สรุปผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕
(World Radiocommunication Conference 2015 : WRC-15)
๒-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
-----------------------------การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม (WRC) จัดขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) ทุก ๓-๔ ปี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) ซึ่งเป็น
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่กากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ และวงโคจรดาวเทียม (ทั้งที่เป็นดาวเทียมประจาที่
และดาวเทียมไม่ประจาที่) โดยการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับวิทยุในแต่ละครั้ง จะต้องเป็นไปตามระเบียบวาระที่
กาหนดไว้ล่วงหน้าจากการประชุม WRC ครั้งก่อน
การประชุม WRC-15 ประกอบด้วยผู้แทนประเทศต่างๆ ทั่วโลก จานวนทั้งสิ้น ๓,๒๗๐ คน
จากประเทศสมาชิก ๑๕๔ ประเทศ และจากหน่ว ยงานระหว่างประเทศและหน่วยงานระดับภูมิภ าค ๔๗
หน่วยงาน โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักทั้งสิ้น ๓๖ ระเบียบวาระ แบ่งได้เป็นประเด็นต่างๆ ๘๑ ประเด็น
โดยประเทศไทยได้มีข้อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ทั้งสิ้น ๒๙ ข้อเสนอ (รวม ๕๕ ประเด็น) แบ่งเป็น
๑.
ข้อเสนอที่จัดทาร่วมกับประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ภายใต้ความร่วมมือขององค์การ
โทรคมนาคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APT) จานวน ๒๐ ข้อเสนอ
๒.
ข้อเสนอที่จัดทาร่ ว มกับประเทศต่าง ๆ ที่มีท่าทีส อดคล้ องกัน จานวน ๔ ข้อเสนอ
เพิ่มเติมจากข้อเสนอร่วมของ APT ประกอบด้วย
๒.๑ ข้อเสนอร่วมกับญี่ปุ่นและประเทศอื่นอีก ๑๐ ประเทศ ในระเบียบวาระ ๑.๑ เพื่อ
เสนอให้กาหนดคลื่นความถี่ย่าน ๑.๕ GHz (ช่วง ๑๔๕๒-๑๔๙๒ MHz) สาหรับกิจการ IMT ในอนาคต
๒.๒ ข้อเสนอร่วมกับออสเตรเลียและประเทศอื่นอีก ๑๔ ประเทศ ในระเบียบวาระ
๑.๑ เพื่อเพิ่มชื่อประเทศไว้ในเชิงอรรถท้ายตารางกาหนดคลื่นความถี่ระหว่า งประเทศ เพื่อแสดงเจตนารมณ์
ร่วมกันที่จะใช้ย่าน ๗๐๐ MHz (๖๙๔/๖๙๘-๗๙๐ MHz) สาหรับกิจการ IMT ในอนาคต
๒.๓ ข้อเสนอร่วมกับญี่ปุ่น ในระเบียบวาระ ๑.๑๘ เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ ๗๗.๕๗๘ GHz สาหรับเรดาร์รถยนต์
๒.๔ ข้อเสนอร่วมกับออสเตรเลียและประเทศอื่นอีก ๓ ประเทศ เกี่ยวกับการใช้คลื่น
ความถี่สาหรับการติดตามเครื่องบินทั่วโลกสาหรับการบินพลเรือน (Global Flight Tracking for civil
aviation)
๓.

ข้อเสนอที่เสนอในนามประเทศไทยโดยตรง จานวน ๕ ข้อเสนอ ประกอบด้วย
๓.๑ ข้อเสนอในระเบียบวาระ ๑.๔ เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
ย่าน ๕ MHz ในลักษณะกิจการรอง
๓.๒ ข้อเสนอในระเบียบวาระ ๑.๖.๒ เกี่ยวกับการกาหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสาหรับ
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมในย่าน ๑๓/๑๔ GHz
๓.๓ ข้อเสนอในระเบียบวาระ ๑.๘ เกี่ยวกับการลดขนาดของจานสายอากาศที่ใช้บน
เรือในย่านความถี่ C-band/Ku-band
๓.๔ ข้อเสนอในระเบียบวาระ ๘ เพื่อปรับเปลี่ยนและยกเลิกเชิงอรรถท้ายตารางกา
หนดคลื่นความถี่ระหว่างประเทศที่มีชื่อประเทศไทย
-๑-


๓.๕ ข้อเสนอในระเบียบวาระ ๙.๑.๒ เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการลด
ระยะการประสานงานในกิจการดาวเทียม และปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการคานวณการรบกวน
ผลการประชุม WRC-15 สอดคล้องกับท่าทีของไทยจานวน ๓๓ ประเด็น และได้ข้อยุติที่เป็น
ฉันทามติร่วมกัน (Compromise) จานวน ๒๒ ประเด็น โดยมีประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
การกาหนดคลื่นความถี่สาหรับ IMT (หรือ 4G/5G) ในอนาคต
ที่ประชุมได้พิจารณากาหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสาหรับ IMT ในอนาคต ซึ่งมีข้อเสนอโดยรวมทั้งหมด
๑๙ ย่านความถี่ ซึ่งมีย่านที่น่าสนใจดังนี้
ย่านต่ากว่า ๗๐๐ MHz (๔๗๐-๖๙๔/๖๙๘ MHz)
ประเทศไทยไม่สนับสนุนย่านนี้ เนื่องจากใช้งานสาหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล แต่มีข้อเสนอโดยกลุ่มประเทศใน
ทวีปอเมริกา กลุ่มอาหรับ และเอเชียแปซิฟิกบางประเทศ ที่จะนาคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวมาใช้สาหรับ IMT
ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยที่ประชุมเห็นชอบให้กาหนดเป็น IMT รายประเทศหรือกลุ่มประเทศ โดย
กาหนดไว้ในเชิงอรรถท้ายตารางกาหนดคลื่ นความถี่ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ส่ วนใหญ่เป็นประเทศในทวีป
อเมริกาเท่านั้น โดยไม่มปี ระเทศในเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมในเชิงอรรถดังกล่าว
ย่าน ๗๐๐ MHz (๖๙๔/๖๙๘-๗๙๐ MHz)
ประเทศไทยเสนอให้เพิ่มชื่อประเทศไทยร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียแปซิฟิก จานวน ๑๖ ประเทศ
(รวมอาเซียน ๑๐ ประเทศ) ในเชิงอรรถ 5.313A ท้ายตารางกาหนดคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะใช้ย่าน ๗๐๐ MHz (๖๙๔/๖๙๘-๗๙๐ MHz) สาหรับ IMT ในอนาคต ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว และแก้ไขเชิงอรรถ 5.313A ให้สอดคล้องกับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว
ย่าน L-band (๑๔๒๗-๑๔๕๒/๑๔๕๒-๑๔๙๒/๑๔๙๒-๑๕๑๘ MHz)
ประเทศไทยสนับสนุนให้กาหนดย่านความถี่ดังกล่าว สาหรับ IMT โดยเสนอให้ใช้เหมือนกันทั่วโลก แต่ยังมีกลุ่ม
RCC (กลุ่มประเทศที่เกิดจากอดีตสหภาพโซเวียต) อาหรับ และจีน ลังเลที่จะให้การสนับสนุน เนื่องจาก
ต้องการคุ้มครองการใช้งานเดิมในกิจ การกระจายเสี ยงผ่านดาวเทียม และย่านความถี่ข้างเคียงในกิจการ
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้กาหนดย่านดังกล่าวตลอดทั้ งย่านเป็น IMT ใน
ลักษณะที่ใช้ได้เหมือนกันทั่วโลก (global identification) โดยให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของการใช้งาน
ร่วมกันกับกิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียมและกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมด้วย และประเทศไทยมีผู้ใช้งาน
ในย่านดังกล่าว คือ
- บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) จานวน ๓๕.๑๕ MHz ใช้สาหรับบริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกล
ชนบท ในเส้นทางที่ได้รับอนุญาต โดยมีระยะเวลาตามใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งสิ้นสุดปี ๒๕๖๘
และใช้สาหรับเชื่อมโยงสัญญาณ ในเส้นทางที่ได้รับอนุญาต ซึ่งไม่ได้ระบุระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่
- บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด จานวน ๒๘ MHz ใช้สาหรับเชื่อมโยงสัญญาณเพื่อ
กิจการสารวจและผลิตปิโตรเลียม ในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตบริเวณแท่นผลิตในทะเล โดยมีระยะเวลา
ในการอนุญาตแบบปีต่อปี

-๒-


- บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน ๒๘ MHz ใช้สาหรับเชื่อมโยงสัญญาณเพื่อ
กิจการสารวจและผลิตปิโตรเลียม ในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตบริเวณแท่นผลิตในทะเล โดยมีระยะเวลา
ในการอนุญาตแบบปีต่อปี
- กรมอุตุนิยมวิทยา จานวน ๗ MHz ใช้สาหรับเชื่อมโยงสัญญาณ ในเส้นทางที่ได้รับอนุญาต ซึ่งไม่ได้
ระบุระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ย่าน C-band (๓๔๐๐-๔๒๐๐ MHz)
ประเทศไทยไม่สนับสนุนย่านนี้ตลอดทั้งย่าน เนื่องจากใช้งานสาหรับกิจการดาวเทียม ซึ่งที่ประชุมพิจารณาโดย
แบ่งความถี่ออกเป็น ๔ ช่วง ดังนี้
- ย่าน ๓๔๐๐-๓๖๐๐ MHz ที่ประชุมเห็นชอบให้กาหนดเป็น IMT ในลักษณะที่ใช้ได้เหมือนกันในระดับ
ภูมิภาค (regional identification) สาหรับภูมิภาคที่ ๑ (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) และ
ภูมิภาคที่ ๒ (อเมริกาเหนือและใต้) ทั้งนี้ สาหรับภูมิภาคที่ ๓ (เอเชียและแปซิฟิก) กาหนดเป็น IMT
รายประเทศ เท่านั้น โดยมี ๑๑ ประเทศที่จะใช้งานย่านความถี่ดังกล่าวตลอดทั้งย่านหรือบางส่วน
สาหรับ IMT ประกอบด้วยออสเตรเลีย บังคลาเทศ จีน เกาหลี อินเดีย อิหร่าน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์
ปากีสถาน สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ โดยประเทศไทยไม่เข้าร่วมในเชิงอรรถดังกล่าว
- ย่าน ๓๖๐๐-๓๗๐๐ MHz ที่ประชุมเห็นชอบให้กาหนดเป็น IMT รายประเทศเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย
สหรัฐอเมริกา แคนาดา คอสตาริกา และโคลอมเบีย
- ย่าน ๓๗๐๐-๓๘๐๐ MHz ยุติการพิจารณา โดยไม่กาหนดเป็น IMT เพื่อคุ้มครองการใช้งานสาหรับ
กิจการดาวเทียม
- ย่าน ๓๘๐๐-๔๒๐๐ MHz ยุติการพิจารณา โดยไม่กาหนดเป็น IMT เพื่อคุ้มครองการใช้งานสาหรับ
กิจการดาวเทียม
ย่าน ๓๓๐๐-๓๔๐๐ MHz/๔๘๐๐-๔๙๙๐ MHz
ประเทศไทยมี ท่า ทีทั้ งสนั บ สนุ น และไม่ ส นั บสนุน ให้ มีก ารพิจ ารณาส าหรั บย่ านความถี่นี้ โดยที่ป ระชุม ได้
พิจารณาโดยแบ่งความถี่ออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้
- ย่าน ๓๓๐๐-๓๔๐๐ MHz ที่ประชุมเห็นชอบให้กาหนดเป็น IMT รายประเทศเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประเทศในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ โดยมีประเทศ ๖ ประเทศ ในแถบเอเชียแปซิฟิกที่จะใช้งาน
ย่านความถี่ดังกล่าวสาหรับ IMT ประกอบด้วยกัมพูชา อินเดีย ลาว ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม โดยประเทศไทยไม่เข้าร่วมในเชิงอรรถดังกล่าว เนื่องจาก ไทยมีท่าทีไม่สนับสนุนย่านนี้ เพื่อ
คุ้มครองกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมในย่านข้างเคียง
- ย่าน ๔๘๐๐-๔๙๙๐ MHz ที่ประชุมเห็นชอบให้กาหนดเป็น IMT รายประเทศเท่านั้น โดยมีเพียง ๔
ประเทศ ที่จะใช้งานย่านความถี่ดังกล่าวสาหรับ IMT ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว เวียดนาม และอุรุกวัย
โดยประเทศไทยไม่เข้าร่วมในเชิงอรรถดังกล่าว เนื่องจาก มีข้อกังวลจากกิจการทางการบินและ
ประเทศผู้เข้าร่วมในเชิงอรรถดังกล่าวมีจานวนน้อยมาก ทาให้คาดว่า จะไม่มีการใช้งาน IMT ในย่านนี้
จริง
อนึ่ง เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เข้า ร่วมในเชิงอรรถดังกล่าว และมีประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว กัมพูชา) เข้าร่วม
ซึ่งหากมีการใช้งานคลื่นความถี่ที่ไม่เหมือนกันแล้ว อาจก่อให้เกิดการรบกวนได้ ดังนั้น คณะผู้แทนไทยจึงได้
จัดทาข้อสงวน (Reservation) แนบท้ายข้อตกลง เพื่อสงวนสิทธิของประเทศไทยที่จะดาเนินการใด ๆ เพื่อ
-๓-


ปกป้องการใช้คลื่นความถี่ของประเทศ หากมีการรบกวนที่เกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่สาหรับ IMT ของ
ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้น
การใช้คลื่นความถี่สาหรับการติดตามเครื่องบินทั่วโลกสาหรับการบินพลเรือน (Global Flight Tracking
for civil aviation)
ที่ป ระชุมเห็ นชอบให้ กาหนดคลื่น ความถี่ย่าน ๑๐๘๗.๗-๑๐๙๒.๓ MHz ส าหรับระบบ ADS-B
(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) เพื่อการติดตามเครื่องบินทั่วโลกสาหรับการบินพล
เรือน (Global Flight Tracking for civil aviation) ผ่านดาวเทียม ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองเป็นการเร่งด่วนต่อ
เหตุการณ์กรณีเครื่องบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์หายสาบสูญไปเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา การ
กาหนดคลื่ นความถี่นี้ จะทาให้สามารถติดตามเครื่องบินพลเรือนได้ทั่วโลก ช่วยอุดช่องโหว่ในการติดตาม
เครื่องบินในปัจจุบันที่มีข้อจากัดในการติดตามเครื่องบินในบริเวณกลางมหาสมุทรหรือขั้วโลก ซึ่งการกาหนด
ดังกล่าวสอดคล้องตามข้อเสนอของประเทศไทย
การใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ที่ประชุมเห็นชอบปรับเปลี่ยนการใช้งานกิจการวิทยุสมัครเล่น ๒ ย่าน โดยในย่าน ๕ MHz ที่ประชุม
ได้ตกลงที่จะอนุญาตให้กิจการวิทยุสมัครเล่นใช้คลื่นความถี่ช่วง ๕๓๕๑.๕-๕๓๖๖.๕ kHz ในลักษณะกิจการ
รอง (ห้ ามรบกวน) โดยกาหนดกาลั งส่ งไม่เกิน ๑๕ วัตต์ และไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอของประเทศไทยที่จ ะ
ปรับเปลี่ยนเชิงอรรถท้ายตารางกาหนดคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ ให้กิจการวิทยุส มัครเล่นสามารถใช้ย่าน
ความถี่ ๕๐-๕๔ MHz ได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากกิจการที่มีอยู่เดิมได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
การใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการวิทยุคมนาคมอื่น
ที่ประชุมเห็นชอบที่จะพิจารณาคลื่นความถี่สาหรับภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งใน
กรณีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (Public Protection and Disaster Relief) โดยกาหนดให้ใช้คลื่นความถี่ช่วงใด
ก็ได้ ในย่าน ๖๙๔-๘๙๔ MHz ในลักษณะที่เหมือนกันทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยได้สารองย่าน
๘๑๔-๘๒๔/๘๕๙-๘๖๙ MHz ไว้รองรับภารกิจนี้ในอนาคตแล้ว
ที่ประชุมเห็นชอบให้กาหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมในช่วง ๗๗.๕-๗๘ GHz เพื่อรองรับเรดาร์ติดรถยนต์
ตรวจจับสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของประเทศไทย
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้พิจารณากาหนดและปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเล และกิจการทางการบินให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันอีกด้วย
การใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการดาวเทียม
ที่ประชุมเห็นชอบปรับเปลี่ยนข้อกาหนดสาหรับการใช้งานกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม จานวน ๓
ย่านที่สาคัญ ประกอบด้วย
- อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๙.๗-๒๐.๒ GHz และ ๒๙.๕-๓๐ GHz ในกิจการประจาที่ผ่าน
ดาวเทียม โดยสถานีภาคพื้นโลกที่เคลื่อนที่ (earth station in motion) ได้
- อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๔.๕-๑๔.๘ GHz ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมได้เป็นกรณีพิเศษ
(เฉพาะกรณีที่ประเทศนั้นมิได้ใช้สาหรับ feeder link ของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่าน
-๔-


ดาวเทียม) และกาหนดเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ในลักษณะดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องตามข้อเสนอ
ของไทย
- เห็นชอบการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ ย่าน ๕๙๒๕-๖๔๒๕ MHz (C-band Uplink) โดย
อนุญาตให้ใช้จานสายอากาศที่มีขนาดเล็กลงได้ (ต่าสุด ๑.๒ เมตร) สาหรับจานสายอากาศที่ติดตั้งบน
เรือ (earth station on board vessels) ซึ่งสอดคล้องตามข้อเสนอของไทย
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การประสานงานคลื่ น ความถี่ ใ นกิ จ การ
ดาวเทียม ในมาตรา ๙ (กระบวนการสาหรับเริ่มการประสานงานหรือการให้ได้มาซึ่งข้อตกลงกับประเทศอื่น )
และมาตรา ๑๑ (การแจ้ ง และการจดทะเบี ย นการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ) โดยมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะลดจ านวนการ
ประสานงานและระยะเวลาในการประสานงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ปรับลดระยะการประสานงานสาหรับกิจการดาวเทียมที่เป็น
non-planned band ในย่านความถี่ ๖/๔ GHz และ ๑๔/๑๐/๑๑/๑๒ GHz (ลดได้ ๑ องศาจากระยะเดิม คือ
ย่าน C จากเดิม ๘ เป็น ๗ องศา และย่าน Ku คือจาก ๗ เป็น ๖ องศา) และปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการคานวณ
การรบกวน (ระบุไว้ในข้อมติใหม่ ) เพื่อช่วยลดความยุ่งยากของการประสานงานและกาหนดเป็นมาตรการ
คุ้มครองการใช้งานของข่ายงานดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อเสนอ
ของไทย
ระเบียบวาระสาหรับการประชุม WRC-19
ที่ประชุมได้พิจารณากาหนดระเบียบวาระสาหรับการประชุม WRC ครั้งต่อไป ที่จะมีขึ้นในอีก ๔ ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๒) หรือ WRC-19 ซึ่งมีระเบียบวาระสาคัญ ๆ ที่ควรให้ความสนใจ ประกอบด้วย
- การกาหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสาหรับ IMT ในย่านความถี่ที่สูงกว่า ๖ GHz (IMT-2020, 5G)
- การก าหนดคลื่ น ความถี่ให้ ใช้เ หมือ นกันทั่ ว โลกเพื่อ การติดต่อ สื่ อสารส าหรับ การขนส่ ง ระบบราง
(railway radiocommunication systems between train and trackside) และระบบขนส่ง
อัจฉริยะ (intelligent transport system)
- การกาหนดคลื่นความถี่สาหรับ WiFi/RLAN ในย่าน ๕ GHz เพิ่มเติม
- ระบบสื่อสารสมัยใหม่สาหรับกิจการทางทะเล และกิจการทางการบิน
- การกาหนดกฎระเบียบที่จาเป็นสาหรับการใช้งานสถานีฐานลอยระยะสูง (High Altitude Platform
Station – HAPS) เพื่อให้บริการบรอดแบนด์ผ่านอากาศยานน้าหนักเบาหรือบอลลูน

สิ่งที่จะต้องดาเนินการต่อไป
เนื่องจากผลของการประชุม WRC-15 จะเป็นการแก้ไขข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) ซึ่งมี
สถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น เมื่อคณะผู้แทนไทย โดยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ซึ่งเป็นผู้มีอานาจลงนามตามที่ได้ระบุไว้ในตราสารแต่งตั้ง (credential) ได้ลงนามในกรรมสาร
สุดท้าย (Final Acts) ของการประชุมแล้ว จะส่งผลให้ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง
ดังกล่าว ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
กสทช. ซึ่งเป็นผู้กาหนดการใช้คลื่นความถี่ของประเทศ ผ่านทางการจัดทาแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่และตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ จะได้ดาเนินการจัดให้มี การปรับปรุงแก้ไขตารางกาหนดคลื่น
-๕-


ความถี่แห่งชาติและเชิงอรรถของประเทศไทยให้สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ ภายในปี ๒๕๕๙ และประกาศให้มีผล
ใช้ บั ง คั บ ภายในประเทศตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ รวมถึ ง เตรี ยมการปรั บ ปรุ ง การใช้ คลื่ น ความถี่ ใ ห้
เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าวต่อไป
นอกจากนั้น เนื่องจากที่ประชุม WRC-15 ได้กาหนดระเบียบวาระสาหรับการประชุม WRC-19 ไว้
แล้ว ดังนั้น สานักงาน กสทช. จะได้เตรียมการสาหรับการประชุม WRC-19 ที่จะมีขึ้นในอีกสี่ปีข้างหน้า โดยจะ
ได้แต่งตั้งคณะทางานเตรีย มการสาหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อรับผิ ดชอบการเตรียมการจัดทาท่าทีและ
ข้อเสนอของประเทศไทยสาหรับการประชุม WRC-19 การประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่
จะมีขึ้นจานวน ๕ ครั้ง และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป


-๖-


