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ระหวางวันที่ ๒-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงานใหญ สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
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ชื่อการประชุม
World Radiocommunication Conference 2015
วัตถุประสงคของการประชุม WRC-15
การประชุม WRC-15 มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงขอบังคับวิทยุ (Radio Regulations) ซึ่งเปน
ขอตกลงระหวางประเทศที่กํากับดูแลการใชคลื่นความถี่ และวงโคจรดาวเทียม (ทั้งที่เปนดาวเทียมประจําที่
และดาวเทียมไมประจําที่) ใหทันสมัยและรองรับเทคโนโลยีใหมๆ

รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๑

ผูเขารวมประชุม
มีผูเขารวมการประชุม WRC-15 จํานวนทั้งสิ้น ๓,๒๗๐ คน จากประเทศสมาชิก ๑๕๔ ประเทศ และ
จากหนวยงานระหวางประเทศและหนวยงานระดับภูมิภาค ๔๗ หนวยงาน โดยประเทศไทยมีผูแทนเขารวม
ประชุมจํานวน ๓๒ คน ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กสทช.
ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูแทนคณะผูแทนถาวรไทย ประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
ผูแทน สํานักงาน กสทช.
ผูแทน บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ผูแทน บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด

โครงสรางของการประชุม WRC-15
การประชุ ม WRC-15 ประกอบด ว ยการประชุ ม ใหญ เ ต็ ม คณะ (Plenary) การประชุ ม ระดั บ
คณะกรรมการ (Committee) การประชุมระดับกลุมทํางาน (Working group: WG) การประชุมระดับกลุม
ทํางานยอย (Sub working group: SWG) การประชุมระดับกลุมทํางานพิเศษ (Ad-hoc group: AHG) และ
การประชุมระดับกลุมจัดทํารางรายงาน (Drafting group: DG)

Plenary
COM 1
Steering

COM 2
Credential

COM 3
Budget

COM 4
Specified AI

WG 4A

(Aero. + RLS)
4 SWGs

WG 4B

(Maritime+Amateur)
2 SWGs

WG 4C

(Mobile + PPDR)
3 SWGs/1 DG

COM 5
Specified AI

WG 5A

(Space Science)
3 SWGs

WG 5B

(Sat. Allocation)
5 WGs/2 DGs

COM 6
Specified AI

COM 7
Editorial

WG 6A

(General issues)
2 SWGs

WG 6B

(Next WRC)

4 AHGs/15 DGs

WG 5C

(Sat. Regulations)
4 SWGs/AHGs

ประธานและรองประธาน ของการประชุม WRC-15 ประกอบดวย
ประธาน WRC-15
รองประธาน WRC-15
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Mr Festus Yusufu Narai Daudu (Nigeria)
Mr A. Jamieson (New Zealand)
Mr Y. Al-Bulushi (Oman)
Mr D. Obam (Kenya)
Mrs D. Tomimura (Brazil)
Mr A. Kühn (Germany)
Mr N. Nikiforov (Russian Federation)
หนาที่ ๒

การประชุ ม WRC-15 แบ ง เนื้ อ หาการประชุ ม ออกเป น ๗ กลุ ม หลั ก โดยมี อ งค ป ระกอบของ
คณะกรรมการ (Committee) และกลุมทํางาน (Working group: WG) ดังนี้
คณะกรรมการชุดที่ ๑ (Committee 1: Steering)
ประกอบดวยประธานและรองประธาน ของการประชุม WRC-15 และคณะกรรมการชุดตางๆ ทําหนาที่ในการ
ประสานงานเพื่อใหการประชุม WRC เปนไปดวยความเรียบรอย
คณะกรรมการชุดที่ ๒ (Committee 2: Credentails)
ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของ Credentials of delegations และรายงานตอที่ประชุมใหญเต็มคณะ
Chairman
Vice-Chairmen

Mr N. Meaney (Australia)
Mr M. Omer (Sudan)
Mr H. Kanor (Ghana)
Mr H. Bude (Uruguay)
Mr G. Osinga (Netherlands)
Mr G. Abdullaev (Azerbaijan)Mr. Atmadji Soewito (INS)

คณะกรรมการชุดที่ ๓ (Committee 3: Budget control)
ทําหนาที่พิจารณาและตรวจสอบบัญชีคาใชจายของการประชุม และรายงานตอที่ประชุมใหญเต็มคณะ
Chairman
Vice-Chairmen

Mr A. Kadirov (Uzbekistan)
Ms H. Seong (Rep. of Korea)
Mr A. Nwaulune (Nigeria)
Mr M. Soliman (Egypt)
Mr G. Malcolm (Jamaica)
Mr A. Jonsson (Sweden)
คณะกรรมการชุดที่ ๔ (Committee 4: Specified agenda items)
ทําหนาที่พิจารณาประเด็น AI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.15 1.16 1.17 1.18 3* 5* 9* 9.1* 9.2* Global flight
tracking (GFT)
* เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของ
Chairman
Mr M. Fenton (United Kingdom)
Vice-Chairmen
Mr F. Xie (China)
Mr A. Belkhadir (Morocco)
Mr W. Sayed (Egypt)
Mrs C. Beaumier (Canada)
Mr V. Poskakukhin (Russian Federation)
WG-Chairman 4A
Mr Victor GLUSHKO (Russia)
(Aeronautical and Radiolocation)

AI 1.5 1.17 1.18 3 5 9.2 GFT
WG-Chairman 4B
(Maritime and Amateur)
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Mr Mohamed EL-MOGHAZY (Egypt)

หนาที่ ๓

AI 1.4 1.15 1.16 3 5 9.2
WG-Chairman 4C
(Mobile and PPDR)

Ms Cindy COOK (Canada)

AI 1.1 1.2 1.3 3 5 9.1.7 9.2
คณะกรรมการชุดที่ ๕ (Committee 5: Specified agenda items)
ทําหนาที่พิจารณาประเด็น AI 1.6 (1.6.1, 1.6.2) 1.7 1.8 1.9 (1.9.1, 1.9.2) 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 3*
5* 7 9* 9.1* 9.2* 9.3
* เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของ
Chairman
Mr K. Al Awadhi (United Arab Emirates)
Vice-Chairmen
Mr P.N. Phuong (Viet Nam)
Mr M. Abdelhafiz (Sudan)
Mr J. Levi (Argentina)
Mr E. Fournier (France)
Mr T. Kim (Kazakhstan)
WG-Chairman 5A
Mr J. Zuzek (USA)
(Space science)
AI 1.11 1.12 1.13 1.14 5 9.2.1 9.2.2

WG-Chairman 5B
(Satellite allocation)
AI 1.6 1.7 1.9 1.10 9.1.1
WG-Chairman 5C
(Satellite regulatory issues)

Mr X. Gao (China)
Mr P. Hovstad (Norway)

AI 1.8 3 7 9.1.2 9.1.3 9.1.5 9.1.8
9.2 9.3

คณะกรรมการชุดที่ ๖ (Committee 6: Specified agenda items)
ทําหนาที่พิจารณาประเด็น AI 2 3* 4 5* 6 8 9* 9.1Z* 9.2* 10
* เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของ
WG-Chairman
Vice-Chairmen

WG-Chairman 6A
WG-Chairman 6B
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Mrs A. Allison (USA)
Mrs K. Kim (Rep. of Korea)
Mr M. Al-Badi (Oman)
Mr K. Niane (Senegal)
Mr A. Calinciuc (Romania)
Mr D. Korzun (Belarus)
Mr P.N. Ngige (Kenya)
Mr A. Nalbandian (Armenia)

หนาที่ ๔

คณะกรรมการชุดที่ ๗ (Committee 7: Editorial)
ทําหนาที่ปรับปรุงผลการประชุมใหมีความสมบูรณ โดยไมเปลี่ยนแปลงใจความสําคัญ เพื่อรวบรวมไวใน the
Final Acts of the Conference
Chairman
Mr C. Rissone (France)
Vice-Chairmen
Mr M. Abdulrahman (Lebanon)
Ms M. Donde (United Kingdom)
Mr J.G.Orea Sanchez (Spain)
Mr G. Cai (China)
Mr A. Zhivov (Russian Federation)
สรุปผลการประชุม
การประชุม WRC-15 มีระเบียบวาระการประชุมหลักทั้งสิ้น ๓๖ ระเบียบวาระ แบงไดเปนประเด็น
ตางๆ ๘๑ ประเด็น โดยประเทศไทยไดมีขอเสนอเขาสูการพิจารณาของที่ประชุม ทั้งสิ้น ๒๙ ขอเสนอ (รวม
๕๕ ประเด็น) แบงเปน
(๑) ข อ เสนอที่ จั ด ทํ า ร ว มกั บ ประเทศในกลุ ม เอเชี ย แปซิ ฟ ก ภายใต ค วามร ว มมื อ ขององค ก าร
โทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) จํานวน ๒๐ ขอเสนอ
(๒) ขอเสนอที่จัดทํารวมกับประเทศตาง ๆ ที่มีทาทีสอดคลองกัน จํานวน ๔ ขอเสนอ เพิ่มเติมจาก
ขอเสนอรวมของ APT ประกอบดวย
(๒.๑) ขอเสนอรวมกับญี่ปุนและประเทศอื่นอีก ๑๐ ประเทศ ในระเบียบวาระ ๑.๑ เพื่อเสนอให
กําหนดคลื่นความถี่ยาน ๑.๕ GHz (ชวง ๑๔๕๒-๑๔๙๒ MHz) สําหรับกิจการ IMT ในอนาคต
(๒.๒) ขอเสนอรวมกับออสเตรเลียและประเทศอื่นอีก ๑๔ ประเทศ ในระเบียบวาระ ๑.๑ เพื่อ
เพิ่มชื่อประเทศไวในเชิงอรรถทายตารางกาหนดคลื่นความถี่ระหวางประเทศ เพื่อแสดงเจตนารมณรวมกันที่จะ
ใชยาน ๗๐๐ MHz (๖๙๔/๖๙๘-๗๙๐ MHz) สําหรับกิจการ IMT ในอนาคต
(๒.๓) ขอเสนอรวมกับญี่ปุน ในระเบียบวาระ ๑.๑๘ เกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่ ๗๗.๕-๗๘
GHz สําหรับเรดารรถยนต
(๒.๔) ขอเสนอรวมกับออสเตรเลียและประเทศอื่นอีก ๓ ประเทศ เกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่
สําหรับการติดตามเครื่องบินทั่วโลกสาหรับการบินพลเรือน (Global Flight Tracking for civil aviation)
(๓) ขอเสนอที่เสนอในนามประเทศไทยโดยตรง จํานวน ๕ ขอเสนอ ประกอบดวย
(๓.๑) ขอเสนอในระเบียบวาระ ๑.๔ เกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเลนยาน ๕
MHz ในลักษณะกิจการรอง
(๓.๒) ขอเสนอในระเบียบวาระ ๑.๖.๒ เกี่ยวกับการกําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ
ประจําที่ผานดาวเทียมในยาน ๑๓/๑๔ GHz
(๓.๓) ขอเสนอในระเบียบวาระ ๑.๘ เกี่ยวกับการลดขนาดของจานสายอากาศที่ใชบนเรือใน
ยานความถี่ C-band/Ku-band
(๓.๔) ขอเสนอในระเบียบวาระ ๘ เพื่อปรับเปลี่ยนและยกเลิกเชิงอรรถทายตารางกาหนดคลื่น
ความถี่ระหวางประเทศที่มีชื่อประเทศไทย
(๓.๕) ขอเสนอในระเบียบวาระ ๙.๑.๒ เพื่อปรับปรุงแกไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการลดระยะการ
ประสานงานในกิจการดาวเทียม และปรับเปลี่ยนเกณฑในการคํานวณการรบกวน
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รายละเอียดสรุปผลการประชุม WRC-15 มีดังนี้
๑. ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง การกําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ IMT
๑) ความเปนมา
ระเบียบวาระนี้ เปนระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการกําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ
เคลื่ อนที่ ในลั กษณะกิ จ การหลั ก และระบุ ยานความถี่เ พิ่มเติม สําหรับ กิ จ การโทรคมนาคมเคลื่อ นที่ส ากล
International Mobile Telecommunications (IMT) ใหสนองตอบตอความตองการใชคลื่นความถี่ของการ
สื่อสารไรสายความเร็วสูง ที่มีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามขอมติ ๒๓๓
รายงาน CPM เสนอคลื่นความถี่ที่ไดดําเนินการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น ๑๙ ยาน เพื่อที่จะ
พิจารณากําหนดเปนคลื่นความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ IMT ทั้งนี้ มีคลื่นความถี่หลายยานที่ผลการศึกษาการ
ใชงานรวมกันระหวางกิจการ IMT กับกิจการอื่นที่มีใชงานอยูเดิม ยังไมไดขอยุติหรือไมไดรับการยอมรับอยาง
เปนเอกฉันทจากประเทศสมาชิก
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ โดยแยกเปนคลื่นความถี่แตละยาน ดังนี้
ทางเลือก
สาระสําคัญ
Method A
ไมกําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสําหรับ IMT ในยานความถี่นั้น
Method B
กําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการเคลื่อนที่เปนกิจการหลัก เพื่อใชสําหรับ IMT
(โดยการกําหนดใหมเพิ่มเติม หรือการปรับจากเดิมที่เปนกิจการรองใหเปนกิจการหลัก) ใน
ยานความถี่นั้น ซึ่งประกอบดวยทางเลือกยอย ๒ ทางเลือก คือ กําหนดไวในสวนของ
ตารางกําหนดคลื่นความถี่ (B-ToA) หรือกําหนดไวในเชิงอรรถระหวางประเทศ (B-FN)
Method C
ระบุคลื่นความถี่ใหเปนยานความถี่สําหรับ IMT ไวในเชิงอรรถระหวางประเทศ (อาจเปน
เชิงอรรถใหม หรือเชิงอรรถที่มีอยูเดิมก็ได) ซึ่งอาจใชรวมกับ Method B ดวยก็ได
ไวแลว มีดังนี้
Number / Bands
(MHz)

ซึ่งทางเลือกที่เปนไปได สําหรับคลื่นความถี่แตละยาน จํานวน ๑๙ ยาน ที่ไดดําเนินการศึกษา
Applicable Methods and Options* (shown in italics)
Method A

Method B-ToA

Method B-FN

Method C

1 / 470-694/698

A
A1, A2, A3

2 / 1 350-1 400

A

B
B1, B2, B3
B
B1

B
B4
B
B1

3 / 1 427-1 452

A

4 / 1 452-1 492

A

5 / 1 492-1 518

A

6 / 1 518-1 525

A

C
C1, C2
C
C1a, C1b, C2
C
C1a, C1b, C2,
C3
C
C1, C2, C3, C4
C
C1, C2, C3, C4
C
C1, C2, C3
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Section
1/1.1/5.1
1/1.1/5.2
1/1.1/5.3
1/1.1/5.4
1/1.1/5.5
1/1.1/5.6
หนาที่ ๖

Applicable Methods and Options* (shown in italics)

Number / Bands
(MHz)

Method A

Method B-ToA

Method B-FN

7 / 1 695-1 710

A

B

B

8 / 2 700-2 900

A

9 / 3 300-3 400

A

10 / 3 400-3 600

A

11 / 3 600-3 700

A

12 / 3 700-3 800

A

13 / 3 800-4 200

A

B
B1, B2
B
B1, B2
B
B1, B2, B3, B4,
B5
B
B1, B2, B3
B
B1, B2, B3
B
B1, B2, B3

B
B1, B2
B
B1, B2
B
B1, B2, B3,
B4,B5
B
B1, B2, B3
B
B1, B2, B3
B
B1, B2, B3

14 / 4 400-4 500
15 / 4 500-4 800
16 / 4 800-4 990
17 / 5 350-5 470
18 / 5 725-5 850
19 / 5 925-6 425

A
A
A

Method C
C
C1
C
C1, C2
C
C1, C2
C
C1, C2, C3, C4,
C5
C
C1, C2, C3
C
C1, C2, C3
C
C2, C2, C3
C
C1, C2
C
C1, C2, C3, C4
C
C1, C2

A

1/1.1/5.7
1/1.1/5.8
1/1.1/5.9
1/1.1/5.10
1/1.1/5.11
1/1.1/5.12
1/1.1/5.13
1/1.1/5.14
1/1.1/5.15
1/1.1/5.16
1/1.1/5.17

A
A

Section

1/1.1/5.18
C
C1, C2, C3, C4

1/1.1/5.19

(๑) NOTE: In the above table, Methods B-ToA and B-FN, when identified as applicable for a
frequency band, do not necessarily apply to all regions.

(๒) * Methods can be applied without any options. WRC-15 may decide to apply any of these
options or others not already stated in this Report.

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยมีขอเสนอ/ทาทีในคลื่นความถี่ทั้ง ๑๙ ยาน ดังนี้
- ประเทศไทยไดจัดทําขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) สนับสนุนใหกําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสําหรับ IMT ๒
ยาน ประกอบดวย ๑๔๒๗-๑๔๕๒ MHz และ ๑๔๙๒-๑๕๑๘ MHz และไมสนับสนุนใหกําหนดคลื่นความถี่
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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เพิ่มเติมสําหรับ IMT ๑๓ ยาน ประกอบดวย ๔๗๐-๖๙๔/๖๙๘ MHz ๑๓๕๐ – ๑๔๐๐ MHz ๑๕๑๘-๑๕๒๕
MHz ๑๖๙๕-๑๗๑๐ MHz ๒๗๐๐-๒๙๐๐ MHz ๓๔๐๐-๓๖๐๐ MHz ๓๖๐๐-๓๗๐๐ MHz ๓๗๐๐-๓๘๐๐
MHz ๓๘๐๐-๔๒๐๐ MHz ๔๕๐๐-๔๘๐๐ MHz ๕๓๕๐-๕๔๗๐ MHz ๕๗๒๕-๕๘๕๐ MHz และ ๕๙๒๕๖๔๒๕ MHz
- ประเทศไทยมี ข อ เสนอที่ จั ด ทํ า ร ว มกั บ ญี่ ปุ น และประเทศอื่ น ๆ อี ก ๑๐ ประเทศ
สนับสนุนใหกําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสําหรับ IMT ในยาน ๑๔๕๒-๑๔๙๒ MHz ซึ่งเปนขอเสนอเพิ่มเติมจาก
ขอเสนอรวมของ APT
- ประเทศไทยกําหนดทาทีที่ส ามารถใหการสนับสนุนการกําหนดคลื่น ความถี่เพิ่มเติม
สําหรับ IMT ๒ ยาน ประกอบดวย ๔๔๐๐-๔๕๐๐ MHz และ ๔๘๐๐-๔๙๙๐ MHz ได และไมสนับสนุนการ
กําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสําหรับ IMT ในยาน ๓๓๐๐-๓๔๐๐ MHz โดยไมมีขอเสนอเขาสูที่ประชุม
นอกจากนั้น ประเทศไทยไดมีขอเสนอรวมกับออสเตรเลียและประเทศอื่นอีก ๑๔ ประเทศใน
ภูมิภ าคเอเชี ย แปซิ ฟก เพื่ อเพิ่มชื่ อประเทศไวในเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่น ความถี่ระหวางประเทศ
5.313A เพื่อแสดงเจตนารมณรวมกันที่จะใชยาน ๗๐๐ MHz (๖๙๔/๖๙๘-๗๙๐ MHz) สําหรับกิจการ IMT ใน
อนาคต
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 ไดพิจารณากําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ IMT ในอนาคต
โดยมีผลการพิจารณาในแตละยาน จากขอเสนอโดยรวมทั้งหมด ๑๙ ยานความถี่ ดังนี้
ยานต่ํากวา ๗๐๐ MHz (๔๗๐-๖๙๔/๖๙๘ MHz)
ประเทศไทยไมสนับสนุนยานนี้ เนื่องจากใชงานสําหรับโทรทัศนระบบดิจิตอล แตมีขอเสนอโดยกลุมประเทศใน
ทวีปอเมริกา กลุมอาหรับ และเอเชียแปซิฟกบางประเทศ ที่จะนําคลื่นความถี่ยานดังกลาวมาใชสําหรับ IMT
ซึ่งประเทศสวนใหญไมเห็นดวย โดยที่ประชุมเห็นชอบใหกําหนดเปน IMT รายประเทศหรือกลุมประเทศ โดย
กําหนดไวในเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่นความถี่ระหวางประเทศ 5.idR2a และ 5.idR2b ทั้งนี้ สวนใหญ
เปนประเทศในทวีปอเมริกาเทานั้น โดยไมมีประเทศในเอเชียแปซิฟกเขารวมในเชิงอรรถดังกลาว
ยาน ๗๐๐ MHz (๖๙๔/๖๙๘-๗๙๐ MHz)
ประเทศไทยเสนอใหเพิ่มชื่อประเทศไทยรวมกับประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียแปซิฟก รวมทั้งสิ้น ๑๖ ประเทศ
(รวมอาเซียน ๑๐ ประเทศ) ในเชิงอรรถ 5.313A ทายตารางกําหนดคลื่นความถี่ระหวางประเทศ เพื่อแสดง
เจตนารมณรวมกันที่จะใชยาน ๗๐๐ MHz (๖๙๔/๖๙๘-๗๙๐ MHz) สําหรับกิจการ IMT ในอนาคต ซึ่งที่
ประชุมเห็นชอบตามขอเสนอดังกลาว และแกไขเชิงอรรถ 5.313A ใหสอดคลองกับขอเสนอดังกลาวแลว
ยาน L-band (๑๔๒๗-๑๔๕๒ MHz/๑๔๕๒-๑๔๙๒ MHz/๑๔๙๒-๑๕๑๘ MHz)
ประเทศไทยสนับสนุนใหกําหนดยานความถี่ดังกลาว สําหรับ IMT โดยเสนอใหใชเหมือนกันทั่วโลก แตยังมีกลุม
RCC อาหรับ และจีน ลังเลที่จะใหการสนับสนุน เนื่องจากตองการคุมครองการใชงานเดิมในกิจการกระจาย
เสียงผานดาวเทียม และยานความถี่ขางเคียงในกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียม ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาเห็นชอบ
ใหกําหนดยานดังกลาวตลอดทั้งยานเปน IMT ในลักษณะที่ใชไดเหมือนกันทั่วโลก (global identification)
โดยกําหนดไวในเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่นความถี่ระหวางประเทศ 5.R1a 5.R1b 5.R2a 5.R3g และ
5.R3h และกําหนดใหมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของการใชงานรวมกัน กับกิจการกระจายเสียงผา น
ดาวเทียมและกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียมดวย
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ยาน C-band (๓๔๐๐-๔๒๐๐ MHz)
ประเทศไทยไมสนับสนุนยานนี้ตลอดทั้งยาน เนื่องจากใชงานสําหรับกิจการดาวเทียม ซึ่งที่ประชุมพิจารณาโดย
แบงความถี่ออกเปน ๔ ชวง ดังนี้
- ยาน ๓๔๐๐-๓๖๐๐ MHz ที่ประชุมเห็นชอบกําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT ในลักษณะที่ใชได
เหมือนกันในระดับภูมิภาค (regional identification) สําหรับภูมิภาคที่ ๑ (ยุโรป ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา) และภูมิภาคที่ ๒ (อเมริกาเหนือและใต) ทั้งนี้ สําหรับภูมิภาคที่ ๓ (เอเชียและแปซิฟก)
กําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT เปนรายประเทศเทานั้น ตามเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่นความถี่
ระหวางประเทศ 5.432B และ 5.433A โดยมี ๑๑ ประเทศที่จะใชงานยานความถี่ดังกลาวตลอดทั้ง
ยานหรือบางสวน สําหรับ IMT ประกอบดวยออสเตรเลีย บังคลาเทศ จีน เกาหลี อินเดีย อิหราน
ญี่ปุน นิวซีแลนด ปากีสถาน สิงคโปร และฟลิปปนส โดยประเทศไทยไมเขารวมในเชิงอรรถดังกลาว
- ยาน ๓๖๐๐-๓๗๐๐ MHz ที่ประชุมเห็นชอบกําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT เปนรายประเทศเทานั้น
ตามเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่นความถี่ระหวางประเทศ 5.IMT2 ซึ่งประกอบดวยสหรัฐอเมริกา
แคนาดา คอสตาริกา และโคลอมเบีย
- ยาน ๓๗๐๐-๓๘๐๐ MHz ยุติการพิจารณา โดยไมกําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT เพื่อคุมครองการ
ใชงานสําหรับกิจการดาวเทียม
- ยาน ๓๘๐๐-๔๒๐๐ MHz ยุติการพิจารณา โดยไมกําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT เพื่อคุมครองการ
ใชงานสําหรับกิจการดาวเทียม
ยาน ๓๓๐๐-๓๔๐๐ MHz/ ๔๘๐๐-๔๙๙๐ MHz
ประเทศไทยมี ทา ที ทั้ งสนั บ สนุ น และไม ส นั บ สนุน ให มีก ารพิจ ารณาสํา หรั บ ย านความถี่นี้ โดยที่ป ระชุม ได
พิจารณาโดยแบงความถี่ออกเปน 2 ชวง ดังนี้
- ยาน ๓๓๐๐-๓๔๐๐ MHz ที่ประชุมเห็นชอบกําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT เปนรายประเทศเทานั้น
ซึ่งสวนใหญเปนประเทศในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต โดยมีประเทศ ๖ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกที่จะใชงานยานความถี่ดังกลาวสําหรับ IMT ประกอบดวยกัมพูชา อินเดีย ลาว ปากีสถาน
ฟลิปปนส และเวียดนาม ตามเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่นความถี่ระหวางประเทศ 5.R3e โดย
ประเทศไทยไมเขารวมในเชิงอรรถดังกลาว
- ยาน ๔๘๐๐-๔๙๙๐ MHz ที่ประชุมเห็นชอบกําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT เปนรายประเทศเทานั้น
โดยมี เ พี ย ง ๓ ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ก ที่ จ ะใช ง านย า นความถี่ ดั ง กล า วสํ า หรั บ IMT
ประกอบดวยกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ตามเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่นความถี่ระหวางประเทศ
5.R3f โดยประเทศไทยไมเขารวมในเชิงอรรถดังกลาว
อนึ่ง เนื่องจากประเทศไทยไมไดเขารวมในเชิงอรรถ 5.R3e และ 5.R3f ดังกลาวขางตน โดยมีประเทศเพื่อน
บาน (ลาว กัมพูชา) เขารวม ซึ่งหากมีการใชงานคลื่นความถี่ที่ไมเหมือนกันแลว อาจกอใหเกิดการรบกวนได
ดังนั้น คณะผูแทนไทยจึงไดจัดทําขอสงวน (Reservation) ประกอบการลงนามรับรองกรรมสารสุดทาย (Final
Acts) ซึ่งเปนขอตกลงที่เปนผลจากการประชุม WRC-15 เพื่อสงวนสิทธิของประเทศไทยที่จะดําเนินการใด ๆ
เพื่อปกปองการใชคลื่นความถี่ของประเทศ หากมีการรบกวนที่เกิดขึ้นจากการใชคลื่นความถี่สําหรับ IMT ของ
ประเทศเพื่อนบานเหลานั้น
สําหรับคลื่นความถี่ในยานตาง ๆ ที่เหลือ จํานวน ๙ ยาน (ประกอบดวย ๑๓๕๐–๑๔๐๐ MHz ๑๕๑๘-๑๕๒๕
MHz ๑๖๙๕-๑๗๑๐ MHz ๒๗๐๐-๒๙๐๐ MHz ๔๔๐๐-๔๕๐๐ MHz ๔๕๐๐-๔๘๐๐ MHz ๕๓๕๐-๕๔๗๐
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๙

MHz ๕๗๒๕-๕๘๕๐ MHz และ ๕๙๒๕-๖๔๒๕ MHz) นั้น ที่ประชุมยุติการพิจารณา โดยไมกําหนดใหใช
สําหรับกิจการ IMT
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ และจัดทําเชิงอรรถ
ประเทศไทย เพื่อกําหนดนโยบายการใชคลื่นความถี่และปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ ใหสอดคลองตามผลการ
ประชุม WRC-15 ตอไป
๒. ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง การตรวจสอบผลการศึกษาของ ITU-R ตามขอมติ ๒๓๒ (WRC-12)
ในการใชคลื่นความถี่ ๖๙๔-๗๙๐MHz สําหรับกิจการเคลื่อนที่ยกเวนกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเขตภูมิภาคที่ ๑ และจัดทําขอบังคับวิทยุที่เหมาะสม
๑) ความเปนมา
ที่ประชุม WRC-12 กําหนดยานความถี่ ๖๙๔-๗๙๐MHz สําหรับกิจการเคลื่อนที่ยกเวน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเขตภูมิภาคที่ ๑ (ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา) ภายใตขอบังคับวิทยุที่ ๕.๓๑๒A
และขอมติ ๒๓๒ โดยกําหนดใหใชงานไดหลังการประชุม WRC-15 และให ITU-R ทําการศึกษาเพื่อจัดทํา
ขอบังคับวิทยุที่เหมาะสมตอไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของ ๔ ประเด็น ดังนี้
(๑) ประเด็น A: ทางเลือกสําหรับการกําหนดขอบลางของยานความถี่
(๒) ประเด็น B: เงื่อนไขทางเทคนิคและการกํากับดูแลซึ่งเหมาะสมสําหรับกิจการเคลื่อนที่
ในเรื่องความเขากันไดระหวางกิจการเคลื่อนที่กับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
(๓) ประเด็น C: เงื่อนไขทางเทคนิคและการกํากับดูแลซึ่งเหมาะสมสําหรับกิจการเคลื่อนที่
ในเรื่องความเขากันไดระหวางกิจการเคลื่อนที่กับกิจการวิทยุนําทางทางการบินสําหรับประเทศตามขอบังคับ
วิทยุ ๕.๓๑๒
โทรทัศน

(๔) ประเด็น D: วิธีแกไขสําหรับการประยุกตใชงานกิจการชวยดานกระจายเสียงและ
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ไมมี
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ยกเลิกขอมติ ๒๓๒

(๒) ปรับปรุงแกไขขอมติ ๒๒๔ เกี่ยวกับยานความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ต่ําวา ๑ กิกะเฮิรตซ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒
(๓) ขอมติฉบับใหม ไดแก ขอมติ COM4/4 (WRC-15) บทบัญญัติเกี่ยวกับการใชงานยาน
ความถี่ ๖๙๔ – ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ ในภูมิภาคที่ ๑ สําหรับกิจการเคลื่อนที่ยกเวนกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
และสําหรับกิจการอื่นๆ
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๑๐

(๔) การปรับปรุงแกไขเชิงอรรถ 5.316B, 5.296, 5.317A และ 5.312A เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน และเพิ่มเติมชื่อบางประเทศ
(๕) แกไขตารางกําหนดคลื่นความถี่ระหวางประเทศ ในสวนของภูมิภาคที่ ๑ ใหสอดคลอง
กับขอมติและเชิงอรรถขางตน
(๖) เห็นชอบการแกไขตารางกําหนดลักษณะทางเทคนิคของกิจการภาคพื้นดิน ในสวนที่
เกี่ ย วข องกั บ สถานี ดา นกระจายเสี ย งและโทรทัศน เพื่อใหกระบวนการแจงจดทะเบีย นหรือประสานงาน
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตองครบถวน
๓. ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงขอมติ ๖๔๖ สําหรับ Broadband PPDR
๑) ความเปนมา
การรับสงภาพเคลื่อนไหวดวยความเร็วสูงมีความสําคัญตอการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ที่ประชุม WRC-12 จึงกําหนดให ITU-R ศึกษาเพื่อปรับปรุงขอมติ ๖๔๖ ใหรองรับกิจการสื่อสารความเร็ว
สูงเพื่อภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (Broadband PPDR) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองตอ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันทวงทีใหครอบคลุม และเขาถึงในแตละพื้นที่ใหไดมากที่สุด
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
Method A
Method B
Method C
Method D

สาระสําคัญ
ไมปรับปรุงในสวนที่เปนสาระสําคัญของขอมติ ๖๔๖ โดยจะแกไขเฉพาะคําผิดในขอมติ
เทานั้น และใหนําประเด็น Broadband PPDR ไปปรากฏในผลการศึกษาอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม ตอไป
ปรับปรุงสาระสําคัญของขอมติ ๖๔๖ โดยสะทอนใหเห็นถึงประเด็น Broadband PPDR
ไวในขอมตินี้ และใหสอดคลองตามขอมติ ๖๔๘
ปรับปรุงสาระสําคัญของขอมติ ๖๔๖ โดยสะทอนใหเห็นถึงประเด็น Broadband PPDR
ไวในขอมตินี้ โดยเสนอใหการพิจารณาเรื่องยานความถี่วิทยุไปปรากฏอยูใน ขอเสนอแนะ
ITU-R M.2015
ระบุขอกําหนดความตองการใชคลื่นความถี่ของ Broadband PPDR ซึ่งรวมทั้งชวงความถี่
ที่สามารถปรับจูนได ทั้งในลักษณะเหมือนกันทั่วโลก และเหมือนกันในแตละเขตภูมิภาค
ไวในขอมติ ๖๔๖ สําหรับรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งที่เปนแผนการจัดชองความถี่ของ
แตละภูมิภาคและแตละประเทศ จะถูกนําไปอยูในขอเสนอแนะ M.2015 ฉบับลาสุดแทน

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยไดจัดทําขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) สนับสนุนทางเลือก Method D ตามที่ปรากฏในรายงาน CPM

๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอมติ ๖๔๖ (Public protection and disaster
relief) เพื่อกําหนดชวงของคลื่นความถี่ (frequency range) ที่สามารถใชไดเหมือนกัน สําหรับภารกิจปองกัน
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๑๑

และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งในกรณีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (โดยเฉพาะสําหรับภารกิจในลักษณะสื่อสาร
ไรสายความเร็วสูงหรือบรอดแบนด) โดยกําหนดชวง ๖๙๔-๘๙๔ MHz ในลักษณะใชเหมือนกันทั่วโลก และ
กําหนดชวง ๔๐๖.๑-๔๓๐ MHz ๔๔๐-๔๗๐ MHz และ ๔๙๔๐-๔๙๙๐ MHz เพิ่มเติม ในลักษณะที่ใช
เหมือนกันทั่วทั้งภูมิภาคที่ ๓ (ชวงใดก็ไดที่อยูในชวงที่กําหนดไว)
นอกจากนั้น ยังกําหนดใหมีการปรับปรุงขอเสนอแนะ Rec. ITU-R M.2015 เพื่อระบุการ
กําหนดชองความถี่ที่เหมาะสมสําหรับ PPDR รวมทั้งขอใหประเทศสมาชิกพิจารณาจัดทําขอกําหนดหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวกใหสามารถใชคลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับภารกิจ
PPDR ไดดียิ่งขึ้น
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
การกําหนดชวงของคลื่นความถี่สําหรับภารกิจ PPDR ในลักษณะใชเหมือนกันทั่วโลก ตามขอ
มติ ๖๔๖ ในครั้งนี้ สอดคลองกับการที่ประเทศไทยไดสํารองยาน ๘๑๔-๘๒๔ MHz คูกับ ๘๕๙-๘๖๙ MHz ไว
เพื่อรองรับภารกิจนี้ในอนาคตแลว ตามเชิงอรรถประเทศไทย T-P5 ทายตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๘)
สําหรับชวงของคลื่นความถี่สําหรับภารกิจ PPDR ในลักษณะใชเหมือนกันทั่วทั้งภูมิภาคที่ ๓
จํานวน ๓ ชวง ซึ่งที่ประชุม WRC-15 ไดกําหนดไวเพิ่มเติมดวยนั้น สํานักงาน กสทช. จะไดพิจารณาความ
เหมาะสม และปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติตามควรแกกรณีตอไป
นอกจากนั้น สํานักงาน กสทช. จะไดแกไขปรับปรุง(ราง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การใชคลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัย
พิบัติ ซึ่งอยูระหวางการยกราง ใหสอดคลองกับเนื้อหาของขอมติ ๖๔๖ ที่ไดปรับปรุงโดยที่ประชุม WRC-15 ใน
ครั้งนี้ดวย
๔. ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่อง การกําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยานความถี่
๕๒๕๐-๕๔๕๐ kHz ตามขอมติ ๖๔๙
๑) ความเปนมา
กิจการวิทยุสมัครเลนมีความสําคัญตอการใชงานในภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ การใชคลื่น
ความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเลนในยาน ๓๕๐๐ kHz และ ๗๐๐๐ kHz อาศัยการสะทอนกับชั้นบรรยากาศ
Ionosphere ซึ่งในบางสภาวะเชน บางฤดูกาล บางชวงของวัน และที่เสนรุง (Latitude) สูงๆ ไมสามารถใช
งานได จึงมีความตองการที่จะกําหนดคลื่นความถี่ใหกิจการวิทยุสมัครเลนเพิ่มเติมในยาน ๕๒๕๐-๕๔๕๐ kHz
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก

Method A

A1
A2
A3

สาระสําคัญ
กําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยานความถี่ ๕๒๗๕–๕๔๕๐ kHz
กําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยานความถี่ ๕๓๕๐-๕๔๕๐ kHz
กําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรอง จํานวน [xx] kHz ในยานความถี่
๕๒๗๐–๕๔๕๐ kHz๒ ซึ่งประกอบดว ย ๒ ทางเลือกยอ ย คือ Option 1
(กําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรอง ความกวางไมเกิน [xx] kHz ใน
ยานความถี่ ๕๒๗๐–๕๔๕๐ kHz) และ Option 2 (กําหนดกิจการวิทยุ
สมัครเลนเปนกิจการรอง ความกวางไมเกิน 15 kHz ในยานความถี่ ๕๒๗๐–

รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๑๒

ทางเลือก

สาระสําคัญ

A4
Method B

๕๔๕๐ kHz)
กําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองหลาย ๆ ชองความถี่ ในยานความถี่
๕๒๗๐–๕๔๕๐ kHz
ไมปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่ในขอบังคับวิทยุที่เกี่ยวของกับ ยานความถี่
๕๒๕๐–๕๔๕๐ kHz

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยจัดทําขอเสนอสนับสนุนทางเลือก Method B ตามที่ปรากฏในรายงาน CPM
(ไมแกไขขอบังคับวิทยุ) เนื่องจากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การกําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนในยานความถี่
๕๒๕๐–๕๔๕๐ kHz กอใหเกิดการรบกวนตอกิจการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ที่มีการใชงานในปจจุบัน และ
ยังไมมีผลการศึกษาใดที่แสดงใหเห็นวา สามารถกําหนดวิธีการหรือเงื่อนไขการใชคลื่นความถี่ที่ลดผลกระทบ
ดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบกําหนดใหกิจการวิทยุสมัครเลนใชคลื่นความถี่ ความกวางแถบ
ความถี่ ไมเกิน ๑๕ KHz ในชวง ๕๓๕๑.๕-๕๓๖๖.๕ kHz ในลักษณะกิจการรอง (ไมคุมครองการรบกวน และ
หามกอใหเกิดการรบกวนตอกิจการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ซึ่งเปนกิจการหลัก) โดยระบุเงื่อนไขการใช
คลื่นความถี่ ไมใหใชกําลังสงเกิน ๑๕ วัตต (e.i.r.p)
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป อยางไรก็ตาม อาจจําเปนตองหารือเพิ่มเติมกับผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ในชวง๕๓๕๑.๕-๕๓๖๖.๕ kHz ที่มีอยูเดิม กอนที่จะแกไขปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ และ
ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวของ
๕. ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดในการกําหนดความถี่วิทยุของกิจการประจํา
ที่ผานดาวเทียม (เฉพาะความถี่วิทยุที่ไมไดกําหนดไวใน AP30/30A/30B) เพื่อใชงานสําหรับ
ระบบอากาศยานไร นั ก บิ น (UAS)
ในส ว นของ control and
non-payload
communications
๑) ความเปนมา
ระบบอากาศยานไรนั กบิ น (UAS) ประกอบไปด วย อากาศยานไรนั กบิ น (Unmanned
Aircraft - UA) และสถานีควบคุม (Unmanned Aircraft Control Station – UACS) ในการบังคับอากาศ
ยานไรนักบินนั้นจะตองอาศัยการสื่อสาร control and non-payload communications ระหวางอากาศ
ยานไรนักบินและสถานีควบคุม
ปจจุบันประเทศตางๆ มีการใช UAS ในการบินพลเรือนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถนํามา
ประยุกตใชเพื่อประโยชนในดานตางๆ ทางเศรษฐกิจ (เชน การขนสงสินคาทางอากาศยาน การดูแลทอแกส
และระบบสงไฟฟา) ความปลอดภัยสาธารณะ (เชน การใชอากาศยานในภารกิจของตํารวจ การดับเพลิง การ
คนหาผูประสบภัย) วิทยาศาสตร (เชน การสํารวจทางธรณีวิทยา การสํารวจทางอุตุนิยมวิทยา) ฯลฯ ซึ่งทําใหมี
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หนาที่ ๑๓

ความตองการใชคลื่นความถี่สําหรับ control and non-payload communications ของ UAS (UAS
CNPC) เพิ่มมากขึ้น
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
Method A ใหใชกิจการประจําที่ผานดาวเทียมสําหรับการประยุกตใชดาน UAS CNPC โดย
ใหสอดคลองกับมาตรฐานและกระบวนการของ International Civil Aviation Organization (ICAO) ดวย
การกําหนดขอสงวน (footnote) และขอมติ (Resolution) ที่เกี่ยวของ และไมทําใหเกิดผลกระทบในดานลบ
ตอโครงขายกิจการประจําที่ผานดาวเทียมในปจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ ขอสงวนจะใชกับยานความถี่ที่กําหนด
ใหแกกิจการประจําที่ผานดาวเทียมที่ไมอยูภายใต AP30/30A/30B ในยานความถี่ ๑๐.๙๕ - ๑๔.๕ GHz,
๑๗.๘ - ๒๐.๒ GHz และ ๒๗.๕ - ๓๐ GHz ซึ่งไดมีการศึกษาที่เกี่ยวของแลว
Method B ไมมีการแกไขขอบังคับวิทยุ เนื่องจากมีอุปสรรคจํานวนมากในดานเทคนิค การ
ดําเนินการ และการกํากับดูแล สําหรับการใชกิจการประจําที่ผานดาวเทียมสําหรับการประยุกตใชดาน UAS
CNPC นอกจากนี้ การกําหนดคลื่นความถี่ที่มีอยูแลวสําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเสนทางบินพาณิชย
ผานดาวเทียม (Aeronautical Mobile-Satellite (R) Service - AMS(R)S) กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผาน
ดาวเทียม (Aeronautical Mobile-Satellite Service – AMSS) และกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียม (MobileSatellite Service – MSS) ภายใตเงื่อนไขบางประการอาจจะสามารถตอบสนองความตองการของการ
ประยุกตใชดาน UAS CNPC ได
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
รอดูทาทีใน WRC-15 เนื่องจากผลการศึกษาที่เกี่ยวของนั้นมีทั้งประเทศที่เห็นดวยและไมเห็น
ดวยวากิจการประจําที่ผานดาวเทียมสามารถใชสําหรับ UAS CNPC ได
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุโดยใหสามารถใชกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียมสําหรับ UAS CNPC ไดในยานความถี่ตอไปนี้
• ยานความถี่ 10.95-11.2 GHz (อวกาศสูโลก) 11.45-11.7 GHz (อวกาศสูโลก)
11.7-12.2 GHz (อวกาศสูโลก) ในภูมิภาคที่ 2
• ยานความถี่ 12.2-12.5 GHz (อวกาศสูโลก) ในภูมิภาคที่ 3
• ยานความถี่ 12.5-12.75 GHz (อวกาศสูโลก) ในภูมิภาคที่ 1 และ 3
• ยานความถี่ 19.7-20.2 GHz (อวกาศสูโลก) และยานความถี่ 14-14.47 GHz (โลกสู
อวกาศ) 29.5-30.0 GHz (โลกสูอวกาศ) ในทุกภูมิภาค
สําคัญไดดังนี้

ทั้งนี้ กําหนดขอมติ (Resolution) เพื่อกําหนดเงื่อนไขการใชงานตางๆ ซึ่งสรุปเงื่อนไขที่
• สถานีภาคพื้นดิน (Earth Station) ที่ใชสําหรับ UAS CNPC ตองไมกอใหเกิดการ
รบกวนตอระบบดาวเทียมอื่นมากไปกวาสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียมอื่น และไมเรียกรองสิทธิคุมครองการรบกวนจากระบบดาวเทียมอื่น มากไป
กวาสิทธิที่สถานีภาคพื้นดินในกิจการประจําที่ผานดาวเทียมอื่นไดรับ
• สถานีภาคพื้นดิน (Earth Station) ที่ใชสําหรับ UAS CNPC ตองไมกอใหเกิดการ
รบกวนตอกิจการภาคพื้นดิน (Terrestrial Services) มากไปกวาสถานีภาคพื้นดินใน
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หนาที่ ๑๔

•
•

•

•
•

กิจการประจําที่ผานดาวเทียมอื่น และไมเรียกรองสิทธิคุมครองการรบกวนจากกิจการ
ภาคพื้นดิน มากไปกวาสิทธิที่สถานีภาคพื้นดินในกิจการประจําที่ผานดาวเทียมอื่นไดรับ
กําหนดขีดจํากัดของความหนาแนนฟลักซกําลัง (Power flux-density – pfd) ชั่วคราว
เพื่อปองกันการรบกวนตอกิจการภาคพื้นดิน และใหที่ประชุม WRC-19 พิจารณา
ทบทวนขีดจํากัดของความหนาแนนฟลักซกําลังดังกลาว
ยังไมใหใชคลื่นความถี่ดังกลาวกอนที่จะมีการออกมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่แนะนํา
(standards and recommended practices - SARPs) ดานการบินระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของตามมาตรา ๓๗ ของอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ (The
Convention on International Civil Aviation)
ใหผูอํานวยการของ Radiocommunication Bureau กําหนดประเภทของสถานี
(class of station) แบบใหม เพื่อใชในการดําเนินเรื่องเอกสารการจองขายงาน
ดาวเทียม (filing) สําหรับสถานีภาคพื้นดินที่ใชสําหรับ UAS CNPC ได ทั้งนี้ ยังไมใหมี
การดําเนินเรื่อง filing ดังกลาว จนกวาจะไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ แลว
ให ITU-R ศึกษาดานเทคนิค การดําเนินการ และการกํากับดูแล รวมทั้งลักษณะทาง
เทคนิคของ UAS CNPC และเงื่อนไขการใชคลื่นความถี่รวมกับกิจการอื่น
ใหที่ประชุม WRC-23 พิจารณาผลการศึกษาของ ITU-R และพิจารณาทบทวนขอมติ
ดังกลาว

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๖. ระเบียบวาระที่ ๑.๖.๑ เรื่อง การกําหนดกิจการประจําที่ผานดาวเทียมเปนกิจการหลักเพิ่มเติม
อีก ๒๕๐ MHz ในยาน ๑๐-๑๗ GHz สําหรับภูมิภาค ๑ (Ku band)
๑) ความเปนมา
เนื่องจากการกําหนดคลื่นความถี่สําหรับกิจการประจําที่ผานดาวเทียมในภูมิภาค ๑ มีความ
กวางแถบความถี่นอยกวาที่กําหนดไวในภูมิภาค ๒ และ ๓ ระเบียบวาระนี้จึงพิจารณาการกําหนดคลื่นความถี่
สําหรับกิจการประจําที่ผานดาวเทียมเปนกิจการหลักเพิ่มเติมทั้งภาคสงและภาครับ อีก ๒๕๐ MHz ในยาน
ความถี่ ๑๐-๑๗ GHz ซึ่งรายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ยานความถี่ (GHz) สัญลักษณ
ทางเลือก
๑๐.๐๐-๑๐.๕๐
AA
Method AA1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (s-E)
Method AA2: กําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสําหรับ FSS (s-E)
๑๓.๔๐-๑๓.๗๕
E
Method E1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s)
Method E2: กําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติม สําหรับ สําหรับ FSS (E-s)
Method EE1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (s-E)
Method EE2: กําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติม สําหรับ สําหรับ FSS (s-E)
๑๔.๕๐-๑๔.๘๐
F
Method F1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s)
Method F2: แกไขการกําหนดคลื่นความถี่ สําหรับกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียม (E-s) โดยตัดขอจํากัดที่ใหใชงานเฉพาะ BSS feeder links
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๑๕

ยานความถี่ (GHz) สัญลักษณ

๑๔.๘๐-๑๕.๓๕

G

๑๕.๔๐-๑๕.๗๐

I

ทางเลือก

ออก
Method FF1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (s-E)
Method FF2: แกไขการกําหนดคลื่นความถี่ สําหรับกิจการประจําที่
ผานดาวเทียม (s-E)
Method G1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s)
Method G2: กําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมในยาน ๑๔.๘-๑๕.๑ GHz
สําหรับ FSS (E-s)
Method GG1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (s-E)
Method GG2: กําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติม สําหรับ FSS (s-E)
Method I1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s)
Method II1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (s-E)

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ไมมี เนื่องจากเปนการกําหนดยานความถี่ของเขตภูมิภาคที่ ๑
๓) ผลการประชุม WRC-15
๓.๑) ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุเพื่อกําหนดกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียม (s-E) ในยาน ๑๓.๔-๑๓.๖๕ GHz สําหรับสําหรับภูมิภาคที่ ๑ โดยกําหนดใหใชงานเฉพาะระบบ
ดาวเทียม GEO และตองไดรับความเห็นชอบใหใชงานภายใตขอบังคับวิทยุ ๙.๒๑ จากดาวเทียมในกิจการวิจัย
อวกาศ ซึ่ง BR ไดรับเอกสาร API กอนวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๓.๒) ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ เพื่อกําหนดกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียม (E-s) ในยาน ๑๔.๕๐-๑๔.๗๕ GHz สําหรับบางประเทศในภูมิภาคที่ ๑ โดยกําหนดเงื่อนไขในการใช
งานเพื่อใหความคุมครองกิจการหลักเดิม เชน ใชจานสายอากาศขนาดอยางนอย ๖ เมตร และใช power
spectral density อยางมาก −๔๔.๕ dBW/Hz เปนตน
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๗. ระเบียบวาระที่ ๑.๖.๒ เรื่อง การกําหนดกิจการประจําที่ผานดาวเทียมเปนกิจการหลักเพิ่มเติม
อีก ๓๐๐ MHz ในยาน ๑๓-๑๗ GHz (Ku band)
๑) ความเปนมา
กิจการประจําที่ผานดาวเทียมถูกนํามาประยุกตใชงานตางๆ มากมาย เชน VSAT, video
distribution, broadband networks, internet services, satellite news gathering และ backhaul
links ทําใหความตองการที่จะใชงานแอพพลิเคชั่นเหลานี้ไดเพิ่มขึ้นอยางมาก อีกทั้ง การกําหนดคลื่นความถี่
สําหรับกิจการประจําที่ผานดาวเทียมมีความไมสมดุลระหวางความกวางแถบความถี่ที่กําหนดไวสําหรับภาครับ
และภาคสง ทําใหจําเปนตองแกไขปญหาความไมสมดุลดังกลาวดวย
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ยานความถี่ (GHz) สัญลักษณ
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ทางเลือก
หนาที่ ๑๖

ยานความถี่ (GHz) สัญลักษณ
ทางเลือก
๑๓.๒๕-๑๓.๔๐
D
Method D1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s)
๑๓.๔๐-๑๓.๗๕
E
Method E1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s)
Method E2: กําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติม สําหรับ สําหรับ FSS (E-s)
๑๔.๕๐-๑๔.๘๐
F
Method F1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s)
Method F2: แกไขการกําหนดคลื่นความถี่ สําหรับกิจการประจําที่
ผานดาวเทียม (E-s) โดยตัดขอจํากัดที่ใหใชงานเฉพาะ BSS feeder
links ออก
๑๔.๘๐-๑๕.๓๕
G
Method G1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s)
Method G2: กําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติม สําหรับ FSS (E-s)
๑๕.๓๕-๑๕.๔๐
H
Method H1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s)
๑๕.๔๐-๑๕.๗๐
I
Method I1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s)
๑๕.๗๐-๑๖.๖๐
J
Method J1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s)
๑๖.๖๐-๑๗.๐๐
K
Method K1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s)
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
๒.๑) ประเทศไทยสนับสนุน Method E2 เพื่อกําหนดกิจการประจําที่ผานดาวเทียม (E-s)
เปนกิจการหลักในยานความถี่ ๑๓.๔-๑๓.๗๕ GHz เนื่องจากเปนยานความถี่ที่ประเทศไทยไมมีการใชงาน และ
สนับสนุน Method F2 เพื่อกําหนดกิจการประจําที่ผานดาวเทียม (E-s) เปนกิจการหลักในยานความถี่
๑๔.๕๐-๑๔.๘๐ GHz โดยกําหนดเงื่อนไขการใชงานเพื่อไมใหเกิดการรบกวนตอกิจการเดิม ทั้งนี้ เพื่อเปน
ทางเลือกในการกําหนดยานความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการประจําที่ผานดาวเทียม
๒.๒) ประเทศไทยสนับ สนุน ขอเสนอรว มกับประเทศในกลุมเอเชีย แปซิฟก ภายใตความ
รวมมือขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน Methods D1, G1, H1, I1, J1, K1 ไม
แกไขขอบังคับวิทยุ ในยานความถี่ ๑๓.๒๕-๑๓.๔๐ GHz และ ๑๔.๘๐-๑๗.๐๐ GHz
๓) ความเห็ น ของกลุ ม ประเทศ/ประเทศตางๆ ในการประชุม WRC-15 สําหรับ ย านความถี่
๑๓.๔-๑๓.๗๕ GHz และ ๑๔.๕๐-๑๔.๘๐ GHz
ยานความถี่
ประเทศที่สนับสนุน
ประเทศที่ไมสนับสนุน
๑๓.๔๐-๑๓.๗๕ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
ประเทศอื่นๆ
๑๔.๕๐-๑๔.๘๐ ญี่ปุน ไทย บังคลาเทศ คิวบา ATU ASMG อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย อิหราน
เกาหลี แคนาดา อเมริกา จาไมกา เอกวาดอร
คอสตาริกา ปารากวัย บาฮามาส ออสเตรีย
ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สวิสเซอรแลนด อิตาลี
โปแลนด เยอรมนี เดนมารก ลิทัวเนีย ลัตเวีย
เบลเยียม มอลตาเอสโตเนีย โครเอเชีย โรมาเนีย
ลิกเตนสไตน
๔) ผลการประชุม WRC-15
(๑) ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ เพื่อกําหนดกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียม (E-s) ในยาน ๑๔.๕๐-๑๔.๗๕ GHz สําหรับบางประเทศในภูมิภาคที่ ๒ โดยกําหนดเงื่อนไขในการใช
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๑๗

งานเพื่อใหความคุมครองกิจการหลักเดิม เชน ใชจานสายอากาศขนาดอยางนอย ๖ เมตร และใช power
spectral density อยางมาก −๔๔.๕ dBW/Hz เปนตน
(๒) ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ เพื่อกําหนดกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียม (E-s) ในยาน ๑๔.๕๐-๑๔.๘๐ GHz สําหรับบางประเทศในภูมิภาคที่ ๓ ไดแก ออสเตรเลีย กัมพูชา
จีน ญี่ปุน ลาว ปากีสถาน ปาปวนิ วกิ นี ไทย และเวียดนาม โดยกําหนดเงื่อนไขในการใชงานเพื่อใหความ
คุมครองกิจการหลักเดิม เชน เชน ใชจานสายอากาศขนาดอยางนอย ๖ เมตร และใช power spectral
density อยางมาก −๔๔.๕ dBW/Hz เปนตน
๕) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๘. ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรื่อง การพิจารณาผลกระทบของการใชความถี่วิทยุ ๕๐๙๑-๕๑๕๐ MHz
รวมกันระหวางกิจการประจําที่ผานดาวเทียมและกิจการวิทยุนําทางทางการบิน
๑) ความเปนมา
ในปจจุบันยานความถี่ ๕๐๙๑-๕๑๕๐ MHz ไดถูกกําหนดใหใชงานสําหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน กิจการเคลื่อนที่ ทางการบิ นผานดาวเทียม และกิจการวิทยุนําทางทางการบินเปนกิจการหลั ก
นอกจากนี้มีการกําหนดกิจการประจําที่ผานดาวเทียมภาคสง ใหใชงานเปนกิจการหลักไดชั่วคราวจนถึงสิ้นป
๒๐๖๐ เพื่อคุมครองการใชงานระบบนํารอนอากาศยานลงสูพื้น ตามขอบังคับวิทยุ ๕.๔๔๔A
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
One Single
Method

(๑)
(๒)

(๓)
(๔)

สาระสําคัญ
ยกระดับการกําหนดกิจการประจําที่ผานดาวเทียม (Earth-to-space) เปนกิจการหลัก
ในยานความถี่ ๕๐๙๑-๕๑๕๐ MHz จากการกําหนดในขอบังคับวิทยุที่ ๕.๔๔๔A มาไว
ในตารางกําหนดคลื่นความถี่ โดยใหมีเงื่อนไขการใชงานตามขอบังคับวิทยุที่ ๕.๔๔๔A
ปรับปรุงขอบังคับวิทยุที่ ๕.๔๔๔A โดยกําหนดเงื่อนไขการใชงานของกิจการประจําที่
ผานดาวเทียม วาใหใชงานเฉพาะสําหรับ feeder links of NGO MSS และจะตอง
เปนไปตามขอมติที่ ๑๑๔ (Rev.WRC-15) รวมถึง ตองมีการประสานงานระหวางสถาน
ภาคพื้นโลกของกิจการประจําที่ผานดาวเทียมกับสถานีภาคพื้นดินของกิจการนําทาง
ทางการบิน ในกรณีที่ทั้งสองสถานีมีระยะหางนอยกวา ๔๕๐ กิโลเมตร เพื่อใหแนใจวา
กิจการนําทางทางการบินไดรับการคุมครองจากการรบกวนกันอยางรุนแรง
ปรับปรุงขอมติที่ ๑๑๔ และ ๗๔๘
ปรับปรุง Annex 7 ของ Appendix 7

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15

รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๑๘

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน One Single Method ตามที่ปรากฏในรายงาน
CPM
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม One Single Method และ
กําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปนตนไป
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๙. ระเบียบวาระที่ ๑.๘ เรื่อง การทบทวนขอบังคับวิทยุเกี่ยวกับ ESVs และปรับปรุงขอมติ ๙๐๒
๑) ความเปนมา
เนื่องจากเทคโนโลยีของการใชงานสถานีภาคพื้นโลกบนเรือเดินสมุทรหรือแทนขุดเจาะใน
ทะเล (Earth station located on board Vessel: ESV) มีความกาวหนาไปมาก จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง
ขอจํากัดและขอหามตามขอมติ ๙๐๒ (WRC-03) ใหสอดคลองกับเทคโนโลยี ESV ที่มีในปจจุบัน
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
Method A
Method B
Method C
Method D
Method E

สาระสําคัญ

ไมแกไขขอบังคับวิทยุ
เพิ่มระยะคุมครองการรบกวนในยาน C band เทากับ ๓๔๕ กิโลเมตร
ปรับระยะคุมครองการรบกวนตามคา e.i.r.p. density ที่ตางกัน และปรับลดขนาดของ
จานสายอากาศ โดยลดขนาดจายสายอากาศ
ปรับระยะคุมครองการรบกวนตามคา e.i.r.p. density ที่ตางกัน โดยพิจารณาจากขอมูล
ทางสถิติของ maritime traffic และความนาจะเปนของการใชคลื่นความถี่ทับซอนกัน
ระหวาง ESV และ FS โดยลดขนาดจายสายอากาศ
ทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับ ESVs

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนใหมีการปรับปรุงขอมติ ๙๐๒ เพื่อใหสะทอนเทคโนโลยีในปจจุบันของ
ESVs ในประเด็นการลดขนาดจานสายอากาศ ตามที่ระบุไวใน Method C เนื่องจากประเทศไทยมีการใชงาน
ESVs โดยใชจานสายอากาศขนาดเล็ก และประเด็นนี้ มีประเทศจีน เกาหลี และออสเตรเลีย สนับสนุน
Method C ดวย
๓) ขอเสนอ/ทาทีของกลุมประเทศ/ประเทศตางๆ และทางเลือกในระดับการประชุมกลุมยอย/
กลุมทํางานพิเศษ ในการประชุม WRC-15
๓.๑) เอกสารขอเสนอเพื่อพิจารณา
ทางเลือก
ประเทศที่สนับสนุน
Method A (NoC) APT ATU ASMG SADC EACO ญี่ปุน คิวบา สหราชอาณาจักร
เนเธอรแลนด อิตาลี
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๑๙

ทางเลือก
Method B
Method C
Method D
Method E

อิหราน โกตติวัวร
สหรัฐอเมริกา ไทย จีน
RCC CEPT เกาหลี
-

ประเทศที่สนับสนุน

๓.๒) ทางเลือกในระดับการประชุมกลุมยอย (SWG)
ทางเลือก
รายละเอียด
Option 1
-ไมแกไขขอมติ ๙๐๒ สําหรับยาน C band
-แกไขขอมติ ๙๐๒ สําหรับยาน Ku band โดยรวม Method C
และ Method D
Option 2
NoC
๓.๓) ทางเลือกในระดับกลุมทํางานพิเศษ (AHG)
ทางเลือก
รายละเอียด
Option 1
เพิ่ม footnote สําหรับประเทศที่สนับสนุน Method C และ
Method D
Option 2
แกไขขอบังคับวิทยุ ขอที่ ๕.๔๕๗A โดยกําหนดให ESVs สามารถใช
จานสายอากาศขนาดอยางนอย ๑.๒ เมตร ในยาน C-band ได
และกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมวา สําหรับการใชจานสายอากาศขนาด
ดังกลาว ถา ESVs อยูในระยะเกินกวา ๓๒๘ กิโลเมตร จาก lowwater mark ไมตองไดรับความเห็นชอบจากประเทศที่เกี่ยวของ
ซึ่งเปนขอกําหนดเพิ่มเติมจากขอมติ ๙๐๒
๔) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ ขอที่ ๕.๔๕๗A โดยกําหนดให ESVs
สามารถใชจานสายอากาศขนาดอยางนอย ๑.๒ เมตร ในยาน C-band ได และกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมวา
สําหรับการใชจานสายอากาศขนาดดังกลาว ถา ESVs อยูในระยะเกินกวา ๓๓๐ กิโลเมตร จาก low-water
mark ไมตองไดรับความเห็นชอบจากประเทศที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอกําหนดเพิ่มเติมจากขอมติ ๙๐๒
๕) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 และควรจัดทําหลักเกณฑสําหรับการใช ESVs ตอไป
๑๐. ระเบียบวาระที่ ๑.๙.๑ เรื่อง การกําหนดกิจการประจําที่ผานดาวเทียม ในยานความถี่ ๗๑๕๐๗๒๕๐ MHz (s-E) และ ๘๔๐๐-๘๕๐๐ MHz (E-s) (X band)
๑) ความเปนมา
เนื่องจากมีความตองการคลื่นความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการประจําที่ผานดาวเทียมในยาน ๗/๘
GHz โดยรายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
สาระสําคัญ
Method A กําหนดความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ FSS ในยาน ๗๑๕๐-๗๒๕๐ MHz (s-E) และ ๘๔๐๐๘๕๐๐ MHz (E-s) โดยจํากัดการใชงานเฉพาะ geostationary FSS networks
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๒๐

ทางเลือก
สาระสําคัญ
Method B กําหนดความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ FSS ในยาน ๗๑๙๐-๗๒๕๐ MHz (s-E) และ ๘๔๐๐๘๕๐๐ MHz (E-s) โดยจํากัดการใชงานเฉพาะ GSO FSS space stations
Method C ไมกําหนดความถี่เพิ่มเติมสําหรับ FSS ในยาน ๗๑๕๐-๗๒๕๐ MHz/ ๘๔๐๐-๘๕๐๐ MHz และ
ไมแกไขขอบังคับวิทยุ
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน Method C (NoC) ตามที่ปรากฏในรายงาน CPM
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 ไมแกไขขอบังคับวิทยุ
๑๑. ระเบียบวาระที่ ๑.๙.๒ เรื่อง การกําหนดกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผานดาวเทียม ในยานความถี่
๗๓๗๕-๗๗๕๐ MHz และ ๘๐๒๕-๘๔๐๐ MHz (X band)
๑) ความเปนมา
หลายประเทศมีความตองการใชคลื่นความถี่สําหรับการรับสงขอมูลของดาวเทียมเคลื่อนที่
ทางทะเล (MMSS) เพิ่มเติมอีกประมาณ ๑๐๐ MHz
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
Method A
Method B

สาระสําคัญ
ไมกําหนดความถี่เพิ่มเติมสําหรับ MMSS ในยาน ๗/๘ GHz และไมแกไขขอบังคับวิทยุ
กําหนดความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ MMSS ในยาน ๗๓๗๕-๗๗๕๐ MHz และ ๘๐๒๕๘๔๐๐ MHz โดยมีเงื่อนไขการใชงาน ดังนี้
• จํากัดการใชงานของ MMSS เฉพาะดาวเทียมวงโคจรประจําที่เทานั้น
• การใชคา pfd ใหเปนไปตาม Table 21-4 ในมาตรา ๒๑ ของขอบังคับวิทยุในยาน
๗๓๗๕-๗๗๕๐ MHz สําหรับ MMSS downlink

Method C

• กระบวนการประสานงานขายงานดาวเทียม MMSS ตองเปนไปตามมาตรา ๙.๗ และ
๙.๒๑ ของขอบังคับวิทยุ
Option A กระบวนการรองขอใหมีประสานงานความถี่ ตองเปนไปตามมาตรา ๙.๒๑
รวมกับกระบวนการประสานงานความถี่ ตามมาตรา ๙.๑๗, ๙.๑๗A และ
๙.๑๘ (รวมทั้ง Appendix 7) ของขอบังคับวิทยุ สําหรับการประสานงาน
ความถี่ของสถานีภาคพื้นโลก (earth station) ของกิจการ MMSS
Option B อางอิงขอมติของ WRC ไวในขอสงวนของตารางกําหนดคลื่นความถี่ ซึ่งจะ
อธิบายถึงอาณาเขตรอบสถานีประจําที่และสถานีภาคพื้นดินของกิจการ
สํารวจพิภพผานดาวเทียม/กิจการวิจัยอวกาศ ที่กิจการ MMSS จะตองให
ความคุมครอง รวมถึง กระบวนการและขั้นตอนในการประสานงานความถี่
กําหนดความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ MMSS ในยาน ๗๓๗๕-๗๗๕๐ MHz (s-E) โดย
จํากัดการใชงานของกิจการ MMSS เฉพาะดาวเทียมวงโคจรประจําที่เทานั้น และกําหนด

รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๒๑

ทางเลือก

สาระสําคัญ
เงื่อนไขการใชงานวา กิจการ MMSS ไมไดรับการคุมครองการรบกวนและตองไมเปน
อุปสรรคตอการใชงานของกิจการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ (ยกเวนกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน) ในยานความถี่นี้

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ยานความถี่ (MHz) ความเห็นของ APT
๗๓๗๕-๗๗๕๐

-

๘๐๒๕-๘๔๐๐

ไมแกไขขอบังคับ
วิทยุ สําหรับยาน ๘
GHz

ความเห็นของไทย

เหตุผล

สามารถสนับสนุนการกําหนด
กิจการ MMSS ในยาน ๗
GHz ได โดยใหพิจารณา
ความเห็นของประเทศสมาชิก
ITU ประกอบการตัดสินใจ
เพื่อใหการใชคลื่นความถี่
ดังกลาวมีความสอดคลองกัน
(Spectrum
Harmonization)

เนื่องจากผลการศึกษาของ ITU-R
สําหรับยาน ๗ GHz ระหวางกิจการ
MMSS และกิจการประจําที่ ระบุวา
สามารถใชงานรวมกันไดภายใต
เงื่อนไขการใชงานตามมาตรา ๒๑
และการประสานงานความถี่ตาม
มาตรา ๙ ของขอบังคับวิทยุ

สนับสนุนความเห็นของ APT สอดคลองกับความเห็นของไทยใน
APG15-5 สําหรับยาน ๘ GHz

๓) ความเห็นของกลุมประเทศ/ประเทศตางๆ ในการประชุม WRC-15
ทางเลือก
ประเทศที่สนับสนุน
Method A
CITEL ASMG SADC จีน คิวบา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เคนยา
(ไมกําหนดทั้งยาน ๗/๘ GHz) ยูกันดา รวันดา แทนซาเนีย บุรุนดี โกตติวัวร
Method B
(กําหนดทั้งยาน ๗/๘ GHz)
Method C
CEPT เกาหลี
(กําหนดเฉพาะยาน ๗ GHz)
ไมกําหนดเฉพาะยาน ๘ GHz RCC ATU APT อินเดีย
๔) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method C โดยกําหนดความถี่
เพิ่มเติมสําหรับกิจการ MMSS ในยาน ๗๓๗๕-๗๗๕๐ MHz (s-E) ซึ่งจํากัดการใชงานของกิจการ MMSS
เฉพาะดาวเทียมวงโคจรประจําที่เทานั้น และกําหนดเงื่อนไขการใชงานวา กิจการ MMSS ไมไดรับการคุมครอง
การรบกวนและตองไมเปน อุปสรรคตอการใชงานของกิจการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ (ยกเวนกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน) ในยานความถี่นี้

๕) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๒๒

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๑๒. ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่อง การกําหนดกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียมเปนกิจการหลัก ในยาน
ความถี่ ๒๒-๒๖ GHz (ภาคอวกาศสําหรับ IMT)
๑) ความเปนมา
หลายประเทศมีความตองการใชโทรศัพทและรับสงขอมูลความเร็วสูงผานดาวเทียมเคลื่อนที่
เพิ่มขึ้น แตยานความถี่ที่กําหนดสําหรับกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียม (MSS) หลายยานไมรองรับการรับสง
ขอมูลความเร็วสูง เพราะมีขอจํากัดทางเทคนิคที่ตองใหความคุมครองกิจการอื่น
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
Method A
Method B1
Method B2
Method C1a
Method C1b
Method C2a
Method C2b

สาระสําคัญ
ไมกําหนดความถี่เพิ่มเติมสําหรับ MSS ในยาน ๒๒-๒๖ GHz และไมแกไขขอบังคับวิทยุ
กําหนดความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ MSS ในยาน ๒๓.๑๕-๒๓.๔ GHz (s-E) และ
๒๕.๒๕-๒๕.๕ GHz (E-s) โดยมีเงื่อนไขการใชงาน
กําหนดความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ MSS ในยาน ๒๓.๑๕-๒๓.๔ GHz (s-E) และ
๒๔.๒๕-๒๔.๕ GHz (E-s) โดยมีเงื่อนไขการใชงาน
กําหนดความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ MSS ในยาน ๒๔.๒๕-๒๔.๕๕ GHz (s-E) โดยมี
เงื่อนไขการใชงาน
กําหนดความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ MSS ในยาน ๒๒.๖๕-๒๒.๙๕ GHz (s-E) โดยมี
เงื่อนไขการใชงาน
กําหนดความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ MSS ในยาน ๒๔.๒๕-๒๔.๕๕ GHz (E-s) โดยมี
เงื่อนไขการใชงาน
กําหนดความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการ MSS ในยาน ๒๕.๒๕-๒๕.๕ GHz (E-s) โดยมี
เงื่อนไขการใชงาน

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน Method A (NoC) ตามที่ปรากฏในรายงาน CPM
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 ไมแกไขขอบังคับวิทยุ
๑๓. ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่อง การกําหนดกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียมเปนกิจการหลักใน
ยานความถี่ ๗-๘ GHz
๑) ความเปนมา
เนื่องจากมีการใชงานคลื่นความถี่ยาน S-Band (~๒ GHz) ของกิจการสํารวจพิภพผาน
ดาวเทียม (EESS) อยางหนาแนน WRC-12 จึงกําหนดใหมีการศึกษาเพื่อกําหนด EESS เปนกิจการหลักในยาน
๗-๘ GHz เพื่อใชคูกับยาน ๘๐๒๕-๘๔๐๐ MHz
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๒๓

ทางเลือก
Method A

Method B

Method C

สาระสําคัญ
กําหนดยานความถี่ ๗๑๙๐-๗๒๕๐ MHz สําหรั บ
กิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม เปนกิจการหลัก โดย
แกไขตารางกําหนดคลื่นความถี่ และปรับปรุงขอสงวน
๕.๔๖๐ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑) ระบบในกิจการกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม
ตองไมอางสิทธิคุมครองจากสถานีของกิจการประจําที่
และเคลื่อนที่ที่ใชงานในปจจุบันและอนาคต โดยไมใช
ขอสงวน ๕.๔๓A
๒) การใชงานกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียมเฉพาะ
การควบคุมและสั่งการระยะไกล (TT&C) สําหรับการ
ปฏิบัติการของอากาศยานเทานั้น
๓) สํ า หรั บ กิ จ การปฏิ บั ติ ก ารอวกาศ การได รั บ
ขอตกลงตามขอสงวน ๙.๒๑ ตอกิจการสํารวจพิภ พ
ผานดาวเทียม ไมใชบังคับ
กําหนดยานความถี่ ๗๑๙๐-๗๒๕๐ MHz สําหรั บ
กิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม เปนกิจการหลัก โดย
แกไขตารางกําหนดคลื่นความถี่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑) การใช งานของระบบในกิจ การสํารวจพิภ พผา น
ดาวเทียม ยานความถี่ ๗๑๙๐-๗๒๕๐ MHz ตองไดรับ
ขอตกลงตามขอสงวน 9.21 ในการประสานงานกับ
กิจการปฏิบัติการอวกาศตามขอสงวน 5.459
๒) สถานีอวกาศในกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม
(โลก-สู -อวกาศ) ต องไม อางสิทธิคุมครองจากสถานี
ของกิจการประจําที่และเคลื่อนที่ที่ใชงานในปจจุบัน
และอนาคต โดยไมใชขอสงวน 5.43A
๓) สถานีอวกาศในกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม
(โลก-สู -อวกาศ) ต องไม อางสิทธิคุมครองจากสถานี
ของกิจการวิจัยอวกาศในยาน ๗๑๙๐-๗๒๕๐ MHz
ไมแกไขขอบังคับวิทยุ Article 5

ขอบังคับวิทยุที่ตองปรับปรุง
MOD TFA 5 570-7 250 MHz
MOD 5.459
MOD 5.460
ADD 5A.111
SUP RESOLUTION 650 (WRC12)
MOD APPENDIX 7 (Rev.WRC15)
MOD TABLE 7b (Rev.WRC15)
MOD TABLE 21-3 (Rev.WRC15)
MOD TFA 5 570-7 250 MHz
MOD 5.460
ADD 5.A111+ 5.B111
SUP Resolution 650 (WRC-12)
MOD APPENDIX 7
(REV.WRC-15)
MOD TABLE 7b (Rev.WRC-15)
MOD TABLE 21-3 (Rev.WRC15)

SUP Resolution 650 (WRC-12)

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน Method A ตามที่ปรากฏในรายงาน CPM
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 ไดขอยุติที่เปนฉันทามติรวมกันโดยเห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุโดย
กําหนดยานความถี่ ๗๑๙๐-๗๒๕๐ MHz สําหรับกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม เปนกิจการหลัก โดยแกไข
ตารางกําหนดคลื่นความถี่ และปรับปรุงเชิงอรรถระหวางประเทศ ๕.๕๔๙ ๕.๔๖๐ และเพิ่ม 5.A111 และ
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๒๔

5.B111 ใหกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียมสามารถใชงานรวมกับกิจการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ไดโดย
ตองไมกอใหเกิดการรบกวนตอสถานีของกิจการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ที่มีอยูเดิม
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๑๔. ระเบียบวาระที่ ๑.๑๒ เรื่อง การกําหนดกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียมเพิ่มเติมอีก ๖๐๐
MHz ในยานความถี่ ๘๗๐๐-๙๓๐๐ MHz และ/หรือ ๙๙๐๐-๑๐๕๐๐ MHz
๑) ความเปนมา
เพื่ อติดตามการเปลี่ ย นแปลงของโลก ทําใหมีความตองการภาพถายที่มีความละเอีย ดสูง
สงผลใหกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม (EESS) มีความตองการคลื่นความถี่เพิ่มอีก ๖๐๐ MHz
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
สาระสําคัญ
Method A1 กําหนดยานความถี่ ๙๙๐๐-๑๐๕๐๐ MHz สําหรับ
กิ จ การสํ า รวจพิ ภ พผ า นดาวเที ย ม (แอ็ คที พ ) เป น
กิจการหลัก
Option 1
ไม กอให เ กิ ดการรบกวนหรืออางสิทธิการคุมครอง
จากกิจการวิทยุหาตําแหนง และสถานีในกิจการวิทยุ
ดาราศาสตรซึ่งไดรับการคุมครองตามขอเสนอแนะ
ITU-R RS.2066
Option 2
เหมือนกับ Option 1 และเพิ่มการคุมครองสิทธิการ
ใชงานของกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม
Method A2 เหมือนกับ Method A1 Option 1 และเพิ่มการ
คุมครองสถานีในกิจการประจําที่ดวยคา pfd-limit

Method B1 กําหนดยานความถี่ ๙๒๐๐-๙๓๐๐ MHz and
๙๙๐๐-๑๐๔๐๐ MHz สําหรับกิจการสํารวจพิภพ
ผ า นดาวเที ย ม (แอ็ ค ที พ ) เป น กิ จ การหลั ก โดย
ปองกัน กิ จการวิ ทยุห าตํา แหนงและกิจ การวิทยุนํา
ทาง
Method B2 เหมือนกับ Method B1 และเพิ่มการคุมครองสถานี
ในกิจการประจําที่ดวยคา pfd-limit
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ขอบังคับวิทยุที่ตองปรับปรุง
-MOD TFA 8 500-10 000 MHz/
10-11.7 GHz
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112 (A1)
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112
5.D112 (Option2)
-SUP Resolution 651 (WRC-12)

-MOD TFA 8 500-10 000 MHz/
10-11.7 GHz
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112
5.D112
-SUP Resolution 651 (WRC-12)
-MOD TFA 8 500-10 000 MHz/
10-11.7 GHz
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112
5.D112 5.E112
-SUP Resolution 651 (WRC-12)
-MOD TFA 8 500-10 000 MHz/
10-11.7 GHz
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112
5.D112 5.E112 5.F112
-SUP Resolution 651 (WRC-12)
หนาที่ ๒๕

ทางเลือก
Method C

Method D

สาระสําคัญ
กําหนดยานความถี่ ๙๒๐๐-๙๓๐๐ MHz และ
๑๐๐๐๐-๑๐๑๐๐ MHz สําหรับกิจการสํารวจพิภพ
ผ า นดาวเที ย ม (แอ็ ค ที พ ) เป น กิ จ การหลั ก และ
กําหนดยานความถี่ ๙๙๐๐-๑๐๐๐๐ MHz สําหรับ
กิ จ การสํ า รวจพิ ภ พผ า นดาวเที ย ม (แอ็ คที พ ) เป น
กิจการรอง
ไมมีการแกไข ขอบังคับวิทยุ

ขอบังคับวิทยุที่ตองปรับปรุง
-MOD TFA 8 500-10 000 MHz/
10-11.7 GHz
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112
5.D112 5.E112 5.F112
-SUP Resolution 651 (WRC-12)
-

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน Method B2 ตามที่ปรากฏในรายงาน CPM
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 ไดขอยุติที่เปนฉันทามติรวมกันโดยเห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุโดย
กําหนดยานความถี่ ๙๒๐๐-๙๓๐๐ MHz and ๙๙๐๐-๑๐๔๐๐ MHz สําหรับกิจการสํารวจพิภพผาน
ดาวเทียม (แอ็คทีพ) เปนกิจการหลัก โดยปองกันกิจการวิทยุหาตําแหนงและกิจการวิทยุนําทางไวในเชิงอรรถ
ระหวางประเทศ 5.A112 5.B112 5.C112 และ 5.D112
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๑๕. ระเบียบวาระที่ ๑.๑๓ เรื่อง การทบทวนขอบังคับวิทยุที่ ๕.๒๖๘ เพื่อเพิ่มระยะการใชงานของ
กิจการวิจัยอวกาศในยานความถี่ ๔๑๐-๔๒๐ MHz
๑) ความเปนมา
ปจจุบัน นักบินอวกาศใชยานความถี่ ๔๑๐-๔๒๐ MHz สําหรับกิจกรรมตางๆ นอกยาน
อวกาศ โดยขอบังคับวิทยุที่ ๕.๒๖๘ กําหนดระยะการใชงานของกิจการวิจัยอวกาศที่ระยะ ๕ กิโลเมตร และ
กําหนดคา power flux-density (pfd) เพื่อคุมครองกิจการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ ในยานความถี่
เดียวกัน WRC-12 จึงกําหนดให ITU-R ศึกษาเพื่อปรับปรุงขอบังคับวิทยุที่ ๕.๒๖๘ ใหมีความเหมาะสมขึ้น
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
การยกเลิกขอจํากัดระยะทาง ๕ กิโลเมตรในขอสงวน ๕.๒๖๘ เพื่อสงเสริมใหกิจการวิจัย
อวกาศ (อวกาศ-สู-อวกาศ) เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนยายและความปลอดภัยในการทํางานสําหรับการ
ยานขนสงอวกาศและยานขนสงอวกาศที่เคลื่อนที่อยูในบริเวณดังกลาว โดยยกเลิกขอจํากัดดานระยะทาง โดย
ยังคงใชคากํา ลั งฟลั กซ เ ดิมตามข อสงวน ๕.๒๖๘ เพื่อปองกัน การรบกวนตอกิจการประจําที่และเคลื่อนที่
(ยกเวนเคลื่อนที่ทางการบิน) ในคลื่นความถี่ยาน ๔๑๐-๔๒๐ เมกะเฮิรตซ และลบขอสงวน Resolution 652
(WRC-12)
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๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน One Single Method ตามที่ปรากฏในรายงาน
CPM
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม One Single Method โดยปรับปรุง
ขอบังคับวิทยุที่ ๕.๒๖๘ ใหยกเลิกะยะการใชงานของกิจการวิจัยอวกาศที่ระยะ ๕ กิโลเมตร
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๑๖. ระเบี ยบวาระที่ ๑.๑๔ เรื่ อง การศึกษาความเปน ไปไดที่จ ะทํา ใหมาตรเวลาอา งอิงมีค วาม
ตอเนื่อง (Continuous reference time-scale) โดยการปรับ UTC หรือดวยวิธีการอื่น
๑) ความเปนมา
ประเทศตางๆ มีความกังวลเกี่ยวกับการใช leap second ในมาตรเวลา Coordinated
Universal Time (UTC) จึงไดเสนอใหมีการศึกษาเรื่องนี้ ในป ๒๕๔๔ ซึ่งผลการศึกษาเสนอใหปรับปรุงนิยาม
ของ UTC ใน Recommendation ITU-R TF. 460-6 โดยใหตัดการใช leap second ออก ในชวงเวลานั้น มี
หลายประเทศที่ไมเห็นดวย ทําใหมีขอโตแยงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก ดังนั้น กลุมศึกษา SG7 และสํานักงานวิทยุ
คมนาคม (BR) จึงนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุม RA-12 ซึ่งไดตัดสินใหนําประเด็นนี้เขาที่ประชุม WRC-12 เพื่อ
กําหนดเปนระเบียบวาระสําหรับการประชุม WRC-15 ตอไป
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
Method A1

Method A2
Method B

Method C1
Method C2

สาระสําคัญ
ขอบังคับวิทยุที่ตองปรับปรุง
ยกเลิก leap second insertion และใชชื่อ UTC MOD 1.14 2.5 2.6 59.1
เหมือนเดิม
ADD 59.AA 59.BB
ADD Resolution
[UTC/1.14/AAA] (WRC-15)
SUP Resolution 653 (WRC12)
ยกเลิก leap second insertion และใชชื่อใหม ไมมี
แทน UTC
ใช leap second insertion และใชชื่ อ UTC ไมมี
เหมื อ นเดิ ม พร อ มใช ม าตรเวลาต อ เนื่ อ งจาก TAI
with an offset และ broadcast เชนเดียวกับ
UTC
ใช leap second insertion และใชชื่ อ UTC MOD 1.14
เหมือนเดิม พรอมใชมาตรเวลาตอเนื่องจาก TAI
SUP Resolution 653 (WRCใช leap second insertion และใชชื่ อ UTC 12)
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ทางเลือก
Method D

สาระสําคัญ
ขอบังคับวิทยุที่ตองปรับปรุง
เหมื อ นเดิ ม พร อ มใช ม าตรเวลาต อ เนื่ อ งจาก
system time-scale
ไมมีการแกไขขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ
ไมมี
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน Method A1 ตามที่ปรากฏในรายงาน CPM
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 ไดขอยุติที่เปนฉันทามติรวมกันโดยเห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ ในสวน
ของนิยาม ขอ ๑.๑๔ ใหอางอิงมาตรเวลาอางอิงตาม Resolution COM5/1 (WRC 15) โดยใชบังคับตาม
Recommendation ITU R TF.460 6 จนถึงป ค.ศ. ๒๐๒๓ และยกเลิกหลังจากนั้น
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๑๗. ระเบียบวาระที่ ๑.๑๕ เรื่อง การศึกษาอุปสงคของการกําหนดชองความถี่วิทยุเพิ่มเติมสําหรับ
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (on-board communication stations) ในยาน UHF
๑) ความเปนมา
สถานีสื่อสารประจําเรือ (On-board communication stations) ใชสําหรับการสื่อสาร
ภายในบนเรือลําเดียวกัน หรือระหวางเรือและเรือชูชีพของเรือลํานั้น หรือระหวางเรือที่ถูกลากจูงดวยกัน ตาม
ขอบังคับวิทยุขอ ๕.๒๘๗ กําหนดวา ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล สถานีสื่อสารประจําเรือสามารถใชความถี่
วิทยุ ๔๕๗.๕๒๕ MHz, ๔๕๗.๕๕๐ MHz, ๔๕๗.๕๗๕ MHz, ๔๖๗.๕๒๕ MHz, ๔๖๗.๕๕๐ MHz และ
๔๖๗.๕๗๕ MHz ได นอกจากนี้ อุปกรณสถานีสื่อสารประจําเรือที่ใชชองหางระหวางความถี่ (Channel
Spacing) ๑๒.๕ kHz ก็สามารถใชความถี่ ๔๕๗.๕๓๗๕ MHz, ๔๕๗.๕๖๒๕ MHz, ๔๖๗.๕๓๗๕ MHz และ
๔๖๗.๕๖๒๕ MHz ได โดยลักษณะ (Characteristics) ของอุปกรณควรเปนไปตามขอเสนอแนะ ITU-R
M.1174-2
ชองความถี่ตามขอบังคับวิทยุขอ ๕.๒๘๗ ดังกลาวไดมีการใชงานอยางคับคั่ง (Congested)
ดังนั้น ระเบียบวาระนี้จะพิจารณาความจําเปนของการกําหนดชองความถี่เพิ่มเติมสําหรับสถานีสื่อสารประจํา
เรือ และหากมีความจําเปนดังกลาว ก็จะพิจารณากําหนดชองความถี่ในยานความถี่ UHF ที่กําหนดใหแก
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลอยูแลวตอไป
รายงาน CPM เสนอทางเลือกเดียว (One Single Method) สําหรับระเบียบวาระนี้ โดย
สามารถสรุปไดดังนี้
• ไมมีความจําเปนตองระบุคลื่นความถี่ใหมสําหรับ On-board communications ในยาน
ความถี่ UHF
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• อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับวา On-board communications มีความสําคัญตอความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ และการใชคลื่นความถี่สําหรับ On-board communications
มีความคับคั่งในบางพื้นที่
• การใช คลื่ นความถี่ อย างมีป ระสิทธิภ าพมากขึ้นสามารถทําไดโ ดยการใช Channel
Spacing ทั้ง ๑๒.๕ kHz และ ๖.๒๕ kHz สําหรับทุกชองความถี่ที่ระบุใหใชกับ Onboard communications ในขอบังคับวิทยุ โดยหมายเลขชองความถี่ดังกลาวควรมี
ความสอดคลองกันทั่วโลก (Harmonized Worldwide)
• การใชเทคโนโลยี Digital จะทําใหมีคุณสมบัติการทํางาน (Operational Features)
เพิ่มขึ้น ซึ่งมีมาตรฐานตางๆ รองรับเทคโนโลยี Digital แลว
• สําหรับเทคโนโลยี Analog การใช Continuous Tone Coded Squelch Systems
(CTCSS) และ Digital Coded Squelch (DCS) สามารถทําใหผูใชรูสึกวาการใชคลื่น
ความถี่มีความคับคั่งลดลงได
• สําหรับเทคโนโลยี Digital การใช DCS หรือระบบอื่นที่ทัดเทียมกัน สามารถทําใหผูใช
รูสึกวาการใชคลื่นความถี่มีความคับคั่งลดลงได
• ควรใชโปรโตคอล (protocol) Listen before Talk (LBT) เปนเทคนิคหนึ่งในการ
บรรเทา (mitigation technique) ใหผู ใชรูสึ กวาการใช คลื่น ความถี่ มีความคับ คั่ ง
(congestion) ลดลงได ทั้งในระบบเทคโนโลยี Analog และ Digital
• ในการดําเนินการดังกลาวขางตน จําเปนตองมีการปรับปรุงขอบังคับวิทยุขอ ๕.๒๘๗
และขอเสนอแนะ ITU-R M.1174 โดยใหสามารถใช Channel Spacing ไดทั้ง ๒๕ kHz,
๑๒.๕ kHz และ ๖.๒๕ kHz ทั้งนี้ ไมควรมีขอจํากัดในการใชงานตอระบบ On-board
communications เดิมซึ่งเปนระบบ Analog และใช Channel Spacing ๒๕ kHz
• เพื่อใหมีความยืดหยุนในการใชงาน จึงเสนอใหมียานความถี่ ๒ ยานในขอบังคับวิทยุขอ
๕.๒๘๗
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน One Single Method ตามที่ปรากฏในรายงาน
CPM
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม One Single Method
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 และพิจารณาจัดทําแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่ UHF สําหรับ
on-board communication stations ตอไป
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๑๘. ระเบี ย บวาระที่ ๑.๑๖ เรื่ อ ง การกํ า หนดความถี่ วิ ท ยุ สํ า หรั บ การใช ง าน Automatic
Identification System (AIS) ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล และการพัฒนากิจการวิทยุ
คมนาคมทางทะเล
๑) ความเปนมา
Automatic Identification System (AIS) เปนระบบการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการเดินเรือที่
ไดรับการยอมรับ โดยตามขอบังคับของ International Convention for the Safety of Life at Sea
(SOLAS) นั้น AIS เปนระบบที่ใชแลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยในการเดินเรือกับเรือลําอื่นที่อยูใกลเคียง
กันและสถานีชายฝง อาทิ ขอมูลตัวตนของเรือ ตําแหนง ทิศทาง และความเร็ว เปนตน เพื่อหลีกเลี่ยงการชน
กัน อยางไรก็ตาม นอกจากขอมูลดานความปลอดภัยในการเดินเรือแลว ระบบ AIS ยังมีความสามารถในการ
แลกเปลี่ ย นข อ มู ล แอพพลิ เ คชั น เฉพาะด า น (Application-specific) ด ว ย แต ยั ง มี ก ารใช ง านอย า งจํ า กั ด
เนื่องจากมีความกังวลในเรื่องความจุ (Capacity)
ระบบ AIS ไดมีการใชงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และมีแอพพลิเคชันของ AIS แบบใหมในดาน
ตางๆ อาทิ การเตือนภัยในพื้นที่ การสงขอมูล ดานอุตุนิย มวิทยาและอุทกศาสตร การคน หาและชวยชีวิต
(search and rescue) เปนตน ซึ่งมีความเปนไปไดที่ชองความถี่ AIS 1 และ AIS 2 ตามภาคผนวก ๑๘ ของ
ขอบังคับวิทยุ จะมีภาระเกินพิกัด (Overload) ดังนั้น ในระเบียบวาระนี้จะมีการพิจารณาการกําหนดคลื่น
ความถี่ทั้งในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลและกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียม เพื่อรองรับแอพพลิเคชันของ AIS
แบบใหม นอกจากนี้ จะพิจารณาแอพพลิเคชันเพิ่มเติมหรือแบบใหม สําหรับกิจการวิทยุคมนาคมทางทะเลใน
ยานความถี่กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลและกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียมดวย
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
Issue A การระบุชองความถี่สําหรับ Application Specific Message (ASM) มี ๓ ทางเลือก
Method A1 ระบุชองความถี่ ๒๐๒๗ และ ๒๐๒๘ ในภาคผนวก ๑๘ ของขอบังคับวิทยุ สําหรับ ASM ซึ่ง
ไมจําเปนตอความปลอดภัยในการเดินเรือ และคุมครองชองความถี่ AIS1, AIS2, ๒๐๒๗
และ ๒๐๒๘ โดยการหามเรือสงสัญญาณในชองความถี่ ๒๐๗๘, ๒๐๑๙, ๒๐๗๙ และ
๒๐๒๐
Method A2 ระบุชองความถี่ ๘๗ และ ๘๘ สําหรับ ASM และคุมครองชองความถี่ AIS1 และ AIS2 โดย
การจํากัดกําลังสงในชองความถี่ ๒๐๗๘, ๒๐๑๙, ๒๐๗๙ และ ๒๐๒๐
Method A3 ระบุชองความถี่ ๒๐๒๗ และ ๒๐๒๘ ของภาคผนวก ๑๘ ของขอบังคับวิทยุ สําหรับ ASM
ซึ่งไมจําเปนสําหรับความปลอดภัยในการเดินเรือ และคุมครองชองความถี่ AIS1, AIS2,
๒๐๒๗ และ ๒๐๒๘ โดยการดําเนินการตางๆ ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการไมอนุญาตใหเรือสง
สัญญาณในชองความถี่ ๒๐๗๘, ๒๐๑๙, ๒๐๗๙ และ ๒๐๒๐
Issue B การประยุกตใชกิจการวิทยุคมนาคมทางทะเลแบบใหม คือ terrestrial component ของระบบ VHF
Data Exchange System (VDES) มี ๒ ทางเลือก
Method B1 ระบุชองความถี่ ๒๔, ๘๔, ๒๕ และ ๘๕ สําหรับ terrestrial component ของ VDES
Method B2 ระบุความเปนไปไดในการใชชองความถี่ ๒๔, ๘๔, ๒๕, ๘๕, ๒๖ และ ๘๖ สําหรับ
terrestrial component ของ VDES
Issue C การประยุกตใชกิจการวิทยุคมนาคมทางทะเลแบบใหม คือ satellite component ของระบบ VHF
Data Exchange System (VDES) มี ๓ ทางเลือก
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Method C1-A กําหนดความถี่ใหกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผานดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) เปนกิจการรอง ใน
ชองความถี่สําหรับ VDES ๑๐๒๔, ๑๐๘๔, ๑๐๒๕, ๑๐๘๕, ๑๐๒๖, ๑๐๘๖, ๒๐๒๗ และ
๒๐๒๘ อีกทั้งกําหนดความถี่ใหกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผานดาวเทียม (อวกาศสูโลก)
(Maritime Mobile-Satellite Service (space-to-Earth)) เปนกิจการรอง ในชองความถี่
สําหรับ VDES ๒๐๒๔, ๒๐๘๔, ๒๐๒๕, ๒๐๘๕, ๒๐๒๖ และ ๒๐๘๖ นอกจากนี้ ใหกําหนด
กรอบความหนาแนนฟลักซกําลัง (Power flux-density mask) ใหมในขอสงวน
(footnote) ใหมของมาตรา ๕ ของขอบังคับวิทยุ หรือในภาคผนวกหนึ่งของขอบังคับวิทยุ
เพื่อคุมครองกิจการเคลื่อนที่และกิจการประจําที่ และปรับปรุงขอบังคับวิทยุขอ 5.208A
และขอ 5.208B เพื่อคุมครองกิจการวิทยุดาราศาสตรในยานความถี่ที่อยูใกลเคียง
Method C1-B กําหนดความถี่ใหกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผานดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) เปนกิจการรอง ใน
ชองความถี่สําหรับ VDES ๑๐๒๔, ๑๐๘๔, ๑๐๒๕, ๑๐๘๕, ๑๐๒๖, ๑๐๘๖, ๒๐๒๗ และ
๒๐๒๘ อีกทั้งกําหนดความถี่ใหกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผานดาวเทียม (อวกาศสูโลก)
(Maritime Mobile-Satellite Service (space-to-Earth)) เปนกิจการหลัก ในชองความถี่
สําหรับ VDES ๒๐๒๔, ๒๐๘๔, ๒๐๒๕, ๒๐๘๕, ๒๐๒๖ และ ๒๐๘๖ นอกจากนี้ ใหกําหนด
กรอบความหนาแนนฟลักซกําลัง (Power flux-density mask) ใหมในภาคผนวก (Annex)
๑ ของภาคผนวก (Appendix) ๕ ของขอบังคับวิทยุ เพื่อคุมครองกิจการเคลื่อนที่และ
กิจการประจําที่ และปรับปรุงขอบังคับวิทยุขอ 5.208A และขอ 5.208B เพื่อคุมครอง
กิจการวิทยุดาราศาสตรในยานความถี่ที่อยูใกลเคียง และใหนําขอบังคับวิทยุขอ ๙.๑๔ มา
บังคับใช โดยการปรับปรุงขอบังคับวิทยุขอ 5.226B เพื่อใหมีความแนนอนในการ
ประสานงานกับกิจการภาคพื้นดิน (terrestrial service)
Method C2

ระบุยานความถี่ ๑๔๘-๑๕๐ MHz (Earth–to–space) ซึ่งถูกกําหนดใหกับกิจการ Mobile
Satellite Service สําหรับ VDES satellite uplink อีกทั้งระบุยานความถี่ ๑๓๗ - ๑๓๘
MHz (space–to–Earth) ซึ่งถูกกําหนดใหกับกิจการ Mobile Satellite Service สําหรับ
VDES satellite downlink ทั้งนี้ ไมตองมีการแกไขขอบังคับวิทยุในแนวทางนี้
Issue D แนวทาง VDES เฉพาะภูมิภาค (regional) มีทางเลือกเดียว
Method D
ระบุชองความถี่ ๘๐, ๒๑, ๘๑, ๒๒, ๘๒, ๒๓ และ ๘๓ สําหรับ VDES เฉพาะบางภูมิภาค
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน Method A1 สําหรับ Issue A Method B1
สําหรับ Issue B Method C1-A สําหรับ Issue C และ Method D สําหรับ Issue D ตามที่ปรากฏใน
รายงาน CPM
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
• ระบุชองความถี่ ๒๐๒๗ และ ๒๐๒๘ ของภาคผนวก ๑๘ ของขอบังคับวิทยุ สําหรับ
ASM
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• ควรมีการดําเนินการเพื่อปองกันการรบกวนตอชองความถี่ AIS1, AIS2, ๒๐๒๗ และ
๒๐๒๘
• ระบุชองความถี่ ๒๔, ๘๔, ๒๕, ๘๕, ๒๖ และ ๘๖ ของภาคผนวก ๑๘ ของขอบังคับวิทยุ
สําหรับ terrestrial component ของ VDES ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เปนตนไป
นอกจากนี้ สําหรับชองความถี่ ๒๔, ๘๔, ๒๕ และ ๘๕ สามารถรวมชองความถี่กันเปน
ชองที่มีความกวางแถบความถี่ (bandwidth) ๑๐๐ kHz ได ตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๖๒
เปนตนไป
• แกไขขอมติ (Resolution) ๓๖๐ เพื่อใหนําประเด็น satellite component ของ VDES
ไปพิจารณาในการประชุม WRC-19
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ และแผนความถี่วิทยุ
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่ VHF เพื่อใหสอดคลองตามผลการประชุม WRC-15 ตอไป
๑๙. ระเบียบวาระที่ ๑.๑๗ เรื่อง การพิจารณาออกกฎระเบียบและกําหนดความถี่วิทยุเพื่อรองรับ
การพัฒนาระบบ Wireless Avionics Intra-Communications (WAIC) บนเครื่องบิน
โดยสาร
๑) ความเปนมา
อุตสาหกรรมการบิ น อยู ร ะหวางการพัฒ นาเครื่องบิน ยุคใหมซึ่งมีป ระสิทธิภ าพและความ
เชื่อถือไดเพิ่มขึ้น แตยังคงดํารงรักษาความปลอดภัยไว จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี Wireless avionics intracommunications (WAIC) ซึ่งเปนระบบที่ใชในการสื่อสารระหวางอุปกรณ ๒ ตัวบนเครื่องบินลําเดียวกัน
และใชในการดําเนินการดานการบินที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย (safety-related)
ประโยชนของ WAIC มีดังนี้
(๑) ทดแทนการลากสายสื่อสาร (Substitution of wiring) ซึ่งจะชวยลดน้ําหนักเครื่องบิน
ลดการใชเ ชื้อเพลิง ซึ่งกอใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม ลดความซั บซ อนของการออกแบบเครื่ องบิน และลด
คาใชจายในการบํารุงรักษา
(๒) เพิ่มความนาเชื่อถือ (Enhanced reliability) ของระบบสื่อสารบนเครื่องบิน โดยในการ
สรางขายสื่อสารสํารองที่ซ้ําซอนกัน (redundant) เพื่อเพิ่มความเชื่อถือไดนั้น อาจไมเหมาะสมในการใชการ
สื่อสารทางสาย จึงอาจใช WAIC แทนได
(๓) รองรับฟงกชันการทํางานเพิ่มเติม (Additional functions) เชน การติดตั้ง sensor
เพื่อตรวจวัดสภาพของระบบเครื่องบินในบริเวณที่ไมสามารถลากสายได
ในระเบียบวาระนี้จะมีการพิจารณาการออกกฎระเบียบ และการกําหนดคลื่นความถี่สําหรับ
กิจการการบิน เพื่อรองรับการใชงานระบบ WAIC โดยใหพิจารณายานความถี่ที่ปจจุบันกําหนดใหแกกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน และกิจการวิทยุนําทางทางการบิน ในยานความถี่ไมเกิน ๑๕.๗ GHz แตหากยานความถี่
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม ก็จะพิจารณายานความถี่ที่สูงกวา ๑๕.๗ GHz ตอไป
รายงาน CPM เสนอทางเลือกเดียว (One Single Method) สําหรับระเบียบวาระนี้ โดย
กําหนดความถี่ใหกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเสนทางบินพาณิชย (Aeronautical Mobile (R) Service รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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AM(R)S) ในยานความถี่ ๔๒๐๐ - ๔๔๐๐ MHz โดยกําหนดขอสงวนใหใชเฉพาะระบบ WAIC เทานั้น และให
มีขอมติ (Resolution) กําหนดเงื่อนไขการใชคลื่นความถี่สําหรับระบบ WAIC
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน One Single Method ตามที่ปรากฏในรายงาน
CPM
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม One Single Method
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๒๐. ระเบียบวาระที่ ๑.๑๘ เรื่อง การกําหนดกิจการวิทยุหาตําแหนงเปนกิจการหลักในยานความถี่
๗๗.๕-๗๘ GHz สําหรับการประยุกตใชในยานยนต
๑) ความเปนมา
ไดมีการใชระบบเรดารยานยนตเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก โดยเปนเทคโนโลยีสําหรับการหลีกเลี่ยง
การชน (Collision Avoidance) ซึ่งสามารถชวยปองกันอุบัติเหตุทางถนนได ในบางประเทศ ไดมีการใชเรดาร
ยานยนตทํางานในยานความถี่รอบๆ ยานความถี่นี้มาเปนเวลาหลายปแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งยานความถี่ ๗๖๗๗ GHz โดยไมมีปญหาการรบกวนเพิ่มขึ้น และไมมีมาตรการบรรเทา (Mitigation) การรบกวนเปนพิเศษ
ทั้งนี้ จากคุณลักษณะของยานความถี่ที่สูง ทําใหสามารถออกแบบสายอากาศที่มีขนาดเล็กและรวบรวม
(Focus) กําลังสงเปนมุมแคบได อีกทั้งระยะแพรกระจายคลื่นที่จํากัดทําใหสามารถนําความถี่มาใชซ้ํา (Reuse)
ภายในระยะทางที่สั้นมากได ทําใหสามารถใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมอยางหนาแนนได
ปจจุบันกิจการวิทยุหาตําแหนงถูกกําหนดใหเปนกิจการหลักในยานความถี่ ๗๖ – ๗๗.๕ GHz
และ ๗๘ – ๘๑ GHz ทั่วโลก ซึ่งหากกําหนดกิจการวิทยุหาตําแหนงใหเปนกิจการหลักในยานความถี่ ๗๗.๕ –
๗๘ GHz ทั่วโลกดวยแลวจะทําใหเรดารยานยนตสามารถใชยานความถี่ตอเนื่องกัน (Contiguous) และ
สอดคลองกัน (Harmonized) ในยานความถี่ ๗๖ – ๘๑ GHz ดังนั้น ในระเบียบวาระนี้จะพิจารณาการกําหนด
กิจการวิทยุหาตําแหนงเปนกิจการหลักในยานความถี่ ๗๗.๕ – ๗๘ GHz สําหรับการประยุกตใชในยานยนต
อยางไรก็ตาม ขอบังคับวิทยุขอ ๕.๑๔๙ กําหนดใหรัฐสมาชิกดําเนินการทุกทางเทาที่สามารถ
จะทําไดในการคุมครองกิจการวิทยุดาราศาสตร (Radio Astronomy) จากการรบกวนในยานความถี่ดังกลาว
หากกํ าหนดให กิจ การวิ ท ยุ ห าตํ า แหน งเป น กิ จ การหลั กในย า นความถี่ ๗๗.๕ – ๗๘ GHz จะทํา ให มีสิ ท ธิ
(Priority) เหนือกวากิจการวิทยุดาราศาสตรซึ่งเปนกิจการรอง ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณามาตรการในการ
คุมครองกิจการวิทยุดาราศาสตรตามขอบังคับวิทยุขอ ๕.๑๔๙ ดวย
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
Method A

สาระสําคัญ
กําหนดใหกิจการวิทยุหาตําแหนง (Radiolocation Service) เปนกิจการหลักทั่วโลก ใน
ยานความถี่ ๗๗– ๕. ๗๘ GHz โดยจํากัดการใชงานเฉพาะการประยุกตใชกับยานยนตดวย
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ทางเลือก

Method B

สาระสําคัญ

การกําหนดขอสงวน (footnote)
Option 1 การใชคลื่นความถี่ยาน ๗๗– ๕. ๗๘ GHz ในกิจการวิทยุหาตําแหนง จํากัด
เฉพาะการประยุกตใชกับยานยนตเทานั้น โดยลักษณะทางเทคนิคของเรดาร
ยานยนตปรากฏอยูในขอเสนอแนะ ITU-R M.2057
Option 2 การใชคลื่นความถี่ยาน ๗๗ ๗๘ – ๕.GHz ในกิจการวิทยุหาตําแหนง จํากัด
เฉพาะการประยุกตใชกับยานยนตเทานั้น
กําหนดใหกิจการวิทยุหาตําแหนง (Radiolocation Service) เปนกิจการหลักทั่วโลก ใน
ยานความถี่ ๗๗.๕ – ๗๘ GHz

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุน Method B ในรายงาน CPM เพื่อกําหนดใหกิจการวิทยุหาตําแหนง
เปนกิจการหลักทั่วโลก ในยานความถี่ ๗๗.๕ – ๗๘ GHz โดยไมมีขอสงวนกําหนดเงื่อนไขจํากัดการใชงาน
เพิ่มเติม โดยจัดทําขอเสนอรวมกับประเทศญี่ปุน
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหกําหนดใหกิจการวิทยุหาตําแหนงเปนกิจการหลักทั่วโลก ใน
ยานความถี่ ๗๗.๕ – ๗๘ GHz โดยมีขอสงวนจํากัดการใชงานเฉพาะเรดารระยะสั้นสําหรับการประยุกตใช
ภาคพื้นดิน (short-range radar for ground-based applications) รวมถึงเรดารรถยนต และกําหนดขอมติ
(Resolution) ใหมีการศึกษาการอยูรวมกันระหวางกิจการวิทยุหาตําแหนงกับกิจการอื่นเพิ่มเติม
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๒๑. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การตรวจสอบขอเสนอแนะของ ITU-R ซึ่งอางอิงอยูในขอบังคับวิทยุ
๑) ความเปนมา
ระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระที่มีอยูทุกครั้งของการประชุม WRC มีวัตถุประสงคเพื่อขอให
ที่ ป ระชุ ม (โดยข อ เสนอของประเทศสมาชิ ก ) พิ จ ารณาข อ เสนอแนะของภาควิ ท ยุ ค มนาคม (ITU-R
Recommendation) ที่ถูกอางอิงไวในขอบังคับวิทยุ (ซึ่งจะมีสถานะบังคับเปนสนธิสัญญาระหวางประเทศโดย
ปริยาย) วาไดมีการแกไขปรับปรุงหรือไม อยางไร และหากมีการแกไขปรับปรุงแลว สมควรที่จะปรับเปลี่ยน
การอางอิงในขอบังคับวิทยุตามดวยหรือไม
ไมมีรายงาน CPM สําหรับระเบียบวาระนี้
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องค ก ารโทรคมนาคมแห ง เอเชี ย แปซิ ฟ ก (APT)
ซึ่ ง สนั บ สนุ น ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให ร ะบุ ITU-R
Recommendations incorporated by reference ฉบับลาสุด และใหใส -0 สําหรับฉบับแรก
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๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ ป ระชุ ม WRC-15 เห็ น ชอบให แ ก ไ ขข อ บั ง คั บ วิ ท ยุ โ ดยให มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให ร ะบุ ITU-R
Recommendations incorporated by reference ฉบับลาสุด และใหใส -0 สําหรับฉบับแรก
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๒๒. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การทบทวนเพื่อปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิก มติและขอเสนอแนะ
ของการประชุมใหญระดับโลก ครั้งที่ผานมา
๑) ความเปนมา
ระเบียบวาระนี้ เปนระเบียบวาระที่มีอยูทุกครั้งของการประชุม WRC มีวัตถุประสงคเพื่อ
ขอใหที่ประชุม WRC (ผานทางขอเสนอของประเทศสมาชิก รายงานของ BR Director รายงานของประธาน
กลุมศึกษา) พิ จารณาข อมติ และข อเสนอแนะที่เปนผลจากการประชุม WRC ครั้งที่ผาน ๆ มา วายังคง
เหมาะสมที่จะคงไวเปนสวนหนึ่งของขอบังคับวิทยุหรือไม และเสนอใหมีการปรับปรุงแกไข การทดแทน หรือ
การยกเลิกขอมติหรือขอเสนอแนะดังกลาว
ไมมีรายงาน CPM สําหรับระเบียบวาระนี้
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุนใหมีการปรับปรุงสถานะ WRC Resolution/ WRC
Recommendations
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ ป ระชุ ม WRC-15 เห็ น ชอบให แ ก ไ ขข อ บั ง คั บ วิ ท ยุ โ ดยให มี ก ารปรั บ ปรุ ง สถานะ WRC
Resolution/ WRC Recommendations ใหเปนปจจุบัน และยกเลิก WRC Resolution/ WRC
Recommendations ที่ไมใชงาน
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๒๓. ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง การพิจารณาความเปนไปไดในการปรับปรุงกระบวนการ Advance
Publication, Coordination, Notification and Recording ของการจัดสรรความถี่วิทยุ
สําหรับขายงานดาวเทียม ตามขอมติ ๘๖ เพื่อชวยใหสามารถใชคลื่นความถี่วิทยุและวงโคจร
รวม รวมทั้งวงโคจรประจําที่ (GSO) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และสมเหตุสมผล
๑) ความเปนมา
ขอมติ ๘๖ กําหนดใหพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนวิธีดําเนินการ/ภาคผนวก ของ
ขอบังคับวิทยุ สําหรับการตีพิมพเอกสารลวงหนาในขั้น A (Advance publication) การประสานงานขั้น C
(Coordination) การแจงจดทะเบียนขั้น N (Notification) และการบันทึกความถี่ไวในทะเบียนความถี่หลัก
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(MIFR) ของการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการอวกาศ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความกาวหนา
ของเทคโนโลยี แลวนําผลการศึกษาเสนอตอที่ประชุม WRC-15 พิจารณาตอไป
Issue A:

Informing the BR of a suspension under RR No. 11.49 beyond six months (การขอ
แกไขในมาตรา ๑๑.๔๙ ในเรื่องการแจงการขอระงับการใชงานความถี่ที่ไมไดถูกใชงานนานเกิน
๖ เดือน)

(๑) ความเปนมา
WRC-12 ไดมีการแกไขในมาตรา ๑๑.๔๙ เพื่อขยายระยะเวลาของการขอระงับการใช
งานความถี่ของสถานีอวกาศจากชวงเวลา ๒ ปเปน ๓ ป ตามขอกําหนดนี้ เมื่อหนวยงานขอระงับการใช
ความถี่ และการระงับความถี่ชั่วคราวนั้นดําเนินไปมากกวา ๖ เดือน หนวยงานตองแจง BR เรื่องการระงับ
ความถี่และตอดวยกระบวนการนําความถี่กลับมาใชงานอีกครั้งภายในระยะเวลา ๓ ป ถึงแมวาที่ประชุม
WRC-12 จะไดกําหนดกฎเกณฑที่ตองใหมีการรายงานการขอระงับความถี่กับ BR โดยทันที แต WRC-12 ก็
ไมไดระบุกระบวนการเฉพาะเพื่อแสดงสถานการณของหนวยงานที่ไมไดแจงการขอระงับการใชงานความถี่ที่
ไมไดถูกใชงานนานเกินกวา ๖ เดือนของระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับวิทยุ
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
Method A1
Method A2

สาระสําคัญ
[NOC] ยังไมควรมีการเปลี่ยนแปลงใน RR
[MOD] เห็นวาควรแกไขในมาตรา ๑๑.๔๙ โดยกําหนด ๒ ทางเลือก คือ
Option A: Day-for-day reduction after 6 months (การลดจํานวนวันที่มีสิทธิ์ขอระงับ
การใชงานลง)
Option B: Day-for-day reduction after 6 months up to 12 months followed by
two times reduction thereafter (from 12 to 18 months) (การลดจํานวนวันที่มีสิทธิ์
ขอระงับการใชงานลงนับจากหลัง ๖ เดือนไปจนถึง ๑๒ เดือน [แตไมเกิน ๑๘ เดือน] โดยนับ
จํานวนวันที่ลดลงใหเปนสองเทา)
(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุนใหมีการแกไขขอกําหนดที่ระบุใหมีการลด
จํานวนวันที่มีสิทธิ์ระงับการใชงานลง เพื่อปองกันไมใหหนวยงานแจงขอระงับการใชงานความถี่ที่ไมใชงานชา
เกินกวาที่กําหนดและอาจนําไปสูการยกเลิกขายงานดาวเทียมได
(๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบตอการลดจํานวนวันที่มีสิทธิ์ขอระงับการใชงานลง โดยใหมี
การแกไขมาตรา ๑๑ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
• แกไขใน footnote A.11.2, 11.44, 11.44.1, 11.44B, 11.48, 11.49
• เพิ่ม footnote 11.44.3/11.44B.1, 11.44B.2
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Issue B:

Publication of information on bringing into use of satellite networks at ITU
website (การพิจารณาเรื่องการตีพิมพขอมูลการนําเอาดาวเทียมขึ้นใชงานไวบน website ของ
ITU)
(๑) ความเปนมา

ป จ จุ บั น RR ได กํา หนดกระบวนการที่เกี่ ย วกับ การตี พิมพข อมูล ของ BR ตาม
กระบวนการประสานงานความถี่ดาวเทียมในขั้น A, C, N และ RES 49 พรอมชวงเวลาของการดําเนินการ
และขอมูลที่โปรงใสของขายงานดาวเทียม ขอมูล operator และ Administration ไวอยางชัดเจนแลว
ประกอบกับ ที่ประชุม WRC-12 ไดเห็นชอบตอขอกําหนดในเรื่อง brining into use และ suspension ที่
หนวยงานจะตองถือปฎิบัติอยางชัดเจน แตทวา ยังไมมีขอกําหนดที่ชัดเจนใน RR ที่เกี่ยวกับการตีพิมพขอมูลที่
เกี่ยวกับ bringing into use รวมทั้ง ขอมูลที่เกี่ยวกับการระงับการใชงานความถี่ (suspension) ชั่วคราว
ดังนั้น จึงมีขอเสนอขอใหมีการพิจารณาทบทวนขอกําหนดของขอบังคับวิทยุ (RR) ที่เกี่ยวกับการตีพิมพขอมูล
การนําขายงานดาวเทียมขึ้นใชงานจริง และเพื่อพิจารณาหาแนวทางของการดําเนินการที่ชัดเจนของ BR ใน
การเพิ่มขอมูลที่นาเชื่อถือและสามารถตีพิมพได โดยขอมูลดังกลาวจะถือวาเปนขอมูลที่ถูกกําหนดใหตอง
ตีพิมพ
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก

สาระสําคัญ

Method B1 [MOD] เห็นวาควรแกไขในมาตรา 11.44B, 11.49 และ 11.49.1 โดยกําหนด 2 ทางเลือก คือ
Option A: กําหนดไววา BR จะตีพิมพขอมูลที่หนวยงานแจงตามขอกําหนดไวใน website
และ BR IFIC
Option B: เหมือน option A แตเพิ่มคําวาขอมูล “ตามที่ไดรับ” จากหนวยงาน
Method B2 [MOD] เห็นวาควรแกไขในมาตรา 11.44B, 11.49 และ 11.49.1 และเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเรื่อง
ขอมูลที่ถูกตีพิมพที่จะถูกรวมไวในขอมูล Resolution 49 (due diligence) โดยกําหนด 2
ทางเลือก คือ
Option A: กําหนดไววา BR จะตีพิมพขอมูลที่หนวยงานแจงตามขอกําหนดไวใน website
และ BR IFIC รวมทั้งรวมไวในขอมูล Resoution 49
Option B: เหมือน option A แตเพิ่มคําวาขอมูล “ตามที่ไดรับ” จากหนวยงาน
Method B3 [NOC] ไมมีการเปลี่ยนแปลงใน RR แตจะเปนขอเสนอแนะเฉพาะของที่ประชุม WRC เพื่อให BR ถือ
ปฎิบัติ

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุน Method B2 Option B เนื่องจากเห็นวามีความจําเปนที่ตอง
ใหมีการตีพิมพขอมูลเกี่ยวกับการนําความถี่ขึ้นใชงานจริงและการขอระงับการใชงานขายงานดาวเทียมไวบน
website ของ ITU และใน BR IFIC และสนับสนุนตามแนวทางเลือกนี้
(๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method B1 Option A โดย
• แกไขในมาตรา 11.44B, 11.49, 11.49.1 โดยระบุวา BR จะตีพิมพขอมูลไวใน
website และBR IFIC ตามที่ไดรับแจงจากหนวยงาน
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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• และใหเปนไปตาม Resolution COM5/4 (WRC-15) วาดวยเรื่อง Use of one
space station to bring frequency assignments to geostationarysatellite networks at different
orbital locations into use within a short period of time
Issue C:

Review or possible cancellation of advance publication mechanism for satellite
networks subject to coordination under section II of Article 9 of the Radio
Regulations (ประเด็นความเปนไปไดในการยกเลิกบางสวนของกระบวนการ API ของเอกสาร
ขายงานดาวเทียมที่ตองเขาสูกระบวนการประสานงานตามมาตรา ๙ [section II] ของขอบังคับ
วิทยุ)

(๑) ความเปนมา
RR ไดกําหนดชวงเวลา ๖ เดือน (ของขั้นตอนที่อยูระหวางการรับเอกสาร API โดย BR
กับการรองขอประสานงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยงานสามารถพิจารณาและเสนอขอคิดเห็น (comment)
ตอขอมูล API นั้น และเพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบขายงานดาวเทียมไดพิจารณา comment ของประเทศ
อื่นๆ กอนที่จะทําการยื่นเอกสารในขั้นการประสานงาน (ขั้น C) ตอไป โดยแตเดิม ขอมูลในเอกสาร API จะ
ประกอบดวย ประเภทของความถี่, กําลังสง และคุณลักษณะของ earth station และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
RR ของที่ประชุม WRC-95 ยิ่งทําใหเอกสาร API ของขายงานดาวเทียมที่ตองประสานงานภายใต Section II
ของมาตรา ๙ ระบุขอมูลเพียงแคตําแหนงวงโคจรดาวเทียมและยานความถี่เทานั้น ดังนั้น จึงทําใหมีขอมูลที่
จํากัดตอการพิจารณาและเสนอ comment ประกอบกับ ที่ประชุม WRC-12 ไดมีการแกไข RR ในมาตรา
๙.๓๖.๒ เพื่อใหมีการจัดทํารายชื่อสุดทาย (List) ของขายงานดาวเทียมที่ตองมีการประสานงาน ดวยเหตุนี้ จึง
ทําใหมีการเพิ่มระยะเวลาของการดําเนินการ (ประมาณ ๑๕-๑๖ เดือนของขั้นตอนที่อยูในระหวางการรับ
เอกสาร API กับเอกสารที่ตีพิมพรายชื่อสุดทาย)
ดังนั้น จึงไดมีขอเสนอใหยกเลิกชวงเวลา ๖ เดือน (ระหวางชวงการรับเอกสาร API กับ
การรองขอประสานงาน) ซึ่งจะชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกใชไป ๑๘-๑๙% ของระยะเวลา ๗ ปของ
เอกสารขายงานดาวเทียม
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก

สาระสําคัญ

Method C1 [NOC] ไมใหมีการเปลี่ยนแปลง/แกไขกระบวนการ API ในมาตรา 9
Method C2 การยกเลิกกระบวนการ API ทั้งหมด
Option A:
[MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 9.1, 9.2 11.44, 11.44.1, 11.48, Resolution
49, Resolution 552 เพื่อยกเลิกความจําเปนสําหรับกระบวนการ API
[ADD] เสนอใหมีการเพิ่มเติม สาระ (text) ใน มาตรา 9.1bis, Section IA
[SUP] เสนอใหยกเลิกในมาตรา 9 Sub-Section IA, Sub-Section IB, 9.5B, 9.5C และ 9.5D
Option B:
[MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 9.1, 9.2 เพื่อยกเลิกความจําเปนสําหรับการ
จัดสงเอกสาร API ตามมาตรา 9 และในมาตรา 11.44, 11.44.1, 11.48 เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนของการกําหนดอายุของเอกสารขายงานดาวเทียม (7 ป)
[ADD] เสนอใหมีการเพิ่มเติม สาระ (text) ใน มาตรา 9.1bis, เพื่อใหสามารถรวมกระบวนการรับ
เอกสาร API พรอมกับการรับเอกสารการรองขอประสานงาน
[SUP] เสนอใหยกเลิกในมาตรา 9 Sub-Section IB, 9.5B, 9.5C และ 9.5D
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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ทางเลือก

สาระสําคัญ

ขอสังเกต อาจตองมีการแกไขใน Appendices 4 และ 5, Resolution 49, 552 และ 55
Method C3 การทบทวนกฎเกณฑ API สําหรับขายงานดาวเทียมที่ตองเขาสูกระบวนการประสานงานตาม
Section II ของมาตรา 9
Option A:
[MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 9.1 และ 9.5D โดยเปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อน
เวลาสําหรับกระบวนการ API
Option B:
[MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 9.1 สําหรับการยกเลิกชวงเวลา 6 เดือน เพื่อจะ
ชวยลดการตีพิ มพขอมูลในบางสวนของกระบวนการประสานงาน และใน มาตรา 9.5B
สําหรับการยกเลิกชวงเวลา 6 เดือน เนื่องจากการกระบวนการประสานงานสามารถเริ่มตน
ไดกอนการตีพิมพเอกสาร API

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ใชสําหรับเอกสาร API

ประเทศไทยสนับสนุน Method C1 ไมใหแกไขขอกําหนดในเรื่องกระบวนการที่บังคับ

(๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ ดังนี้
•
•

11.44,11.44.1, 11.48

ยกเลิกกระบวนการ API (แตยังใหมีการจัดสงเอกสาร API)
แกไขขอกําหนดเกี่ยวกับกระบวนการจัดสงเอกสาร API ในมาตรา 9.1, 9.2, 9.50, 9.52,

เพิ่มมาตรา (footnote) ในขอ 9.1A, 9.2C,9.50.3, 9.52.1, 11.44.3,11.44B.1
ยกเลิกขอกําหนดใน Sub-Section IB เรื่อง API on satellite networks or satellite
systems that are subject to coordination procedure under Section II ขอ 9.5B/.1/C/D
• ดวย WRC-15 ไดมีการแกไขกระบวนการ API ในมาตรา 9 และ 11 และตามมาตรา
59(WRC-15) ไดกําหนดใหตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2017 เปนวันที่บังคับใชขอกําหนดใหมดังกลาว ดังนั้น จึง
จําเปนตองมีมาตรการการเปลี่ยนผานเพื่อเยียวยาขอมูล API (ที่ไมรวมขอมูลการประสานงาน) กอนวันบังคับใช
• เห็น ชอบตอขอมติใหม [A7C-API-TANS] ว าด วยเรื่อง Transitional measures for
elimination of advance publication filings by administrations for frequency assignments to satellite
networks and systems subject to Section II of Article 9 เพื่อใชเปนแนวทางการจัดการเอกสาร API โดยมีมติ
ให
1) ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 มาตรา 9.1 จะไมถูกนํามาบังคับใชกับขายงานดาวเทียม
ที่ตองเขาสูกระบวนการประสานงาน
•
•

2) ขอมูล API (ที่ตองประสานงานตามมาตรา 9) ซึ่ง BR ไมไดรับขอมูลการรองขอ
ประสานงานงาน(ตามมาตรา 9.30) ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2016 แลว BR จะยกเลิกขอมูลดังกลาว
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Issue D:

General use of modern electronic means of communications in coordination and
notification procedures (การใชระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกสกับกระบวนการประสานงานและ
การแจงจดทะเบียน)
(๑) ความเปนมา

ตามรายงานที่ ป ระชุ ม CPM-15-2 ได มี ข อ เสนอขอให มี ก ารแก ไ ขใน Resolution
907(WRC-12) [เปนขอมติเรื่องการยื่นเอกสาร API, Coordination และ Notification ของขายงาน
ดาวเทียม/Appendices 30,30A,30B, earth stations และ radio astronomy stations ผานระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส] เพื่อใหเปลี่ยนแปลงคําวา “telegram”, “telex” หรือ “fax” ที่ปรากฎอยูในขอกําหนดที่
เกี่ ย วกั บ กระบวนการประสานงานและแจ ง จดทะเบี ย นของข า ยงานดาวเที ย ม (รวมทั้ ง ใน Appendices
30,30A,30B และขอมติที่เกี่ยวของ) โดยใหใชความหมายของคําวา modern electronic แทน และ BR
จะต องเป นผูดํ าเนิน การปฏิ บัติตามขอมติ นี้พรอมแจงใหห นวยงานถือปฏิบัติดว ย แตทั้งนี้ การเปลี่ยนผา น
ระบบสื่อสารยุคใหมนี้จะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอหนวยงานที่ประสบกับความยุงยากในการถือปฏิบัติตาม
ดวยเหตุนี้ จึงไดมีขอเสนอไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใน “resolves 2” ของ Resolution 907(WRC-12) ที่วา
“ระบบอื่น/ระบบเดิมของการสื่อสารจะยังคงใชไดหากวาระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกสใหมไมสามารถใชการได”
นอกจากนี้ เพื่อใหระบบ SpaceWISC สามารถใชงาน จึงไดมีขอเสนอขอใหมีการแกไข
ใน Resolution 908(WRC-12) [เปนขอมติเรื่องการยื่นขอมูลเอกสาร API ผานระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส]
เพื่อใหขยายขอบเขตเปนการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับขายงานดาวเทียมทุกประเภท และรองขอให BR
ทําการศึกษาถึงการความเปนไปไดในการรวมใหเปนหนึ่งเดียวสําหรับการยื่นเอกสารขายงานดาวเทียมกับ
correspondence ที่เกี่ยวของ (เอกสารที่โตตอบระหวาง BR กับหนวยงานผูแจง, comment ที่ยื่นตอเอกสาร
การตีพิมพใน special section, จดหมายโตตอบระหวางหนวยงานที่เกี่ยวกับขอมูลการตีพิมพ ฯลฯ)
รายงาน CPM เสนอแนวทางสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
Method D แกไข (MOD)

สาระสําคัญ

Resolution 907(WRC-12)
โดยเสนอใหมีการแกไขขอกําหนดที่วา ความหมายของคําวา
“telegram”, “telex” หรือ “fax” ที่ปรากฎอยูในขอกําหนดที่เกี่ยวกับกระบวนการประสานงาน
และแจงจดทะเบียนของขายงานดาวเทียม (รวมทั้งใน Appendices 30,30A,30B และขอมติที่
เกี่ยวของ) อาจถูกแทนที่โดยคําวา modern electronic เทาที่จะทําได แตทั้งนี้การสื่อสารโดย
“telegram”, “telex” หรือ “fax” ยังคงสามารถใชได (โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาและมีปญหา
ในการใชงาน internet) ซึ่งการเปลี่ยนผานนี้จะตองไมกอใหเกิดความยุงยากตอบางประเทศที่ตอง
ปฎิบัติตามขอมตินี้ ในการนี้ เสนอไมใหมีการแกไข ใน “resolves 2” ของขอมตินี้ (ที่วา การสื่อสาร
แบบดั่งเดิมยังคงใชไดหากวาไมสามารถใชการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสแบบใหมได)
Resolution 908(WRC-12)
[เปนขอมติเรื่องการยื่นขอมูลเอกสาร API ผานระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส]
เพื่อใหรองรับระบบ SpaceWISC จึงเสนอขอใหมีการแกไขใน สาระ (Text) เพื่อใหขยายขอบเขต
เป น การยื่ น เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สํ า หรั บ ข า ยงานดาวเที ย มทุ ก ประเภท และร อ งขอให BR
ทํ า การศึ ก ษาถึ ง การความเป น ไปได ใ นการรวมให เป น หนึ่ ง เดี ย วสํ า หรั บ การยื่ น เอกสารข า ยงาน
ดาวเทียมกับ correspondence ที่เกี่ยวของ (เอกสารที่โตตอบระหวาง BR กับหนวยงานผูแจง,
comment ที่ยื่นตอเอกสารการตีพิมพใน special section, จดหมายโตตอบระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวกับขอมูลการตีพิมพ ฯลฯ)
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(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององค การโทรคมนาคมแห งเอเชี ย แปซิ ฟก (APT) ซึ่งสนับ สนุน แนวทางเลือ กเดีย วที่ใหใ ชร ะบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสกับกระบวนวิธีดําเนินการที่เกี่ยวของของกิจการดาวเทียม
(๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method D รวมทั้งเห็นชอบให
BR ทําการพัฒนาและจัดทําระบบสื่อสารตามที่ระบุไวในขอมติใหแลวเสร็จอยางนอยภายในวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๖๐ และตองไมเกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๐๖๐
Issue E: Failure of a satellite during the bringing into use period (ความลมเหลวของการนํา
ดาวเทียมขึ้นใชงานจริงในชวงเวลาที่กําหนดสําหรับการนําดาวเทียมขึ้นใชงาน)
(๑) ความเปนมา
WRC-12 ไดมีการเพิ่มขอบังคับวิทยุในมาตรา ๑๑.๔๔.๒ และ ๑๑.๔๔B เพื่อกําหนด
เรื่องการใชงานความถี่ของสถานีอวกาศ ณ ตําแหนงวงโคจรประจําที่ และในมาตรา ๑๑.๔๔B กลาวถึงการใช
งานสถานีอวกาศจะตองมีการใชงานความถี่ ณ ตําแหนงวงโคจรอยางตอเนื่อง ๙๐ วัน แตทั้งนี้ ขอกําหนด
ดังกลาว ไมไดมีการกลาวถึงบริบทของดาวเทียมที่ลมเหลว(จากการปลอยขึ้นสูวงโคจร) ภายในชวงเวลาที่
กําหนดตามขอบังคับวิทยุ
WRC-12 ได พิจ ารณาในประเด็น ของความล มเหลวของการปล อยดาวเทีย มใหม ใ น
ระหวางชวงเวลาที่กําหนด (ปจจุบัน ๙๐ วัน) ของการนําขึ้นใชงานเนื่องจากดาวเทียมไมสามารถใชงานความถี่
ไดจากปญหาทางเทคนิค ซึ่ง BR ถูกรองขอใหทําการศึกษาในเรื่องนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงขอกําหนดที่เหมาะสมแลว
นําเสนอตอที่ประชุม WRC-15 นอกจากนี้ WRC-12 เห็นชอบวาในกรณีที่เกิดความลมเหลวนี้ ใหหนวยงานยื่น
เรื่องใหที่ประชุม RRB พิจารณาเปนรายกรณีได
กรณีที่เกิดความลมเหลวของดาวเทียมที่ถูกปลอยใหม (ในชวง ๙๐ วัน) ผูประกอบการ
อาจจะหาแนวทางเพื่อสามารถใหบริการใหม โดยดําเนินการในรูปของการยายดาวเทียมจากยานสงเดิม, การ
ซื้อหรือเชาดาวเทียมที่อยูในวงโคจรแลว, หรือสรางและปลอยดาวเทียมดวงใหม แตในปจจุบันพบวา เกิด
ความไมแนนอนจากการรอคําตัดสินของที่ประชุม RRB ในเรื่องสถานะของความถี่ของหนวยงานในกรณีที่เกิด
ความลมเหลวนี้ ดังนั้น จึงจําเปนที่ตองมีขอกําหนดที่มีแนวทางที่ชัดเจนที่จะทําใหหนวยงานมีความเขาใจที่
ถูกตองตอสถานะความถี่ของตน(ในกรณีที่เกิดความลมเหลวนี้) กอนที่จะพิจารณาการนําดาวเทียมอื่นมาแทนที่
นอกจากนี้ ยังมีขอศึกษาที่วา ขอกําหนดใน RR ปจจุบันก็ไมไดมีเจตนาเพื่อการลงโทษ
อยางแทจริง แตเพียงเพื่อปองกันการนําขายงานดาวเทียมขึ้นใชงาน ณ ตําแหนงวงโคจรที่แตกตางกัน โดย
วิธีการยายดาวเทียม ๑ ดวงจากตําแหนงหนึ่งไปสูตําแหนงอื่นดวยการหยุดพักระยะสั้นในแตละตําแหนง (และ
แจงการนําดาวเทียมขึ้นใชงานและขอระงับการใชงานความถี่ดังกลาว) จนกวาจะถึงตําแหนงวงโคจรสุดทาย
การยิงดาวเทียมเพื่อใชงานขายงานดาวเทียมถือเปนโครงการที่แนนอน ดังนั้น สมควรที่
จะมีการพิจารณาในเรื่องของความถี่ในกรณีของความลมเหลวของการยิงดาวเทียมใหมในชวงเวลาที่กําหนด
ตาม RR ขอ ๑๑.๔๔B เนื่องจากเปนเรื่องสิทธิของการนําขึ้นใชงานและระงับการใชงานความถี่ของหนวยงาน
ตาม RR
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รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
Method E1
Method E2

Method E3
Method E4

Method E5

Method E6

สาระสําคัญ
เสนอใหเพิ่ม footnote ไวในมาตรา 11.44B ที่วา ในกรณีของความลมเหลวของดาวเทียม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดของการนําความถี่ขึ้นใชงาน (bringing into use period) ความถี่
ที่เกี่ยวของจะถูกพิจารณาวาเปนการนําขึ้นใชงานจริงภายใตขอกําหนดของมาตรา 11.44B
เสนอใหเพิ่ม footnote ไวในขอ 11.44B (เหมือน method E1) คือ เพิ่มเติมเชิงอรรคของ
มาตรา 11.44B1 ที่ ว า ในกรณีข องความลม เหลวของการยิงดาวเทีย มภายในระยะเวลาที่
กําหนดของการนําความถี่ขึ้นใชงาน ความถี่ที่เกี่ยวของจะถูกพิจารณาวาเปนการนําขึ้นใชงาน
จริงภายใตขอกําหนดของมาตรา 11.44B
และเพิ่ม footnote ในขอ 11.49 คือ เพิ่มเติมเชิงอรรคของมาตรา 11.49.1 ที่วา ในกรณี
ของความล มเหลวของการยิงดาวเทีย มใหมภ ายในระยะเวลาที่กําหนดสําหรับ นําความถี่
กลับมาใชงาน (bringing back into use period) ความถี่ที่เกี่ยวของจะถูกพิจารณาวาเปน
การนํากลับมาใชงานใหมไดภายใตขอกําหนดของมาตรา 11.49.1
ไมแกไขขอบังคับวิทยุ
เสนอใหเพิ่ม footnote ไวในมาตรา 11.44 คือ ไดมีการพิจารณาในประเด็นของความ
ลมเหลวของดาวเทียมที่ถูกนําขึ้นใชงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งเห็นวาหากในชวงเวลานี้
ดาวเที ยมไม ป ระสบความสําเร็จในการนําขึ้น สูวงโคจร ดังนั้น ความถี่ที่ใชงานกับขายงาน
ดาวเทียมจะตองไมถูกพิจารณาวาเปนการนําขึ้นใชงานและจะไมนําเอามาตรา 11.49 มาใช
เพื่อแจงขอระงับการใชงานความถี่ ดวยเหตุนี้ จึงเห็นวาควรเพิ่มขอกําหนดในมาตรา 11.44.3
ที่ใหมีการขยายเวลาของการนําความถี่ขึ้นใชงานเปน 3 ปนับจากวันที่ลมเหลว ทั้งนี้ ตาม
แนวทางนี้ ระยะเวลาตามขอกําหนดของการคุมครองการใชงานความถี่ควรจะเปน 10 ป +
90 วัน โดยที่ไมตองใชขอกําหนดตาม RR 11.49 ในการขอระงับการใชงานความถี่
เสนอใหเพิ่ม footnote ไวในมาตรา 11.44B คือ ไดมีการพิจารณาในประเด็นของความ
ลมเหลวของดาวเทียมที่ถูกนําขึ้นใชงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ที่เกิดจากความลมเหลว
ทางเทคนิ คที่ ทํา ให ดาวเที ย มไมส ามารถรับ และสงสัญ ญาณความถี่ได ซึ่งในกรณีนี้ จะถู ก
พิจารณาเปนรายกรณีเปนสวนใหญดวยเห็นวาเปนเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นซ้ํา ซึ่งตามขอพิจารณา
ของแนวทางนี้จะมีการใชกฎเกณฑที่ชัดเจนและมีแนวทางใหถือปฎิบัติวาประเด็น นี้จะถูก
พิจารณาในแนวทางใด
ทั้งนี้ จึงเสนอใหมีการเพิ่ม footnote ในมาตรา 11.44B ที่วาในกรณีความลมเหลวของ
ดาวเทียมที่ถูกนําขึ้นใชงานภายในชวงเวลาที่กําหนด หนวยงานสามารถแจงเหตุความลมเหลว
พรอมหลักฐานสนับสนุนตอ BR โดยเร็วแตตองไมเกิน 60 วันนับจากวันที่ลมเหลว ซึ่ง BR จะ
ทําการตรวจสอบและจัดทําเปนรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอวินิจฉัยเพื่อนําเสนอ RRB
พิจารณาอยางละเอียดตามขอมูลสนับสนุนและจะตองตัดสินอยางเหมาะสมเปนรายกรณี
เสนอใหเพิ่ม footnote ไวในมาตรา 11.44B ที่ระบุวาในกรณีที่เกิดความลมเหลวของ
ดาวเที ย มที่ ถู กนํ า ขึ้ น ใช งานภายในระยะเวลาที่กํา หนด หนว ยงานสามารถแจงเหตุความ
ลมเหลวพรอมหลักฐานสนับสนุนตอ BR โดยเร็วแตตองไมเกิน 60 วันนับจากวันที่ลมเหลว ซึ่ง
BR จะทําการตรวจสอบและหาก BR ยืนยันวาสถานีอวกาศสามารถที่ทําการรับ/สงสัญญาณ
ความถี่ตามที่ไดแจงไวไดแลว BR จะถือวาชวงเวลาของการนําความถี่ขึ้นใชงาน (BIU period)
เปนไปตามขอกําหนด แตหาก BR ไมสามารถจะตัดสินในเรื่องของ BIU period (90 วัน) ได

รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๔๒

ทางเลือก

สาระสําคัญ
ภายใน 3 เดือนแลว BR จะจัดทําเปนรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอวินิจฉัยเพื่อนําเสนอ
RRB พิจารณาอยางละเอียดตามขอมูลสนับสนุนและจะตองตัดสินอยางเหมาะสมเปนราย
กรณี
(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15

ประเทศไทยสนับสนุน Method E6 โดยเห็นวาเมื่อเกิดกรณีความลมเหลวของการนํา
ดาวเทียมขึ้นใชงานหนวยงานจะตองดําเนินการแจง BR พรอมนําเสนอหลักฐานสนับสนุนโดยเร็ว เพื่อใหมีการ
พิจารณาถึงสถานะของการใชงานความถี่ตอไป
(๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 ไมแกไขขอบังคับวิทยุ
Issue F: Modifications to RR Appendix 30B in relation to the suspension of use of a
frequency assignment recorded in the MIFR (การขอแกไขใน Appendix 30B ของ
ขอบังคับวิทยุในเรื่อง การระงับการใชงานความถี่สําหรับกิจการประจําที่ผานดาวเทียมหรือ FSS
Plan (AP30B))
(๑) ความเปนมา
ไดมีขอเสนอใหพิจารณาในประเด็นของการใชงานความถี่สําหรับกิจการ FSS ที่เปน
planned band โดยใหขอพิจารณาที่วาที่ประชุม WRC-12 ไดพิจารณาขอกําหนดสําหรับกิจการ FSS ที่เปน
unplanned band และไดเห็นชอบใหมีการเพิ่มเติมขอกําหนด (ADD) ในมาตรา 11.44.2 และ 11.44B ของ
RR เพื่อเปนการกําหนดชวงเวลาไวอยางชัดเจนของการนําความถี่ขึ้นใชงานบนสถานีอวกาศของ GSO รวมทั้ง
การแกไขใน Appendix 4 เพื่อนํามาใชในการอางอิงกับมาตรา 11.44.2/11.44B ในการกําหนดวันที่นําความถี่
ขึ้นใชงานจริงบนสถานีอวกาศของ GSO และการใชงานความถี่ตาม AP30/30A/30B นอกจากนี้ ยังไดมีการ
แกไขในมาตรา 11.49 และเพิ่มเติมใน 11.49.1 เพื่อขยายระยะเวลาของการขอระงับการใชงานความถี่กับ
สถานีอวกาศเปนระยะเวลา 3 ป และมีการระบุเงื่อนไขของการนําความถี่กลับมาใชงานอีกครั้ง ตลอดจนไดมี
การเพิ่มเติมขอกําหนดใน Appendix 30 และ 30A ที่เกี่ยวกับการขอระงับการใชงานความถี่ที่อยูใน List (BSS
planned band) แตทวา ยังไมมีขอกําหนดในกระบวนการดังกลาวสําหรับ FSS Plan Appendix 30B
ดังนั้น เห็นวาจําเปนที่ตองมีการแกไขขอกําหนดใน Appendix 30B ใหเหมือนกับขอกําหนดที่ระบุไว
Appendices 30/30A
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระ ดังนี้
ทางเลือก
สาระสําคัญ

Method F

เสนอใหมีการแกไขสาระ (text) ใน Appendix 30B เรื่อง การขอระงับการใชงานความถี่วิทยุชั่วคราว
ใหตรงกับขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรา 11 และ Appendices 30/30A (Rev.WRC-12)
 มาตรา §6.33 (โดยเปนการขอขยายระยะเวลาจาก 2 ปเปน 3 ป)
 มาตรา §8.17 (แกไขเงื่อนเวลาของการดําเนินการและขอขยายเวลาจาก 2 ปเปน 3 ป)
ทั้ง นี้ แนวทางปฎิ บั ติ ตอไป คื อ แนวทางของขอกํ า หนดในเรื่ อง การระงั บ การใชง านความถี่ วิ ท ยุ
ชั่วคราวตาม Appendix 30B ของที่ประชุม WRC-15 ควรพิจารณาใหเปนไปในแนวทางเดียวกับการ
แกไขใน RR มาตรา 11.49 และ section 5.2.10 ของ Appendices 30/30A

รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๔๓

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุนแนวทางเลือกเดียวที่ใหมีการแกไขระยะเวลา
ของการขอระงับการใชงานความถี่จาก ๒ ปเปน ๓ ป
(๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method F
Issue G: Clarification of bringing into use information provided under RR Nos. 11.44/11.44B
(การชี้แจงขอมูลการใชงานความถี่ขายงานดาวเทียมตามที่กําหนดไวในมาตรา 11.44/11.44B)
(๑) ความเปนมา
ไดมีขอพิจารณาที่วาตามขอกําหนดในมาตรา ๑๑ ของขอบังคับวิทยุ ไมมีการกําหนดให
BR สามารถรองขอใหหนวยงานชี้แจงเกี่ยวกับการนําความถี่ตามขายงานดาวเทียมของตนขึ้นใชงานจริงได และ
ตามมาตรา ๑๓.๖ แมวา BR จะสามารถรองขอใหหนวยงานชี้แจงการใชงานความถี่ แตทวาขอกําหนดนี้ถูก
จํากัดใหใชเฉพาะกับความถี่ที่ไดรับการจดทะเบียนแลว นอกจากนี้ จากขอมูลที่เปนจริงพบวาความถี่ที่ยังไมรับ
การจดทะเบียนก็ไมมีการถูกนําขึ้นใชงานตามขอกําหนดในมาตรา ๑๑.๔๔ หรือ ๑๑.๔๔B และไมมีขอกําหนดที่
ยอมให BR สามารถรองขอคําชี้แจงในเรื่องนี้จากหนวยงานที่เกี่ยวของได
ที่ประชุม RRB ครั้งที่ ๖๔ ไดพิจารณามาตรการที่เปนไปไดสําหรับการยืนยันขอมูลและ
เห็นชอบตอ Rule of Procedure (RoP) เพื่อใหแสดงขอมูลที่เกี่ยวกับการใชงานความถี่ของขายงานดาวเทียม
ที่ เ ป น ไปตามมาตรา ๑๑.๔๔/๑๑.๔๔B ที่ ส อดคลอ งกับ สถานี อวกาศ (GSO) ที่ มีการปฏิบั ติการและมี
ความสามารถในการรับ-สงสัญญาณความถี่ พรอมทั้ง RRB ไดเห็นชอบวา เมื่อไรก็ตามที่พบวาความถี่ไมไดถูก
ใชงานตามขอกําหนดที่ ๑๑.๔๔/๑๑.๔๔B แลวมาตรา ๑๓.๖ จะถูกนํามาบังคับใชในการยกเลิกความถี่ดังกลาว
ดวยเหตุนี้ ที่ประชุม SC-WP จึงไดเสนอใหมีการแกไขขอกําหนดในมาตรา ๑๑.๔๔ เพื่อใหสอดคลองกับ RoP
ดังกลาว
รายงาน CPM เสนอแนวทางเพื่อพิจารณา ดังนี้
ทางเลือก
สาระสําคัญ
Method G  [MOD] เสนอใหมีการแกไขสาระ (text) ใน มาตรา 11.44, 11.44B ที่ระบุวา จะตองแจงขอมูล

สถานี อวกาศที่ มี ก ารใช ง านความถี่ หรื อสามารถรั บ -ส ง สั ญ ญาณความถี่ ณ ตํ า แหน ง วงโคจร
ดาวเทียมที่ไดมีการแจงไวอยางตอเนื่อง 90 วัน
 [ADD] เสนอใหเพิ่มเติมเชิงอรรคของมาตรา 11.44.3 และ 11.44B1 ที่วา หากพบขอมูลที่
นาเชื่อถือไดวาความถี่ไมไดถูกนําขึ้นใชงานจริงตามมาตรา 11.44/11.44B แลว การดําเนินการตาม
มาตรา 13.6 จะถูกนํามาบังคับใชในการยกเลิกความถี่ดังกลาว (โดยผานกระบวนการปรึกษากับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ)

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุนแนวทางเลือกเดียวที่ใหมีการแกไขขอกําหนดที่
ให BR สามารถรองขอคําชี้แจงและตรวจสอบการใชงานความถี่จากหนวยงานได

รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๔๔

(๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method G
Issue H: Using one space station to bring frequency assignments at different orbital
locations into use within a short period of time (การใชงานความถี่ของสถานีอวกาศ ๑
สถานี ณ ตําแหนงวงโคจรที่แตกตางกันภายในชวงระยะเวลาอันสั้น) = Satellite hopping
(๑) ความเปนมา
WRC-12 ไดแกไขมาตรา ๑๑.๔๔B ในประเด็นที่วา ดาวเทียมจะตองใชคลื่นความถี่ ณ
ตําแหนงวงโคจรอยางตอเนื่อง ๙๐ วัน จึงจะถือวามีการใชงานจริง และแกไขมาตรา ๑๑.๔๙ เรื่อง ขายงาน
ดาวเทียมสามารถขอระงับการใชคลื่นความถี่ไดไมเกิน ๓ ป ในการนี้ ไดมีการพิจารณาวา ขอกําหนดที่มีการ
แกไขใหมดังกลาวนี้ ไมไดพิจารณาถึงประเด็นของการใชคลื่นความถี่ของดาวเทียม ๑ ดวง ณ ตําแหนงวงโคจร
ที่ตางกันภายในชวงเวลาอันสั้น หรือการตีความตามขอกําหนดดังกลาว อาจนําไปสูความเขาใจที่วา ดาวเทียม
๑ ดวงสามารถถูกนําขึ้นใชงานไดมากกวา ๑ ตําแหนงวงโคจรภายในระยะเวลา ๓ ป
ดังนั้น เพื่อใหมีการใชคลื่นความถี่และตําแหนงวงโคจรอยางมีประสิทธิภาพ และปองกัน
การนําคลื่นความถี่ขึ้นใชงานเพียงแคการรักษาสิทธิ์ ITU-R จึงถูกรองขอใหทําการศึกษาในประเด็นนี้ รวมทั้ง ที่
ประชุม WRC-12 ไดขอให BR ทําการตรวจสอบกับประเทศสมาชิกในเรื่องคลื่นความถี่และตําแหนงวงโคจรที่
ถู กนํ า ขึ้ น ใช งานกั บ ดาวเที ย มล า สุ ด และจั ด ทําเปน ข อมูล ที่ป ระเทศสมาชิก แจงวามีการใชคลื่น ความถี่กั บ
ดาวเทียมที่เขาสูวงโคจร ณ ตําแหนงที่ไดแจงไวกับ BR แลว
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก

สาระสําคัญ

Method H1 Option A: [NOC] เสนอไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใน RR แตใหใชตามแนวทางปฏิบัติในปจจุบัน
Option B: [NOC] เสนอไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใน RR ยกเวนใหเพิ่มขอมติใหมของ WRC-15 วา
ดวยเรื่อง Using on space station to bring frequency assignments at different orbital
locations into use within a short period of time สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตอไป
Method H2 [NOC] เสนอไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใน RR
Method H3 [MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 11.44B เพื่อใหเปลี่ยนขอกําหนดของการนํา
ความถี่ขึ้นใชงานและขยายชวงเวลาจาก 90 วันไปเปน 12 เดือน และเสนอใหใชสถานี
ตรวจสอบอวกาศอยางนอย 3 สถานีเพื่อตรวจสอบวาดาวเทียมมีการใชงานจริง
[ADD] เสนอใหมีการเพิ่มเติม สาระ (text) ใน มาตรา 11.44Bbis, 11.44Bter, 11.44Bquater
Method H4 [MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 11.49 เพื่อลดชวงเวลาของการระงับการใชงาน
เพื่อเพิ่มจํานวนวันที่ขายงานดาวเทียมตองถูกใชงาน (ไปถึง 3 ป)
Method H5 [ADD] เสนอใหมีการเพิ่มขอมติใหม (New Resolution [SATHOP] (WRC-15) วาดวยเรื่อง
Bringing into use or bringing back into use a satellite network using an already
in orbit satellite
[MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 11.44B, 11.49, 20bis ของมาตรา 5 ของ
Appendix 30/30A, มาตรา 8 ของ Appendix 30B ที่กําหนดใหนําเอา Resolution
[SATHOP] (WRC-15) มาบังคับใช
[NOC] เสนอไมใหมีการแกไข ในมาตรา 5.2.10 ของ Appendix 30/30A
Method H6 [MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 11.44B ที่ระบุวาการใชงานความถี่ตองเปนไป
ตามขอมติใหม Resolution [A7H]
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๔๕

ทางเลือก

สาระสําคัญ

[ADD] เสนอใหมีการเพิ่มขอมติใหม (New Resolution [A7H] (WRC-15) วาดวยเรื่อง Use of one
space station to bring frequency assignmnets to ageostationary satellie
newtworks at different orbital locations into use within a short period of time

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุน Method H3/H6 ใหมีการแกไขขอกําหนดตามแนวทางเลือกนี้
เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการใชงานความถี่ของสถานีอวกาศ ณ ตําแหนงวงโคจรที่มากกวา ๑
ตําแหนง
(๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ ดังนี้

• เห็นชอบตอขอมติใหม [A7H-SAT-HOPP] (COM5/4WRC-15) วาดวยเรื่อง Use of one
space station to bring frequency assignments to geostationary-satellite networks at different orbital
locations into use within a short period of time
• แกไขในมาตรา 11.44B, 11.49, 11.49.1, Appendix 30 มาตรา 5 [ขอ 5.2 (เชิงอรรถ
bis
20 )], Appendix 30A มาตรา 5 [ขอ 5.2 (เชิงอรรถ 24bis)], Appendix 30B มาตรา 8 (เพิ่มการบังคับใชขอมติ
ใหมนี้)

Issue I:

Possible method to mitigate excessive satellite network fillings issue (แนวทางการ
พิจารณาลดจํานวนขายงานดาวเทียมที่มากเกินและไมไดใชงานจริง)
(๑) ความเปนมา

ปจจุบันพบวาประเทศสมาชิกยื่นเอกสารขายงานดาวเทียมในขั้น A และ ขั้น C ใน
ลักษณะหลายขายงาน (multiple filing อาทิเชน การยื่นเอกสารขั้น A หลายๆ ขายงานและทําการยื่นในทุกๆ
๑๘ เดือน และการยื่นเอกสารในขั้น C หลายๆ ขายงานหรือทุก ๑-๓ องศาของตําแหนงวงโคจรในยานความถี่
เดียวกัน) และมีมากเกินกวาที่ถูกใชงานจริง (ซึ่งกอใหเกิดเปน filing ที่มีความคลุมเครือ) ซึ่งเอกสารขายงาน
ดาวเทียมดังกลาว ถูกนําไปใชในการประสานงานคลื่นความถี่กับขายงานดาวเทียมที่มีตําแหนงวงโคจรที่ใกลกัน
๒ หรือ ๓ องศา โดยเอกสารขายงานดาวเทียมเหลานี้ จะถูกยกเลิกภายหลังเอกสารหมดอายุตามขอกําหนด ๗
ป (ด ว ยผลของการไม ไ ด ถูกนํ า ขึ้ น ใช งานจริง ) อยางไรก็ต าม ในชว งที่เอกสารยัง ไมห มดอายุ นั้น ข ายงาน
ดาวเทียมดังกลาวจะไดรับการคุมครองและสามารถปองกันมิใหขายงานดาวเทียมอื่นๆ ที่มีลําดับสิทธิของ
เอกสารที่ อยูต่ํ า กว า เข าใช คลื่ น ความถี่ ณ ตําแหนงวงโคจรได ดว ยเหตุนี้ จึงเปนการเพิ่มความซับ ซอนใน
กระบวนการประสานงานคลื่ น ความถี่ และสง ผลให ก ารใชคลื่ น ความถี่ / ตําแหนงวงโคจรเป น ไปอยางไม มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรลดจํานวนของเอกสารขายงานดาวเทียม (ซึ่งตองเขาสูกระบวนการประสานงาน
ภายใต Section II ของมาตรา ๙) ที่มีจํานวนมากเกินและไมไดมีการใชงานจริง
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
สาระสําคัญ
เอกสาร CR/C
Method I1.1 [ADD] เสนอใหเพิ่มขอมติใหม (Resolution [AI7-Y1]-WRC-15) วาดวยเรื่อง Initial notification
regulatory arrangements for frequency assignments to space radiocommunication
stations that are subject to coordination procedure under Section II of Article 9
(ซึ่งเปนการแจงขอมูลเบื้องตนและขอมูล due diligence (เฉพาะขอมูลความถี่/สถานะการ
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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ทางเลือก

สาระสําคัญ

ประสานงาน) โดยที่ไมตองมีการตรวจสอบจาก BR)
Method I1.2 [ADD] เสนอใหเพิ่มขอมติใหม (Resolution [AI7-Y1]-WRC-15) วาดวยเรื่อง Initial notification
regulatory arrangements for frequency assignments to space radiocommunication
stations that are subject to coordination procedure under Section II of Article 9
(ซึ่งเปนการแจงขอมูลเบื้องตนและขอมูล due diligence โดยเปนการแกไขขอมูลคาพารามิเตอร/
ตําแหนงวงโคจร ที่ตองทําการตรวจสอบจาก BR และตองเขาสูกระบวนการคิดครา cost recovery
สําหรับการยื่นเอกสาร )
Method I1.3 การกําหนดแนวทาง คือการเลือกของหนวยงานระหวาง Method I1.1 และ I1.2 ซึ่งขอมติที่
เหมาะสมจาก Method ทั้งสองจะถูกนํามาใช
Method I1.4 NOC ไมมีการแกไขใน RR
Method I4 แนวทางนี้ใหเปนไปตาม Method C5 ของ Issue C (ยกเลิกชวงเวลา 6 เดือน)
เอกสาร API
Method I2.1 NOC ไมมีการแกไขใน RR
Method I2.2 เปนไปตาม Issue C: Method C2 options A และ B
Method I2.3 เปนไปตาม Issue C: Method C3 option B

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุน Method I1.4 และ I2.1 ไมใหมีการแกไขในขอบังคับวิทยุ
(๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติดังนี้
• ไมมีการแกไขในขอกําหนดสําหรับเอกสาร CR/C ตาม Method I1.4
• สําหรับเอกสาร API ใหเปนไปตามขอพิจารณาในประเด็น C
• นอกจากนี้ WRC-15 ไดระบุไวในรายงานถึง ขอกังวลของหนวยงานที่สนับสนุนราง
ขอมติใหมของกลุมอาหรับ [ARB/25A22/3- ARB-B10 วาดวยเรื่อง Regulatory arrangements to reduce
excessive satellite network filings issue โดยเฉพาะเอกสารสาร CR/C ที่อาจสงผลกระทบตอการยื่น
เอกสารขายงานในขั้นตอนตอมา ดังนั้น จึงเห็นวาประเด็นนี้ควรจําเปนตองมีการศึกษาและพิจารณาในที่
ประชุม WRC ภายใต agenda 7 ตอไป
Issue J: Removal of the link between the date of receipt of the notification information
and the date of bringing into use in RR 11.44B (การยกเลิกการเชื่อมโยงของชวงเวลาของ
การแจงขอมูลความถี่กับวันที่นําความถี่ขึ้นใชงานจริงตามมาตรา 11.44B)
(๑) ความเปนมา
ตามที่ WRC-12 ไดเห็นชอบใหเพิ่มมาตรา 11.44B และแกไขใน Item A.2.a (ในเรื่อง
วันที่ของการนําความถี่ขึ้นใชงาน) ของตารางใน Annex 2 ของ Appendix 4 โดยระบุวาการใชงานความถี่ที่
สมบูรณนั้น จะตองเปนการใชงานความถี่ ณ ตําแหนงวงโคจร เปนเวลาที่ตอเนื่องกัน 90 วัน รวมทั้งกําหนดให
หนวยงานตองแจงยืนยันวันที่นําความถี่ขึ้นใชงานอยางตอเนื่องเปนเวลา 90 วันไดสําเร็จ (completation of
the period) ซึ่งการแจงยืนยันนี้จะตองดําเนินการภายใน 30 วันนับจากวันครบกําหนดชวงเวลา 90 วันของ
การใชงาน แตอยางไรก็ตาม BR ไดเริ่มบังคับใชมาตรานี้ โดยระบุวาขอมูลที่แจงและ BR ไดรับเกินกวา 120 วัน
(หลังจากวันที่นําขึ้นใชงาน) จะไมถือวาเปนการใชงานความถี่ตามมาตรา 11.44B หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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วันที่นําขึ้นใชงาน (ชวงเวลา 90 วัน) นั้นจะตองไมเร็วกวา 120 วันกอนวันที่ถือวาไดรับการแจง ดังนั้น จึงเห็น
วาเปนการสรางการเชื่อมโยงระหวางวันที่ไดรับการแจงขอมูลและวันที่ brining into use ซึ่งเห็นวาไมเปนไป
ตามเจตนารมยของมาตรา 11.44B
นอกจากนี้ WRC-12 ยังไมมีขอตัดสินที่ชัดเจนในเรื่องของชวงเวลาที่เกี่ยวเนื่องกันของ
การดําเนินการ ทั้งนี้ ขอกําหนด (ที่ตองการใหรายงานผลความสําเร็จของการใชงานความถี่ในชวงเวลา 90 วัน
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประสบผลสําเร็จ) ไดรับการพิจารณาในเบื้องตนในประเด็นของ 90-day period
ของการใชงานความถี่ที่หนวยงานแจงยืนยันเกินเงื่อนเวลาที่กําหนดเอาไว ซึ่งการพิจารณานี้ก็เพื่อความโปรงใส
ของกระบวนการโดยมิไดคํานึงถึงความหมายโดยนัยของการใชถอยคําในขอกําหนด
รายงาน CPM เสนอทางเลืออกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
สาระสําคัญ
Method J1 เสนอใหเพิ่ม footnote ไวในมาตรา 11.44B ที่ระบุวาขอมูลความถี่ของสถานีอวกาศที่ไดรับ
แจงวันที่ใชงานความถี่ (DBiU) มากกวา 120 วันกอนวันที่ BR ไดรับเอกสารแจง จะถูก
พิจารณาวาเปนการนําขึ้นใชงานตราบเทาที่หนวยงานยืนยันวาสถานีอวกาศไดมีการใชงาน
ความถี่ ณ ตําแหนงวงโคจรอยางตอเนื่องนับจากวันที่นําขึ้นใชงานตามที่ระบุไวในเอกสารแจง
Method J2 ไมแกไขขอบังคับวิทยุ
(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน Method J1 ใหมีการเพิ่ม footnote ใน
มาตรา ๑๑.๔๔B
(๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method J1
Issue K: Addition of a regulatory provision in RR Article 11 for the case of launch failure
(การเพิ่มขอกําหนดในมาตรา ๑๑ ของขอบังคับวิทยุในกรณีของความลมเหลวของการนําดาวเทียม
ขึ้นใชงาน)
(๑)

ความเปนมา

WRC-03 และ WRC-12 ไดเริ่มใชขอกําหนดที่เกี่ยวกับความลมเหลวโดยเหตุสุดวิสัย
(force majeure) ของการนําดาวเทียม (planned band) ขึ้นใชงานภายใตมาตรา Appendices 30, 30A
และ 30B ที่ยอมใหเงื่อนเวลาที่กําหนดเฉพาะการนําความถี่ขึ้นใชงานนั้นหากเกิดความลมเหลวก็สามารถขยาย
ออกไปโดยไมเกิน ๓ ป (โดยไมรวมถึงกรณีการนําความถี่กลับมาใชงานอีกครั้ง) แตอยางไรก็ตาม ขอกําหนด
ดังกลาวไมไดถูกคลอบคลุมถึงการนํามาบังคับใชในกรณีของความลมเหลวของดาวเทียมที่เปน non-planned
band ขึ้นใชงาน/นํากลับมาใชงาน(ตามเงื่อนเวลาที่กําหนด) ภายใตมาตรา ๑๑ ดังนั้น WRC-15 ควรพิจารณา
ใหสามารถนําเอาเงื่อนไขเดียวกันมาบังคับใชไดกับความถี่ non-planned band ดวย
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
สาระสําคัญ
Method K1 เสนอใหเพิ่มขอกําหนดในมาตรา 11.XX เพื่อใชในกรณีของความลมเหลวของดาวเทียมและ
นําไปสูการไมสามารถนําความถี่ขึ้นใชงาน/นํากลับมาใชงานอีกครั้งได (โดยเปนการขยายวัน
BiU ออกไปแตไมเกิน ๓ ป)
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๔๘

ทางเลือก
สาระสําคัญ
Method K2 เสนอใหเพิ่มขอกําหนดในมาตรา 11.XX เพื่อใชในกรณีของความลมเหลวที่เกิดจากเหตุเปนราย
กรณี และนํ า ไปสู การไม ส ามารถนําความถี่ขึ้น ใชงาน/นํากลับ มาใชงานอีกครั้งได (เปน การ
พิจารณาเปน case-by-case)
Method K3 ไมแกไขขอบังคับวิทยุ
(๒)

ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน Method K2
(๓)

ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบการแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method K2

Issue L: Modification of certain provisions of Article 4 of RR Appendices 30 and 30A for
Regions 1 and 3 namely replacement of tacit agreement with explicit agreement
or alignment of those provisions of RR Appendices 30 and 30A for Regions 1and 3
with those of Appendix 30B (การแกไขขอกําหนดใน มาตรา ๔ ของ Appendices 30, 30A,
30B ใหสอดคลองกันในภูมิภาค ๑ และ ๓)
(๑)

ความเปนมา

ไดมีการนําเสนอขอศึกษาของความเปนไปไดของการปรับปรุงขอกําหนดในขอบังคับ
วิทยุ (RR) ใหสอดคลองกันและเปนไปในแนวทางเดียวกัน ของมาตรา ๔ ของ Appendices 30 และ 30A
(สําหรับภูมิภาค ๑ และ ๓) กับขอกําหนดที่คลายกันสําหรับ unplanned bands/services หรือกับขอกําหนด
ของ Appendix 30B โดยเฉพาะในประเด็นของเปลี่ยนจากการใชความตกลงโดยปริยาย (tacit agreement)
ที่ระบุไวใน Appendices 30/30A มาเปนการใชความตกลงโดยเฉพาะ (specific agreement)
ถึงแมวาที่ประชุม WRC-07 และ WRC-12 จะไดรับขอเสนอเพื่อพิจารณาในประเด็น
ที่วา หากไมมีการแจงตอบ (non-reply) แลวก็ใหถือวาเปนการไมเห็นดวย (disagreement) แตในเรื่องนี้ก็
ไมไดรับการพิจารณาหรือดําเนินการใดๆ แตในขณะเดียวกัน การใชขอกําหนดในมาตรา ๖ ของ Appendix
30B ไดระบุวาตองไดรับความตกลงเทานั้น (โดยไมมีการใชแนวทางของความตกลงโดยปริยาย) ดังนั้น หาก
ตองการไดขอตกลงเฉพาะแลวตองนํามาตรา ๖ ของ Appendix 30B มาใชเทานั้น ดวยเหตุนี้ จึงไดเสนอใหมี
การพิจารณาแกไขขอกําหนดดังกลาว
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
สาระสําคัญ
Method L1 เสนอใหมีการแกไขขอกําหนดใหเหมือนกันของ Appendices 30 และ 30A ในแนวทางที่ให
ระบุวา ความตกลงเฉพาะ ถูกนํามาใชแทนความตกลงโดยปริยายในขอกําหนดดังกลาว
Method L2 เสนอใหมีขอกําหนดในมาตรา ๔ ของ Appendices 30 และ 30A มีความสอดคลองและ
เปนไปในแนวทางเดียวกันกับขอกําหนดในมาตรา ๖ ของ Appendix 30B
Method L3 ไมแกไขขอบังคับวิทยุใน Appendices 30 และ 30A
(๒)

ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ไมมี

รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๔๙

(๓)

ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุมWRC-15 มีมติ ดังนี้

ปรับแกไขขอกําหนด AP30/30A
เห็นวา BR อาจใหความชวยเหลือตอประเทศที่เจอปญหาเหตุสุดวิสัย (force majeure)
ซึ่งอาจจะไมสามารถไดรับจดหมายหรือโตตอบกับ BR ไดทันภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ตาม § 4.1.10a-4.1.10d of
Article 4 ของ AP30/30A โดยการขาดการโตตอบนี้อาจนําไปสูผลกระทบตอความถี่ Plan ซึ่งความชวยเหลือจาก BR
อาจชวยแกสถานการณได WRC-15 เสนอแนะให BR Director ทําการตรวจสอบขอปญหาและรองขอให RRB
พิจารณาตอไป
•
•

ประเด็นที่เปนขอเสนอเพิ่มเติมตอที่ประชุม WRC-15 จํานวน ๗ ประเด็น ดังนี้
Issue 7X-1:

การขอแกไขในมาตรา ๑๓.๖ (กระบวนการยกเลิกความถี่)
(๑) ความเปนมา

ขอพิจารณา ดังนี้

RCC ไดยื่นขอเสนอเพื่อขอใหกระบวนการรักษาความถี่ใน MIFR มีความโปรงใส โดยมี

• ใหพิจารณาแกไขในมาตรา ๑๓.๖ โดยเห็นวาเพื่อใหเพิ่มความโปรงใสตอการสอบสวน
ของ BR ในเรื่องการพิจารณาการใชงานความถี่ตามมาตรา ๑๓.๖ โดย BR จะตองแจงขอมูลตอหนวยงานในเรื่องของ
ความถี่และประเด็นที่เริ่มถูกพิจารณาตามกระบวนการของมาตรา ๑๓.๖ พรอมทั้งรองขอใหหนวยงานชี้แจงความถี่(ที่
ไดรับการจดทะเบียนแลว) แตไมไดมีการใชงานแลว/ใชอยางตอเนื่องแตไมไดเปนไปตามคุณลักษณะที่แจง ที่ผานมา
BR ไมไดแจงหนวยงานถึงประเด็นหลักของขอมูลและไมไดระบุถึงความถี่ ดวยเหตุนี้ หนวยงานไดแจงตอบโดยอางถึง
เฉพาะขอมูลที่พรอมเทานั้น (ในขณะที่ BR รองขอหลักฐานการใชงานความถี่และไดรับการยืนยันวาความถี่นั้นถูกใช
งานตามคุณลักษณะที่แจง แตในความเปนจริงแลวเห็นวาหนวยงานไมไดรับทราบถึงเหตุผลของการรองขอหรือขอมูล
ดังกลาวถูกพิจารณาจากเหตุผลไหน)
• RCC สนับสนุนใหมีการวางกฎเกณฑที่เหมาะสมในเรื่องของการใชมาตราการยอนหลังใน
กระบวนการสอบสวนของ BR (กลาวคือ ชวงระยะเวลาภายหลังการใชงานที่มักจะเลยกําหนดกอนที่ BR จะทําการ
รองขอคําชี้แจงเกี่ยวกับการใชงานใชงานความถี่นั้น) ดังนั้น จึงเสนอใหลบขอกําหนดที่มีผลที่วา BR อาจรองขอคํา
ชี้แจงในเรื่องการใชงานความถี่ออกจากมาตรา ๑๓.๖6 โดยมีเงื่อนไขที่วาขอกําหนดที่เกี่ยวกับการรองขอคําชี้แจงให
เปนไปตามมาตรา 11.44B (ตาม Issue G) [หากพบวาขอมูลไมเปนไปตาม แลวจึงจะใชมาตรา ๑๓.๖ เพื่อขอลบ
ความถี่] ซึ่ง BR อาจรองขอใหหนวยงานชี้แจงขอมูลการใชงานความถี่วาเปนไปตามคุณลักษณะที่แจงหรือไมโดยจะไม
เกี่ยวกับชวงเวลากอนหนา(X)เดือน [ตามขอตัดสินของ Issue A และอาจเปนตั้งแต ๒๑-๓๖ เดือน] กอนวันที่ BR แจง
รอขอขอมูล
• RCC สนับสนุนใหกําหนดชว งเวลาสําหรับการแจงตอบจาก BR และเสนอใหเพิ่ ม
ขอกําหนดในมาตรา ๑๓.๖ ให BR แจงหนวยงานที่เกี่ยวของหรือแจงผลการบังคับใชขอกําหนด ๑๓.๖ ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๑ เดือนนับจากไดรับแจงตอบจากหนวยงาน

(๒) ผลการประชุม WRC-15

ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขในมาตรา ๑๓.๖ ใน sub b) โดยใหเพิ่ม
ขอกําหนดที่วาการรองขอจะตองใหระบุ"เหตุผลของการรองขอดวย" และ BR จะแจงหนวยงานใหทราบ
บทสรุปของการตัดสินยกเลิกหรือไมใหทราบภายใน ๓ เดือนของการแจงตอบของหนวยงาน แตหาก BR ไม
สามารถดําเนินการไดทันภายในระยะเวลาดังกลาวแลวจะตองแจงเหตุผลใหหนวยงานทราบ ทั้งนี้ ขอกําหนด
ใหมนี้จะตองไมขัดกับขอกําหนดอื่นๆ
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๕๐

Issue 7X-2:

Review of the orbital position limitations in Annex 7 to RR Appendix 30 (การพิจารณา
ทบทวนกฎเกณฑของตําแหนงวงโคจรที่กําหนดไวใน Appendix 30)

(๑) ความเปนมา
ดังนี้

APT ไดยื่นขอเสนอในประเด็นการทบทวนกฎเกณฑใน Appendix 30 โดยมีขอพิจารณา

• ตามที่ Appendix 30 ไดมีการระบุขอกําหนดที่ใชสําหรับ BSS Plans and Regions
1 and 3 List รวมทั้งการแกไข Plan (ในภูมิภาค 2) หรือ List (ในภูมิภาค 1 และ 3) ซึ่งถือวามีความสมบูรณ
รวมทั้งขอกําหนดสําหรับการแกไข Plan หรือ List ตามมาตรา 4, ความถี่ที่แจงเพื่อใชสําหรับ Plan หรือ List
และขอกําหนดสําหรับการประสานงานกับกิจการอื่นในยานความถี่ของ Plan/List (ตามมาตรา 6 และ 7)
นอกจากนี้ Appendix 30 ยังไดระบุขอบเขตสําหรับการใชงานรวมระหวาง Plan/List และกิจการอื่น
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอกําหนดและขอบเขตทางเทคนิคที่กําหนดไวใน Annex 7 ของ Appendix 30 ในเรื่อง
orbital position limitation (ที่การแกไขใน BSS Plan หรือ List อาจถูกกําหนดที่ตั้ง) โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
ใชกับภูมิภาค 2 ในยาน 12.2-12.7 GHz และในภูมิภาค 1 ยาน 11.7-12.2 GHz โดย Annex 7 ยังไดระบุคา
e.i.r.p ที่ใชงานสําหรับภูมิภาค 1(BSS) อีกดวย ทั้งนี้ การพิจารณาทบทวนกฎเกณฑของตําแหนงวงโคจรก็เพื่อ
ชวยใหสามารถใชงานรวมกับกิจการประจําที่ผานดาวเทียม (FSS) ในสวนรวมของ orbital arc ระหวาง
ภูมิภาค ซึ่งในยาน Ku ความถี่สําหรับ BSS ไมไดถูกกําหนดใหเปน global (เชน ยาน 11.7-12.2 GHz ถูก
กําหนดใหเปน BSS ในภูมิภาค 1 และFSS ในภูมิภาค 2 เปนตน) โดยกฎเกณฑดังกลาวยังคงอยูมาตั้งแต
WRC-2000 ดังนั้น จึงไดมีขอเสนอใหมีการแกไขใน Appendix 30
• APT สนับสนุนไมใหมีการเปลี่ยนแปลงในขอบังคับวิทยุที่เกี่ยวของกับประเด็นนี้ใน
Annex 7 ของ AP30
(๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติไมแกไขขอบังคับวิทยุ ตามที่ APT เสนอ
Issue 7X-3:

ขอแกไขขอกําหนดที่ ๖.๑๔ ของมาตรา ๖ ของ Appendix 30B [กระบวนการสําหรับการเปลี่ยน
allotment เปน assignment ของความถี่ที่อยูใน List (FSS planned band)]
(๑) ความเปนมา

ประเทศอิ ห ร า นได ยื่ น ข อ เสนอ เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณากฎเกณฑ ใ นมาตรา ๖ ของ
Appendix 30B สําหรับกระบวนการของการขอเปลี่ยนแปลงความถี่/เพิ่มเติมความถี่ที่อยูใน List (FSS
planned band) โดยเห็นวาในการแจงขอเปลี่ยนแปลง/แกไขการใชงานความถี่ใน List หนวยงานจะตอง
ไดรับความตกลงจากหนวยงานที่ไดรับผลกระทบ แตเนื่องจาก มีหลายหนวยงานที่ไมไดมีการแจงตอบการรอง
ขอประสานงานหรือไมขอตัดสิน และภายหลังครบกําหนด ๔ เดือนแลวถือวาไดรับขอตกลงโดยปริยายรวมทั้ง
ถือวายอมรับผลการรบกวนและสามารถเขาสูกระบวนการจดทะเบียนความถี่นั้นใน List ได ซึ่งผลดังกลาว ทํา
ให BR วินิจฉัยผลวาระดับคาการรบกวนกันนั้นมีระดับคาที่จํากัดดวยผลมาจากการไมตอบรับการรองขอ
ประสานงาน และอาจสงผลถึงการใชงานความถี่ที่ไมมีประสิทธิภาพตามความเปนจริง ดังนั้น อิหรานจึงเสนอ
ใหมีการแกไขเพิ่มเติมในขอกําหนดที่ ๖.๑๔ ของมาตรา ๖ ของ Appendix 30B โดยเห็นวาหนวยงานผูแจง
อาจรองขอให BR ทําการแจงขอความตกลงกับหนวยงานที่มีแนวโนมไดรับผลกระทบและสามารถแจงเตือนใน
กรณีที่ไมไดรับการแจงตอบรับใดๆ
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๕๑

(๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหมีการแกไขในขอกําหนดที่ ๖.๑๔ ของมาตรา ๖ ของ
Appendix 30B โดยเปนการเพิ่มเติมขอกําหนดที่วา BR จะแจงเตือนหนวยงานที่ไมแจงตอบรับ พรอมสงผล
การคํานวณที่ตีพิมพไวครั้งแรกและคาที่เปลี่ยนตาม paragraph 2.3 ของ Annex 4 ของ Appendix 30B และ
รองขอขอตัดสิน
Issue 7X-4:

การแกไขความถี่ที่ไดรับการบันทึกไวใน List 1 ภายใต Appendices 30/30A
(๑) ความเปนมา

ประเทศอิสราเอลไดยื่นขอเสนอ ที่วาปจจุบันมีความถี่ที่ไดรับการบันทึกไวแลวใน List
ของ Appendices 30/30A รวมทั้งไดบรรลุขอตกลงการประสานงานแลว และมีความตองการที่จะขอแกไข
คุ ณ ลั ก ษณะทางเทคนิ ค อาทิ การลดค า power/gain/service
area
และการป อ งกั น certain
frequency/polarization แตทวาในขอบังคับวิทยุยังไมขอกําหนดที่ยอมใหมีการแกไขคุณลักษณะทางเทคนิค
ของความถี่ที่บันทึกไวใน List ของ Appendices 30/30A ในภูมิภาค 1 และ 3 ของการใชงานความถี่เพิ่มเติม
แมวาการขอแกไขคุณลักษณะจะอยูภายในขอบเขตของความถี่ที่บันทึก ซึ่งปจจุบันการขอแกไขทําไดเพียงการ
ขอเริ่มตนกระบวนตามมาตรา 4 ของ Appendices 30/30A ใหมและเปนความถี่ใหมที่ถูกรวมไวใน List โดย
จะมีวันที่ไดรับเอกสารใหมและตองเขาสูกระบวนการประสานงานใหม ดวยเหตุนี้ จึงเปนไปไดยากที่หนวยงาน
จะยื่นความถี่ใหมแทนที่ความเดิมเพื่อที่จะปรับคุณลักษณะทางเทคนิคเพื่อใหสะทอนกับการใชงานจริง ฉะนั้น
ความถี่ใน List จึงไมสะทอนกับการใชงานจริง
ขอปญหาดังกลาวสงผลตอการยื่นขายงานใหมๆ ไวใน List แตผูยื่นรายใหมสามารถใช
ขอกําหนด § 4.1.18 of Appendices 30, 30A ที่ยอมใหบันทึกไวใน List (บนพื้นฐานของ noninterference) นอกจากนี้ พบวาคุณลักษณะของความถี่ใน List อาจเปนสาเหตุใหเกิดการ degradation
อยางรุนแรงใน Referece Sitution (EPM) ของความถี่ใหม และเปนการลดคาระดับการปองกันจากความถี่
ใหมดวย ดังนั้น กลไกที่ยอมใหมีการปรับแก(ในรูปของการลดคุณลักษณะทางเทคนิค) ของความถี่ใน List จะ
ชวยสะทอนการใชงานที่เปนจริงและการประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
อิสราเอล จึงเสนอขอใหมีการแกไขขอกําหนดในมาตรา 4 ของ Appendices 30/30A
เพื่อใหมีการแกไขคุณลักษณะของความถี่ใน List ของ Appendices 30/30A ในภูมิภาค 1 และ 3 ไดในกรณีที่
ไมกอใหเกิดการรบกวนกันอยางรุนแรง
(๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติดังนี้
• เห็นชอบใหระบุไวใน WRC-15 report โดยเห็นวา ประเด็นของการแกไขความถี่ที่
ไดรับการบันทึกไวใน List ตาม Appendices 30/30A ในมาตรา 4 ของ AP30/30A ไมไดมีการระบุ
ขอกําหนดที่ใหมีการแกไขคุณลักษณะของความถี่ภายหลังจากที่ไดรับการบันทึกไวใน List (สําหรับภูมิภาค 1
และ 3) ของการใชงานเพิ่มเติมแลว ยกเวนใน § 4.1.23 ที่กําหนดวาความถี่อาจ deleted จาก List ได ซึ่งเปน
กรณีที่ถึงแมจะเปนการแกไขแตก็ตองเปนการลดการรบกวนกันลง และหากวาความถี่ใน List ไมเหมาะสม
ตอไปแลว หนวยงานสามารถยื่นขอเสนอใหมภายใต § 4.1.3 of Article 4 เพื่อใหแทนที่ความถี่เดิมใน List
ดังนั้น จึงเห็นวาสามารถแกไขคุณลักษณะตามมาตรา 4 ในขั้นตอนของการยื่นเอกสารการประสานงานกอนเขา
สูกระบวนการจดทะเบียนใน List (ตาม§ 4.1.11) แตหลังจากนั้นจะไมสามารถดําเนินการได
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๕๒

• ที่ประชุม WRC-15 รองขอให ITU-R ทําการศึกษาประเด็นนี้ภายใต agenda 7 เพื่อ
หาแนวทางทางเทคนิค/กฎเกณฑที่เหมาะสมตอไปมีมติดังนี้
Issue 7X-5:

การขอแกไขจํานวน test point ของ AP30/30A/30B ใน Table C of Annex 2 ของ
Appendix 4
(๑) ความเปนมา

ประเทศตุรกีไดยื่นขอเสนอที่วา ตามขอมูล item C.11.a ในตาราง C ของ Annex 2
ของ Appendix 4 ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของพื้นที่ใหบริการ กําหนดใหหนวยงานตองแจงจํานวน maximum
of twenty test points on Earth ของแตละยานความถี่สําหรับ antenna beam หรือ radio astronomy
antenna ของขายงานที่ยื่นตาม Appendices 30/30A/30B ซึ่งจุดทดสอบนี้ถูกใชเปนจุดอางอิงของขายงาน
ดาวเทียมเพื่อใชในการคํานวณระดับคาการรบกวนและการลดระดับคา C/I ดังนั้น จํานวนและการเลือกจุด
ทดสอบที่ เ หมาะสมจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การป อ งกั น พื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก ารของข า ยงานดาวเที ย มที่ เ ป น ไปตาม
AP30/30A/30B
ประเทศตุรกี จึงเสนอขอใหยกเลิกการจํากัดจํานวนของ test points ของ antenna
beam หรือ radio astronomy antenna ของขายงานที่ยื่นตาม Appendices 30/30A/30B สําหรับแตละ
ยานความถี่ โดยขอใหมีการแกไขใน data item C 11.a ในตาราง C ของ Annex 2 ของ Appendix 4
(๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหมีการแกไขใน data item C 11.a ในตาราง C ของ
Annex 2 ของ Appendix 4 โดยเปลี่ยนจํานวน test point จาก ๒๐ จุดเปน ๑๐๐ จุด ทั้งนี้ มีขอกําหนด
เพิ่มเติมสําหรับการนําความถี่กลับมาใชงาน (ที่เปลี่ยนมาจาก allotment) ใน Appendix 30B Plan แลว
หนวยงานอาจจะเลือกจุด test point (ของ reinstated allotment) ที่อยูในเขตแดนของตนจํานวน ๒๐ จุด
ได
Issue 7X-6: การขอแกไขในมาตรา 11.44, 11.44B, 11.49 และ 11.49.1 ที่มีความสัมพันธกัน เพื่อเพิ่มความ
โปรงใสและทําใหกระบวนการรักษาความถี่ในทะเบียนความถี่หลักมีความงายยิ่งขึ้น
(๑) ความเปนมา
ประเทศรัสเซีย ไดยื่นขอเสนอขอแกไขขอบังคับวิทยุใหมีความสัมพันธและสอดคลองกัน
เพื่อเพิ่มความโปรงใสและความสะดวกของ BR ในการรักษาความถี่ไวในทะเบียนความถี่หลัก รวมทั้ง เพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหเกิดสถานะที่ไมแนนอนของขายงานความถี่ในชวงเวลา ๙๐ วันของการนําความถี่ขึ้นใชงาน โดย
มีขอพิจารณา ดังนี้
• การนําความถี่ขึ้นใชงานบนสถานีอวกาศไมไดขึ้นอยูกับวาดาวเทียมนั้นอยูในตําแหนง
วงโคจรนานแคไหนแตจะขึ้นอยูที่กระบวนการที่เสร็จสมบูรณ (ดาวเทียมมีการรับ-สงสัญญาณในยานความถี่ที่
แจงไว) ในการนี้ จึงเสนอขอลบขอกําหนดที่ระบุวาดาวเทียมจะตองถูกใชงานที่ตําแหนงวงโคจร ๙๐ วัน ออก
จากมาตรา 11.44B เพื่อหลีกเลี่ยงการนําไปใชที่ผิด พรอมกันนี้ ก็จําเปนตองแกไขในขอกําหนดที่ ๑๑.๔๙
เพื่อใหมีผลตอการขอระงับการใชงานความถี่ที่มีการใชงานนอยกวา ๙๐ วัน
• สนับสนุนใหใชกระบวนการตามมาตรา ๑๓.๖ เมื่อตองมีการชี้แจงขอมูลการใชงาน
ความถี่ ดังนั้น จึงเสนอใหนําขอกําหนดในมาตรา 11.44B ไปใชในกรณีที่วา หนวยงานจะตองแจงขอมูล
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๕๓

ความถี่ (รวมทั้งตามที่ BR รองขอ) และยืนยันวามีการใชงานความถี่จริงตามคุณลักษณะที่แจงไว ณ ตําแหนงวง
โคจร กลาวคือ BR จะใชมาตรา ๑๓.๖ ในการรองขอขอมูลที่เปนไปตามมาตรา 11.44B
• สนับสนุนใหมีการรวมขอกําหนดที่เกี่ยวของ โดยใหอยูภายใตเรื่องที่เกี่ยวกับการขอ
ระงับการใชงานความถี่ที่มีการใชงานนอยกวา ๙๐ วัน ดังนั้น จึงเสนอใหแทรกมาตรา ๑๑.๔๙ ไวในสวนของ
กระบวนการขอระงับการใชงานความถี่ กลาวคือ การระงับการใชงานความถี่ที่ไมมีการใชงานนานเกิน ๖ เดือน
จะถูกนํามาใชกับดาวเทียมที่มีการใชงานความถี่นอยกวา ๙๐ วัน
• ดังนั้น จึงเสนอขอแกไขในมาตรา 11.44B, 11.49, 11.49.1, ยกเลิก 11.44.2
(๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหมีการแกไขในมาตรา ๑๑ เรื่อง การตรวจสอบเอกสาร
การแจงจดทะเบียนและการบันทึกความถี่ไวในทะเบียนความถี่หลัก ในมาตรา ๑๑.๔๔ ดังนี้
• แกไขใน 11.44.1bis, 11.44Bbis, 11.48, 11.49 [ระบุความถี่และขอมูลที่ BR
ไดรับจะตองถูกตีพิมพ]
• เพิ่ม footnote ในมาตรา 11.43.3, 11.44B1 [เปนการแกไขเงื่อนไขวันที่แจงและ
ขอมูลการนําความถี่ขึ้นใชงาน], 11.44B.2 [เงื่อนไขที่ถือวาเปนการใชงานความถี่]
Issue 7X-7:

การเปลี่ยนสถานะความถี่ใน List ตาม Appendices 30/30A จากชั่วคราวเปนถาวร
(๑) ความเปนมา

ประเทศนอรเวย ไดยื่นขอเสนอเกี่ยวกับการรองขอเงื่อนไขสําหรับการบันทึกความถี่(ที่
การประสานงานยังไมแลวเสร็จ) ไวใน List (ในภูมิภาค ๑ และ ๓) โดยมีขอพิจารณา ดังนี้
• ตามมาตรา § 4.1.18 ของ Appendix 30 ระบุไววาความถี่ใน List ที่ยัง
ประสานงานไมแลวเสร็จจะถูกระบุสถานะวาเปนความถี่ชั่วคราว (provisional) แตจะถูกเปลี่ยนสถานะเปน
ถาวร (definitive) ถา BR ไดรับแจงวาความถี่ใหมใน List ไดถูกใชงานพรอมกับความถี่(ที่ยังไมบรรลุขอตกลง)
อยางนอย 4 เดือนโดยไมไดรับการทักทวงเรื่องการรบกวนกัน
• ใน Appendix 30B ขอกําหนดที่ §§ 6.25-6.29 ระบุวาความถี่ใน List จะเปลี่ยน
จากชั่วคราวเปนถาวรเมื่อ BR ไดรับแจงวาไดบรรลุขอตกลงแลวทั้งหมด
• กฎเกณฑสําหรับ unplanned และ planned band มีความแตกตางกัน กลาวคือ
unplanned bands ใชเพียง single-entry protection criteria ขณะที่ planned bands ใช reference
situation(โดยคํานึงการรบกวนกันจากขายงานอื่นๆ ที่ขอบเขตการคุมครองที่เปนไปตามการลดคาการรบกวน
กัน คือ 0.45 dB or 0.25 dB).
• การบั นทึ กความถี่แบบถาวรไวใน List เห็น วา สถานการณของขายงานที่เปน
"victim" (ประสานงานไมแลวเสร็จ) จะไมไดถูก updated และ RR ในปจจุบันก็ไมไดระบุชัดเจนวาเมื่อสถานะ
ของ "victim" เปลี่ยนไปแลว BR จะมีแนวทางปฎิบัติอยางไร ในขณะที่ Appendix 30B มีแนวทางปฎิบัติที่วา
สถานการณจะเปลี่ยนเมื่อไดบรรลุขอตกลงแลว แตตาม Appendices 30/30A สถานะของขายงาน "victim"
จะถูกปรับเมื่อมีการเปลี่ยนการบันทึกจากชั่วคราวเปนถาวร (หลัง 4 เดือนที่ไมมีการทักทวง)
• พบวาในชวง 4 เดือนแรกอาจจะยังไมเกิดการรบกวนกัน ดวยอาจยังไมมีการใชงาน
ทั้งของขายงาน "victim" และขายงานที่รบกวน แตอยางไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะ 4 เดือน ขายงาน"victim"
จะถูกปรับสถานะ (โดยปริยาย) เมื่อขายงานที่ไดรับผลกระทบไมไดใหใหความตกลงภายในระยะเวลาที่กําหนด
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๕๔

• ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณนี้ WRC-15 ควรกําหนดวาขายงานจะปรับเปลี่ยน
สถานะใน List ภายใตมาตรา § 4.1.18 or 4.2.21A of Appendix 30 or 30A ไดเมื่อสามารถบรรลุขอตกลง
เทานั้น (ปรับใหเหมือนกับแนวทางปฎิบัติของ Appendix 30B)
(๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติดังนี้

• เห็นวาตาม § 4.1.18 ใน Appendices 30/30A ไดมีการระบุไวในกรณีของความถี่ที่การ
ประสานงานยังไมแลวเสร็จนั้นการบันทึกความถี่ใน List จะอยูในสถานะชั่วคราว แตความถี่จะเปลี่ยนสถานะเปนถาวร
เมื่อ BR ไดรับการแจงวาความถี่ใหมใน List ของภูมิภาค 1 และ 3 นั้นถูกใชงานพรอมกับความถี่ที่อยูใน List แลวและ
อยูในสถานะ disagreement อยางนอย 4 เดือนแตไมไดรับการแจงทักทวงการรบกวนกัน ในการบันทึกความถี่แบบ
ชั่วคราวไวใน List สถานะ disagreement ของความถี่ไมไดถูกเปลี่ยนแปลง ซึ่ง RR ไมไดมีการระบุอยางชัดเจนวา
สถานะนี้จะถูกเปลี่ยนไปเมื่อไร ดังนั้น BR จะตองปรับแนวทางปฏิบัติดังกลาว โดยเห็นวาแนวทางในปจจุบันเมื่อ
สถานะ disagreement ของความถี่จะถูกปรับเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะของความถี่แบบชั่วคราวเปนถาวร
(หลังจาก 4 เดือนโดยไมมีการทักทวง) ประเด็นนี้เห็นวาถาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติปจจุบันในเรื่องนี้
แลวจําเปนตองใหมีการศึกษาตอไป
• รองขอให ITU-R ทําการศึกษาประเด็นนี้ภายใต agenda 7 เพื่อหาแนวทางทางเทคนิค/
กฎเกณฑที่เหมาะสมตอไป

๒๔. ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง การพิจารณาลบชื่อประเทศออกจากขอสงวน
๑) ความเปนมา

ระเบียบวาระนี้ เปนระเบียบวาระที่มีอยูทุกครั้งของการประชุม WRC มีวัตถุประสงคเพื่อ
ขอใหประเทศสมาชิกพิจารณายกเลิกขอสงวน (หมายเหตุประกอบตารางกําหนดคลื่นความถี่) ที่ประเทศตนเอง
ไดขอสงวนไวในการประชุมกอนหนานี้ หรือลบชื่อประเทศตนเองออกจากขอสงวนบางขอที่หลายประเทศไดมี
ขอสงวนรวมกัน
ไมมีรายงาน CPM สําหรับระเบียบวาระนี้
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยมีขอเสนอใหปรับปรุงเชิงอรรถระหวางประเทศที่มีชื่อประเทศไทยในเชิงอรรถ
ระหวางประเทศ ๕.๑๖๗ ๕.๑๖๗A ๕.๒๒๑ ๕.๔๑๘ และ ๕.๔๘๑
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ป ระชุ ม WRC-15 เห็ น ชอบใหป รับ ปรุงเชิงอรรถระหวางประเทศที่มีชื่อประเทศไทยใน
เชิงอรรถระหวางประเทศ ๕.๑๖๗ ๕.๑๖๗A ๕.๒๒๑ ๕.๔๑๘ และ ๕.๔๘๑
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป

รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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๒๕. ระเบียบวาระที่ ๙.๑.๑ เรื่อง การคุมครองกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียมในยานความถี่ ๔๐๖๔๐๖.๑ MHz
๑) ความเปนมา
ขอมติ ๒๐๕ (Rev.WRC-12) กําหนดให ITU-R ศึกษา พรอมเสนอแนวทางที่เหมาะสม เพื่อ
คุมครองกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียม (MSS) ในยานความถี่ ๔๐๖-๔๐๖.๑ MHz ที่ใชงานโดยระบบ CospasSarsat ซึ่งเปนระบบเตือนภัยและใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ ชวยในการติดตามและคนหา (search and
rescue: SAR)
รายงาน CPM ไดมีขอเสนอใหแกไขปรับปรุงขอกําหนดใน Resoultion 205 เพื่อใหมีการ
คุมครองที่พอเพียงตอการใชงานระบบ MSS ในยาน ๔๐๖-๔๐๖.๑ MHz และงายตอการตรวจหาสัญญาณการ
รบกวนในยาน ๔๐๖ MHz โดยคํานึงถึงผูใชงานในปจจุบันและอนาคตในยานขางเคียง (adjacent band)
ดวย นอกจากนี้ WP4C ไดมีการจัดทํารางรายงานเบื้องตนของ ITU-R M. เรื่อง Protection of the 406406.1 MHz band ซึ่งในรายงานไดระบุคา maximum permissible level ของการรบกวนกันเพื่อใหมีการ
คุมครองระบบ Cospas-Sarsat ในยาน ๔๐๖-๔๐๖.๑ ดวย โดยผลของการศึกษาดังกลาวจะไดถูกบรรจุไว
Director Report to WRC-15
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุนแนวทางการแกไข Resoultion 205 ตามที่ระบุไว
ในรายงาน CPM
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ ดังนี้

• แกไขใน Resolution 205 เพื่อใหมีการคุมครอง MSS ในยาน ๔๐๖-๔๐๖.๑ MHz
• เพิ่มมาตรา 5.A911 ไวในตารางความถี่ในยาน ๓๓๕.๔-๔๑๐ MHz (ระบุการใชขอมติ)

๒๖. ระเบียบวาระที่ ๙.๑.๒ เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดในการปรับลดระยะการประสานงาน
(Coordination Arc) และการศึกษาความเหมาะสมของหลักเกณฑที่ใชในการดําเนินการตาม
มาตรา ๙.๔๑ เพื่อการประสานงานภายใตมาตรา ๙.๗
๑) ความเปนมา
ดว ยป จ จุ บั น มีความต องการใชงานคลื่นความถี่/ ตําแหนงวงโคจรจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ขายงานดาวเทีย มใหมๆ ที่ มีปญ หาในการใชคลื่นความถี่ เนื่องจาก คลื่น ความถี่ดังกลาว ได ถูกใชงานโดย
ดาวเทียมเดิมที่มีจํานวนมาก รวมทั้ง ปญหาที่เกิดจากการยื่นเอกสารขายงานดาวเทียมในยานอื่นๆ อีกเปน
จํานวนมากที่ตองเขาสูกระบวนการประสานงาน ดังนั้น เพื่อใหขายงานดาวเทียมใหมสามารถเขาใชงานคลื่น
ความถี่ ไดงายขึ้ น และขณะเดีย วกัน ก็ มีมาตรการคุมครองการใชงานของขายงานดาวเทีย มที่ใชงานอยูเดิม
ที่ประชุม WRC-12 จึงไดเห็นชอบใหปรับลดระยะการประสานงาน (Coordination arc) ในยาน ๖/๔ GHz,
๑๔/๑๐/๑๑/๑๒ GHz และ ๒๑.๔-๒๒ GHz รวมทั้ง ไดมีขอมติที่ ๗๕๖ (WRC-12) กําหนดให ITU-R
ทําการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ เพื่อให WRC-15 พิจารณาตอไป

รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๕๖

Resolution 756 (WRC-12) resolves to invite ITU-R
- resolves 1 : ทําการศึกษาถึงความเหมาะสมและประสิทธิผลของหลักเกณฑที่ BR ใชใน
การคํานวณ (คา ∆T/T > ๖%) ตามมาตรา ๙.๔๑ วาขายงานดาวเทียมใดไดรับผลกระทบและมีความจําเปนที่
จะตองเขาสูกระบวนการประสานงานกับขายงานดาวเทียมที่ยื่นเอกสารขั้น C โดยใหพิจารณาหาทางเลือกอื่นที่
เหมาะสมสําหรับยานความถี่ที่ถูกอางไวในขอมติดังกลาว
- resolves 2 : ทํ า การศึกษาถึงความเหมาะสมในการลดระยะการประสานงาน
(Coordination arc) ที่กําหนดไวใน Appendix 5 ของขอบังคับวิทยุสําหรับยานความถี่ ๖/๔ GHz ๑๔/๑๐/
๑๑/๑๒ GHz และ ๓๐/๒๐ GHz
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก

Option 1A

Option 1B

Option 1C

ทางเลือกสําหรับ resolves 1

สาระสําคัญ

• สําหรับการระบุการรองขอใหมีการประสานงานโดย BR ภายใตมาตรา 9.7 นั้นยังคงใหเปนไป
ตามขอกําหนดของการใช coordination arc และ criteria อื่นตามที่ระบุไวใน Appendix 5
สําหรับในยานความถี่ที่ไมเปนไปตาม coordination arc criteria ใหใชคา C/I < C/N+X dB
criterion แทนการใชคา ∆T/T > 6% ในปจจุบัน
• สําหรับการถูกระบุวาใหรวม/ไมรวมขายงานเขาไวในกระบวนการประสานงานภายใตมาตรา
9.41 นั้น ใหใชคา C/I < C/N+7 dB criterion ใน Section B3 ของ RoP แทนการใชคา
∆T/T > 6% สําหรับคานี้จะถูกใชในทุกกิจการของทุกยานความถี่ที่เปนไปตามมาตรา 9.41
• การตรวจสอบคาการรบกวนกันอยางรุนแรงภายใตมาตรา 11.32A นั้นจะอยูบนพื้นฐานของคา
C/I criterion ตามที่ใชในมาตรา 9.41 และ 9.7 (ในยานที่ไมเปนไปตาม coordination arc
criteria) แตทั้งนี้ ใหมีการเปลี่ยนจาก RoP ไปอยูใน RR นอกจากนี้ ยังเสนอใหเปลี่ยนมาใชคา
C/I แทนคา ∆T/T criterion ดวยคา C/I จะเปนการพิจารณาคาพารามิเตอรของ satellite
link เชน คา C/N ratio, ระดับของสัญญาณที่ตองการ เปนตน ซึ่งจะทําใหมีคาที่แนนอน และ
จะถูกนําไปใชในการประสานงานดาวเทียมระหวางประเทศตอไป
• ไมมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรา 9 รวมทั้ง มาตรา 9.7 และ 9.41 หรือ Appendix 5
• การตรวจสอบคาการรบกวนกันอยางรุนแรงภายใตมาตรา 11.32A นั้น ใหนําคา pfd level (ที่
กําหนดเฉพาะในยาน 6/4 GHz และ 10/11/12/14 GHz) มาใชแทนคา C/I criterion ที่ใชใน
ปจจุบัน นอกจากนี้ ยังไดเสนอใหคงระดับ interference thresholds ไวใหเทาระดับที่กําหนด
ไวในปจจุบัน (∆T/T > 6%) นอกจากนี้ การตรวจสอบคาการรบกวนกันอยางรุนแรงภายใต
มาตรา 11.32A สําหรับยานความถี่อื่นๆ ยังคงใชคา C/I criterion ตามที่กําหนดไวใน RoP
เหมือนกับ Option 1B แตเสนอใหใชคา pfd threshold สําหรับยาน 6/4 GHz และ
10/11/12/14 GHz ในสวนของขายงานดาวเทียมที่อยูนอกเหนือเสน coordination arc

Option 1D ไมแกไขขอบังคับวิทยุ
ทางเลือก

Option 2A

ทางเลือกสําหรับ resolves 2

สาระสําคัญ

• ในยานความถี่ตาม item 1) ของ Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ใหมีการลดคา
coordination arc จาก ±8° เปน ±6°
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ทางเลือก

Option 2B

สาระสําคัญ

• ในยานความถี่ตาม item 2) ของ Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ใหมีการลดคา
coordination arc จาก ±7° เปน ±5°
• ในยานความถี่ตาม item อื่นๆ ใน Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ไมใหมีการเปลี่ยนคา
coordination arc
• ในยานความถี่ตาม item 1) ของ Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ใหมีการลดคา
coordination arc จาก ±8° เปน ±6°
• ในยานความถี่ตาม item 2) ของ Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ใหมีการลดคา
coordination arc จาก ±7° เปน ±5°
• ในยานความถี่ตาม item 3) และ 7) ของ Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ใหมีการลดคา
coordination arc จาก ±8° เปน ±6°
• ในยานความถี่ตาม item 4), 5), 6), 8) ใน Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ไมใหมีการ
เปลี่ยนคา coordination arc

Option 2C ไมแกไขขอบังคับวิทยุ

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุน Option 1C (ใชคา pdf threshold ในยาน 6/4 GHz, 10/11/12/14
GHz สําหรับดาวเทียมที่อยูนอกเหนือ coordination arc) และ Option 2A (ลดคา coordination arc =
๒ องศา)
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติดังนี้

• ไมเลือก method (compromise)
• แกไขในมาตรา 11.32A โดยการเพิ่ม footnote (11.32A.2) ในมาตรา 11.32A
• แกไขใน Table 5-1 Technical conditions for coordination (ลดไป 1 องศา) สําหรับยาน C
คือจาก ±8° เปน ±7° องศา/ ยาน Ku คือจาก ±7° เปน ±6° องศา
• ยกเลิก Resolution 756
• เพิ่มขอมติใหม [1C912] วาดวยเรื่อง Application of pfd criteria to assess the potential
for harmful interference under No.11.32A for fixed-satellite and broadcasting-satellite service
networks in the 6 GHz and 10/11/12/14 GHz bands not subject to a Plan

๒๗. ระเบียบวาระที่ ๙.๑.๓ เรื่อง การใชตําแหนงวงโคจรดาวเทียมและความถี่ที่ใชงานรวมเพื่อชวย
ใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถใชงานสําหรับกิจการโทรคมนาคมสาธารณะระหวางประเทศ
(international public telecommunication services)
๑) ความเปนมา
ตามขอมติ ๑๑ (WRC-12) ITU-R และ ITU-D ใหความรวมมือกันในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
และกฎเกณฑ การใช งานดาวเที ย ม เพื่ อชว ยใหประเทศกําลังพัฒ นาสามารถพัฒนาและใชงานขายสื่อสาร
ดาวเทียมในการใหบริการกิจการดาวเทียมได โดย ITU-R จะตองดําเนินการศึกษาเพื่อกําหนดวาจําเปนที่ตองมี
การเพิ่มเติมในมาตรการของขอบังคับวิทยุ เพื่อสงเสริมใหสามารถใชงานสําหรับกิจการโทรคมนาคมสาธารณะ
ระหวางประเทศโดยผานทางเทคโนโลยีดาวเทียม
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๕๘

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
Option A
Opion B

สาระสําคัญ

ไมแกไขขอบังคับวิทยุ
จําเปนที่ตองมีการศึกษาเพิ่มเติมและแกไขเพิ่มเติมในขอมติที่ ๑๑ ตอไป ภายหลังการประชุม
WRC-15 หากมีการรองขอ การศึกษาทั้งหมดของ ITU-R ควรจะอยูบนขอบเขตของ RR ใน
ปจจุบัน และขายงานดาวเทียมควรไดการปฎิบัติบนพื้นฐานเดียวกัน
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน Option A ไมใหแกไขขอบังคับวิทยุ
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นวา RA-15 ไดเห็นชอบตอ Resoultion ITU-R 69 วาดวยเรื่อง
Development and deployment of international public telecommunications via satellite in
developing countries เพื่อทําการศึกษาและพัฒนาการใชดาวเทียมสําหรับกิจการโทรคมนาคมสาธารณะ
ระหว า งประเทศในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา แล ว นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม WRC-19 ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว า ข อ มติ ที่
11(WRC-12) และขอมติ ITU-R 69 มีวัตถุประสงคที่เหมือนกัน จึงเห็นชอบใหยกเลิก Resolution 11 (WRC12) และไมใหมีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับวิทยุที่พิจารณาภายใต agenda 9.1 (9.1.3)
๒๘. ระเบียบวาระที่ ๙.๑.๔ เรื่อง การปรับปรุงและจัดรูปแบบของขอบังคับวิทยุ
๑) ความเปนมา
ขอมติ ๖๗ มอบหมายให ITU-R (โดย Working Party 1B) ทําการศึกษาเพื่อการพิจารณา
ทบทวนขอบังคับวิทยุ และเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติที่ลาสมัยหรือไมเปนปจจุบัน และอาจรวมถึง
การยกเลิกหรือยุบรวมบทบัญญัติดังกลาวดวย
รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
ทางเลือก
สาระสําคัญ
Issue A: การแกไขขอบังคับวิทยุ มาตรา ๒ วาดวยการลบคํายอซึ่งไมไดปรากฏในที่อื่นใดของขอบังคับวิทยุ
Option A1 ไมแกไขขอบังคับวิทยุ
Option A2 ควรปรับปรุงแกไขโดยลบคํายอดังกลาวออกจากขอบังคับวิทยุ
Issue B: การปรับปรุงแกไขชื่อมาตราบางมาตราของขอบังคับวิทยุ
Option A1 ไมแกไขขอบังคับวิทยุ
Option A2 ควรปรับปรุงแกไขมาตราที่ลาสมัย ประกอบดวยมาตรา ๓๗ ๓๙ ๔๐ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๗
๔๙ ๕๐ ๕๒ และ ๕๓
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุน Option A2 of Issue A and Option B2 of
Issue B ตามที่ปรากฏในรายงาน CPM
๓) ผลการประชุม WRC-15
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๕๙

ลาสมัย

ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหปรับปรุง ขอบังคับ วิทยุโดยลบคํายอ และยกเลิกมาตราที่
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
๒๙. ระเบี ยบวาระที่ ๙.๑.๕ เรื่ อง การศึกษาความเปนไปไดใ นการสนับสนุน การใชค ลื่น ความถี่
๓๔๐๐-๔๒๐๐ MHz ของสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจําที่ผานดาวเทียมเพื่อชวยการ
ปฏิบัติงานของเครื่องบินและการสื่อสารขอมูลอุตุนิยมวิทยา ในเขตภูมิภาคที่ ๑
๑) ความเปนมา
ขอมติ ๑๕๔ มอบหมายให ITU-R ศึกษาความเปนไปไดในการสนับสนุนการใชความถี่วิทยุ
๓๔๐๐-๔๒๐๐ MHz ของสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจําที่ผานดาวเทียมเพื่อชวยการปฏิบัติงานของ
เครื่องบินและการสื่อสารขอมูลอุตุนิยมวิทยา ในเขตภูมิภาคที่ ๑
รายงาน CPM เสนอใหมีการแกไขขอมติ ๑๕๔ เพื่อใหหนวยงานในภูมิภาค ๑ นําไปใชในการ
ประสานงาน การกําหนดและการจัดการความถี่ โดยใหคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสถานีภาคพื้นดินใน
กิจการประจําที่ผานดาวเทียม เพื่อชวยการปฏิบัติงานของเครื่องบินและการสื่อสารขอมูลอุตุนิยมวิทยา ในยาน
ความถี่วิทยุ ๓๔๐๐-๔๒๐๐ MHz นอกจากนี้ ยังตองมีการพิจารณาแกไขใน RR. ๕.๔๓๐A (ที่ใชในการอางอิง
ดวย)
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยมี ค วามเห็ น ร ว มกั บ ประเทศในกลุม เอเชีย แปซิฟ ก ภายใตค วามร ว มมื อของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งเห็นวาประเด็นนี้ เปนการพิจารณาการใชงานความถี่ที่
กําหนดใหเฉพาะประเทศในภูมิภาค ๑ และไมสนับสนุนใหนําเอากฎเกณฑที่แกไขแลวมาบังคับใชในภูมิภาค ๓
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติใหแกไขใน Resolution 154 เพื่อสนับสนุนการใชงานความถี่วิทยุใน
ยาน ๓๔๐๐-๔๒๐๐ MHz ของสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจําที่ผานดาวเทียมเพื่อชวยการปฏิบัติงานของ
เครื่องบินและการสื่อสารขอมูลอุตุนิยมวิทยา ในภูมิภาคที่ ๑ (มีการเสนอใหอางอิงใน footnote 5.430A และ
associated pfd limit โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเนื่อหาในขอมตินี้ พรอมทั้งให ITU แจง ICAO และ WMO
เพื่อทราบขอมตินี้ดวย)
๓๐. ระเบียบวาระที่ ๙.๑.๖ เรื่อง การศึกษาเพื่อปรับปรุงนิยามของกิจการประจําที่ สถานีประจําที่
และสถานีเคลื่อนที่
๑) ความเปนมา
ขอมติ ๙๕๗ มอบหมายให ITU-R (โดย Working Party 1B รวมกับ Working Party
5A/5C/5D) ทํา การศึกษาเพื่อพิจ ารณาทบทวนคํานิยามของกิจการประจําที่ สถานีประจําที่ และสถานี
เคลื่อนที่ ตามที่ปรากฏในขอบังคับวิทยุ มาตรา ๑ ใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน และศึกษาผลกระทบ
เกี่ยวกับการปรับคํานิยามดังกลาวที่มีตอการประสานงาน การแจงจดทะเบียน และการบันทึกขอมูลการใช
ความถี่วิทยุใน ฐานขอมูลกลาง
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๖๐

รายงาน CPM เสนอทางเลือกวา ไมควรแกไขขอบังคับวิทยุ เนื่องจากเห็นวานิยามของกิจการ
ประจําที่ สถานีประจําที่ และสถานีเคลื่อนที่ มีความยืดหยุนตอการประยุกตใชงานของเทคโนโลยีใหมอยูแลว
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุนการไมปรับปรุงคํานิยามของกิจการประจําที่ สถานี
ประจําที่ และสถานีเคลื่อนที่ ตามที่ปรากฏในขอบังคับวิทยุ มาตรา ๑
๓) ผลการประชุม WRC-15
ไมแกไขขอบังคับวิทยุ และยกเลิก RESOLUTION 957 (WRC 12)
๓๑. ระเบียบวาระที่ ๙.๑.๗ เรื่อง แนวทางการบริหารคลื่นความถี่สําหรับการบรรเทาสาธารณภัยและ
เหตุฉุกเฉิน
๑) ความเปนมา
ขอมติ ๖๔๗ รองขอใหประเทศตาง ๆ พิจารณากําหนดความถี่วิทยุที่ใชสําหรับการบรรเทาสา
ธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน และแจงความถี่วิทยุดังกลาวให BR รับทราบ และจัดเก็บไวในฐานขอมูลกลาง และ
มอบหมายให ITU-R (โดย Working Party 1B) ทําการศึกษาเพื่อจัดทําแนวทางปฏิบัติในการบริหารคลื่น
ความถี่สําหรับปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉินตอไป
ขอมติ ๖๔๔ กําหนดให ITU-R ศึกษาเกี่ยวกับระบบวิทยุคมนาคมเพื่อใชสําหรับการบรรเทา
สาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน
ทางเลือก
Option A
Option B
Option C

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้
สาระสําคัญ
แกไขขอมติ ๖๔๗ โดยรวมสาระสําคัญของขอมติ ๖๔๔ ไวดวย และลบขอมติ ๖๔๔
แกไขเฉพาะขอมติ ๖๔๗ โดยย้ําเรื่องการแจงขอมูลความถี่วิทยุที่เปนปจจุบันให BR ทราบ
ลบขอมติ ๖๔๗ และแกไขขอมติ ๖๔๔ โดยตัดสวนที่อางอิงขอมติ ๖๔๗ ออก
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุนทางเลือก Option B ตามที่ปรากฏในรายงาน
CPM
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอมติ ๖๔๗ โดยรวมสาระสําคัญของขอมติ ๖๔๔ ไว
ดวย และยกเลิกขอมติ ๖๔๔ ทั้งนี้ ขอมติ ๖๔๗ ที่แกไขปรับปรุงแลว มุงเนนใหสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ โดยกลุ มศึ กษาที่ เ กี่ ย วข อง ทํ า การศึกษาในประเด็น ที่เกี่ย วของกับ การแจงเตือน การคาดการณ
ลวงหนา การระบุเหตุ และการปองกันและบรรเทาตาง ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น และขอใหประเทศ
สมาชิกจัดสงขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานที่รับผิดชอบและคลื่นความถี่ตาง ๆ ที่สามารถใชไดสําหรับกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติใหสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศทราบและรวบรวมไวในฐานขอมูล
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๖๑

สํานักงาน กสทช. เห็นควรดําเนินการใหสอดคลองตามขอมติ ๖๔๗ ที่แกไขปรับปรุงตามผล
การประชุม WRC-15 และเขารวมกิจกรรมกลุมศึกษาที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาวตอไป
๓๒. ระเบียบวาระที่ ๙.๑.๘ เรื่อง การพิจารณากฎระเบียบเกี่ยวกับดาวเทียมขนาดเล็ก (Nanoand picosatellites) เพื่อใหเปนไปตามขอมติ ๗๕๗
๑) ความเปนมา
ขอมติ ๗๕๗ ของที่ประชุม WRC-12 ไดเห็นชอบให BR Director รายงานผลการศึกษา
เกี่ยวกับการพิจารณาคุณลักษณะของกฎเกณฑสําหรับบังคับใชกับ Nano- และ picosatellites ตอที่ประชุม
WRC-15 และ WRC-18
รายงาน CPM สรุปการดําเนินการของ ITU-R เพื่อจัดทําเปนรายงานของ BR Director ดังนี้
(๑) ITU-R ไดจัดทํา (ราง) รายงานที่เกี่ยวของ ๒ ฉบับ
 รายงานฉบับใหม ITU-R SA.2312 [Nano/picosat characteristics] วาดวยเรื่อง
Characteristics, definitions and spectrum requirements of nano satellites and picosatellites,
as well as systems composed of such satellites ซึ่งจะระบุถึง คํานิยามของ Nanosatellite
(ดาวเทียมที่มีขนาด ๑-๑๐ kg)/ Picosatellite (ดาวเทียมที่มีขนาด ๐.๑-นอยกวา ๑ kg), การกําหนด
คุณลักษณะทางเทคนิคและยานความถี่, programmatic timeline, การปลอยดาวเทียม, การเปรียบเทียบ
ระบบ/คุณลักษณะทางเทคนิคระหวางดาวเทียมดั้งเดิมกับ nano/pico satellites, อุปกรณสื่อสารและความถี่
ที่ใชงาน และประสบการณการใชงาน เปนตน
 รางรายงานฉบับใหม ITU-R SA. [Nano/picosat current practice] วาดวยเรื่อง
Current practice and procedures for notifying space networks currently applicable to nanoand picosatellites ซึ่งจะระบุถึง แนวทางปจจุบันและกระบวนการดําเนินงานของ BR สําหรับการแจง
ขายงานดาวเทียม nao/pico, การใช Appendix 4 สําหรับกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิค, กฎเกณฑ/มาตรา
ของ RR ที่นํามาบังคับใช เปนตน ซึ่งที่ประชุม WP7B (เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๗) เห็นชอบและกําหนดให
ดําเนินการจัดทําเปนรายงานฉบับใหมใหแลวเสร็จในที่ประชุม WP7B ครั้งตอไป (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘)
(๒) ITU-R เสนอให BR ประเทศสมาชิก และผูที่เกี่ย วของในการพัฒ นาดาวเทีย ม
nanosatellites และ picosatellites ศึกษาและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับกฎระเบียบของขายงาน
ดาวเทียม
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุนใหมีการแกไขใน Resoulution 757 โดยเห็นวา
ประเด็นนี้ควรอยูในการพิจารณาตอไปภายใต agenda ที่ชัดเจนที่เกี่ยวกับกฎเกณฑสําหรับดาวเทียม
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติ ดังนี้

• เห็นวา RA-15 ไดเห็นชอบตอ Resoultion ITU-R 68 (ITU-R[EUR/SMALL SAT] วาดวยเรื่อง
Improving the dissemination of knowledge concerning the applicable regulatory procedures for
small satellites, including nanosatellites and picosatellites) เพื่อพัฒนาองคความรูในการใชกฎกติกาสําหรับ
ดาวเทียมขนาดเล็ก รวมถึงดาวเทียม nano/pico แตทั้งนี้ ขอมติดังกลาวไมไดระบุถึงประเด็นของขอบังคับวาดวย
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๖๒

เรื่อง การประสานงานและการแจงจดทะเบียนสําหรับ nano/pico ดังนั้น จึงเห็นวาประเด็นนี้ควรไดรับการพิจารณา
ภายใต agenda (item 7) ที่กําหนดของ WRC ตอไป
• ยกเลิก Resolution 757 (WRC-12) และไมใหมีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับวิทยุที่พิจารณา
ภายใต agenda 9.1 (9.1.8)
• ใหระบุไวในรายงาน WRC-15 ถึงขอสังเกตของประเทศ AFS, AGL, BOT, COD, LSO, MAU,
MDG, MOZ, MWI, NMB, SEY, SWZ, TZA, ZMB, ZWE ที่เห็นชอบตามขอมติของที่ประชุมฯ ที่วาประเด็นนี้ควรมี
การศึกษาตอไป และเห็นวาการการพัฒนาและการใชงานของ nano/picosatellites นั้นอาจตองใชกฎเกณฑที่ตอง
คํานึงถึงดาวเทียมที่มีวงโคจรระยะสั้น, อายุการใชงานที่นอย รวมถึง ภารกิจเฉพาะ ดังนั้น ประเทศดังกลาวจึงรอง
ขอให ITU-R พิจารณาแกไขกฎเกณฑที่ใชงานในปจจุบันใหสามารถนํามาใชกับ nano/picosatellites ได และใหอยู
ภายใตการดําเนินงานของ agenda 7

๓๓. ระเบียบวาระที่ ๙.๒ เรื่อง การพิจารณาในประเด็นของความยุงยากและความไมสอดคลองกัน
ของการใชขอบังคับวิทยุ
ประเด็นที่ ๑ Regulatory clarification for the operation of ESOMPS under ITU RR No.
5.526 (การแกไขขอกําหนดสําหรับการใชงานความถี่เพิ่มเติมภายใตมาตรา 5.526)
๑) ความเปนมา
ที่ป ระชุม WARC-92 ได เห็น ชอบตอมาตรา 5.526 (รวมทั้งบางสว นในขอกําหนดมาตรา
5.527, 5.528, 5.529) ที่ระบุให earth station ที่ระบุที่ตั้งที่ชัดเจน/ไมระบุที่ตั้งที่แนนอน/เคลื่อนที่ สามารถ
ใชงานกับขายงานไดทั้งในกิจการประจําที่ผานดาวเทียมและกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียม แตทั้งนี้ ถอยคําที่
ใชใน footnote ภายใตมาตราดังกลาวยังไมมีความชัดเจนวาจะสามารถใชงานกับสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน
บนแพลตฟอรมเคลื่อนที่ (Earth stations on mobile platform: ESOMPs) ไดเพียงพอแคไหน และ
ประเด็นนี้ก็ไดมีการพิจารณาในที่ประชุม ITU-R ที่เกี่ยวของแลวพบวาไมมีความยุงยากในเชิงเทคนิค แตมีความ
ไมชัดเจนในเชิงการใชงานและกฎขอบังคับ ถึงแมวาประเด็นนี้จะถูกระบุไวในรายงานของ BR Director ตอที่
ประชุม WRC-15 เพื่อพิจารณาในเรื่องที่ BR ไดแจงเวียนใหประเทศสมาชิกทราบในเรื่องการกําหนดสัญลักษณ
(new class of earth station UC) สําหรับ earth station ที่ใชงานเคลื่อนที่รวมกับ space station ใน
กิจการ FSS ในยาน 19.7 – 20.2 GHz และ 29.5 – 30.0 GHz ในภูมิภาค 2 และ 20.1 – 20.2 GHz และ
29.9 – 30.0 GHz ในภูมิภาค 1 และ 3 เพื่อใชในการยื่นเอกสารขายงานดาวเทียมของกิจการ FSS และ MSS
ที่ใชระหวาง space station ในกิจการ FSS และ earth station (ในขณะที่เคลื่อนที่) ภายใตมาตรา 5.526
เทานั้น
ในการนี้ ไดมีขอเสนอที่วา มาตรา 5.526 นั้น บังคับใชเฉพาะในบางสวนของยาน 19.7 20.2 GHz และ 29.5 - 30.0 GHz ในภูมิภาค 1 และ 3 เทานั้น ดังนั้น เพื่อใหสามารถใชงานกับระบบ
ESOMPs ไดอยางเต็มที่ จึงเสนอขอใหมีการขยายการใชงานความถี่ตาม RR 5.526 ใหไดทั้งยาน 19.7 - 20.2
GHz และ 29.5-30.0 GHz ในภูมิภาค 1 และ 3 (โดยไมไปกระทบตอการใชงาน earth station/satellite ใน
กิจการ FSS และ MSS) เพื่อให ESOMPs สามารถขยายการใชงานไปจนถึงยาน 29.5-30.0 GHz และ 19.7 20.2 GHz ใหเหมือนกันทั้ง 3 ภูมิภาค
เสนอขอใหมีการแก ไขขอกําหนดสําหรับการใชงานความถี่ (ตามตารางกําหนดความถี่ใน
มาตรา 5) เพื่อใหมีการขยายการใชงานความถี่สําหรับ ESOMPs และเพิ่มขอมติใหม วาดวยเรื่อง Use of the
frequency bands 19.7-20.2 GHz and 29.5-30.0 GHz by earth stations in motion
communicating with geostationary space stations in the fixed-satellite service
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๖๓

๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติดังนี้

• WRC-15 เห็นชอบใหมีการขยายการใชงานความถี่ตาม RR 5.526 ใหครอบคลุมไดทั้งยาน 19.7
- 20.2 GHz และ 29.5-30.0 GHz ในภูมิภาค 1 และ 3 เพื่อใหสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินบนแพลตฟอรมเคลื่อนที่
[Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMPs)] สามารถขยายการใชงานไปจนถึงยาน 29.5-30.0 GHz และ
19.7 - 20.2 GHz ใหเหมือนกันทั้ง 3 ภูมิภาค
• แกไขขอกําหนดในมาตรา 5.526, 5.528 และ 5.529 ใหสามารถใชไดทุกภูมิภาค
• แกไขในตารางกําหนดความถี่ในมาตรา 5 ในยาน 18.4-22 GHz, 24.75-29.9 GHz, 29.9-34.2
GHz โดยการเพิ่มเงื่อนไขการใชงานในขอกําหนด (ADD 5.5X)
• เห็นชอบใหเปลี่ยนคําวา ESOMPS เปลี่ยนเปน Earth Stations in Motion
• เห็นชอบตอขอมติใหม [ES_IN_MOTION] (WRC-15) วาดวยเรื่อง Use of the frequency
bands 19.7-20.2 GHz and 29.5-30.0 GHz by earth stations in motion communicating with
geostationary space stations in the fixed-satellite service ที่กําหนดวาการใชงานสถานีอวกาศเคลื่อนที่
สําหรับกิจการ FSS จะตองเปนไปตามขอมตินี้

200 MHz)

ประเด็นที่ ๒ ขอแกไขในขอมติ 212 (การใชงาน IMT ในยาน 1 885-2 025 MHz และ 2 110-2
๑) ความเปนมา

สาธารณรั ฐประชาชนจีน เสนอขอพิจ ารณาที่วา ระบบ IMT มีองคป ระกอบทั้งกิจการ
terrestrial และ satellite และแมวาจะมีแนวโนมของผูใชงาน mobile (ที่ใชงานแบบ global roaming)
เพิ่มขึ้น แตในสวนของดาวเทียมก็เปนองคประกอบที่สําคัญของระบบ IMT โดยเฉพาะสําหรับใชงานในกิจการ
ฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติ ดวยเหตุนี้ การกําหนดยานความถี่ IMT จะตองคํานึงถึงการใชงานของทั้งสอง
กิจการประกอบดวย
WARC-92 ไดกําหนดใหความถี่สําหรับ IMT ทั้งหมด 230 MHz (ซึ่งจะรวมถึงยาน 1 885-2
025 MHz และ 2 110-2 200 MHz) ตามขอมติ 212(WRC-07) ระบุไววาใหใชงาน IMT ในสวนของ
satellite ในยาน 1 980-2 010 MHz and 2 170-2 200 MHz รวมกับการใชงานในสวนของ terrestrial ใน
ยานที่ระบุไวในขอ 5.388 (ที่ใหพัฒนาใหใชงานสําหรับ IMT ทั้งหมด) นอกจากนี้ Recommendation ITU-R
M.2047 ไดตีพิมพไววาในยาน 1 980-2 010 MHz and 2 170-2 200 MHz ใหถูกพิจารณาเปน candidate
band สําหรับ air interface ของ IMT(satellite) และ radio interface อีกดวย ซึ่งผลการศึกษาของ WRC15 ก็เห็นชอบตอการทบทวนกระบวนการของ Recommendation ITU-R M.1036-4 ทั้งหมด โดยเฉพาะการ
แกไขที่ใหรวมยาน 1 980-2 010 MHz และ 2 170-2 200 MHz ไวเปนยาน additional และ extended
สําหรับการใชงาน IMT(terrestrial) ทั้งนี้ ผลการศึกษาระบุวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการศึกษาถึงการ
ใช งานร ว มกั น ไดของทั้ งสองระบบ อย า งไรก็ตาม ยังมีความเห็น ที่แตกตางที่วาการศึกษาในประเด็น ของ
กฎเกณฑขอบังคับและกลไกของการประสานงานของการใชงานรวมกันนั้นควรไดรับการศึกษาใหแลวเสร็จ
กอนการเห็นชอบใหเพิ่มเติมยานความถี่สําหรับ IMT(terrestrial) หรือไม
ปจจุบันมีหลายประเทศที่มีการใชงานแลวทั้งดาวเทียมและ mobile-satellite service(MSS)
แลวในยาน 1 980-2 010 MHz และ 2 170-2 200 MHz (และ MSS จะถูกใชงาน global ในอนาคต) และมี
จํานวนประเทศที่เพิ่มมากขึ้นที่กําหนดใหใชงานในยานนี้สําหรับ IMT(terrestial) แตผลการศึกษาในปจจุบัน
ระบุวาทั้งใน co-coverage area และ in adjacent service area ของทั้งสองระบบยังไมสามารถใชงาน
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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รวมกันได นอกจากนี้ ในยาน 2 170-2 200 MHz สําหรับ MSS(space-to-Earth) นี้ Appendix 5 ได
กําหนดคาทางเทคนิคสําหรับการประสานงานระหวาง FS/MS station และ MSS space station (Table 52 กําหนดคาการประสานงานในยาน 2 160-2 170 MHz (Region 2) and 2 170-2 200 MHz (all Regions)
ใหคุมครองมิให terrestrial ใชงาน IMT) และในยาน 1 980-2 010 MHz สําหรับ MSS (Earth-to-space)
ยังไมมีการกําหนดกฎเกณฑขอบังคับ/เทคนิคสําหรับใชในการประสานงานระหวางสถานีอวกาศ MSS และ
สถานี FS/MS
การขาดกฎเกณฑสําหรับการประสานงานระหวง MSS และ MS (IMT) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจึงเสนอขอใหมีการแกไขในขอมติ 212 (การใชงาน IMT ในยาน 1 885-2 025 MHz และ 2
110-1 200 MHz) เพื่อทําการศึกษาในเรื่อง ขอกําหนด/ขอเทคนิคเพื่อใหมีการคุมครองสถานีอวกาศ MSS ใน
ยาน 1 980-2 010 MHz และ 2 170-2 200 MHz จากสถานี MS
๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติดังนี้

• เห็นชอบตอการแกไขใน Resolution 212 (การใชงาน IMT ในยาน 1 885-2 025 MHz และ
2 110-2 200 MHz) เพื่อใหมีการศึกษามาตรการทางเทคนิคและการใชงานเพื่อใหสามารถใชงานรวมกันไดระหวาง
IMT (terrestrial) ในกิจการ MS กับ IMT (satellite) ในกิจการ MSS ในยาน 1 980-2 010 MHz และ 2 170-2 200
MHz ซึ่งยานนี้สามารถใชงานรวมกันไดระหวาง MS และ MSS
• ให ITU-R ทําการศึกษาแลวนําเสนอไวใน Director Report ตอ WRC-19

ประเด็นที่ ๓ เสนอใหจัดทําขอมติใหมวาดวยเรื่องการใชงาน NGSO FSS ในยาน C-BAND
๑) ความเปนมา
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดพิจารณาในรายงานของ BR Director ในเรื่องการศึกษาถึงการใชคา
กําลังสงสําหรับระบบ non-GSO ที่ใชงานตามคุณลักษณะทางเทคนิคที่แตกตางกับคาจํากัดทางเทคนิคที่ถูก
กําหนดไว ซึ่งรายงานไดแนะนําวา ITU-R อาจจะทบทวนมาตรา 21 และ 22 (power limit) โดยการคํานึงถึง
คุณลักษณะของขายงานที่ถูกยื่นและแนวโนมของการการเพิ่มขึ้นในการใชงานระบบ non-GSO FSS เพื่อให
แนใจวากิจการปจจุบันไดรับการคุมครองอยางพอเพียง
มาตรา 21/22 เปนขอกําหนดสําหรับการใชงาน non-GSO FSS (co-primary) ซึ่งไดระบุคา
uplink/downlink equivalent power flux-density (epfd↑and epfd↓) limits เพื่อคุมครองขายงาน
GSO จากการรบกวนที่ยอมรับไมไดตามมาตรา 22.2 และ downlink power flux-density (pfd) limits ใน
มาตรา 21.16 (ที่คุมครอง terrestrial) ตามโครงสรางของวงโคจรรูปวงรี (highly-elliptical orbit - HEO)
จะถูกเสนอเมื่อคาจํากัดไดรับการเห็นชอบ คือ จะจํากัดคา epfd limits ในยาน 3 700-4 200 MHz (spaceto-Earth) และ 5 925-6 725 MHz (Earth-to-space) มากกวาในยาน FSS อื่นๆ นอกจากนี้ คา pfd ใน
ยาน 3 700-4 200 MHz คือ 8dB จะจํากัดสําหรับ non-GSO มากกวา GSO ในองศา 25° to 90° (แมวาไมมี
ความแตกตางในยาน FSS อื่นๆ) และองศาที่นอยกวา 25° จะขึ้นอยูกับจํานวนของดาวเทียม non-GSO (in a
given hemisphere) ตามขอ 21.16.15 ซึ่งขอกําหนดที่ใชกับระบบ HEO จะตองไดรับการพิจารณาเพราะวา
ระบบสวนใหญใน non-GSO ที่ดาวเทียมในซีกโลกหนึ่งจะไมสามารถมองเห็นไดจากสถานีภาคพื้นโลก
การใชงาน non-GSO ในยาน C band ไมเหมือนการใชงานในระบบ non-GSO แตกอน
ดังนั้น จึงเสนอใหจัดทําขอมติใหมที่รองขอให ITU-R ทําการศึกษาในมาตรา 21/22 ถึงคา power limit ที่ใช
งานกับ non-GSO ในยาน 3 700-4 200 MHz and 5 925-6 725 MHz และพัฒนาคาที่เหมาะสมเพื่อใชงาน
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๖๕

ในยาน 4 500-4 800 MHz and 6 725-7 025 พรอมระบุไวในรายงานวา กิจการปจจุบันตองไดรับการ
คุมครองอยางพอเพียงดวย
๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติดังนี้
• เห็นชอบตอขอมติใหม [A92-NGSO FSS C-BAND] วาดวยเรื่อง Study of technical and
operational issues and regulatory provisions for new non-GSO systems in the 3 700-4 200 MHz, 4
500-4 800 MHz and 5 925-6 425 และ 6 725-7 025 MHz frequency bands allocated to the FSS
• ให ITU-R ทําการศึกษาแลวนําเสนอไวใน Director Report ตอ WRC-19

ประเด็นที่ ๔ การพิจารณากฎเกณฑการใชงาน สําหรับ suborbital flight vehicles
๑) ความเปนมา
ประเทศเนเธอรแลนดและสวิตเซอรแลนด ไดพิจารณา Director's Report ในเรื่อง Launch
vehicles and suborbital flights BR พบวามีบางหนวยงานที่ใชกระบวนการตามมาตรา 9 สําหรับจด
ทะเบียนความถี่ที่ใชใน satellite launch vehicles and suborbital flights รวมทั้ง โครงการการพัฒนา
เพื่อใช suborbital flight vehicles ซึ่งยานดังกลาวจะอยูในอวกาศในชวงเวลาอันสั้น (2-3 นาทีหรือชั่วโมง
กวาไปจนถึงสองสามวัน) กอนกลับสูพื้นโลก ซึ่ง WRC ควรมีการพิจารณาในประเด็น คําจํากัดความ/การ
กําหนดกิจการ/กระบวนวิธีดําเนินการเพื่อใชงานและใหแจงขอมูลสถานี/ยานให BR ทราบ ในการนี้ จึงเสนอ
ให ITU-R ทําการศึกษาและพิจารณากฎเกณฑการใชงานสําหรับ suborbital flight vehicles ตอไป
๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติดังนี้
• เห็นชอบตอขอมติใหม [COM5/7] วาดวยเรื่อง Stations on board sub-orbital
vehicles ที่ใหมีการศึกษาเพื่อกําหนดมาตรการทางเทคนิคและการปฏิบัติสําหรับสถานีที่ใชงาน on board
ของ sub-orbital vehicles เพื่อปองกันการรบกวนระหวางกิจการวิทยุคมนาคม รวมทั้ง ศึกษาการใชงานยาน
ความถี่(สําหรับบรรจุเปน new agenda สําหรับ WRC-23)
• ใหนําเสนอผลการศึกษาไวใน Director report ตอที่ประชุม WRC-19 ตอไป ทั้งนี้ ใหแจง
ขอมตินี้ใหองคการ United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS),
ICAO และองคการอื่นๆ ที่เกี่ยวของทราบ
ประเด็นที่ ๕ การแกไขกฎเกณฑสําหรับการแจงจดทะเบียน typical earth station in FSS
๑) ความเปนมา
ตามรายงาน BR Director ระบุวาตามขอบังคับวิทยุยังไมมีการการกําหนดกฎเกณฑของการ
แจงจดทะเบียนสําหรับ typical earth stations in Fixed-satellite service (FSS) แต BR ไดรับการยื่นเรื่อง
ภายใตตามมาตรา 9 และ 11 รวมทั้ง ตามมาตรา 11.17 ที่หนวยงานเขาวาเปนกระบวนการที่ไมตองแจงขอมูล
ตําแหนงที่ชัดเจนและยื่นเอกสารในรูปของ single notice แทนที่จะเปน multiple notices
ประเทศอินโดนีเซียไดยื่นขอพิจารณาในประเด็นนี้ โดยเห็นวา individual earth station
ควรไดรับการประสานงานและสามารถแจง ITU ได ขอบเขตของ typical earth station ไดรับการพัฒนาและ
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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ถูกใชในระหวางการประสานงานของขายงานดาวเทียมโดยเฉพาะการใชงาน FSS แตอยางไรก็ตามเห็นวา
ตามมาตรา 11.17 ยังไมไดรับการยอมรับใหแจงจดทะเบียนไดในรูปของ typical earth station
มีขอเสนอแนะตอมาที่วาขอมูลที่อาจไดรับการรองขอใหยื่นและจดทะเบียน typical FSS
earth station ควรไดรับการระบุไว (Appendix 4 (item C.10.d) ที่ใหระบุขอมูลสําหรับ typical earth
station รวมทั้งพื้นที่ใหบริการ และจํานวนของสถานีที่ใชงาน/ associated space station)
BR ไดรับการรองแจงการจดทะเบีย นและถูกรองขอใหย อมรับ การเปน international
recognition ตอ earth station จํานวนมากที่ใชงานสายอากาศขนาดเล็ก (TVROs, DTH, VSAT) ที่ใชงานใน
ยาน FSS และในยาน 5 850-6 725 MHz และ 3 400-4 200 MHz เหนือเขตแดนของประเทศตน ดวยเหตุนี้
จึงไดมีขอเสนอถึงความยุงยากของการใชขอกําหนดให WRC-15 พิจารณาและกําหนดกระบวนการที่เกี่ยวของ
ตอไป รวมทั้ง กําหนดตัวอยางของแบบฟอรมการแจงขอมูลตาม Appendix 4 ให BR ทราบ
๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติดังนี้

• ที่ประชุมไดมีการพิจารณาในประเด็นนี้และมีการการวิเคราะหในประเด็นของ "การรบกวน"
ประกอบดวย และไดมีมติเห็นวา ITU-R จําเปนตองมีการศึกษาในประเด็นนี้กอนที่จะทําการแกไขในกฎขอบังคับที่
เกี่ยวของ
• WRC-15 เห็นชอบที่ให BR ออกหนังสือเวียนพรอมแบบฟอรมทั่วไป ตามแตที่หนวยงาน(โดย
ความสมัครใจ) ตองการยื่นขอมูลคุณลักษณะทางเทคนิคและจํานวนของ typical earth stations ที่ถูกใชงานใน
ประเทศของตนตามขอบเขตของวัตถุประสงคเพื่อเปนการแจงขอมูลเทานั้น

1B(70.9W)

ประเด็นที่ ๖ ความยุงยากของการใชขอบังคับวิทยุสําหรับการใชงานขายงานดาวเทียม SATCOL
๑) ความเปนมา

• ประเทศโคลัมเบียไดยื่นขอเสนอเรื่องความยุงยากของการใชขอบังคับวิทยุ เพื่อขอใหมีการ
ขยายวันครบกําหนดการนําความถี่ขึ้นใชงานจริงของขายงานดาวเทียม SATCOL 1B(70.9W) เนื่องจากประสบกับ
ความยุงยากของการนําความถี่ขึ้นใชงาน ดังนั้น จึงเสนอเรื่องเขาที่ประชุม PP(Busan, 2014) เพื่อขอขยายวันครบ
กําหนดการใชงานความถี่ของดาวเทียม SATCOL ณ ตําแหนง 70.9W, 38W, 131W
• PP(2014) ไดมีขอมติวา ขายงานดาวเทียม SATCOL 1B (FSS) ถาโคลัมเบียไมสามารถที่จะใช
งานความถี่ไดตามระยะเวลาที่กําหนดแลวใหนําเสนอตอที่ประชุม WRC-15 เพื่อพิจารณาโดยคํานึงถึงมาตรา 44 ของ
ธรรมนูญของ ITU และความยากลําบากของประเทศกําลังพัฒนาในการใชงานความถี่ดาวเทียม
• ความยุงยากที่ทําใหประเทศโคลัมเบียไมสามารถใชงานความถี่ไดตามกําหนด ประกอบดวย
o กระบวนการของการเปดประมูลดาวเทียมในป 2010 (ตอดวยความยุงยากของการเจรจา/
เทคนิคและการถูกยกเลิก)
o ส ง ผลให รั ฐ บาลต อ งพั ฒ นาระบบ fibre-optic ของประเทศ (เพื่ อ การเชื่ อ มต อ
broadband)
o ความยุงยากของการวางระบบ fibre กับภูมิประเทศที่เปนภูเขา (ระบบดาวเทียมจึงเปน
ทางเลือกเดียว)
o ความยุงยากของโครงการดาวเทียมที่ใชงาน KA band ของขายงาน SATCOL 1B (ที่ได
ดําเนินการตามกระบวนการประสานงานแลว)
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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• ประเทศโคลัมเบียจึงรองขอให WRC-15 เห็นชอบใหขายงาน SATCOL 1B สามารถเขาสู

กระบวนการจดทะเบียนไดนับจากวันที่ 21 ธันวาคม 2014 และขอใหขยายวันครบกําหนดการใชงานความถี่ไดอีก 3
ปนับจากสิ้นสุด WRC-15

๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 พิจารณาวา ภายหลังจากที่ประเทศโคลัมเบียไดมีการพิจารณารวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของและไดบรรลุขอตกลงในเรื่องของการคุมครองการรบกวนกันกับขายงานที่ไดรับผลกระทบ
แลว BR สามารถขยายวันครบกําหนดของการการนําความถี่ขึ้นใชงานจริงของขายงาน SATCOL 1B (70.9W)
จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018
ประเด็นที่ ๗ การเปลี่ยนผานระบบ BSS analogue เปน digital ในภูมิภาค 1 และ 3
๑) ความเปนมา
ประเทศญี่ปุนไดพิจารณาตามรายงานของ BR Director ในเรื่องของการใชขอบังคับวิทยุและ
ประเด็นที่เกี่ยวกับ Table 3 ของการยกเลิก footnote 26 ของ Annex 1 ของ Appendix 30 และใน
ประเด็นที่ระบุถึงการพัฒนาของ "worst-case approach"
โดยเฉพาะในเรื่องของการพิจารณาเรื่อง
wideband digital assignments ที่ WRC-15 อาจตัดสิน ใหยกเลิกความตองการใช "worst-case
approach" (เชน การใช digital assignment แทน analogue assignment)
เสนอให WRC-15 ทบทวนขอกําหนดใน Appendices 30/30A ที่เกี่ย วกับ ความถี่
analogue ในภูมิภาค 1 และ 3 BSS plan and List เพื่อใหคุมครองความถี่ BSS analogue assignment ที่
ถูกใชงานกอนวันที่ 17 ตุลาคม 1997 (ที่ถูกกําหนดใหใชคา pfd ตามที่กําหนดไวใน footnote ของ Annex 1
ของ Appendix 30) แตอยางไรก็ตาม การใช pfd ดังกลาวจะถูกยกเลิกในวันที่ 1 มกราคม 2015 (ตามที่ระบุ
ไวใน footnote) ดังนั้น WRC-15 จําเปนที่ตองยกเลิก footnote ที่ลาสมัยดังกลาว และเสนอใหความถี่
analogue ในภูมิภาค 1 และ 3 BSS plan and List ถูกเปลี่ยนผานมาเปนความถี่ digital เนื่องดวยความถี่
BSS analogue ใน Table 1 เปนความถี่ในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ ถามีการเปลี่ยนเปน digital แลวคา cochannel protection ratio (คือ 24 dB) ควรจะยังคงอยู พรอมทั้งเสนอใหเปลี่ยนคา EPM (ดวยวิธีการ
คํานวณคาการรบกวนไดถูกเปลี่ยนไป)
เสนอใหมีการแกไขใน Annex 1 ของ Appendic 30 และเสนอขอมติใหมวาดวยเรื่อง
[Analogue BSS to digital BSS]
๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติดังนี้
• เห็นชอบตอการแกไขคาใน Annex 1 ของ Appendix 30
• เห็นชอบตอขอมติใหมวาดวยเรื่อง Conversion of all analogue assignment in the
Appendices 30 and 30A Regions 1 and 3 Plan and List into digital asssignments ที่กําหนดวา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2017 ความถี่ analogue (27M0F8W) ในมาตรา 9A ของ Appendix 30A และตาม
มาตรา 11 ของ Appendix 30 ในภูมิภาค 1 และ 3 List จะถูกเปลี่ยนผานเปนความถี่ digital (27M0G7W)
และ BR จะตองปรับปรุงคา EPM ของภูมิภาค 1 และ 3 List และการยื่นเอกสารตามมาตรา 4 (โดยไมมีการ
พิจารณาผลการตรวจสอบคาทางเทคนิคที่ผานมา) แต BR จะยังคงใชคาคํานวณในปจจุบันตามการใชงาน
ความถี่ analogue ในภูมิภาค 2 Plan ตอไป
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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ประเด็นที่ ๘ การพิจารณาขอปญหาตามรายงานของ BR Director
ดังตอไปนี้

ที่ประชุม WRC-15 ไดมีการพิจารณาตามขอปญหาที่รายงานไวใน Director report ในประเด็นตางๆ

ประเด็นยอยที่ ๑ ขอมูลที่ผิดพลาดและพิมพผิด รวมทั้ง การอางอิงที่ไมถูกตอง
๑) ความเปนมา

ตามรายงานของ BR Director พบวาจากการเตรียมจัดพิมพ RR 2008 BR ไดทําการแกไข
ขอมูลที่พิมพผิดจาก RR 2004 และไดรายงานใหที่ประชุม WRC-12 ทราบแลว นอกจากนี้ BR พบวาการ
ตีพิมพ RR 2012 ยังมีขอมูลที่พิมพผิดและความผิดพลาดของภาษาที่แตกตางกัน ซึ่งขอผิดพลาดนี้ไดรวมไวใน
ตาราง ๑ (List of typographical and other apparent errors discovered in the 2012 edition of
the RR) และเสนอใหที่ประชุม WRC-15 พิจารณาและเห็นชอบตอการแกไขใหถูกตอง
๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขขอมูลที่พิมพผิดและแกไขคาในตาราง ๑ ใหถูกตอง
ตามที่ระบุไวในรายงานของ BR Director
ประเด็นยอยที่ ๒ การประสานงานระหวาง NGSO FSS systems (Multilateral Coordination)
๑) ความเปนมา
ตามรายงาน BR Director ไดระบุเรื่อง การประสานงานระหวางระบบ non-GSO FSS วา
BR ไดรับการรองขอใหชี้แจงเรื่องกระบวนการสําหรับการประสานงานระหวางระบบ non-GSO (การกําหนด
ขั้นตอนการประสานงานและความเกี่ยวเนื่องระหวางขายงานที่เกี่ยวของ) ซึ่งตามขอกําหนดที่ 9.6 ที่ใชกับ
ขายงาน GSO และ non-GSO โดยเฉพาะในขอ § 1 b) ระบุวาหนวยงานที่รองขอประสานงานจะตองถูกระบุ
ไว (โดยไมกําหนดถึงสิทธิ์กอนหลัง) และใน § 1 c) กระบวนการประสานงานมีสองแนวทาง และใน § 1 d)
ไมมีหนวยงานที่ไดรับสิทธิ์กอนหลังตามผลของยื่นเอกสาร API หรือ coordination
รายชื่อขายงาน non-GSO ที่ไดรับผลกระทบถูกระบุตามมาตรา 9.2 เพื่อการประสานงาน
ของเอกสาร non-GSO FSS ที่ยื่นใหมและมีความถี่ที่ทับซอนเทานั้น แมวาจะมีขอเสนอแนะของ ITU-R ที่
ศึกษาถึงการคํานวณคาการรบกวนและระบุขอบเขตการคุมครอง FSS ที่แตกตางกัน แตก็ยังไมมีระเบียบวิธีที่
ไดรับการเห็นชอบแลวในการใชงานรวมกันไดระหวาง non-GSO FSS
BR ไดรับการเรียกรองขอมูลของระเบียบวิธีการและกระบวนการประสานงานที่เพิ่มขึ้น โดย
BR ไดเสนอแนะใหใชวิธีการตกลงในรูปการเจรจาทวิภาคี แตทวา เอกสารขายงาน non-GSO FSS นั้นจะมี
จํานวนดาวเทียมจํานวนมาก, ลักษณะตําแหนงวงโคจรที่แตกตางกัน และลักษณะทีเปน global visible earth
coverages อาจนําไปสูกระบวนการประสานงานใหมหมด
จากลักษณะคาพารามิเตอรของ earth/space station ที่ใชงานกับกลุม non-GSO นั้น
หนวยงานอาจขอความตกลงแบบพหุภาคี ที่นอกเหนือไปจากความตกลงแบบดั่งเดิม(ทวิภาคี) ดังนั้น จึงเสนอ
ใหมีการพิจารณากําหนดกระบวนการประสานงานที่ใหรวมถึงการประชุมประสานงานในระดับพหุภาคี
๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติดังนี้
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๖๙

• WRC-15 มีขอคิดเห็นวาหนวยงานสามารถขอความตกลงรวมกันในการประชุมระดับพหุภาคี
และอาจขอความชวยเหลือจาก BR ภายใตกระบวนการปจจุบัน
• การประสานงานระหวาง NGSO FSS ในยานตามมาตรา 9 ให ITU-R ทําการศึกษาตอไปและ
ผลการศึกษาการแกไขกระบวนการที่เกี่ยวของใหนําเสนอตอที่ประชุม WRC-19 (ภายใต agenda 7)

ประเด็นยอยที่ ๓ การใชงานความถี่ของ non-GSO FSS/MSS systems
๑) ความเปนมา
ตามรายงาน BR Director ไดระบุวา การนําความถี่ของขายงานดาวเทียม non-GSO
FSS/MSS systems ขึ้นใชงานกับสถานีอวกาศจะตองเปนไปตามขอกําหนดที่ 11.44 ตามแนวทางปฎิบัติของ
BR ความถี่ที่ใชงานในตําแหนงวงโคจร non-GSO จะตองไดรับการพิจารณาวาเปนการนําขึ้นใชงานเมื่อ
ดาวเทียม(single) สามารถรับ-สงความถี่ที่ใชงาน ณ ตําแหนงที่แจงไว โดยไมคํานึงถึงจํานวนดาวเทียมและ
ตําแหนงวงโคจรในกลุมขายงานที่แจงไว และตองไดรับการยืนยันวามีการใชงานอยางตอเนื่องอยางนอย 3
เดือน
เมื่อคํานึงถึงระบบ non-GSO ที่ไดรับแจงจํานวนมากและลักษณะที่ไมแนนอนของการยื่น
เอกสารนั้น จะนําไปสูการกักเก็บและการกลับคืนที่เรียกวา "paper satellie network" ดังนั้นจึงเสนอให
WRC-15 พิจารณาการกําหนดลักษณะของการใชงานความถี่ของขายงาน non-GSO (อาทิ การกําหนดระยะ
milestone ของดาวเทียม (1 ดวง), รอยละของจํานวนดาวเทียมที่ใชงาน (7 ป), การใชงานอยางสมบูรณ (ตาม
เงื่อนเวลาที่กําหนด), ความลมเหลวของการดําเนินการตาม milestone จนนําไปสูการยกเลิกความถี่ เปนตน)
๒) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 มีมติดังนี้

• WRC-15 ไมสามารถหาขอสรุปไดตามขอเสนอของ Director report แตไดตระหนักถึงประเด็น
ของการไมมีขอกําหนดเฉพาะในประเด็นนี้ใน RR
• WRC-15 จึงรองขอให ITU-R ทําการศึกษาและตรวจสอบ (ภายใต agenda 7) เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาขอกําหนดที่จําเปนตองระบุ milestone (ภายใตมาตรา 11.25/11.44) เพิ่มเติมของการใชงานระบบ
ดังกลาว ซึ่งการศึกษานี้อาจจะพิจารณานัยของการใช milestone ของ non-GSO FSS/MSS systems ที่ถูกนําขึ้น
ใชงานหลัง WRC-15

WRC-15

ประเด็นยอยที่ ๔ Part 1 - รายงานกิจกรรมของภาค ITU-R ในชวงระหวาง WRC-12 และ

ประเด็นของการพิจารณา
1. การขอแก ไ ข/เปลี่ ย นแปลง/ปรั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดใน
Resoultion 49
2. การขอแก ไ ขในกระบ วนการภายใต Resolution
609(Rev.WRC-07) สําหรับใชกับระบบ RNSS systems
และขายงานในยาน 1 164-1 215 MHz
3. Resolution 907 : การพิจารณาวาการใช TIES หรือ
CRM user/MFA system นั้นควรตอบสนองตอขอมติที่
907 (เรื่อง modern electronic notice) รวมทั้งการ
พัฒนา "digital box"
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

ขอพิจารณาของ WRC-15
ไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใน Resoultion 49 ในปจจุบัน
ไมใหมีการแกไขใน Resolution 609
WRC-15 เห็นวาเรื่องนี้อยูในระหวางการพัฒนาระบบ
ของ BR ดังนั้น จึงเสนอแนะให BR หารือรวมกับ RAG
เมื่อระบบมีการพัฒนาแลว
หนาที่ ๗๐

4. Annex 2: BR ไดรายงานใหทราบถึงขอมูลสถิติและผล WRC-15 รับทราบผลการดําเนินการดังกลาว
การใชขอกําหนดที่เกี่ยวของในการใหความชวยเหลือใน
การแกไขปญหาการรบกวนกันอยางรุนแรงของกิจการ
อวกาศในกรณีตางๆ

ประเด็นยอยที่ ๕ Part 2 - รายงานผลการบังคับใชขอบังคับวิทยุและขอกําหนด
ประเด็นของการพิจารณา
ขอพิจารณาของ WRC-15
การเตรียมการปรับปรุงขอบังคับวิทยุ (2012 edition)
1. การเตรียมการเกี่ยวกับการใชระบบการสื่อสารสมัยใหม WRC-15 รับทราบผลการดําเนินการดังกลาว
ของ BR
2. การแก ไ ขข อ กํ า หนดที่ ไ ม ส อดคล อ งระหว า งมาตรา • WRC-15 รับทราบและยืนยันความเขาใจวาความถี่ที่
11.48 และ paragraph 8 ใน Annex 1 ของขอมติ ใชงานในยาน 21.4-22 GHz จะถูกยกเลิกโดย BR 30
552 ซึ่งควรเพิ่มคําวา 30 วันภายหลัง 7 ป
วันภายหลังจากครบกําหนด 7 ป ถัดจากวันที่ไดรับ
เอกสารที่สมบูรณตามมาตรา 9.1/9.2 และภายหลัง
สิ้นสุดครบกําหนด 3 ปถดจากวันที่ขอระงับการใช
งานตามมาตรา 11.49
• ไมใหมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรา 11.48
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรา 5
3. แจงการเริ่มการใช new EC class of space station WRC-15 รับทราบผลการดําเนินการดังกลาว
และ code UC สําหรับ earth station ที่ใชงานรวมกับ
space station ในกิจการ FSS ในยานที่กําหนดไวใน
มาตรา 5.526
4. เสนอขอยกเลิกขอกําหนดที่ลาสมัยที่ใชกับกิจการ FSS WRC-15 เห็นชอบตามขอเสนอ
ในยาน 15.4-15.7 GHz และเงื่อนไขของเวลาตามที่
ระบุไวในมาตรา 5.511A และ 5.511D (ตั้งแตเดือน
มิ.ย. 2015 จะไมมีความถี่ FSS ในยาน 15.4-15.7
GHz)
ขอคิดเห็นในเรื่อง การประสานงาน,การจดทะเบียน/บันทึกความถี,่ กิจการการบิน, appendices/resoultions
5. การปรั บ ข อ กํ า หนดในมาตรา 9.11A ให มี ค วาม WRC-15 เห็นชอบใหมีการแกไขตามแนวทางที่เสนอใน
สอดคลองและเปนไปในทํานองเดียวกันกับ Appendix Option 2: ที่มีการแกไขใน §1 ของ Appendix 5
5
6. เสนอขอใหเพิ่มขอกําหนดที่ใหระบุแนวทางที่ใหเปนตาม WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขใน Appendix 4 data
คา pfd ที่กําหนดสําหรับ steerable beam ตาม item B.3.b.1 ที่อางอิงตามมาตรา 21.16 และ RoP ที่
มาตรา 21.16 ไวใน Appendix 4 เพื่อใหหนวยงานใช เกี่ยวของ
การยื่นเอกสาร coordination/notification
7. รายงานเรื่องการยายตําแหนงวงโคจรของดาวเทียม ซึ่ง WRC-15 รับทราบรายงานดังกลาว
BR ร องขอให หน ว ยงานแจ ง ข อมู ล ที่ เกี่ ย วข องเพื่ อ
ปองกันปญหาการรบกวนกัน
มาตรา 9
8. เสนอขอเพิ่มแนวทางปฎิบัติในขอกําหนดมาตรา 9.47 WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขในมาตรา 9.47 และ
และ 9.62 เรื่องการแจงเตือนใหหนวยงานแจงตอบ 9.62
เพิ่มเติมอีก 15 วัน
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๗๑

ประเด็นของการพิจารณา
ขอพิจารณาของ WRC-15
9. เสนอขอแกไขแนวทางปฎิบัติในการจํากัดขอบเขตของ WRC-15 เห็นชอบตามแนวทางที่เสนอ พรอมเสนอแนะ
ข อมู ล การร องขอประสานงานของการใช non-GSO ให RRB จัดทํา RoP ที่เหมาะสมตอไป
satellite system
10 การพิ จ ารณาสมมติ ฐ านที่ เ หมาะสมของการใช ค า ที่ • รับทราบขอมูลการพัฒนา software (ตามขั้นตอน
กําหนดตามมาตรา 22 สําหรับการคุมครองการใชงาน ของ Recommendation ITU-R S.1503-2) เพื่อ
GSO FSS และ GSO BSS จาก non-GSO FSS การตรวจสอบ และ BR จะเริ่มดําเนินการตรวจสอบ
systems
ระบบ non-GSO FSS วาเปนไปตามคา EPFD ตาม
มาตรา 22 หลัง WRC-15
• สามารถนํา Resoultion 85 มาใชในกรณีที่ระบบการ
ตรวจสอบยังไมสมบูรณ
• BR ควรจะมีระบบการตรวจสอบระบบ FSS ที่
สมบูรณ เพราะหากมีการปรับปรุงขอเสนอแนะและ
software แลวจะมีผลตอคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
11. เสนอขอใหพิจารณาการกําหนดคุณลักษณะของการใช เห็นชอบให ITU-R ทําการศึกษาและตรวจสอบเพื่อหา
งานความถี่ของขายงานดาวเทียม non-GSO
แนวทางการพัฒนาขอกําหนดที่จําเปนตอไป
มาตรา 11
12. ขอแกไขแนวทางปฎิบัติในการใชขอกําหนดที่ 11.31.1 WRC-15 เห็นชอบไมใหมีการแกไขใดๆ ดวยวามาตรา
ที่ เ กี่ ย วข อ งคื อ 9.21
ถู ก วางเงื่ อ นไขไว สํ า หรั บ
terrestrial
13. เสนอกระบวนการที่ เ ป น ระบบของการขอคํ า ชี้ แ จง WRC-15 เห็นชอบตอกระบวนที่เสนอ
เกี่ ย วกั บ สถานะของการประสานงาน/การบรรลุ
ขอตกลงที่ชัดเจนกอนเริ่มกระบวนการแจงจดทะเบียน
ของ BR
14. เสนอรายงานผลการวิเคราะห/ประเมินคาการรบกวน WRC-15 รับทราบรายงานดังกลาว
ของความถี่ (ตามมาตรา 11.41) ที่บันทึกไวใน MIFR
15. การพิ จ ารณาข อ กํ า หนดสํ า หรั บ การแจ ง จดทะเบี ย น • WRC-15 เห็นวาจําเปนตองมีการศึกษาในประเด็นนี้
typical earth station ในกิจการ FSS
กอนที่จะทําการแกไขในกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ
• เห็นชอบที่ให BR ออกหนังสือเวียนพรอมแบบฟอรม
ทั่ ว ไป ตามแต ที่ ห น ว ยงาน(โดยความสมั ค รใจ)
ตองการยื่นขอมูลคุณลักษณะทางเทคนิคและจํานวน
ของ typical earth stations ที่ถูกใชงานในประเทศ
ของตนตามขอบเขตของวัตถุประสงคเพื่อเปนการแจง
ขอมูลเทานั้น
16. เสนอแผนการดําเนินงานในการกําหนด list of criteria WRC-15 สนับสนุนแนวทางปฎิบัติตามที่เสนอ พรอม
และการแจงหนวยงานที่มีคาพารามิเตอรที่มากเกินของ ทั้งเสนอแนะวาควรพิจารณาผลการศึกษาของ ITU-R
ความถี่ที่ไดรับการจดทะเบียนแลวของขายงาน GSO ที่ เพื่อนํามาใชในการกําหนดขอบเขตการวิเคราะห
ใชงานในกิจการ FSS, BSS, MSS และ associated
space operation
มาตราอื่นๆ
17. เสนอขอปรับเปลี่ยนกระบวนการภายใตมาตรา 23.13B WRC-15 เห็นชอบตามแนวทางที่เสนอ
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

หนาที่ ๗๒

ประเด็นของการพิจารณา
ขอพิจารณาของ WRC-15
ที่แจงหนวยงานที่ยื่นเอกสารขายงานภายใต Appendix
30 โดยเปลี่ ยนเปน การแจง แบบ multi-countries
communciation
18. ขอใหพิจารณาเรื่อง ประเภทและลักษณะของกิจการที่ WRC-15 พิจารณาวา ตามมาตรา 48 จะอางถึงการใช
ยื่นขอใชงานความถี่ตามมาตรา 48 ของธรรมนูญ (เพื่อ งานความถี่ในลักษณะ "military radio installation"
ใชในกิจการภายในประเทศ)
ไมใชเปนการใชงานของสถานีสําหรับกิจการทั่วไป และ
เห็นวา BR ไมควรสรุปวาหนวยงานอางถึงมาตรา 48 ใน
การชี้แจงขอมูลตามมาตรา 13.6 เวนแตวาหนวยงาน
จะระบุ อ ย า งชั ด เจน และเห็ น ว า ไม ค วรมี ข อจํ า กั ด ใน
ประเภทของสถานีและลักษณะของกิจการสําหรับสถานี
ที่มีความเหมาะสมที่จะใชงานตามมาตรา 48
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับ Appendices 4 และ 8
19. ขอใหมีการเปลี่ยนแปลง PFD calculation method WRC-15 รับทราบ และเห็นวารายละเอียดของประเด็น
ใน Appendix 4 ใหเปนไปตาม Recommendation นี้ควรถูกอางอิงถึงผลการศึกษาของ ITU-R เพื่อใชใน
ITU-R SF.675 (ในกรณีที่ carrier bandwitdth มีคา การพิจารณาตอไป
นอยกวา averaging bandwidth)
20. เสนอขอเพิ่มจํานวน test points ภายใต item C.11.a WRC-15 เห็นชอบตอการเพิ่ม test point จาก 20
ของ Appendix 4
เปน 100 จุด พรอมทั้งรองขอใหหนวยงานหลีกเลี่ยง
การใช multiple overlapping beam ในยานความถี่
เดียวกัน และ/หรือการใช multiple similar service
area ในแตละ beam
21. ขอแก ไ ขข อ มู ล ใน C.8.a.2 และ C.8.b.2
ของ WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว
Appendix 4 ที่เกี่ยวกับการยื่น power density
value ของขายงานที่ยื่นตามมาตรา 8 ของ Appendix
30B
22. พิจารณาแนวทางปฎิบัติของการ limiting grid-points WRC-15 เห็นชอบให BR ยกเลิกขอจํากัด 3 องศา
to 3o elevation ของ service area
23. ขอแกไขใน § 2.4 of Appendix 8 ในเรื่อง Use of WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว
information furnished under Appendix 4 พรอม
กระบวนการคํานวณ เพื่อใชในการยื่น comment
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับ Appendices 30 และ 30A
24. ขอแกไขใน § 2A.2 of Article 2A of Appendices WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว
30/30A ในเรื่องเงื่อนเวลาของการนําความถี่ขึ้นใชงาน
ตามมาตรา 2A
25. ขอคํายืนยันการใชคา power control ตาม § 3.11 of WRC-15 ระบุวา การใช power control ควรถูกขยาย
Annex 3 to Appendix 30A ของความถี่ในภูมิภาค 1 ใหใชความถี่ในภูมิภาค 1 และ 3 List และควรแกไข
และ 3 feeder-link List
RoP ที่เกี่ยวของดวย
26. ขอแกไ ขใน §4.1.11 ของ Appendices 30/30A เพื่ อ WRC-15 เห็นชอบตอแนวทางปฏิบัติในปจจุบัน
ความชัดเจนของการไดขอตกลงการรบกวน
27. ข อ แ ก ไ ข ใ น §4.1.11 ข อ ง Appendices 30/30A WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว
เพื่อใหรวม space operation function ที่ยื่นตาม
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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ประเด็นของการพิจารณา
มาตรา 2A ไวใน list of assignment ที่ไดรับ
ผลกระทบ
28. ขอแกไขใน item C.8.h ของ Appendix 4 เรื่องการยื่น
ข อมู ล maximum power density per Hz
averaged over necessary bandwidth ของขายงาน
ดาวเทียมตาม Appendix 30A ในยาน 14 GHz
29. ขอให ยื น ยั น ว า coordination arc ที่ ใช ใ นการ
ประสานงานภายใตมาตรา 9.7 ใน guardband ของ
ยาน 14.5-14.8 GHz คือ ±8 องศา
30. เสนอใหใชคา maximum power densities per
hertz averaged over the worst 1 MHz ในการ
คํานวณ คา ΔT/T ตามที่ระบุไวใน Section 2 of
Annex 4 to Appendix 30A
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับ Appendix 30B
31. สถานะของ assignment ที่ถูกเปลี่ยนจาก allotment
ของ Appendix 30B Plan เข า อยู ใ น List
(provisional) BR จะยังไมยกเลิก allotment (เดิม)
ออกจาก Plan จนกวาความถี่นั้นจะเปลี่ยนสถานะเปน
definitive
32. ขอแกไขใน § 6.17 of Appendix 30B เพื่อใหระบุวา
หน วยงานจะต องยื่ นเอกสาร Appendix 4 แยก(2
ฉบับ) เมื่อต องการรองขอให BR ทําการตรวจสอบ
พรอมกันภายใตมาตรา § 6.19, 6.21 and 6.22
(entry into the List) และ Article 8 (Notification)
33. ขอแกไขใน § 6.31 of Appendix 30B เพื่อการอางอิง
ถึงวันของการนําความถี่ขึ้นใชงานตามมาตรา 6 ของ
Appendix 39B
34. ขอปรับปรุงตารางในมาตรา 10 ของ Appendix 30B
เพื่อแกไข entry of new allotment in the Plan
Resolution 49(Rev.WRC-07)
35. ขอแกไขใน § 4.1.3bis and § 4.2.6bis of Article 4
of Appendices 30/30A and § 6.31bis of Article
6 of Appendix 30B เพื่อให BR แจงเตือนหนวยงานที่
ไมไดสงขอมูล Resolution 49 (ในกรณีของการยิง
ดาวเทียมที่ลมเหลว)
36. เสนอขอปรั บ แก ก ระบวนการในมาตรา 5 ของ
Appendices 30/30A ใหสอดคลองกับกระบวนการใน
กรณี ข องการยิ ง ดาวเที ย มล ม เหลวใน Appendices
30/30A/30B ในเรื่องการของแจงเตือนโดย BR
37. ตามมาตรา 13.6 BR จะรองขอหนวยงานใหชี้แจงการ
ใชงานความถี่จริง โดยทั่วไปหนวยงานจะแจงขอมูล
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

ขอพิจารณาของ WRC-15
WRC-15 เห็นชอบใหลบประโยคสุดทายของ item
C.8.h ของ Appendix 4
WRC-15 เห็นวาเพื่อใหเปนไปตามขอพิจารณาของ
9.1.2 coordination arc ที่ใชในยาน 14.5-14.8 GHz
คือ ±7 องศา
WRC-15 เห็นชอบตามที่เสนอ

WRC-15 เห็นชอบตามขอเสนอ

WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว

WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว
WRC-15 เห็นชอบตอการปรับปรุงดังกลาว
WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว

WRC-15 เห็นชอบตอการปรับปรุงดังกลาว

WRC-15 เห็นวาหนวยงานจําเปนจะตองชี้แจงขอมูล
อยางสมบูรณตามการรองขอภายใตมาตรา 13.6 ถา BR
หนาที่ ๗๔

ประเด็นของการพิจารณา
spectrogram อธิบาย carrier ของยานความถี่ที่รอง
ขอเปนหลักฐานแจงตอ BR แตในบางครั้งขอมูลนั้นก็
เปนเพียงแคตัวอยางบางสวนของยานความถี่ ซึ่ง BR
เขาใจวาหลักฐานบางสวนที่หนวยงานแจงเพื่อสนับสนุน
การใชงานความถี่นั้นควรไดรับการพิจารณาวาเปนการ
เพียงพอแลวที่จะไดรับการตัดสินวามีการใชงานอยาง
ตอเนื่องของความถี่ได
38. รายงานเรื่ อ ง eletrically power spacecraft
propulsion ที่รองขอใหมีการ recognization และ
คุมครองโดยนานาชาติ
39. ขอตระหนักในเรื่องขยะอวกาศ (Space debris)

ขอพิจารณาของ WRC-15
เห็นวาหลักฐานนั้นเปนแคบางสวน BR อาจแจงเหตุผล
พรอมรองขอขอมูลเพิ่มเติม และดวยที่ประชุม WRC-15
ไดมีการแกไขในมาตรา 13.6 ดังนั้น ในกรณีนี้จะชวยให
มีการตรวจสอบอยางโปรงใสมากขึ้น

WRC-15 รับทราบ

WRC-15 เห็นวาประเด็นนี้มีความสําคัญและจําเปนตอง
มีการพิจารณาอยางละเอียดตอไป
40. การใช Resolution 547 เรื่ อง Updating of WRC-15 เห็นชอบใหยกเลิก Resolution 547 และ
"Remarks" column in the Table of Article 11 of เห็นวา BR อาจทําการวิเคราะหและทําการแกไขใน
Appendix 30 and Article 9A of Appendix 30A Table 1A/1B ของ มาตรา 9 ของ Appendix 30A ,
Table 2.3.4 ของมาตรา 11 ของ Appendix 30 (โดย
ไม ต อ งอ า งอิ ง ข อ มติ นี้ ) และให ร ายงานผลการ
ดําเนินงานใน WRC-19 และครั้งตอๆ ไปทราบภายใต
Part 2 of Director's Report

๓๔. ระเบียบวาระที่ ๙.๓ เรื่อง การดําเนินการตามขอมติ ๘๐ (Due diligence in applying the
principles embodied in the Constitution)
๑) ความเปนมา
ที่ประชุม WRC-07 ไดเห็นชอบตอขอมติ ๘๐ (วาดวยเรื่องการพิจารณาและวิเคราะหผลการ
บังคับใชกฎเกณฑขอบังคับใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔ ของธรรมนูญสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ) โดยตามขอมตินี้ ไดเสนอแนะให Radio Regulations Board (RRB) ดําเนินการจัดทํากระบวน
วิธีดําเนินการ (Rule of Procedure – RoP), ทําการศึกษาหรือพิจารณา/ทบทวนรางขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงกฎเกณฑตามที่ระบุไวในขอ ๐.๓ ของบทนําของขอบังคับวิทยุ (RR) ในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ประสานงาน/การแจงจดทะเบียน/การบันทึกความถี่ไวในทะเบียนความถี่หลักตาม RR พรอมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานตอที่ประชุม WRC และจากที่ผานมา ประเด็นที่เปนไปตามขอมติ ๘๐ นี้จะเกี่ยวของกับการใช
งานความถี่วิทยุและตําแหนงวงโคจรดาวเทียมเปนหลัก
ทั้งนี้ ใน Resolves 1 ของขอมติ ๘๐ ไดเสนอแนะใหภาควิทยุคมนาคมทําการศึกษาในเรื่อง
ของกระบวนการเพื่อประเมินและวิเคราะหผลการบังคับใชกฎเกณฑขอบังคับวิทยุใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๔๔ ของธรรมนูญสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ไมมี
๓) ผลการประชุม WRC-15

รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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ที่ประชุม WRC-15 มีขอคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของขอตัดสินของ WRC-15 โดยเสนอแนะวา
BR จะตองตีพิมพภายหลังสิ้นสุดการประชุม WRC-15 และจัดทําหนังสือเวียนแจงขอตัดสิน รวมทั้ง เผยแพร
บน website ของ ITU
๓๕. ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง การเสนอแนะวาระการประชุมใหญระดับโลกครั้งตอไป
๑) ความเปนมา
ระเบียบวาระนี้ เปนระเบียบวาระที่มีอยูทุกครั้งของการประชุม WRC มีวัตถุประสงคเพื่อ
ขอใหที่ประชุม WRC-15 (ผานทางขอเสนอของประเทศสมาชิก รายงานของ BR Director รายงานของ
ประธานกลุมศึกษา) พิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุม WRC-18 และรวมถึงระเบียบวาระเบื้องตนของ
การประชุม WRC ครั้งตอๆไปดวย
รายงาน CPM เสนอรางระเบียบวาระใหม ดังนี้
2.1 to consider regulatory actions, including spectrum allocations, to support
GMDSS modernization and implementation of e-navigation in accordance with Resolution
359 (WRC-12); (Resolution 359 (WRC-12): Consideration of regulatory provisions for
modernization of the Global Maritime Distress and Safety System and studies related to enavigation)
2.2 to consider the appropriate regulatory procedures for notifying satellite
networks needed to facilitate the deployment and operation of nanosatellites and
picosatellites, in accordance with Resolution 757 (WRC-12); (Resolution 757 (WRC-12):
Regulatory aspects for nanosatellites and picosatellites)
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซึ่งสนับสนุนรางระเบียบวาระ WRC-19 จํานวน ๘ หัวขอ คือ
1.1 To consider identification of frequency bands for IMT [between 6 to
100 GHz] [27 GHz to 74 GHz] including possible additional allocations to the mobile service
on a primary basis in accordance with Resolution [ASP-B10- IMT_ABOVE_6GHz] (WRC-15);
1.2 to consider the appropriate regulatory measures to identify the land
mobile and fixed services operating in the frequency range 275-1 000 GHz in accordance
with Resolution [ASP-C10-MS&FS_ABOVE_275GHz] (WRC-15);
1.3 to consider spectrum requirements and possible regulatory actions for
ITS applications, taking into account the results of ITU R studies, in accordance with
Resolution [ASP-D10-ITS] (WRC-15);
1.4 to consider regulatory actions, including spectrum allocations, to
support GMDSS modernization and implementation of e-navigation in accordance with
Resolution 359 (WRC-15);
1.5 to consider regulatory provisions to facilitate the introduction of
GADSS in aeronautical services bands in accordance with Resolution [ASP-E10-GADSS] (WRC15);
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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1.6 to consider possible frequency requirement and regulatory procedures
for protecting the automatic identification system (AIS) and supporting novel devices using
AIS technology, in accordance with Resolution [ASP-F10-AIS] (WRC-15);
1.7 to consider possible regulatory actions (including allocation) to
support the next generation radiocommunication system between train and tracksides used
for train control, in accordance with Resolution [ASP-G10-TRAIN] (WRC-15);]
1.8 to consider identification of frequency ranges for Wireless Power
Transmission (WPT) including possible modification in the allocation table in accordance
with Resolution [ASP-H10-WPT] (WRC-15)
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหมีระเบียบวาระ WRC-19 จํานวน ๑๖ วาระ และ WRC-23
จํานวน ๕ วาระ ดังนี้
WRC-19
1.1
to consider an allocation of the frequency band 50-54 MHz to the amateur service
in Region 1, in accordance with Resolution COM6/6 (WRC-15);
1.2 to consider in-band power limits for earth stations operating in the mobile-satellite
service, meteorological-satellite service and Earth exploration-satellite service in the
frequency bands 401-403 MHz and 399.9-400.05 MHz, in accordance with
Resolution COM6/7 (WRC-15);
1.3 to consider possible upgrading of the secondary allocation to the meteorologicalsatellite service (space-to-Earth) to primary status and a possible primary allocation to the
Earth exploration-satellite service (space-to-Earth) in the frequency band 460-470 MHz, in
accordance with Resolution COM6/8 (WRC-15);
1.4 to consider the results of studies in accordance with Resolution COM6/9 (WRC-15),
and review, and revise if necessary, the limitations mentioned in Annex 7 to Appendix 30
(Rev.WRC-12), while ensuring the protection of, and without imposing additional constraints
on, assignments in the Plan and the List and the future development of the broadcastingsatellite service within the Plan, and existing and planned fixed-satellite service networks;
1.5 to consider the use of the frequency bands 17.7-19.7 GHz (space-to-Earth) and 27.529.5 GHz (Earth-to-space) by earth stations in motion communicating with geostationary
space stations in the fixed-satellite service and take appropriate action, in accordance with
Resolution COM6/17 (WRC-15);
1.6 to consider the development of a regulatory framework for non-GSO FSS satellite
systems that may operate in the frequency bands 37.5-39.5 GHz (space-to-Earth), 39.542.5 GHz (space-to-Earth), 47.2-50.2 GHz (Earth-to-space) and 50.4-51.4 GHz (Earth-to-space),
in accordance with Resolution COM6/18 (WRC-15);
1.7 to study the spectrum needs for telemetry, tracking and command in the space
operation service for non-GSO satellites with short duration missions, to assess the suitability
รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15
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of existing allocations to the space operation service and, if necessary, to consider new
allocations, in accordance with Resolution COM6/19 (WRC-15);
1.8 to consider possible regulatory actions to support Global Maritime Distress Safety
Systems (GMDSS) modernization and to support the introduction of additional satellite
systems into the GMDSS, in accordance with Resolution 359 (Rev.WRC-15);
1.9 to consider, based on the results of ITU-R studies:
1.9.1 regulatory actions within the frequency band 156-162.05 MHz for autonomous
maritime radio devices to protect the GMDSS and automatic identifications system (AIS), in
accordance with Resolution COM6/10 (WRC-15);
1.9.2 modifications of the Radio Regulations, including new spectrum allocations to the
maritime mobile-satellite service (Earth-to-space and space-to-Earth), preferably within the
frequency bands 156.0125-157.4375 MHz and 160.6125-162.0375 MHz of Appendix 18, to
enable a new VHF data exchange system (VDES) satellite component, while ensuring that
this component will not degrade the current terrestrial VDES components, applications
specific messages (ASM) and AIS operations and not impose any additional constraints on
existing services in these and adjacent frequency bands as stated in recognizing d) and e) of
Resolution 360 (Rev.WRC-15);
1.10 to consider spectrum needs and regulatory provisions for the introduction and use of
the Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS), in accordance with
Resolution COM6/11 (WRC-15);
1.11 to take necessary actions, as appropriate, to facilitate global or regional harmonized
frequency bands to support railway radiocommunication systems between train and
trackside within existing mobile service allocations, in accordance with Resolution COM6/12
(WRC-15);
1.12 to consider possible global or regional harmonized frequency bands, to the
maximum extent possible, for the implementation of evolving Intelligent Transport Systems
(ITS) under existing mobile-service allocations, in accordance with
Resolution COM6/13 (WRC-15);
1.13 to consider identification of frequency bands for the future development of
International Mobile Telecommunications (IMT), including possible additional allocations to
the mobile service on a primary basis, in accordance with Resolution COM6/20 (WRC-15);
1.14 to consider, on the basis of ITU-R studies in accordance with Resolution COM6/21
(WRC-15), appropriate regulatory actions for high-altitude platform stations (HAPS), within
existing fixed-service allocations;
1.15 to consider identification of frequency bands for use by administrations for the landmobile and fixed services applications operating in the frequency range 275-450 GHz, in
accordance with Resolution COM6/14 (WRC-15);
1.16 to consider issues related to wireless access systems, including radio local area
networks (WAS/RLAN), in the frequency bands between 5 150 MHz and 5 925 MHz, and take
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the appropriate regulatory actions, including additional spectrum allocations to the mobile
service, in accordance with Resolution COM6/22 (WRC-15);
WRC-23
2.1 to consider possible spectrum needs and regulatory actions to support Global
Maritime Distress and Safety System (GMDSS) modernization and the implementation of
e-navigation, in accordance with Resolution COM6/3 (WRC-15);
2.2 to conduct, and complete in time for WRC-23, studies for a possible new allocation
to the Earth exploration-satellite (active) service for spaceborne radar sounders within the
range of frequencies around 45 MHz, taking into account the protection of incumbent
services, in accordance with Resolution COM6/4 (WRC-15);
2.3 in accordance with Resolution COM6/5 (WRC-15), to review the results of studies
relating to the technical and operational characteristics, spectrum requirements and
appropriate radio service designations for space weather sensors, with a view to providing
appropriate recognition and protection in the Radio Regulations without placing additional
constraints on incumbent services;
2.4 study of spectrum needs and possible new allocations to the fixed-satellite service in
the frequency band 37.5-39.5 GHz (Earth-to-space), in accordance with
Resolution COM6/23 (WRC-15);
2.5 to review the spectrum use and spectrum needs of existing services in the frequency
band 470-960 MHz in Region 1 and consider possible regulatory actions in the frequency
band 470-694 MHz in Region 1 on the basis of the review in accordance with
Resolution COM4/6 (WRC-15);
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรติดตามการประชุมเตรียมการประชุม CPM-19-1 และการประชุม
กลุมศึกษาที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําทาที/ขอเสนอประเทศไทยตอการประชุมที่เกี่ยวของตอไป
(การประชุม SG APG-19 CPM-19 และ WRC-19)
๓๖. ระเบียบวาระใหม เรื่อง การติดตามเครื่องบินทั่วโลกสําหรับการบินพลเรือน (Global Flight
Tracking for Civil Aviation)
๑) ความเปนมา
การสูญหายของเครื่องบิน AF447 ของสายการบิน Air France และการหายสาบสูญของ
เครื่องบิน MH370 ของสายการบิน Malaysia Airlines สงผลใหเกิดขอกังวลเรื่องการติดตามเครื่องบิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณมหาสมุทร โดยการขาดการแจงเตือนที่ทันเวลาและการไมทราบตําแหนงของ
เครื่องบินที่ถูกตองเพียงพอนั้นเปนอุปสรรคตอการคนหาและชวยชีวิต (search and rescue - SAR) และการ
สอบสวนอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงมีการคาดการณวาระบบการติดตามเครื่องบินทั่วโลกจะทําใหทราบขอมูลตําแหนง
เครื่องบินตลอดเวลา ที่ประชุม Plenipotentiary Conference 2014 (PP-14) จึงมีขอมติ (Resolution)
๑๘๕ มอบหมายระเบียบวาระใหมสําหรับ WRC-15 เรื่อง การติดตามเครื่องบินทั่วโลกสําหรับการบินพลเรือน
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และใหผูอํานวยการของ Radiocommunication Bureau จัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวเพื่อพิจารณาในการ
ประชุม WRC-15
เทคโนโลยี Automatic Dependent Surveillance (ADS) เปนเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งมี
ความสามารถทําใหเครื่องบินรายงานตําแหนงตนเองไดโดยอัตโนมัติ โดยมี ๒ ลักษณะ ดังนี้
• Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) โดยปจจุบันมีการ
กําหนดคลื่นความถี่เพื่อรองรับการใชงานแบบภาคพื้นดิน (Terrestrial) ทําใหยังมีความ
ครอบคลุมจํากัดเฉพาะบริเวณที่มีสถานีภาคพื้นดินเทานั้น ดังนั้น จึงมีบางประเทศเสนอ
ใหมีการกําหนดคลื่นความถี่เพื่อรองรับการรับสัญญาณ ADS-B ผานดาวเทียมเพิ่มเติม
เพื่อใหสามารถครอบคลุมไดทั่วโลก
• Automatic Dependent Surveillance Contract (ADS-C) โดยปจจุบันมีการกําหนด
คลื่นความถี่เพื่อรองรับการใชงานผานดาวเทียม (Satellite)
ประเด็นนี้ ดังนี้

รายงานของผูอํานวยการของ Radiocommunication Bureau เสนอทางเลือกสําหรั บ
Option 1 ไมมีการแกไขขอบังคับวิทยุ

Option 2 กําหนดใหกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเสนทางบินพาณิชยผานดาวเทียม (โลกสู
อวกาศ) เปนกิจการหลักในยานความถี่ ๑๐๘๗.๗ – ๑๐๙๒.๓ MHz โดยจํากัดเฉพาะการรับสัญญาณของ
ADS-B โดยดาวเทียมในทิศทางจากโลกสูอวกาศ
Option 3 กําหนดใหกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเสนทางบินพาณิชยผานดาวเทียม (โลกสู
อวกาศ) เปนกิจการหลักในยานความถี่ ๑๐๘๗.๗ – ๑๐๙๒.๓ MHz โดยจํากัดเฉพาะการรับสัญญาณของ
ADS-B โดยดาวเทียมในทิศทางจากโลกสูอวกาศ และมีเงื่อนไขวาไมไดสิทธิคุมครองการรบกวนจากระบบใน
กิจการวิทยุนําทางทางการบิน และกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเสนทางบินพาณิชย ในชวงความถี่ ๙๖๐ –
๑๑๖๔ MHz
Option 4 กําหนดใหกิจการเคลื่อนที่ผานดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) เปนกิจการรองในยาน
ความถี่ ๑๐๘๗.๗ – ๑๐๙๒.๓ MHz โดยจํากัดเฉพาะการรับสัญญาณของ ADS-B โดยดาวเทียมในทิศทางจาก
โลกสูอวกาศ
๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15
ประเทศไทยสนับสนุน Option 3 ในรายงานของผูอํานวยการของ Radiocommunication
Bureau เพื่อกําหนดใหกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเสนทางบินพาณิชยผานดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) เปน
กิจการหลักในยานความถี่ ๑๐๘๗.๗-๑๐๙๒.๓ MHz โดยจํากัดเฉพาะการรับสัญญาณ ADS-B โดยดาวเทียม
และไมคุมครองการรบกวนจากกิจการวิทยุนําทางทางการบิน และกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเสนทางบิน
พาณิชย โดยจัดทําขอเสนอรวมกับประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด และสิงคโปร
๓) ผลการประชุม WRC-15
ที่ประชุม WRC-15 เห็นชอบใหกําหนดใหกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเสนทางบินพาณิชย
ผานดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) เปนกิจการหลักในยานความถี่ ๑๐๘๗.๗-๑๐๙๒.๓ MHz โดยจํากัดเฉพาะการรับ
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สัญญาณ ADS-B โดยดาวเทียม และไมคุมครองการรบกวนจากกิจการวิทยุนําทางทางการบิน และกําหนดขอ
มติ (Resolution) เพิ่มเติม เพื่อใหกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเสนทางบินพาณิชยไมสรางขอจํากัดตอ
ประเทศที่ใชงานกิจการวิทยุนําทางทางการบิน และใหศึกษาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ ADS-B โดยดาวเทียมให
เสร็จโดยเร็ว
๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป
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