควบคุมการผลิตและจายกระแสไฟฟา  

2050.0000 
การไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย 

N/A N/A 
- Fixed Service  
- ควบคุมการผลิตและจายกระแสไฟฟา  

2052.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service  
- เพื่อความม่ันคง 

2094.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service  
- เพื่อความม่ันคง 

2100.7500 / 
2107.7500 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สํารวจและผลิต จาํกัด 

N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

2110.0000-
2155.0000 

ยังไมไดจัดสรร - - 
- Mobile Service 
- IMT -2000 (3G) 

2114.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service  
- เพื่อความม่ันคง 

2122.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service  
- เพื่อความม่ันคง 

2146.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service  
- เพื่อความม่ันคง 

2154.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service  
- เพื่อความม่ันคง 

2155.0000-
2170.0000 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ยังไมใหบริการ - 
- Mobile Service 
- โทรศัพทเคลือ่นที ่

2205.7500 
การไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย 

N/A N/A 
- Fixed Service  
- ควบคุมการผลิตและจายกระแสไฟฟา  

2205.7500 
บริษัท หนองแคโคเจนเนอ
เรชั่น จํากัด 

N/A N/A 
- Fixed Service  
- ควบคุมการผลิตและจายกระแสไฟฟา  

2211.0000 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

N/A N/A 
- Fixed Satellite Service 
- สํารวจทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

2211.0000 / 
2218.0000 

การไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย 

N/A N/A 
- Fixed Service  
- ควบคุมการผลิตและจายกระแสไฟฟา  

2225.0000 
การไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย 

N/A N/A 
- Fixed Service 
- ควบคุมการผลิตและจายกระแสไฟฟา  

2227.5000 บมจ. กสท โทรคมนาคม N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2241.5000 บมจ. กสท โทรคมนาคม N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2250.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service  
- เพื่อความม่ันคง 

2255.5000 บมจ. กสท โทรคมนาคม N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2258.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2266.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2269.5000 บมจ. กสท โทรคมนาคม N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2275.7500 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สํารวจและผลิต จาํกัด 

N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

2276.5000 บมจ. กสท โทรคมนาคม N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2282.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2282.7500 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สํารวจและผลิต จาํกัด 

N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

2283.5000 บมจ. กสท โทรคมนาคม N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2288.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2297.500 บมจ. กสท โทรคมนาคม N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

2302.0000 หนวยงานความม่ันคง นครสวรรค 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2308.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ลําพูน 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2308.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) อยุธยา 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2308.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ฉะเชิงเทรา 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2308.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ระยอง 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2308.000  บมจ. กสท โทรคมนาคม กรุงเทพฯ 3 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2312.0000 บมจ. กสท โทรคมนาคม กรุงเทพฯ 1 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2312.0000 บมจ. กสท โทรคมนาคม อยุธยา 1 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2312.0000 บมจ. กสท โทรคมนาคม ชลบุรี 1 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2312.0000 บมจ. กสท โทรคมนาคม สงขลา 1 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2312.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) เชียงราย 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2312.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) หนองคาย 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2312.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ตราด 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2312.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) เชียงใหม 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2316.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ปราจีนบุรี 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2316.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) มหาสารคาม 1 
- Fixed Service 
- ทดลอง WiMAX 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

2320.0000 
บริษัท สามารถเทลคอม 
จํากัด 

กรุงเทพฯ 15 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย 

2320.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ขอนแกน 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2324.0000 
บริษัท สามารถเทลคอม 
จํากัด 

กรุงเทพฯ 4 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย 

2324.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย 

2328.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) จันทบุรี 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2328.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) อุบลราชธานี 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2328.0000 
บริษัท สามารถเทลคอม 
จํากัด 

N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย 

 2332.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) อุดรธาน ี 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

 2332.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) สระแกว 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

 2336.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ชลบุรี 12 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2336.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ฉะเชิงเทรา 4 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2336.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค สระบุรี 3 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2336.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค กรุงเทพฯ 1 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2336.0000 
บริษัท สามารถเทลคอม 
จํากัด 

กรุงเทพฯ 14 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย 

 2336.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

 2340.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค นครปฐม 3 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

 2340.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค สมุทรสาคร 1 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2340.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ระยอง 5 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2340.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) มหาสารคาม 1 
- Fixed Service 
- ทดลอง WiMAX 

 2344.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค อยุธยา 13 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2344.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ปทุมธานี 1 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2344.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค สระบุรี 1 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2344.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ชลบุรี 1 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2344.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค นครศรีธรรมราช 4 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ประจวบคีรีขันธ 2 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค สมุทรสาคร 5 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค นครนายก 1 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ปทุมธานี 11 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ชลบุรี 5 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค จันทบุรี 3 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค อุบลราชธานี 2 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค นครปฐม 3 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ระยอง 2 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค เพชรบุรี 2 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ลพบุรี 2 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ฉะเชิงเทรา 2 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2348.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค สระบุรี 1 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2348.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

 2352.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ชลบุรี 7 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2352.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ 7 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2352.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) อาวไทย 2 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2352.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

 2356.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ปทุมธานี 5 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2356.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ชลบุรี 1 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2356.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

 2360.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 5 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2360.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา 4 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

 2360.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ 1 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2360.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ชลบุรี 9 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2360.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา 2 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2360.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) สระบุรี 1 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2360.0000 
บริษัท ปตท สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2360.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

 2364.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา 3 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2364.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ระยอง 3 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2364.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ปทุมธานี 4 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2364.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ 1 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2364.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 2 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2364.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) อาวไทย 2 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

 2364.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

 2366.0000 หนวยงานความม่ันคง ปทุมธานี 2 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2366.0000 หนวยงานความม่ันคง กรุงเทพฯ 3 
 - Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2368.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ชลบุรี 5 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

 2368.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ปทุมธานี 3 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2368.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค สระบุรี 1 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2368.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ลพบุรี 1 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2368.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค จันทบุรี 5 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2368.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ประจวบคีรีขันธ 4 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2368.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค นครสวรรค 4 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2368.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ชัยนาท 3 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2368.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค เพชรบุรี 1 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2368.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ปราจีนบุรี 2 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2368.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ระยอง 1 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2368.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค สุพรรณบุรี 1 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2368.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

 2372.0000 หนวยงานความม่ันคง ตาก 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2372.0000 หนวยงานความม่ันคง นาน 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2372.0000 หนวยงานความม่ันคง เชียงใหม 8 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2372.0000 หนวยงานความม่ันคง เลย 3 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

 2372.0000 หนวยงานความม่ันคง ลพบุรี 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2374.0000 หนวยงานความม่ันคง กรุงเทพฯ 2 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2374.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2376.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค N/A N/A 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

 2378.0000 หนวยงานความม่ันคง ตาก 3 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2378.0000 หนวยงานความม่ันคง ลพบุรี 5 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2378.0000 หนวยงานความม่ันคง เพชรบูรณ 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2378.0000 หนวยงานความม่ันคง พะเยา 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2378.0000 หนวยงานความม่ันคง เชียงใหม 6 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2378.0000 หนวยงานความม่ันคง แพร 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2378.0000 หนวยงานความม่ันคง เชียงราย 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2378.0000 หนวยงานความม่ันคง ชัยนาท 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2378.0000 หนวยงานความม่ันคง สระแกว 3 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2378.0000 หนวยงานความม่ันคง นาน 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2378.0000 หนวยงานความม่ันคง นครสวรรค 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2380.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค N/A N/A 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

 2382.0000 หนวยงานความม่ันคง กรุงเทพฯ 2 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2382.0000 หนวยงานความม่ันคง ฉะเชิงเทรา 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2382.0000 หนวยงานความม่ันคง อยุธยา 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2382.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2384.0000 หนวยงานความม่ันคง เชียงใหม 5 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2384.0000 หนวยงานความม่ันคง เลย 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2384.0000 หนวยงานความม่ันคง พะเยา 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2384.0000 หนวยงานความม่ันคง พิษณุโลก 2 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2384.0000 หนวยงานความม่ันคง สกลนคร 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2384.0000 หนวยงานความม่ันคง สระแกว 4 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2384.0000 หนวยงานความม่ันคง นครนายก 2 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2384.0000 หนวยงานความม่ันคง เชียงราย 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2384.0000 หนวยงานความม่ันคง ลพบุรี 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2384.0000 หนวยงานความม่ันคง ตาก 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2384.0000 หนวยงานความม่ันคง นาน 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

 2384.0000 หนวยงานความม่ันคง แมฮองสอน 1 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

2389.0000-
2399.0000 

หนวยงานความม่ันคง 
การยุทธทาง

อากาศ (ACMI) 
N/A 

- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2394.0000 หนวยงานความม่ันคง 
เฮลิคอปเตอร-
ศูนยควบคุม 

N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2402.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ระยอง 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2402.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ฉะเชิงเทรา 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2402.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ลําพูน 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2402.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) อยุธยา 1 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2402.0000 บมจ. กสท โทรคมนาคม N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2402.0000-
2422.0000 

บริษัท ดิจิตอลรีเสิรช แอนด 
คอนซัลทิ่ง จาํกัด 

N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย 

2406.0000 บมจ. กสท โทรคมนาคม N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2406.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2410.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 
 

2414.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2414.0000 
บริษัท สามารถเทลคอม 
จํากัด 

N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย 

2418.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2418.0000 
บริษัท สามารถเทลคอม 
จํากัด 

N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย 

   

DPU
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

2422.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2422.0000 
บริษัท สามารถเทลคอม 
จํากัด 

N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย 

2426.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2430.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2430.0000 
บริษัท สามารถเทลคอม 
จํากัด 

N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย 

2430.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค N/A N/A 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

2434.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 
 

2434.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค N/A N/A 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

2438.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2438.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค N/A N/A 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

2442.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2442.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค N/A N/A 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

2446.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

2446.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2450.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

2450.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

2454.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

2454.0000 
บริษัท ปตท สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

2454.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2458.0000 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณ 

2458.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2460.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2462.0000 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) N/A N/A 
- Fixed Service 
- โทรศพัทสาธารณะทางไกลชนบท 

2462.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค N/A N/A 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

2466.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2468.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2468.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2470.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค N/A N/A 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

2472.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2474.0000 การไฟฟาสวนภูมิภาค N/A N/A 
- Fixed Service 
- ควบคุมการจายไฟฟา 

2476.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

2476.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2478.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2488.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2495.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2502.0000 บมจ. กสท โทรคมนาคม N/A N/A 
- Fixed Service 
- เชื่อมโยงสัญญาณโครงขาย Cellular 

2504.0000-
2512.0000 

กรมประชาสัมพนัธ 
กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2512.0000-
2520.0000 

กรมประชาสัมพนัธ 
กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2520.0000-
2528.0000 

กรมประชาสัมพนัธ 
กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2540.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2548.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2556.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2560.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล N/A 

- Broadcasting 
- MMDS 

2564.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2572.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2588.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

2596.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2604.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2607.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2607.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2614.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2614.0000 หนวยงานความม่ันคง N/A N/A 
- Fixed Service 
- เพื่อความม่ันคง 

2620.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2628.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2636.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2644.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2652.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2660.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2664.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2668.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2672.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2676.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ยานความถ่ี
วิทยุ (MHz) 

ผูไดรับการจัดสรร พ้ืนที่ใชงาน 
จํานวน
เสนทาง 

กิจการ 
และการนาํไปใชงาน 

2680.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2684.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2688.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2696.0000 
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

N/A 
- Broadcasting 
- MMDS 

2700.000 
บริษัทวิทยุการบนิแหง
ประเทศไทย จํากดั 

ภูเก็ต 
N/A 

Radio Location 
Primary Radar 

2735.000 
บริษัทวิทยุการบนิแหง
ประเทศไทยจาํกดั 

พิษณุโลก, 
หัวหิน 

N/A 
Radio Location 
Primary Radar 

2740.000 
บริษัทวิทยุการบนิแหง
ประเทศไทยจาํกดั 

พิษณุโลก, 
หัวหิน 

N/A 
Radio Location 
Primary Radar 

2750.000 
บริษัทวิทยุการบนิแหง
ประเทศไทยจาํกดั 

สุวรรณภูมิ 
N/A 

Radio Location 
Primary Radar 

2815.000 
บริษัทวิทยุการบนิแหง
ประเทศไทยจาํกดั 

พิษณุโลก, 
หัวหิน 

N/A 
Radio Location 
Primary Radar 

2850.000 
บริษัทวิทยุการบนิแหง
ประเทศไทยจาํกดั 

สุวรรณภูมิ 
N/A 

Radio Location 
Primary Radar 

2855.000 
บริษัทวิทยุการบนิแหง
ประเทศไทยจาํกดั 

พิษณุโลก, 
หัวหิน 

N/A 
Radio Location 
Primary Radar 

2860.000 
บริษัทวิทยุการบนิแหง
ประเทศไทยจาํกดั 

เชียงใหม 
N/A 

Radio Location 
Primary Radar 

2900.000 
บริษัทวิทยุการบนิแหง
ประเทศไทยจาํกดั 

ภูเก็ต 
N/A 

Radio Location 
Primary Radar 
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ตารางท่ี 4.3  สรุปสถานะการใชคล่ืนความถ่ียาน 1885-3000 MHz ในประเทศไทย 
 

Bandwidth MHz รอยละ หมายเหต ุ
ยานความถ่ีท้ังหมด 1115.00 100.00  

ยานความถ่ีท่ีไดจัดสรรใชงานแลว 839.3 75.3 
กิจการโทรคมนาคม 631.3 MHz 
กิจการวิทยุโทรทัศน 208 MHz 

คงเหลือ 275.7 24.7  
 

 ความถ่ีในยานนี้มีการใชในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน มีจํานวน 26 ชอง
ความถ่ี มีการใชงานจริงเพียง 6 ชองความถ่ี หนวยงานที่ไดรับอนุญาตการใชความถ่ี มีจํานวน 2 
หนวยงานคือ กรมประชาสัมพันธ และบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) คล่ืนความถ่ีที่ใชงานท่ีเกี่ยวของ 
กับความมั่นคง มีจํานวน 48 ชองความถ่ี หนวยงานท่ีไดรับอนุญาตการใชความถ่ี มีจํานวน 6 
หนวยงาน  
 คล่ืนความถ่ีท่ีใชงานในกิจการโทรคมนาคม มีจํานวน 123 ชองความถ่ี มีการใชงานจริง 
103 ชองความถ่ี หนวยงานท่ีไดรับอนุญาตการใชความถ่ี มีจํานวน 11 หนวยงาน คือ บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ปตท จํากัด บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ การไฟฟาสวนภูมิภาค การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ บริษัท 
ดิจิตอลรีเสิรช แอนด คอนซัลท่ิง จํากัด และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 
 สําหรับยานความถ่ี 1920-2025 MHz, 2110-2170 MHz และ 2010-2025 MHz ท่ีประชุม 
WRC-2003 กําหนดใหใชในกิจการ IMT-2000 (3G) และ กทช. ไดกําหนดไวแลวเชนกัน 
 
4.2 ผลการประเมินผลกระทบตอประชาชนระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
 การประเมินผลกระทบตอประชาชนระดับชาติและระดับทองถ่ิน จากเกณฑการประเมิน
สถานการณใชความถ่ีท่ีกําหนดในบทท่ี 3 เม่ือนํารายละเอียดการใชคล่ืนความถ่ีของผูใชทุกใบอนุญาต 
ในยานความถ่ี  1885-3000 MHz ท่ี กทช.ไดออกใหตามตารางท่ี 4.2 มาวิเคราะหทุกใบอนุญาต แลว จึง
ประเมินผลกระทบตอประชาชน ผลลัพธ  การวิเคราะหการประเมินไดดังตอไปนี้ รายละเอียดตาม 
(ภาคผนวก ฎ.) 
 4.2.1 ผลกระทบตอประชาชนในภาพรวม 
 การประเมินผลกระทบตอประชาชนระดับชาติและระดับทองถ่ินในยานความถ่ี 1885 – 
3000 MHz แยกตามหัวขอดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคง และประโยชนสาธารณะโดย
พิจารณาผลกระทบตอประชาชนเปนหลัก จากจํานวนท้ังหมด 180 ใบอนุญาตสามารถสรุปได  
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ดังแสดงในรูปท่ี 3.1 พบวารอยละของจํานวนใบอนุญาตมีผลกระทบในดานการศึกษา (21.2%) ดาน
วัฒนธรรม (20.49%) และดานประโยชนสาธารณะ (20.14%) นอย และมีผลกระทบในดานความ
ม่ันคง (37.1%)  ปานกลาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 4.1  แสดงรอยละใบอนุญาตท่ีมีผลกระทบตอประชาชนในดานตาง  ๆเทียบกับใบอนุญาตท้ังหมด 
 

 4.2.2 ผลกระทบตอประชาชนดานการศึกษา และวัฒนธรรม  
 เนื่องจากการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความสัมพันธซ่ึงกันและกันแทบแยกไม
ออกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2550) จึงไดใหความสําคัญในเร่ือง
ดังกลาวมากอยางไมเคยมีมากอน ดังนั้นในการจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามนัยมาตรา 40 แหงรัฐธรรมนูญ 
จึงไดกําหนดใหคํานึงถึงการศึกษา และวัฒนธรรม เปนสําคัญ  
 ปจจุบันมีผูไดรับใบอนุญาตใหใชความถ่ียาน 1885–3000 MHz เพื่อใชในกิจการ
โทรคมนาคม (Telecommunications) สําหรับเช่ือมโยงภาคพื้นดิบแบบ Fixed Link จํานวน 15 ราย 
กระจายอยูท่ัวประเทศ และกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนแบบ MMDS (Multichannel Mutipoint 
Distribution Service) มีจํานวน 2 ราย รวม 180 ใบอนุญาต ในจํานวนผูใชความถ่ีท่ีมีผลกระทบ
โดยตรงและโดยออมตอประชาชนสวนใหญของประเทศสรุปไดดังนี้ 
 4.2.2.1 การใชงานความถ่ีท่ีมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง คือ การใชงานระบบ
โทรทัศนบอกรับสมาชิกแบบ MMDS ซ่ึงคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถ่ีวิทยุ
แหงชาติ (กบถ.) อนุญาตใหกรมประชาสัมพันธใชความถ่ี 2504-2528 MHz Bandwidth 8 MHz 
Channel จํานวน 3 ชองสัญญาณ ขณะนี้ไดใชงานในระบบ MMDS จํานวน 3 ชองสัญญาณ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุญาตใชความถ่ี
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ตั้งแต 2536–2688 MHz จํานวน 23 ชองสัญญาณ ปจจุบันใชงานเพียง 3 ชองสัญญาณ เม่ือผูไดรับ
อนุญาตความถ่ีไปแลว แตไมใชงานจริง ทําใหไมเกิดประโยชนและเปนการใชความถ่ีโดยไมมี
ประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรงนอยมาก  
  4.2.2.2  การใชงานความถ่ีท่ีมีผลกระทบตอประชาชนทางออม เชน การใชงานของบริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนตน ไดรับอนุญาตใหใช
ความถ่ียานนี้เพื่อใหบริการแบบ Fixed Link และเช่ือมโยงระบบโทรศัพทชนบทหรือระบบ 
Wireless Local Loop (WLL) ทั้งเฉพาะเสนทางและท่ัวประเทศ หากประชาชนท่ีอยูหางไกลหรือใน
ชนบทใช WLL เพื่อนําพาขอมูลขาวสารระหวางผูใชกับแหลงขอมูลขาวสารดานการศึกษาและ
วัฒนธรรมจากท่ีตางๆ หรือจาก Internet มีผลกระทบตอประชาชนดานการศึกษาและวัฒนธรรม 
เพราะทําใหประชาชนในชนบทเขาถึงขอมูลขาวสารเชนเดียวกับประชาชนท่ีอยูในเมือง   อยางไรก็
ตามระบบ WLL เปนการใหบริการแกประชาชนสวนนอยท่ีอยูในชนบท เม่ือศึกษาจํานวน
ประชาชนท่ีการใชงานระบบโทรศัพททางไกลชนบทของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) แลวถือวา
การใชความถ่ีนี้มีผลกระทบนอยตอประชาชนท้ังประเทศ 
  จากขอมูลพบวาการใชงานในยานความถ่ี 1885-3000 MHz ท่ีมีผลกระทบตอประชาชน
ดานการศึกษา และวัฒนธรรม โดยตรงคือการใชระบบโทรทัศนบอกรับสมาชิก MMDS ของกรม
ประชาสัมพันธและบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน 6 ชองรายการ แตปจจุบันมีประชาชน
เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เทานั้น ท่ีสามารถรับชมรายการจากระบบ MMDS ได 
ซ่ึงมีจํานวนนอยมากเม่ือเทียบกับระบบโทรทัศนผานดาวเทียมยาน C-band และ Ku-band ดังนั้น 
ยานความถ่ี 1885-3000 MHz จึงมีผลกระทบตอประชาชนสวนใหญของประเทศนอย 
 4.2.3 ผลกระทบตอประชาชนดานความม่ันคงของรัฐ ยานความถ่ี 1885-3000 MHz แตเดิม ITU 
ไดกําหนดใหใชงานเปนยาน Terrestrial Microwave (ระบบเชื่อมโยงไมโครเวฟภาคพื้นดิน) ซ่ึงมี
การใชงานในกิจการเพ่ือความม่ันคงและกิจการเชิงพาณิชย ตอมาไดมีเทคโนโลยีใหมท่ีใชความถ่ี
วิทยุยาน 1885-3000 MHz มากข้ึน ITU จึงไดกําหนดยานความถ่ีนี้ใหมีการใชงานดาน BWA 
(Broadband Wireless Access) ซ่ึงผลดังกลาวอาจจะกระทบตอระบบเดิมท่ีใชงานอยูในปจจุบัน 
 ในประเทศไทย หนวยงานท่ีใชงานดานความม่ันคงคือ กรมส่ือสารทหาร กรมส่ือสาร
ทหารเรือ กรมการทหารส่ือสาร กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด 
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ การใชงานในลักษณะเช่ือมโยงแบบ Fixed Link แบบ Point to Point 
และแบบ Point to Multi Point เปนหลัก  
 คณะอนุกรรมการฯ เห็นวา  การใชคล่ืนความถี่วิทยุเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและ
อธิปไตยของชาติมีผลกระทบตอประชาชนดานความม่ันคง ซ่ึงหมายรวมถึงการใชความถ่ีวิทยุเพ่ือ
กิจการทหารเพ่ือปองกันประเทศ การใชความถ่ีวิทยุเพื่อดูและความสงบเรียบรอยของประชาชน  
การใชความถ่ีวิทยุเพ่ือภารกิจถวายความปลอดภัยแดพระมหากษัตริยและพระราชวงศ และการใช

DPU



 

 

61 

ความถ่ีวิทยุเพื่อใหบริการประชาชน การใชงานยานความถ่ีนี้มีจํานวน 107 ใบอนุญาตจาก 180 
ใบอนุญาต หรือคิดเปนรอยละ 60 จึงมีผลกระทบตอประชาชนสวนใหญของประเทศในระดับปาน
กลาง แตถาพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการใชงานดานความม่ันคงตลอดจนภารกิจถวายความ
ปลอดภัยแดพระมหากษัตริยและพระราชวงศแลว จึงมีลําดับความสําคัญสูงมาก ผลกระทบตอ
ประชาชนในแงนี้จึงมีมากข้ึนตามไปดวย 
 4.2.4 ผลกระทบตอประชาชนดานประโยชนสาธารณะ ผลกระทบตอประชาชนดานประโยชน
สาธารณะ เปนการใชคล่ืนความถ่ีวิทยุยาน 1885-3000 MHz เพ่ือกิจการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอ
สาธารณชน เชน บรรเทาสาธารณภัย การแจงเตือนภัยพิบัติ ปจจุบันพบวายานความถ่ี 1885-3000 
MHz กทช. ยังไมไดมีการจัดสรรความถ่ีเฉพาะเพื่อใชประโยชนดานสาธารณะโดยตรงจึงมี
ผลกระทบตอประชาชนสวนใหญของประเทศนอย  
 
4.3 การประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาของการใชความถ่ียาน 1885-3000 MHz 

การประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาของการใชความถ่ียาน 1885-3000 MHz 
ประเมินจากหลักเกณฑกําหนดไวในบทที่ 2 โดยพิจารณาจากจํานวนใบอนุญาตท่ีมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพและความคุมคาในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี การแขงขันเสรี 
และการกระจายการใชประโยชนอยางท่ัวถึง ท่ีกระทบโดยตรงตอประชาชน ผลการประเมินเปนไป
ดังนี้ 
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 4.3.1 ประสิทธิภาพและความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคม การประเมินประสิทธิภาพและ
ความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคมของสถานการณใชความถ่ียาน 1885-3000 MHz ในปจจุบัน
พบวา สถานการณจัดสรรความถ่ีคิดเปนรอยละ 75.3 ของ Bandwidth 1,115 MHz ซ่ึงมีประสิทธิภาพ 
การใชงานตํ่า เชน กิจการระบบ Multichannel Multipoint Distribution Service (MMDS) กทช. ได
จัดสรรความถ่ี จํานวน 26 ชองสัญญาณ (26x8 MHz) และจํากัดใชในพ้ืนกรุงเทพและปริมณฑล
เทานั้น แตสภาพปจจุบันมีการใชงานจริงเพียง 6 ชองสัญญาณ (6x8 MHz) หรือใชงานจริงเพียงรอย
ละ 23.1 เทานั้น จึงถือวามีประสิทธิภาพความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่า ดังแสดงในรูปท่ี 4.2 
 การใชงานยานความถ่ี 1885-3000 MHz ท้ังดานโทรคมนาคมและดานกระจายเสียงและ
โทรทัศน สวนใหญยังไมไดมีการนําเทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานแบบแบงตามพื้นท่ีการ
ใชงาน (Space Division Multiple Access) มาใช ทําใหประสิทธิภาพการใชงานตํ่าและความคุมคา
นอย ดังแสดงในรูปท่ี 4.2 
 นอกจากน้ีการใชงานดานโทรคมนาคมแบบ  Point to Point และแบบ  Point to 
Multipoint ในปจจุบันสวนใหญจะใชงานเฉพาะในหนวยงานของตนเองหรือกิจการเพื่อสนับสนุน
งานดานบริการประชาชน เชน โทรศัพททางไกลชนบท ซ่ึงมีโทรศัพทเคล่ือนท่ีมาใชทดแทนไดใน
ราคาท่ีประหยัดกวา จึงไมเปนท่ีนิยมและมีการใชงานนอย ทําใหประสิทธิภาพและความคุมคาท่ี
ประชาชนจะไดรับโดยตรงนอยมาก ดังแสดงในรูปท่ี 4.2 
 4.3.2 ประสิทธิภาพและความคุมคาทางการเมือง กฎหมาย ในปจจุบันยังไมมีการนํายานความถ่ี 
1885-3000 MHz มาใชใหเกิดประโยชนทางการเมือง และกฎหมายโดยตรง เชน รายการวิทยุ
โทรทัศนชองการเมืองโดยเฉพาะ หรือชองรายการวิทยุโทรทัศนดานกฎหมายโดยเฉพาะ และระบบ 
MMDS ในปจจุบันออกอากาศเฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑลเทานั้น ซ่ึงจํากัดอยูในพื้นท่ีแคบๆ  
และการใชงานยานความถ่ีนี้ในกรณีเปนการเช่ือมโยงสัญญาณ สวนใหญจะใชงานเฉพาะหนวยงาน
ของตนเอง (Private Network) หรือกิจการเพื่อสนับสนุนงานดานบริการประชาชน ทําใหประสิทธิภาพ 
และความคุมคาทางการเมือง และกฎหมายจะไดรับโดยตรงนอยมาก ดังแสดงในรูปท่ี 4.2 
 4.3.3  ประสิทธิภาพและความคุมคาทางดานเทคโนโลยี ปจจุบันในยานความถ่ีนี้ อุปกรณสวน
ใหญท่ีใชงานยังคงใชเทคโนโลยีเกาและลาสมัย ทําใหตองใช Bandwidth มากในการรับสงขอมูล 
และคุณภาพการรับสงขอมูลต่ํา เชน ระบบ Wireless Local Loop ซ่ึงไมสามารถสงขอมูลจํานวน
มาก เชนเดียวกับการรับสงแบบ High Speed Internet ความเร็วมากกวา 1 Mbps ได สําหรับระบบ 
MMDS นั้น ตองใช Bandwidth มาก และมีเขตบริการคลอบคลุมตอหนึ่งสถานีสงนอย จึงสรุปไดวา
ประสิทธิภาพและความคุมคาทางการเมือง กฎหมายและเทคโนโลยีของ การใชความถ่ียาน 1885 – 3000 
MHz ในปจจุบันยังมีการใชงานท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าและมีความความคุมคานอย ดังแสดงในรูปท่ี 4.2 
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4.4 การประเมินทางดานอ่ืนๆ  
 4.4.1 การแขงขันเสรี ในอดีตถึงปจจุบันยานความถ่ี 1885 – 3000 MHz ยังไมมีการเปดใหมีการ
แขงขันการใหบริการโดยเสรี ผูใหบริการปจจุบันคือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รวมท้ังการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ฯลฯ ลวนเปนหนวยงานของรัฐท้ังส้ิน สวนท่ีเปนของเอกชน เชน บริษัท สามารถเทเลคอม จํากัด 
(มหาชน) มีการใชความถ่ียานนี้อยูบาง แตก็ถือวานอยมาก จนนับไดวาไมมีการแขงขันการ
ใหบริการ อยางไรก็ตาม กทช. มีนโยบายท่ีจะจัดสรรความถ่ียานนี้ใหม เพ่ือใหมีการแขงขันเสรีใน
การใหบริการ Broadband Wireless Access ซ่ึงมีผลกระทบตอประชาชนมากกวา ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 
 4.4.2 การกระจายการใชประโยชนอยางท่ัวถึง ปจจุบันการใชงานในยานความถ่ี 1885 – 3000 
MHz สําหรับกิจการโทรคมนาคมสวนใหญเปนแบบ Fixed Link และมีบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) เพียงบริษัทเดียวท่ีไดกระจายการใหบริการเช่ือมโยงโครงขายโทรศัพททางไกลชนบท 
ท่ัวประเทศ โดยใชระบบ Wireless Local Loop (WLL) ทําใหบริการโทรศัพทของบริษัทฯกระจาย
ไปยังพื้นท่ีหางไกลอยางท่ัวถึงในระดับหนึ่งเทานั้น  และระบบ WLL ยังมีขอจํากัดดานความเร็วใน
การรับสงขอมูล บริษัทฯ จึงไดนําระบบส่ือสารดาวเทียมยาน Ku-Band (14/12 GHz) IPSTAR เขา
มาใชเสริมและทดแทนระบบ WLL และไมมีการขยายระบบ WLL อีกตอไป   
 สําหรับกิจการวิทยุโทรทัศนแบบ MMDS ยานความถ่ี 2500 MHz ปจจุบันถือวาไม
ประสบความสําเร็จ และเปนการใหบริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทานั้น จึง
ไมครอบคลุมท่ัวประเทศและไมเปนการกระจายการใชประโยชนอยางท่ัวถึง สาเหตุเนื่องมาจาก
ระบบวิทยุโทรทัศนโดยตรงผานดาวเทียมยานความถ่ี C-band (4-6 GHz) และ Ku-Band (12-14 
GHz) มีตนทุนการลงทุนท่ีถูกกวา และราคาอุปกรณเคร่ืองรับราคาถูก เขตบริการครอบคลุมได
กวางขวางกวา ทําใหประชาชนนิยม รับรายการวิทยุโทรทัศนโดยตรงจากดาวเทียมมากกวาระบบ 
MMDS  
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บทที่ 5 
บทสรุปการประเมินสถานการณและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปการประเมินสถานการณ 
 การบริหารคล่ืนวิทยุ เปนกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรคล่ืนวิทยุท้ังในระดับ 
ประเทศและระหวางประเทศ มีลักษณะท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตใชศาสตรในรูปแบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) ท้ังทางดานวิศวกรรมศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร 
ตลอดจนดานเทคโนโลยีตางๆ เพื่อประกันวากิจการวิทยุโทรคมนาคมและระบบวิทยุโทรคมนาคม
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการรบกวนซ่ึงกันและกันในระดับรุนแรง และเพื่อใหการ
ใชงานทรัพยากรคล่ืนวิทยุกอใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ โดย
ยึดหลักการท่ัวไป คือ 
 ความเทาเทียมกัน (Equitable Access) 
 ความสมเหตุสมผล ประหยัดและมีประสิทธิภาพ (Economy and Efficiency)      
 ปราศจากการรบกวนกันระดับรุนแรง (Harmful Interference) 
 เปาหมายหลักของการบริหารคล่ืนวิทยุ คือ ประสิทธิภาพในการบริหารคล่ืนวิทยุ โดย
หนวยงานกํากับดูแลจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพสองประเภท ไดแก ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 
(Technical Efficiency) และประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Efficiency) 

 การบริหารคล่ืนวิทยุเพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักดังกลาวจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยท่ีมี
ผลกระทบ  ดังนี้ 
 1) ปจจัยดานนโยบาย ไดแก ขอกําหนดทางการกํากับดูแล การกําหนดยานความถ่ีวิทยุ
สากลของ ITU กระบวนการกําหนดความถ่ีวิทยุแหงชาติ กระบวนการบริหารคล่ืนวิทยุของประเทศ
เพ่ือนบาน นโยบายดานมาตรฐาน โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ประเด็นทางดานอุตสาหกรรม  
เทคโนโลยีความตองการของผูใชงาน และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน 
 2) ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ โครงสรางอัตราคาธรรมเนียม
การใหบริการ ความตองการทางการตลาดและประเด็นดานการตลาด คาใชจายดานโครงสราง
พื้นฐาน และอุปกรณ กระบวนการและหลักปฏิบัติของผูใหบริการ และผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
บริการและเทคโนโลยีใหมๆ 
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 3) ปจจัยทางสังคมและส่ิงแวดลอม ไดแก การเปล่ียนแปลงความตองการซ่ึงเปนผลจาก
การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางสังคม การเปล่ียนแปลงชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางาน การ
ยอมรับของประชาชนในการใชเทคโนโลยีใหม มลภาวะจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟาและการรบกวน
จากคล่ืนวิทยุ  รวมท้ังภูมิทัศนท่ีไมเหมาะสมซ่ึงเกิดจากระบบสายอากาศท่ีมีขนาดใหญและมีอยูเปน
จํานวนมาก 
 4)  ปจจัยทางเทคโนโลยี ไดแก การหลอมรวมของเทคโนโลยี (Technology Convergence)  
การพัฒนาอุปกรณโทรคมนาคมสําหรับเทคโนโลยีหลอมรวม  เปนยุคท่ีผูบริโภคจะมีอุปกรณ
ส่ือสารเพียงอันเดียวเรียกวาเปน Communicator  และเปนการหลอมรวมทางเทคโนโลยีท้ัง อุปกรณ 
(Devices) เครือขาย (Networks) และบริการ(Services)  
 การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีส่ือสารและการหลอมรวมของเทคโนโลยีจึงมีผลกระทบ
โดยตรงตอการใชความถ่ีวิทยุ  ความถี่วิทยุในอนาคตตองไดรับการบริหารจัดการใหพอเพียงตอ
ความตองการใชงาน และอาจเกิดผลกระทบในดานบวก เชน  
  กอใหเกิดความมั่นใจในการกํากับดูแลอยางเปนกลางโดยไมข้ึนกับเทคโนโลยี  
  การประหยัดจากขนาด เชน ดวยการใชโครงสรางพื้นฐานรวมกัน (อาคารสานักงาน 
ระบบรักษาความปลอดภัย เปนตน) 
   การประหยัดจากขอบเขตเชน ความชํานาญในการกําหนดคาบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
สาหรับการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม สามารถนําไปใชเปนตัวอยางในการกําหนดอัตรา
คาบริการในดานอ่ืนได  
   การใหความสะดวกตอผูเกี่ยวของ (Stakeholders) 
   การประหยัดงบประมาณการบริหารจัดการองคกร อันเนื่องมาจากการใชบุคลากร
รวมกัน (Shared Resources) เชน ผูปฏิบัติงานดานบริหารองคกร ผูปฏิบัติงานดานการอนุญาต เปนตน 
 สวนผลกระทบในดานลบ เชน การใชความถ่ีวิทยุเพ่ิมมากขึ้นอาจทําใหเกิดการรบกวน
คล่ืนวิทยุ (Radio Interference) ควรนํามาพิจารณาดวย  
 ปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะใชยานความถ่ีวิทยุเพื่อกิจการเคล่ือนท่ีเพิ่มมากข้ึน เทคโนโลยี
ตางๆ ท่ีคาดวาจะนํามาประยุกตใชงานในอนาคตไดแก เทคโนโลยีระบบ Cellular 3G, WiMAX 
หรือ BWA, Ultra Wideband, Digital TV ฯลฯ  
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5.2 สรุปสถานการณใชความถ่ีวทิยุในยาน 1885-3000 MHz 

 5.2.1 ภาพรวมการใชความถ่ีวิทยุ 1885-3000 MHz 
 จากการตรวจสอบตารางกําหนดการใชคล่ืนความถ่ี ยานความถ่ีวิทยุ 1885-3000 MHz 
(Bandwidth 1,115 MHz) ไดรับการจัดสรรใหใชงานไปท้ังส้ิน 839.3 MHz และยานความถ่ีวิทยุ 
2504-2688 MHz ใชในกิจการวิทยุโทรทัศน แตสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) 
กําหนดใหเปนการใชรวมระหวางกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุโทรทัศน ปจจุบันสถานะการ
ใชความถ่ียาน 1885-3000 MHz ในประเทศไทย เปนดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1  ภาพรวมการใชความถ่ีวิทยุ 1885-3000 MHz (ขอมูล ณ มิถุนายน 2553) 
 

Bandwidth MHz รอยละ 

ท้ังหมด 1115.0 100.0 

จัดสรรใหใชงาน 

       - กิจการโทรคมนาคม 

       - กิจการวทิยุโทรทัศน 

839.3 

 631.3 

208 

75.3 

 

 

คงเหลือ 275.7 24.7 

 
 5.2.2  หนวยงานท่ีใชความถ่ีในยาน 1885-3000 MHz  
  1.  กรมการทหารส่ือสาร 
  2.  กรมการส่ือสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
  3.  กรมประชาสัมพันธ 
  4.  กรมส่ือสารทหารเรือ 
  5. กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 
  6. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
  7. การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  8. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 
  9. บริษัท โรจนะเพาเวอร จํากัด 
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  10. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
  11. บริษัท ดิจิตอลรีเสิรช แอนด คอนซัลท่ิง จํากัด 
  12. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
  13. บริษัท ปตท สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
  14. บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
  15. บริษัท สมุทรปราการโคเจนเนอเรช่ัน จํากัด 
  16. บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด 
  17. บริษัท หนองแคโคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
  18. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 1 จํากัด 
  19. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
  20. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  21. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ 
  22. กรมการบินพลเรือน (ปจจุบันบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทยจํากดัเปนผูใชงาน) 
 จากจํานวน 22 หนวยงาน สามารถแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
  (1) กลุมภาครัฐวิสาหกิจ และเอกชนท่ีประกอบธุรกิจ และใชความถ่ีเพื่อประสานงาน
ภายในหนวยงาน และใชในเชิงพาณิชย จํานวน 16 หนวยงาน 
  (2) กลุมหนวยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐใชในการประสานงานภายในหนวยงาน 
จํานวน 6 หนวยงาน (รวมบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัดดวย) 
 
5.3 การใชงานในแตละยานความถี่ 1885-3000 MHz  
 จากตารางท่ี 2.1 สรุปการใชงานในแตละยานความถ่ี ดังนี้ 
 5.3.1 ยานความถ่ี 1885-2000 MHz  มีผูใชงาน 4 ราย มีการใชงานท้ังกิจการประจําท่ี (Fixed 
Link) และกิจการเคล่ือนท่ี (โทรศัพทเคล่ือนท่ี) และกทช.ไดเตรียมการจัดสรรไวสําหรับกิจการ
โทรศัพทเคล่ือนที่ ยุคท่ี 3 (3G) จํานวน 1 แถบความถ่ี คือ ความถ่ีวิทยุ 1920-1980 MHz ซ่ึงบริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดรับการจัดสรรความถ่ีไปแลว 1 คูความถ่ี คือ 1965-1980 MHz คูกับ 2155-
2170 MHz 
 5.3.2  ยานความถ่ี 2000-2200 MHz มีการเตรียมการจัดไวสําหรับกิจการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ยุคท่ี 
3 (3G) มีความถ่ีตั้งแต  2110-2170 MHz โดยบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดรับการจัดสรรความถ่ี
ยาน 2155-2170 MHz  
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 5.3.3 ยานความถ่ี 2200-2300 MHz มีผูใชงาน 5 ราย ซ่ึงยังไมหนาแนนมาก สามารถนําความถ่ี
บางสวนไปจัดสรรใหผูใชงานท่ีมีความจําเปน ในลักษณะกิจการท่ีคลายคลึงกันได 
 5.3.4 ยานความถ่ี 2300-2500 MHz  มีผูใชงาน 14 ราย ซ่ึงในจํานวนผูใชนี้มีบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ไดรับการจัดสรรความถ่ีมากท่ีสุด คือ 2x64 MHz ดังแสดงในรูปท่ี 5.1  
 

 
ภาพท่ี 5.1  Utilization Chart แสดงสถานะการใชความถ่ียาน 2300-2500 MHz 
 
 TOT: บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 CAT: บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   
 PEA: การไฟฟาสวนภูมิภาค     
 SAM: บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 
 MEA: การไฟฟานครหลวง 
 นมค: หนวยงานเพ่ือความม่ันคง 
 PTT: บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน)     
 5.3.5 ยานความถ่ี 2500-2700 MHz  มีผูใชงาน 4 ราย สวนใหญไดรับการจัดสรรใหใชใน
กิจการใหบริการวิทยุโทรทัศนระบบ MMDS โดยมีกรมประชาสัมพันธและบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) เปนผูไดรับการจัดสรร ปจจุบันมีการใชงานเพียง 6 ชองความถ่ี เทานั้น และยังมีความถ่ีท่ี
ยังไมไดใชงานอีกมาก จึงไมสามารถจะนําไปจัดสรรใหใชในกิจการ BWA หรือกิจการอ่ืนๆ ได 
ท้ังนี้ เพราะยังมีอุปสรรคดานกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับ
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การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงขณะนี้ (11 
มิถุนายน 2553) อยูในระหวางการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติ 
 5.3.6 ยานความถ่ี 2700-3000 MHz  มีผูใชงาน 1 ราย คือบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย 
จํากัด มีการใชงาน 9  ความถ่ี Band width รวมท้ังส้ิน 14.4 MHz ใชรวมกับระบบ Primary Radar 
เพื่อติดตามอากาศยานท่ีเขามาในเขตนานฟาประเทศไทย มีการติดต้ังใชงานใน 5 สนามบินคือ 
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต สนามบินหาดใหญ สนามบินพิษณุโลก และสนามบินหัวหิน 
 
5.4 การทดลองเทคโนโลยี Broadband Wireless Access (BWA) 
 เทคโนโลยี Broadband Wireless Access (BWA) ตามนิยามของ ITU หมายความถึงการ
ใหบริการส่ือสารไรสายท่ีมีความกวางแถบความถ่ี (Bandwidth) มากกวา 1 MHz และรองรับอัตรา
การรับสงขอมูลท่ีสูงกวา 1.544 Mbps 
 กทช. ไดอนุญาตใหผูประกอบการจํานวน 18 ราย ทดลองเทคโนโลยี WiMAX ซ่ึงเปน
สวนหน่ึงของ BWA ในพื้นท่ีตางๆ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค. แสดงใหเห็นวา เทคโนโลยีนี้
ไดรับความสนใจและเปนท่ีนิยมในระหวางผูใหบริการและผูใชงาน 
 

5.5 ผลการประเมินสถานการณใชยานความถี่ 1885-3000 MHz  
 จากการประเมินสถานการณใชความถ่ีปจจุบันพบวายานความถ่ี 1885-3000 MHz มีการ
ใชในกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ซ่ึงท้ัง 2 กิจการ มีผลกระทบตอ
ประชาชนสวนใหญของประเทศ สรุปไดดังนี้   

การประเมินผลกระทบตอประชาชนระดับชาติและระดับทองถ่ิน  
 ผลกระทบตอประชาชนดานการศึกษา และวัฒนธรรม : 21.2 และ 20.49% 
 ผลกระทบตอประชาชนดานความม่ันคงของรัฐ : 37.1% 
 ผลกระทบตอประชาชนดานประโยชนสาธารณะ : 20% 

การประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาของการใชความถ่ียาน 1885 – 3000 MHz 
 ประสิทธิภาพและความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคม : 12 และ 12.5%  
 ประสิทธิภาพและความคุมคาทางการเมือง กฎหมายและเทคโนโลยี :  12.5 และ 8.93% 
 การแขงขันเสรี :   0% 
 การกระจายการใชประโยชนอยางท่ัวถึง :  66.07% 
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 การใชงานในยานความถ่ีดังกลาวเปนกิจการ Private Network เปนสวนใหญ จึงมี
ผลกระทบตอประชาชนระดับชาติและระดับทองถ่ินและประสิทธิภาพและความคุมคาของการใช
ความถ่ีอยูในเกณฑท่ีต่ําดังกลาวแลว  

5.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการดําเนินการ 

 เดิมการจัดสรรความถ่ีกระทําในลักษณะมากอนไดกอน (First Come First Serve) การ
จัดสรรความถ่ีใหผูใชสามารถเก็บสะสมความถ่ีไว ทําใหมีคาใชจายเพิ่มข้ึน ปญหาดังกลาวนี้เปน
การใชความถ่ีไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรและมีคาใชจายสูง ปจจุบันเทคโนโลยีไรสายเจริญกาวหนา
อยางรวดเร็ว ความถ่ีท่ีตองการก็หายาก (Scarcity) ความตองการความถ่ีท่ีจะนําไปใชในเชิงพาณิชย
สูงข้ึนอยางตอเนื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคล่ืนความถ่ี หรือการนําความถ่ีท่ีมีอยูไปใช
ในเชิงพาณิชย    
 ปจจุบันการใชความถ่ียาน 1885-3000 MHz ไมคุมคาควรนําไปใชเปน IMT2000 (3G) 
และ BWA (WiMAX) ซ่ึงยานความถ่ี 2000-2200 MHz ITU กําหนดไวสําหรับระบบโทรศัพท 3G 
จึงมีขอเสนอแนะในการจัดสรรความถ่ีใหมอยางมีประสิทธิภาพดังนี้ 
 1. เนื่องจากความถี่ในยาน 1885-3000 MHz มีบางสวนท่ีไดรับการจัดสรรใหใชใน
กิจการโทรทัศน ระบบ MMDS คือ ความถ่ียาน 2504-2528 MHz, 2536-2608 MHz และ 2616-2688 
MHz ดังนั้น กทช. จึงยังไมสามารถจัดสรรความถ่ีใหมในยานดังกลาวได 
  2. การใชเทคโนโลยี BWA (WiMAX) ในยานความถ่ีนี้จะทําใหเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความคุมคาในการใชความถ่ี และเปนอุปสงคของตลาดโทรคมนาคมในปจจุบัน กทช ควรกําหนด
และจัดสรรความถ่ีใหมอยางเรงดวนโดยในเบ้ืองตนจะตองกําหนดและจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหมในยาน 
2300-2400 MHz กอน ดังนี้  
 1) หาก กทช. ประสงคจะจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหกับผูประกอบการใหบริการ BWA ให
พิจารณาเลือกยานความถ่ีวิทยุ 2300-2400 MHz เปนลําดับแรก ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับยานความถ่ี
วิทยุ 2500-2690 MHz มีเหตุผลดังนี้ 
 การจัดสรรความถ่ีวิทยุ 2300-2400 MHz กระทําไดงายกวา เนื่องจากยานความถ่ีวิทยุ
ดังกลาวกําหนดใหใชสําหรับกิจการโทรคมนาคมเปนหลัก ในขณะท่ีความถ่ีวิทยุ 2500-2690 MHz  
กําหนดใหใชรวมกันระหวางกิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
 ยานความถ่ีวิทยุ 2500-2690 MHz  สามารถนํามาจัดสรรโดยไมซอนทับกับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ไดเพียง 40 MHz เทานั้น สวนยานความถ่ีวิทยุ 2300-2400 MHz 
สามารถนํามาจัดสรรไดมากกวา คือ 100 MHz 
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 2) ความกวางแถบความถ่ีท่ีเหมาะสมจัดสรรสําหรับ BWA นั้น ไมควรต่ํากวา 5 MHz/ 
sector เพื่อใหสามารถรองรับความเร็วในการรับสงขอมูล (throughput) ไดมากเพียงพอสําหรับการ
ใหบริการ โดยท่ียังคงรักษาคุณภาพการใหบริการ (QoS) ท่ีตองการไวได ในขณะเดียวกัน กทช. ได
กําหนดมาตรฐานไวแลว (มาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ กทช. มท. 1013-2552 ตาม
ประกาศ กทช. เร่ือง เคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณซ่ึงใชเทคโนโลยี IMT-2000 OFDMA TDD 
WMAN) จึงตองใหผูใชความถ่ีในยานนี้ปรับเปล่ียนใหตรงตามมาตรฐานเพ่ือใหการใชความถ่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จึงสรุปแนวทางการดําเนินการจัดสรรความถ่ีใหมในยาน 1885-3000 MHz ดังนี้ 
 1) เชิญหนวยงานผูใชความถ่ียาน 1885-3000 MHz และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวม
ประชุม หารือเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และเง่ือนไขอ่ืนๆ  
 2) ควรปรับเปล่ียนการใชความถ่ีไปใชความถ่ีใหมท่ีอยูใกลเคียง เนื่องจากสภาพของ
อุปกรณในปจจุบันสามารถดําเนินการปรับเปล่ียนไดทันทีและมีผลกระทบตอการทํางานเดิมนอย
ที่สุด 
 3) ควรมีการกําหนดและจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม เพื่อใหสามารถนําความถ่ีหรือแถบ
ความถ่ีท่ีไดรับการจัดกลุมใหมมาบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพไดสูงสุด 
 4) การนําเทคโนโลยีใหมมาทดแทนไดแก การใชระบบดิจิตอลทดแทนระบบอนาล็อก
เดิม ซ่ึงระบบอนาล็อกมีขอจํากัดในเร่ืองของการรบกวนจากความถ่ีท่ีอยูใกลเคียง วิธีนี้จะชวยลด
ปญหาจากการรบกวนได และสามารถเพ่ิมจํานวนชองการสื่อสารใหมากข้ึนดวย แตจําเปนตอง
ไดรับงบประมาณในการสนับสนุนหรือการพิจารณาจัดหาอุปกรณ ใหพิจารณาถึงคุณลักษณะทาง
เทคนิคท่ีรองรับเทคโนโลยีนี้ดวย 
 5) ปรับเปล่ียนขนาด Bandwidth ของผูใชความถ่ีใหสอดคลองกับประกาศ กทช. เร่ือง
แผนความถ่ีวิทยุ กิจการ BWA ยานความถ่ีวิทยุ 2300-2400 MHz และ 2500-2690 MHz ยานความถ่ี
วิทยุสําหรับกิจการโทรศัพทเคล่ือนท่ี IMT2000 (3G) หากไมสามารถปรับเปล่ียนไดตามท่ีกทช.
กําหนดไวแลว ตองคืนความถ่ีให กทช. เพื่อนําไปจัดสรรใหม 
 6) ควรกําหนดใหมีการ reuse ความถ่ี ของผูใชความถ่ีใหมากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใชความถ่ีและเพื่อเพ่ิมจํานวนผูใชความถ่ีใหมากข้ึน 
 7)  การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของการใชงานยานความถ่ี 2300-2500 MHz ของ
หนวยงาน 11 หนวยงานปจจุบัน เม่ือเทียบกับมูลคาทางเศรษฐกิจของการใชความถ่ีดวยการใช
เทคโนโลยี BWA กับความถ่ียานดังกลาว การท่ีมีผูประกอบการในประเทศไทยจํานวนมากถึง 18 
ราย ใหความสนใจและขออนุญาตทําการทดลอง WiMAX เปนการแสดงใหเห็นวา เทคโนโลยี 
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WiMAX (สวนหนึ่งของกิจการBWA) มีประสิทธิภาพและความคุมคาทางเศรษฐกิจของการใช
ความถ่ีอยูในเกณฑสูงกวาเทคโนโลยีเดิม  
 8) เนื่องจาก กทช. ไดออกประกาศใหยานความถ่ี 2300-2500 MHz เปนยานความถ่ี
สําหรับกิจการ BWA เพ่ือปองกันไมใหขยายเครือขายใหมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน รวมท้ังการ
นําเขาอุปกรณมาใชงานทดแทนเคร่ืองเดิม แลว กทช. จึงควรออกประกาศหลักเกณฑเพิ่มเติม  
เกี่ยวกับการหามการขยายเครือขาย และจํากัดการนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมทดแทน เพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการประกาศใหยานความถ่ีนี้ใชงานเพ่ือกิจการ BWA เทานั้น 
 9) การอนุญาตใหผูใดใชความถ่ีวิทยุในยานใดก็ตาม กทช. ควรประกาศ และกําหนด
หลักเกณฑของการอนุญาตผูใชความถ่ีวิทยุดังกลาว (ในระหวางท่ียังไมมีแผนความถ่ีวิทยุแหงชาติ)  เชน 
 หลักเกณฑ มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณวิธีการในการใช 
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรความถ่ีวิทยุ   
 คุณลักษณะท่ัวไปทางกายภาพความถ่ีวิทยุ และการประยุกตใชความถ่ีวิทยุ 
 หลักเกณฑ แนวทาง วิธีพิจารณาดานเทคนิค 
 10) เพื่อไมใหประชาชนเสียโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีใหม อันเกิดจากความลาชา
ในการดําเนินการ  และเพื่อใหเกิดการแขงขันการใหบริการในเทคโนโลยีใหม เชน ยานความถ่ีวิทยุ 
2300-2400 MHz และ 2500-2690 MHz BWA (WiMAX) กทช. ควรเปดโอกาสใหผูท่ีครอบครอง
ความถี่ในยานนี้อยูเดิม ท่ีมีคุณสมบัติ และความสามารถในการใหบริการ สามารถเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีได  โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
 ใหผูท่ีไดรับอนุญาตใหใชความถ่ีวิทยุอยูเดิม สามารถเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได โดยมี
ความกวางของแถบคล่ืนความถ่ีตองไมเกินความจําเปนหรือมากกวาท่ี กทช. กําหนดใหใชกับ
เทคโนโลยีนั้นๆ   
 มีการกําหนดระยะเวลาในการอนุญาตใหชัดเจน 
 คาตอบแทนความถ่ีจะตองเปล่ียนแปลงไปตามมูลคาของยานความถ่ีนั้นๆ 
 11) กสทช. คิดในการคํานวณเพ่ือหามูลคาประเมินคล่ืนความถ่ีสามารถแบงไดเปน  
2  สวนการประเมินใหญๆ คือการประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีวิทยุเชิงคุณภาพ (Quality Analysis)  และ
การประเมินมูลคาคล่ืนความถ่ีวิทยุเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซ่ึงเม่ือนําผลการประเมินท้ัง
สองดานมาประมวลรวมกัน จะทําใหไดมูลคาประเมินท่ีควรจะเปนของคล่ืนความถ่ียานหน่ึง 
 12) การจัดสรรความถ่ีวิทยุควรนํารูปแบบการจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุในรูแบบตางๆ 
ใหเหมาะสมกับภารกิจในการนําไปใชงาน ซ่ึงมีทางเลือกหลักอยู 11 วิธี ดังท่ีกลาวมาแลว 
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 เนื่องจากปจจุบันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีโทรคมนาคมมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง   
ในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยบนโลกนี้ ดังนั้น ความตองการและคุณคาของทรัพยากร
ความถ่ี (Spectrum Resource) จึงเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ถึงแมวาเทคโนโลยีจะมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและนาท่ึงเพียงใดก็ตาม ทรัพยากรดานความถ่ี ก็ยังมีอยูอยางจํากัด นั่นหมายความวาจะตอง
มีการใชทรัพยากรในดานนี้ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาท่ีจะทําได ใน
ขณะเดียวกันความตองการใชความถ่ีเชิงพาณิชย รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆนั้นเปนปจจัย
นําในการเพ่ิมปริมาณความตองการใชความถ่ีข้ึนอยางรวดเร็ว อีกท้ังการใชงานความถ่ีในปจจุบัน
ของประเทศในบางชวงความถ่ี โดยเฉพาะยานความถ่ีท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง เชน ในยานของ 
Broadband Wireless Access (BWA) นั้น ไมสอดคลองกับการใชงานความถ่ีท่ีกําหนดไวในตาราง
กําหนดคล่ืนความถ่ีของ ITU อีกท้ังบางยานความถ่ีมีไมเพียงพอตออุปสงคการใชงาน จนทําให
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
ตองทํางานอยางหนักทามกลางการเปล่ียนผานวิธีคิดในการจัดสรรทรัพยากรคล่ืนความถ่ีท่ีมีคายิ่ง
ของชาติ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูเกี่ยวของทุกฝายในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตองมีความรู
ความเขาใจในเร่ืองการบริหารความถ่ี และใหการสนับสนุน กสทช. ในการขับเคล่ือนใหเกิดการใช
ทรัพยากรความถ่ีของชาติอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป การบริหารความถ่ี (Spectrum Management)  
จึงเปนกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรคล่ืนวิทยุท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ  
มีลักษณะท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตใชศาสตรในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ท้ังดาน
วิศวกรรมศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร ตลอดจนดานเทคโนโลยีตางๆ เพื่อ
ประกันวากิจการวิทยคุมนาคมและระบบวทิยุคมนาคมทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการ
รบกวนซ่ึงกันและกันในระดับรุนแรง และเพื่อใหการใชงานทรัพยากรคล่ืนวิทยุกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ และควรมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการใหบริการ 
Mobile Virtual Network Operator (MVNO) หรือมีแนวทางในการใชประโยชนจากโครงขายรวมกัน 
(Roaming) เพื่อท่ีใหเกิดผูใหบริการในยานความถ่ีนั้นๆ มีจํานวนท่ีมากข้ึน เกิดการแขงขันในตลาด
ท่ีสูง และทําใหเกิดบริการท่ีดี ราคาถูก ผูใชไดประโยชนสูงสุด นั่นคือการใชทรัพยากรความถ่ีท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ถือเปนการเพิ่มมูลคาความถ่ีอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการสรางรายไดใหกับ
รัฐ ไมวาจากการประมูล การสรางงาน ภาษี และอ่ืนๆ  
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บรรณานุกรม 
 
คําส่ังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง การแตงต้ังคณกรรมการ 
คูมืออบรมการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี (Synthesizer) ป พ.ศ. 2552 สํานักงาน

 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
ตารางกํ าหนดความถ่ีวิทยุ แห งชา ติ  ( National Table of Frequency Allocations)  ป  พ .ศ .  2549 

 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ประกาศ กทช.  เร่ือง การโอนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและการใหผูอ่ืนใชคล่ืนความถ่ีในกิจการ

 โทรคมนาคม พ.ศ. 2550 หมวด 5 การกําหนดและจัดสรรคล่ืนความถี่ใหม สวนท่ี 1 
 คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคล่ืนความถี่ใหม  ขอ 47  48  49  50  51  63  66  67 และ 
 68   

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
 International Mobile Telecommunications (IMT) ยานความถ่ีวิทยุ 1920-1980/2110-
 2170 MHz และ 2010-2025 MHz ป พ.ศ. 2552 ราชกิจจานุเบกษา หนาท่ี 15 เลม 126 
 ตอนพิเศษ 145ง วันท่ี 16 ตุลาคม 2552 
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการขอรับจัดสรรคล่ืนความถ่ี  
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติม  
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

 โทรคมนาคม พ.ศ. 2543   
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

 โทรคมนาคม พ.ศ. 2553  
มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ คร้ังท่ี 8/2552 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2552  สํานักงาน

 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  มาตรา 47   
รายงานสถานะการใชความถ่ีวิทยุของผูไดรับอนุญาต ป 2551 สํานักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ 

 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการประเมินผลการทดลองหรือทดสอบ WiMAX ป พ.ศ. 
 2551 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
Radio Regulations (Edition of 1998) 1 Articles, 3 Resolutions and Recommendetion  
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ภาคผนวก ก  

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เร่ือง กําหนดใหผูใช
ความถี่วิทยุตองเสียคาตอบแทนในการใชความถี่วิทยุ 
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ภาคผนวก  ข 
ระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ 

วาดวย การจัดและบริหารความถีว่ิทยุแหงชาติ พ.ศ. 2518 
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                            การจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
 
ขอ 5 ผูใดประสงคจะต้ังสถานีวิทยุคมนาคมนอกจากจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แกไขเพ่ิมเติมแลว จะตองขออนุมัติตอคณะกรรมการกอนอีกดวย
และจะดําเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมได ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ขอ 6 เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต จะออกใบอนุญาตใหผูใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมหรือ
ใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมได ตอเม่ือผูนั้นไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามขอ 5 แลว 

ขอ 7 ใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตั้งสถานีวิทยุคมนาคมได ตามหลักเกณฑ ดังตอ 
ไปนี้ 

(1) ผูขออนุมัติจัดตั้งเปนสวนราชการ ท่ีมีความจําเปนตองใชวิทยุคมนาคม 
(2) ผูขออนุมัติจัดต้ังเปนเอกชน ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับสวนราชการโดยตรง โดย

เปนผูใหบริการแกสวนราชการ ท้ังนี้ จะตองมีหนังสือรับรองแสดงเหตุผลและความจําเปนจากสวน
ราชการนั้นมาแสดงตอคณะกรรมการ 

(3) ผูขออนุมัติจัดต้ังเปนเอกชน ท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองติดตอส่ือสารทางวิทยุ
คมนาคมกับสวนราชการ เพื่อประโยชนในการควบคุมใหคําแนะนํารายงานขอมูล หรือขอรับความ
ชวยเหลือจากสวนราชการนั้น ท้ังนี้ จะตองมีหนังสือรับรองแสดงเหตุผลและความจําเปนจากสวน
ราชการท่ีเกี่ยวของมาแสดงตอคณะกรรมการ 

(4) ผูขออนุมัติจัดตั้งเปนเอกชน ท่ีดําเนินกิจการซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปน
ประโยชนสําคัญตอเศรษฐกิจของชาติ 

(5) กิจการวิทยุสมัครเลน ตามระเบียบวาดวยการนี้ 
ขอ 8 ในหลักการใหคณะกรรมการอนุมัติใหเอกชนต้ังสถานีวิทยุคมนาคมประเภท

สถานีประจําท่ีในสวนภูมิภาคได เฉพาะในขณะท่ี และ ณ จุดซ่ึงบริการโทรคมนาคมสาธารณะยัง
ดําเนินการไปไมถึง เพื่อเช่ือมโยงระหวางจุดเหลานั้นดวยกัน หรือเพื่อเช่ือมโยงกับจุดซ่ึงบริการ
โทรคมนาคมสาธารณะไดเปดบริการแลวเทานั้น 

กรณีท่ีนอกเหนือไปจากระเบียบนี้ใหนําเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเปนรายๆ ไป 
ขอ 9 คณะกรรมการอาจอนุมัติใหเอกชนต้ังสถานีวิทยุคมนาคมประเภทสถานีเคล่ือนที่

ไดเพื่อทํางานติดตอกับสถานีฝง สถานีบก สถานีวิทยุภาคพื้นดินของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ หรือ
ศูนยวิทยุท่ีคณะกรรมการ ไดอนุมัติใหจัดต้ังแลวเทานั้น ท้ังนี้ ยกเวนสถานีเรือของเอกชน จะทําการ
ติดตอส่ือสารระหวางกันได เฉพาะกรณีบอกเหตุอันตรายหรืออับจนเทานั้น 
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ขอ 10 คณะกรรมการอาจอนุมัติใหเอกชนต้ังสถานีวิทยุคมนาคมชนิดนําติดตัวท่ีมีกําลัง
สงตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ใชความถ่ีในยาน VHF หรือ UHF ไดท่ัวราชอาณาจักร ตอเม่ือได
พิจารณาตามหลักเกณฑในขอ 7 แลว 

ขอ 11 คณะกรรมการอาจอนุมัติใหเอกชนต้ังสถานีวิทยุคมนาคมดังตอไปนี้ไดท่ัว
ราชอาณาจักร โดยมิตองใชหลักเกณฑ ตามขอ 7 คือ 

(1) สถานีวิทยุคมนาคมชนิดนําติดตัว ท่ีมีกําลังสงตํ่ากวา 5 วัตต ใชยานความถ่ี
วิทยุ ระหวาง 26.96 – 27.73 เมกกะเฮิรตซ 

(2) สถานีวิทยุคมนาคมกําลังสงตํ่า หรือใชติดตามตัว (Paging) เฉพาะภายใน
บริเวณท่ีจํากัด 

ขอ 12 เอกชนที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามระเบียบนี้ยกเวนขอ 10 
และขอ 11 จะตองเชาใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมจากกรมไปรษณียโทรเลข 

คณะกรรมการอาจพิจารณาการเชาใชตามขอนี้ใหเปนอยางอ่ืนไดเปนรายๆ ไป 
    
    กําลังสง 
ขอ 13 หามมิใหสถานีวิทยุคมนาคมใดๆ ใชกําลังสงคล่ืนวิทยุออกอากาศมากกวากําลัง

สงท่ีคณะกรรมการไดอนุมัติไว 
 
      สายอากาศและทิศทางการแผกระจายคล่ืน 
ขอ 14 หามมิใหสถานีวิทยุคมนาคมใด ๆ ใชสายอากาศผิดลักษณะท่ีคณะกรรมการได

อนุมัติไว 
 
            การจัดสรรความถ่ี 
ขอ 15 ความถ่ีท่ีจะไดรับการจัดสรรนั้น จะตองถูกตองตามประเภทกิจการท่ีไดระบุไว

ในขอบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 
ขอ 16 หามมิใหสถานีวิทยุคมนาคมใดๆ สงคล่ืนวิทยุท่ีมีความถ่ีนอกเหนือไปจาก

ความถ่ีซ่ึงคณะกรรมการไดจัดสรรใหแลว ท้ังนี้ ตองมีความผิดพลาดไมเกินพิกัดท่ีขอบังคับวิทยุ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ หรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการวิทยุ
ระหวางประเทศ (C.C.I.R.) ไดระบุไว 

ขอ 17 สถานีวิทยุคมนาคมใดๆ จักตองไมสงคล่ืนวิทยุออกไปนอกแถบความถ่ีท่ี
คณะกรรมการไดกําหนดให นอกจาก Spurious Radiation และ Harmonics ของความถ่ีจัดสรร ซ่ึง
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จะตองมีกําลังเฉล่ียรวมท้ังหมดไมเกินกวาท่ีไดอนุญาตไวในขอบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ หรือขอเสนอแนะของ C.C.I.R. 

ขอ 18 คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรความถ่ี ยาน HF ใหเอกชนใชได ตอเม่ือ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา ไมมีความถ่ีจัดสรรอ่ืนใดท่ีจะสามารถใหบริการตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติได 
โดยมิตองต้ังสถานีทวนสัญญาณระหวางทาง 

ขอ 19 ผูขอใชความถ่ีจะตองกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกําหนด
อยางครบถวน แลวสงใหคณะกรรมการพิจารณาโดยผานเลขานุการคณะกรรมการ แบบฟอรมท่ี
ไมไดกรอกรายละเอียดโดยครบถวน จะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

ขอ 20 เม่ือคณะกรรมการไดจัดสรรความถี่ใหผูขอแลว ผูขอจะตองไปขอจดทะเบียน
ความถ่ีท่ีไดรับจัดสรรกับสํานักงานบริหารความถ่ีวิทยุ กรมไปรษณียโทรเลข 

ขอ 21 สํานักงานจะอนุญาตใหทดลองใชความถ่ีวิทยุท่ีคณะกรรมการจัดสรรใหเปนการ
ช่ัวคราวภายในชวงเวลา 3 เดือน นับแตวันอนุญาต หากปรากฏวา ผูขอใชความถ่ีมิไดทดลองใช
ความถ่ีท่ีขอ สํานักงานจะระงับเร่ืองโดยยกเลิกการขอใชความถ่ีนั้น 

ขอ 22 ในการทดลองใชความถ่ีท่ีไดจัดสรรใหช่ัวคราว ใหผูขอใชความถ่ีแจงสํานักงาน
ใหทราบวันและเวลาท่ีจะทดลอง เพื่อสํานักงานจะไดตรวจสอบวา ความถ่ีถูกตองและมีสถานีอ่ืนใด
รบกวนหรือไม 

ขอ 23 ถาหากการทดลองใชความถ่ีท่ีไดจัดสรรใหช่ัวคราวน้ัน เปนผลใหเกิดการ
รบกวนกับสถานีวิทยุท่ีตั้งอยูกอนแลว ใหผูขอใชความถ่ีระงับการใชความถ่ีท่ีขอใชนั้นทันที       
แลวแจงใหสํานักงานทราบโดยดวน เพื่อจะไดพิจารณาเสนอใหคณะกรรมการจัดสรรความถ่ีใหใหม 

ขอ 24 ในระหวางระยะเวลา 3 เดือน ดังกลาว ถาหากการทดลองใชไดผลดี ใหผูขอใช
ยืนยันมาตามแบบฟอรมวา จะใชความถ่ีจัดสรรนั้นตลอดไป เพื่อสํานักงานจะไดบันทึกลงไปใน
ทะเบียนความถ่ีวิทยุของสํานักงานไวเปนหลักฐาน แลวรายงานคณะกรรมการตอไป ถาผูขอใช 
ไมยืนยันมาสํานักงานจะระงับเร่ืองโดยยกเลิกการขอใชความถ่ีนั้น 

ขอ 25 หลังจากท่ีไดบันทึกความถ่ีจัดสรรลงในทะเบียนความถ่ีวิทยุของสํานักงานแลว 
สํานักงานจะไดพิจารณาแจงจดทะเบียนความถ่ีวิทยุนั้นตอคณะกรรมการจดทะเบียนความถ่ีวิทยุ
ระหวางประเทศ (I.F.R.B) ตอไป โดยจะตองกระทํากอนหนาวันใชงานจริงไมเกิน 90 วัน หรือ
หลังจากใชงานจริงแลวไมเกิน 30 วัน 

ขอ 26 คณะกรรมการจดทะเบียนความถ่ีวิทยุระหวางประเทศ (I.F.R.B) จะเปนผู
พิจารณาใบแจงจดทะเบียนความถ่ีวิทยุท่ีสงไป สมควรใหใชความถ่ีนั้น หรือไม เม่ือสํานักงานไดรับ
ทราบผลการพิจารณานี้แลว จะแจงใหผูใชความถ่ีวิทยุนั้นทราบดวย 
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ขอ 27 เพ่ือความเหมาะสม ใหคณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะส่ังใหสถานีวิทยุคมนาคมใด  ๆ 
ระงับการใชหรือเปล่ียนแปลงความถ่ีวิทยุได 

 
               ระเบียบปฏิบัติอ่ืน  ๆ
ขอ 28 เพื่อประโยชนในการพิจารณาของคณะกรรมการใหสถานีวิทยุคมนาคมทุกสถานีท้ังท่ี

ไดตั้งข้ึนแลวกอนวันออกระเบียบนี้ และท่ีตั้งข้ึนใหมตอไป สงขอมูลของสถานีตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดไปใหเลขานุการคณะกรรมการใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีระบุไว ท้ังนี้ ยกเวนสถานีวิทยุ
คมนาคมท่ีใชในราชการลับ 

ใหเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ หรือเจากรมการส่ือสารทหาร หรือปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปนผูยืนยันรับรองตอคณะกรรมการวา สถานีใดเปนสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใชในราชการลับ 

ขอ 29 การยายท่ีต้ังสถานีวิทยุคมนาคมประเภทประจําปท่ีการเปล่ียนแปลงระบบกระจาย
คล่ืนวิทยุ จะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกอน ท้ังนี้ ยกเวนการยายและการเปล่ียนแปลงชั่วคราว
เฉพาะกิจของทางราชการทหารและตํารวจ 

ขอ 30 หามมิใหสถานีวิทยุคมนาคมใดๆ สงขาวหรือขอความโดยใชประมวล หรือรหัสลับ 
เพื่อมิใหผูอ่ืนเขาใจ ท้ังนี้ ยกเวนสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใชในราชการ 

ขอ 31 ในการติดตอกันทุกคร้ัง ใหสงสัญญาณเรียกขานท่ีไดรับอนุญาตใหใชอยางชัดเจน
อยางนอยท่ีสุด 2 คร้ัง คือ กอนสงขอความ และเม่ือจบขอความแลว ท้ังนี้ ยกเวนสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใช
ในราชการทหารและตํารวจ 

ขอ 32 สถานีวิทยุคมนาคมใดฝาฝนระเบียบนี้ หรือเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดให
คณะกรรมการพิจารณาและมีอํานาจลงโทษสถานหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (1) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
 (2) ส่ังใหระงับการใชสถานีวิทยุคมนาคมนั้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือตลอดไป 
ขอ 33 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  
 ใหไว  ณ  วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2518 
         

                                                                                  สัญญา  ธรรมศักดิ์ 
                                                                             (นายสัญญา  ธรรมศักดิ์) 
                                                                                     นายกรัฐมนตรี 
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หลักเกณฑการจัดสรรความถี่วิทยุ 

คณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ (กบถ.) 
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จัดสรรความ
ความยุติธรรม
ภาคเอกชน 
การเมือง รว
ประสิทธิภาพ
เปล่ียนแปลง

ค
เห็นสมควรกํ

 
1. คุณสมบัติ

1
ปฏิบัติหนาที่

1
1
1

ใหบริการใน
1

หรือรัฐวิสาห
ชวยเหลือจาก
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2. หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรความถ่ีวิทยุ  
2.1 การนําความถ่ีวิทยุไปประยุกตใชงานจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของประเทศ 

ท้ังนี้ โดยจัดลําดับความสําคัญตางๆ ดังนี้ 
2.1.1 เพื่อสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคมของประเทศ และ

บริการวิทยุคมนาคมสาธารณะท้ังภายในและระหวางประเทศ โดยพัฒนาท้ังดานระบบ (System) 
เครือขาย (Network) และบริการ (Service) ใหเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.1.2 เพื่อสงเสริมการรักษาความม่ันคงและการปองกันประเทศ 
2..1.3 เพ่ือสงเสริมการปองกันชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
2.1.4 เพื่อสงเสริมการศึกษา เผยแพรขาวสาร และความบันเทิง 
2.1.5 เพื่อสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
2.1.6 เพื่อสงเสริมการวิจัย พัฒนา และการสํารวจทางวิทยาศาสตร  
2.1.7 เพื่อสงเสริมกิจการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของประเทศ 
2.2 การสงเสริมการใชความถ่ีวิทยุใหเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
2.2.1 ผูขอจัดสรรความถ่ีวิทยุจะตองขอใชบริการโทรคมนาคมสาธารณะกอนเปน

อันดับแรก เม่ือมีหลักฐานแสดงวาไมสามารถใชบริการโทรคมนาคมสาธารณะได จึงจะพิจารณา
จัดสรรความถ่ีวิทยุใหใชงานตามความจําเปน 

2.2.2 การขอจัดสรรความถ่ีวิทยุจะตองมีเหตุผลท่ีชัดเจนแสดงวาจะใชความถ่ีวิทยุ
ใหมีคุณคาอยางแทจริง และไมมีทางเลือกใชส่ือโทรคมนาคมประเภทอ่ืน รวมท้ังหลีกเล่ียงการใช
ความถ่ีวิทยุในยานความถ่ีวิทยุ ซ่ึงมีความแออัดและคับค่ังสูง (Congestion) 

2.2.3 หนวยงานภายใตสังกัดเดียวกัน กระทรวงเดียวกัน หรือรัฐวิสาหกิจเดียวกัน 
จะตองใชขายส่ือสารรวมกันหรือความถ่ีวิทยุรวมกันตามความเหมาะสม เม่ือไมสามารถใชขายส่ือสาร
รวมกันหรือความถ่ีวิทยุรวมกันไดโดยมีเหตุผลเพียงพอ จึงจะพิจารณาจัดสรรความถ่ีวิทยุใหใชงาน
เพิ่มเติม 

2.2.4 การจัดสรรความถ่ีวิทยุจะตองนําความถ่ีวิทยุท่ีไดรับการจัดสรรไปแลวมาใช
งานซํ้า (Reuse) ใหมากท่ีสุด หรือใชใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จนกระท่ังมีหลักฐานแสดงวาไม
สามารถใชความถ่ีวิทยุซํ้าได หรือไดใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดแลว จึงจะพิจารณาจัดสรรความถ่ี
วิทยุใหใชงานเพ่ิมเติม 
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2.2.5 การจัดสรรความถ่ีวิทยุจะคํานึงถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีวิทยุคมนาคมท่ี
ทันสมัย ยานความถ่ีวิทยุ ปริมาณขาวสาร จํานวนลูกขายวิทยุคมนาคม และความเหมาะสมกับคุณคา 
(Value) ของความถ่ีวิทยุ เพื่อใหการใชความถ่ีวิทยุเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

2.2.6 การจัดสรรความถ่ีวิทยุโดยใหใชความถ่ีวิทยุรวมกัน (Sharing) จะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑและบรรทัดฐานในการประสานงานการใชความถ่ีวิทยุ เพื่อปองกันความถ่ีวิทยุ
รบกวนอยางรุนแรงซ่ึงกันและกัน 

2.3 การจัดสรรความถ่ีวิทยุในลักษณะเปนกลุม (Block Allocation) จะคํานึงถึงความ
ยืดหยุน (Flexibility) ในการใชความถ่ีวิทยุและการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อสนองความตองการและความจําเปนตางๆ ของผูใชความถ่ีวิทยุ 

2.4 การจัดสรรความถ่ีวิทยุจะตองสอดคลองกับตารางกําหนดความถ่ีวิทยุ (Frequency 
Allocation Table) เง่ือนไขและกระบวนการตางๆ  ท่ีกําหนดไวในขอบังคับวิทยุ (Radio Regulations)  
ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ และปฏิบัติตามขอเสนอแนะของสํานักงานวิทยุคมนาคม 
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU-R) ตลอดจนแผนความถ่ีวิทยุแหงชาติและขอตกลง
ระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

2.5 การจัดสรรความถ่ีวิทยุใหแกกิจการวิทยุคมนาคมใดๆ ซ่ึงตารางกําหนดความถ่ีวิทยุ 
(Frequency Allocation Table) ของขอบังคับวิทยุ (Radio Regulations) ไดกําหนดใหใชความถ่ีวิทยุ
รวมประเภทกิจการหลัก (Primary Service) กับกิจการวิทยุคมนาคมท่ีใชความถ่ีวิทยุท่ัวโลก 
(Worldwide) หรือกิจการวิทยุคมนาคมท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการเดินอากาศหรือการ
เดินเรือ จะตองใหลําดับความสําคัญ (Priority) แกกิจการเหลานี้เปนหลัก หรือจะตองกําหนด
มาตรการพิเศษ เพื่อประกันวากิจการเหลานี้จะตองปราศจากการรบกวนในการใชความถ่ีวิทยุอยางรุนแรง 

2.6 การจัดสรรความถ่ีวิทยุบริเวณชายแดน จะตองประกันวาไมกอใหเกิดการรบกวน
อยางรุนแรง ตอความถ่ีวิทยุของประเทศเพ่ือนบาน ท้ังนี้ โดยใชวิธีการและข้ันตอนการประสานงาน
ความถ่ีวิทยุกับประเทศเพื่อนบานเปนหลัก 

2.7 การจัดสรรความถ่ีวิทยุจะกําหนดระยะเวลาใหใชความถ่ีวิทยุ สําหรับกิจการวิทยุ
คมนาคมตางๆ คร้ังละไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีไดรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุ เวนแตคณะกรรมการ
ประสานงานการจัดและบริหารความถ่ีวิทยุแหงชาติเห็นควรกําหนดเปนอยางอ่ืนแลวแตกรณี 

2.8 กรณีคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถ่ีวิทยุแหงชาติ เห็นควร
เปดใหมีบริการวิทยุคมนาคมประเภทใด หรือลักษณะใด จะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการวิทยุคมนาคม  
โดยวิธีการประมูลความถ่ีวิทยุภายใตหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกําหนดแลวใหกรมไปรษณียโทรเลข
เสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมเพื่อดําเนินการตอไป 
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3. สิทธิของผูไดรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุ  
สิทธิท่ีไดรับการจัดสรรความถี่วิทยุเปนสิทธิเฉพาะของผูไดรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุ

ไมอาจใหบุคคลอื่นใชความถ่ีวิทยุบางสวนหรือท้ังหมด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ประสานงานการจัดและบริหารความถ่ีวิทยุแหงชาติแลวเทานั้น 

 
4. มาตรการภายหลังการจัดสรรความถ่ีวิทยุ  

4.1 ให ผู ได รับการจัดสรรความถ่ีวิทยุรายงานผลการใชความถ่ีวิทยุใหกรมไปรษณีย 
โทรเลขทราบภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีไดรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุ 

4.2 หากผูไดรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุ ไมใชความถ่ีวิทยุท่ีไดรับการจัดสรรภายใน
กําหนดระยะเวลา 2 ป นับแตวันท่ีไดรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุ ใหการจัดสรรความถ่ีวิทยุนั้นเปนอัน
ส้ินผล เวนแตคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถ่ีวิทยุแหงชาติเห็นควรกําหนด
เปนอยางอ่ืนแลวแตกรณี 

4.3 หากตรวจสอบพบวา ผู ใชความถ่ีวิทยุไมไดนํ าความถ่ีวิทยุไปใชงานตาม
วัตถุประสงค หรือไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด หรือนําความถ่ีวิทยุไปใหบุคคลอ่ืนใชงานโดย
ไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถ่ีวิทยุแหงชาติ หรือฝาฝน
กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศท่ีเกี่ยวของ หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ ใหกรมไปรษณียโทรเลขแจงยกเลิกการจัดสรรความถ่ีวิทยุ แลวรายงานใหคณะกรรมการ
ประสานงานการจัดและบริหารความถ่ีวิทยุแหงชาติทราบ 

4.4 หากการใชความถ่ีวิทยุท่ีไดรับการจัดสรรกอใหเกิดการรบกวนการใชความถ่ีวิทยุ
ของผูอ่ืนท่ีไดรับการจัดสรรอยูกอนแลว ใหผูใชความถ่ีวิทยุมีหนาท่ีแจงใหกรมไปรษณียโทรเลข
ทราบ เพื่อบงช้ีสาเหตุการรบกวนท่ีเกิดข้ึน และผูใชความถ่ีวิทยุตองใหความรวมมือแกไขปญหาการ
รบกวนที่เกิดข้ึน รวมท้ังรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ท่ีอาจมีข้ึนจากการแกไขปญหาการรบกวนนั้น 
หากไมสามารถแกไขไดใหระงับการใชความถ่ีวิทยุ 

4.5 หากปรากฏวาผูไดรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุใชความถ่ีวิทยุโดยไมเต็มประสิทธิภาพ
ในการรองรับปริมาณขาวสาร (Capacity) หรือจํานวนลูกขายวิทยุคมนาคม (Subscriber) หรือกรณี
อ่ืนๆ คณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถ่ีวิทยุแหงชาติมีอํานาจเรียกคืนความถ่ี
วิทยุบางสวนไดตามความเหมาะสม 
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4.6 คณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถ่ีวิทยุแหงชาติ มีอํานาจ
เปล่ียนแปลง การจัดสรรความถ่ีวิทยุใหแกผูไดรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุไดตามความจําเปนและ
เหมาะสม         

 
                                   ประกาศ ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 
 
 

(นายสุวัจน ลิปตพัลลภ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

                                    ประธานคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถ่ีวิทยแุหงชาติ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาคผนวก ง 
คําสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง การแตงต้ัง

คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 
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ภาคผนวก จ 
คําสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ืองการแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทําขอมูล เพ่ือประเมินสถานการณ 

ใชคลื่นความถี่วิทยุ 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางกาํหนดคลื่นความถีแ่หงชาติ ฉบับราง  (THAILAND TABLE OF 

FREQUENCY ALLOCATIONS) 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล นายนิรันดร  ทับศรี 
ประวัติการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตเทเวศร) 

สาขาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 
ประวัติการทํางาน กรมไปรษณยีโทรเลข กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สํานักงานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการกจิการวิทยกุระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
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