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Event  กสทช. มีแนวคิดเรียกคืนคล่ืนในยานความถ่ี 850 MHz ท่ีปจจุบันใหบริการโดย DTAC และ True 

Move H หลังจากหมดสัญญาสัมปทาน เพ่ือนําไปจัดสรรใหมสําหรับใชทําระบบส่ือสารในการควบคุม
รถไฟความเร็วสูงแบบไรสาย (GSM - R) และคล่ืนบางสวนจะถูกจัดสรรใหกับระบบวิทยุส่ือสาร 
(walkie – talkie) เพ่ือใชงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ ในขณะเดียวกัน กสทช. จะพิจารณาจัดสรรคล่ืนในยาน
ความถ่ี 900 MHz เพ่ิมเติม จากเดิมท่ีอนุญาตใหใชงานเพียง 17.5 MHz โดยจะเพ่ิมเปน 20 หรือ 31 
MHz เพ่ือทดแทนการขาดหายไปของคล่ืน 850 MHz 

Analysis  ในระยะสั้น: แนวคิดดังกลาวจะไมกระทบผูประกอบการเนื่องจากไดรับความคุมครองทางกฎหมาย
จากสัญญาสัมปทานเดิมท่ียังมีอยู โดย DTAC จะสามารถใชคล่ืนดังกลาวไดถึงป 2018 สวน TRUE 
จะสามารถใชไดถึงป 2025  

  ในระยะยาว: ถา กสทช. เรียกคืนคล่ืนเพ่ือไปใชในกิจการ GSM-R หลังจากหมดสัญญาสัมปทาน
จริง ตลาดโทรคมนาคมไทยจะขาดแคลนคล่ืนในชวงความถ่ีตํ่า ท่ีเหมาะสําหรับการวางโครงขายใน
พ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแนนของการใชงานนอย เชน พ้ืนท่ีตางจังหวัด  สงผลใหผูประกอบการจําเปนตอง
ลงทุนโครงขายบนคล่ืนความถ่ีอ่ืนทดแทน ทําใหมีตนทุนในการประกอบการสูงขึ้น แตในดานความ
พอเพียงของจํานวนคล่ืนท่ีใหบริการจะไมไดรับผลกระทบ เนื่องจากยังมีคล่ืนในชวงอื่นท่ียังสามารถ
นํามาใหบริการตอได คือ คล่ืนในยานความถ่ี 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz และ 
2600 MHz (รูปท่ี 1) 

 Implication  แนวคิดดังกลาวจะทําใหการประมูลคล่ืน 900 MHz และ 1800 MHz ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต มีการ
แขงขันท่ีรุนแรง (ราคาประมูลสูงขึ้น) โดยเฉพาะคลื่น 900 MHz ท่ีจะกลายเปนคล่ืนความถ่ีตํ่า
เพียงชวงเดียวท่ียังเหลือใหบริการอยู 

  เกิดความไดเปรียบ - เสียเปรียบทางดานการลงทุนของผูประกอบการในแตละราย โดยเฉพาะ TRUE ท่ีใช
เงินลงทุนบนโครงขายคล่ืน 850 MHz ไปเปนจํานวนมาก แตอุปกรณท่ีใชงานบนคล่ืน 850 MHz 
บางอยาง เชน อุปกรณภาครับ-สงสัญญาณ จะไมสามารถนํามาใชงานตอได จึงกลายเปนการ
ลงทุนท่ีสูญเปลา หาก TRUE ตองเปล่ียนไปใหบริการท่ีคล่ืนในยานความถ่ีอ่ืน อาจจําเปนตองมี
การลงทุนสรางเสาสงเพ่ิมเติม กระทบตอสถานะการเงินในอนาคต 

  ผูประกอบการแตละรายอาจตองรวมกันจัดต้ัง Tower Co. หรือ Infrastructure fund อยางจริงจัง 
เพ่ือทดแทนการสรางโครงขายใหมท่ีมีคาใชจายสูง 

ผลกระทบของแผนการเรียกคืนคล่ืน 850MHz เพ่ือใช้ควบคุมรถไฟฟ้าความเร็วสูง
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  EIC มองวายังมีทางเลือกอ่ืนในการวางระบบส่ือสารเพ่ือควบคุมรถไฟฟาความเร็วสูง หรือ อาจ
เลือกใชงานท่ีคล่ืนความถ่ีอ่ืนท่ีมีมูลคาตํ่ากวาในการใชทํา GSM - R ท้ังนี้ตองรอความชัดเจนของ
หนวยงานกํากับอีกครั้ง 

 
 
 
รูปท่ี1: ตารางแสดงคลื่นความถ่ีในยานตางๆ ท่ีมีใหบริการในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต 
 

 
 
 
โดย :    จาตุรนต อําไพ (jaturon.umpai@scb.co.th) 

SCB Economic Intelligence Center (EIC) 
EIC Online: www.scbeic.com  

 
  
 
 
 


