
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ 
แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  

ระบบเอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล 
ระหวางวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

และจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ 
แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอ.เอ็ม.  

 

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอ.เอ็ม.  

ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๑. ความแรงของสัญญาณ ในบางพ้ืนท่ีอาจจะไมสามารถรับฟงได และ
ควรปรับปรุงระบบการสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใหมีคุณภาพมาก
ข้ึน 

๒. ราคาของเครื่องรับวิทยุในระบบเอ.เอ็ม. 
 

นายรุทธ วัชโรทยาน 
(กรรณญากรเรดิโอ        

จ.นครปฐม) 

๑. แผนความถ่ีวิทยุฯ ฉบับนี้มีการกําหนดระดับความแรงสัญญาณ และ
อัตราสวนการปองกันตามขอตกลง Final Act of the Regional 
Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions 1 
and 3) Geneva, 1975 

๒. แผนความถ่ีวิทยุฯ ฉบับนี้ ไมสงผลกระทบตอราคาเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม  

 

๑. ภายหลังจากท่ีมีการจัดการใชงานคลื่นความถ่ีเปนไปตามแผนความถ่ี
วิทยุกระจายเสียงในระบบเอ.เอ็ม.แลว จะไมเกิดปญหาการรบกวน
กัน 

๒. มาตรการหรือบทลงโทษ รองรับในกรณีท่ีมีการใชงานคลื่นความท่ีแลว
เกิดการรบกวน 

 
 
 
 
 
 

จาเอกอภิชาต ิทับทองคํา 
(กรมเจาทา) 

๑. แผนความถ่ีวิทยุฯ ฉบับมีเง่ือนไขการปองกันปญหาการรบกวนตาม
ขอตกลง Final Act of the Regional Administrative LF/MF 
Broadcasting Conference (Regions 1 and 3) Geneva, 1975 

๒. มาตรการและบทลงโทษในกรณีเกิดการรบกวนเปนไปตามประกาศ 
สํานักงาน กสทช. ท่ีเก่ียวของ 
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอ.เอ็ม.  

ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๑. แสดงความคิดเห็น ควรมีการจัดสรรความถ่ีใหภาคประชาชน ไดรับ
ผลประโยชน 

นายชาญชัย อินทกูล 
(สถานีวิทยุพัฒนาบัวใหญ 

จ.นครราชสีมา) 

๑. สํานักงาน กสทช. อยูระหวางดําเนินการจัดทํา “แผนพัฒนากิจการ
กระจายเสียง”ซ่ึงเปนกรอบนโยบายสาํหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 

๑. ควรมีการเปลี่ยนเปนระบบ AM Stereo 
๒. เครื่องรับวิทยุจะตองรองรับไดทุกระบบและราคาถูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรเดช สมตรี 
(วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี
สงคราม จ.นครพนม) 

๑. ระบบเอ. เอ็ม. สเตอริโอไมมีการใชงานอยูจริง เนื่องจากไมประสบ
ผลสําเร็จในการใหบริการ 

๒. สํานักงาน กสทช. จะนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการ
พิจารณาในการจัดทําแผน 
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอ.เอ็ม.  

ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๑. การจัดสรรสถานีวิทยุ ควรมีการจัดสรรตามคลื่นความถ่ีท่ีใชงานให
สอดคลองกับกําลังสง เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีเขตบริการท่ีใกลเคียงกัน และ
สามารถแกไขปญหาการรบกวนกันได โดยการแบงดังนี ้
๑.๑ สถานีวิทยุท่ีมีความถ่ีสูงกวา 891 kHz ใหมีกําลังสง 10 kW 
๑.๒ สถานีวิทยุท่ีมีความถ่ีต่ํากวา 891 kHz ใหมีกําลังสง 5 kW 
๑.๓ สําหรับสถานีวิทยุภาคพ้ืนดินสําหรับบริการชุมชน ควรมีการ

จํากัดขอบเขตพ้ืนท่ีใหบริการ โดยการใช Low Power 
Channel ท่ี 1,485 kHz 1,584 kHz และ 1,600 kHz และใช
กําลังสงไมเกิน 1 kW 

๒. จาก GE75 ประเทศไทยจํานวน ๑๙๓ สถานี มาจากการรวม 
frequency re-use แลวหรือไม 

นายไพรชั วิริยธนานนท 
(บริษัท ฮอทพอยท เอ็น

เตอรไพรส จากัด) 

๑. การกําหนดพ้ืนท่ีบริการของสถานีวิทยุระบบเอ.เอ็ม. นั้นข้ึนกับกําลัง
สง ความยาวคลื่น รวมถึงความนําไฟฟาของแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงแผน
ความถ่ีวิทยุฯ นี้ ไดพิจารณาผลดังกลาวแลว นอกจากนี้ แผนความถ่ี
วิทยุระบบเอ. เอ็ม. ตองเปนไปตามขอตกลง Final Act of the 
Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference 
(Regions 1 and 3) Geneva, 1975 

๒.  สถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอ. เอ็ม. จํานวน ๑๙๓ สถานี เปน
จํานวนรวมของสถานีวิทยุระบบเอ. เอ็ม. ท้ังหมดของประเทศแลว 

๑. มีการเริ่มยุติการใชระบบ AM เนื่องจากระบบ AM ใชไดแคเฉพาะใน
ระบบ Mono เทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุเมธ มีโภคกิจ 

(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ 
แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๓. การเปลี่ยนระบบจากแอนะล็อกเปนระบบดิจิตอล สําหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต (เครื่องรับวิทยุ) ขอระยะเวลาในการ
ปรับเปลี่ยนนับจากมีประกาศเปนเวลา ๔ ป  (โดยท่ัวไป 
Product Life Cycle ของรถยนตแตละรุนนั้นมีเวลาประมาณ 
๔ ป) 

๔. เครื่องรับวิทยุในรถยนตรุนเกาท่ีใชระบบแอนะล็อกจะใชไดนาน
แคไหนหรือตองติดตั้งอุปกรณเสริมเพ่ือเปลี่ยนเปนระบบ
ดิจิตอลหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีระ ประสงคจันทร 
(สมาคมอุตสาหกรรม
ยานยนตไทย และ              
บ.โตโยตามอเตอร

ประเทศไทย จํากัด ) 

๑. สํานักงาน กสทช. จะพิจารณาใหมีการทดลองการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงระบบดจิิตอลในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวตามแผนความถ่ีวิทยุ
และมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
กอน   

๒. วิทยุ ใช งานภายในรถยนต ท่ี มีอยู เดิมสามารถใชรับสงสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม และระบบ เอฟ.เอ็ม ไดตอไป ท้ังนี้ 
สํานักงาน กสทช. ยังไมไดกําหนดชวงเวลาในการยุติการออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม และระบบ เอฟ.เอ็ม  ในสวนของ
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลนั้น  รถยนตท่ีไมมีเครื่องรับวิทยุระบบ
ดิจิตอลสามารถติดตั้งอุปกรณเสริมและสายอากาศเพ่ือรับสัญญาณวิทยุ
ดิจิตอลได 

 

หนา 5 จาก 32 
 



แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๑. สํานักงาน กสทช. มีหลักเกณฑในการกําหนดผูประกอบการ
อยางไร 

๒. เพราะเหตุใดสํานักงาน กสทช. จึงไมพิจารณาเปลี่ยนระบบ
วิทยุกระจายเสียง เอ.เอ็ม และ เอฟ.เอ็ม. เปนระบบดิจิตอล
กอน 

นายชัยวิทูร อภิชาติไตร
สรณ (บริษัท ฮอทพอยท 
เอ็นเตอรไพรส จากัด) 

๑.-๒. กสทช. อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง
ซ่ึงเปนกรอบนโยบายสาํหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลอง (DAB+ Trial Plan) 
๑. ในสภาพความเปนอยูปจจุบัน กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอลยังไมมีความเหมาะสมเนื่องจากตองมีการลงทุนในระบบ
เครื่องสงสูงมาก และเครื่องรับตองเปลี่ยนใหมหมดท้ังระบบซ่ึง
เครื่องรับในระบบดิจิตอลมีราคาสูงกวาเครื่องรับวิทยุในระบบ  
แอนะล็อก 

ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถ่ิน (DAB+ National and 
Local Plan) 
๒. ในสภาพความเปนอยูปจจุบัน กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิตอลยังไมมีความเหมาะสมเนื่องจากตองมีการลงทุนในระบบ
เครื่องสงสูงมาก และเครื่องรับตองเปลี่ยนใหมหมดท้ังระบบซ่ึง
เครื่องรับในระบบดิจิตอลมีราคาสูงกวาเครื่องรับวิทยุในระบบ   
แอนะล็อก 

 
 

นายฤทธ วัชโรทยาน 
(กรรณญากรเรดิโอ        

จ.นครปฐม) 

๑.-๒. สํานักงาน กสทช. ยังไมไดยุติการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอ.เอ็ม และระบบ เอฟ.เอ็ม ดังนั้น เครื่องรับวิทยุท่ีมีอยูเดิมยัง
สามารถใชงานไดตอไป สวนระบบดิจิตอลนั้น เปนระบบใหมท่ีจะ
ใหบริการเพ่ิมเติมจากระบบ แอนะล็อกเดิมท่ีมีอยู 
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลอง (DAB+ Trial Plan) 
๑. เสนอใหมีการศึกษาระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองสําหรับวิทยุ

ชุมชน ท่ีสํานักงาน กสทช. สนับสนุนเชนเดียวกับในประเทศ
ออสเตรเลีย 

ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถ่ิน (DAB+ National and 
Local Plan) 
๒. เสนอใหสํานักงาน กสทช. ตัดสินใจเชิงนโยบายเก่ียวกับ วิทยุ

ชุมชน/วิทยุบริการชุมชน (ตามนโยบาย กสทช. ตองเปลี่ยนผาน
สูระบบดิจิตอลดวยหรือไม) 

 

ศริณทิพย หม้ันทรัพย
(สหพันธวิทยุชุมชน

แหงชาต)ิ 

๑.  สํานักงาน กสทช. เตรียมการรองรับโดยไดจัดทํารางแผนความถ่ีวิทยุ
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ท า ง เ ท ค นิ ค สํ า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลอง  

๒.  สํานักงาน กสทช. อยูระหวางดําเนินการจัดทํา “แผนพัฒนากิจการ
กระจายเสียง” ซ่ึงเปนกรอบนโยบายสาํหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

๑. หลักเกณฑของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลนั้นมี
ขอกําหนดอยางไรบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกมลทิพย วัฒนกี
กําธร (ม.เทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร) 

๑. ขอกําหนดวิชาการของเครื่องสงสามารถอางอิงตามเอกสาร "Practical 
Principle Technical Standard for DAB+ National and Local 
Planning" 
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลอง (DAB+ Trial Plan) 
๑. ไมเห็นดวย ถาเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลยังมี

ราคาแพง ประชาชนจะไมนิยมใชเนื่องจากปจจุบันมีทางเลือก
อ่ืนในการรับฟงวิทยุกระจายเสียงเชน อินเตอรเน็ต 

ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถ่ิน (DAB+ National and 
Local Plan) 
๒. ไมเห็นดวย ถาเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลยังมี

ราคาแพง ประชาชนจะไมนิยมใชเนื่องจากปจจุบันมีทางเลือก
อ่ืนในการรับฟงวิทยุกระจายเสียงเชน อินเตอรเน็ต 

ขอเสนอเพ่ิมเติม 
    หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบแอนะล็อกไปสูระบบ
ดิจิตอลเครื่องรับตองรองรับการรับฟงไดทุกระบบและราคาไมแพง 

นายสุรเดช สมตรี 
(วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี
สงคราม จ.นครพนม) 

๑. กสทช. ยังไมมีแผนการยุติการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงระบบ    
แอนะล็อกในระยะเวลาอันใกล สวนระบบดิจิตอลเปนการประกอบ
กิจการเพ่ิมเติมจากระบบแอนะล็อกเดิมเพ่ือเปนทางเลือกใหแก
ประชาชนในการรับฟงวิทยกุระจายเสยีง 

๒. กสทช. จัดทําแผนความถ่ีวิทยุฯ ระบบดิจิตอลเพ่ือเปนทางเลือกใหแก
ประชาชน ประชาชนมีสิทธิในการรับฟงวิทยุกระจายเสียงระบบ      
แอนะล็อกท่ีมีอยูเดิม รวมท้ัง สํานักงาน กสทช. ไมมีแผนในการยุติการ
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อกในระยะเวลาอันใกล  

๑. ขอใหรัฐจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลให
ครอบคลุมท้ังประเทศ 

นายชาญชัย อินทกูล 
(สถานีวิทยุพัฒนาบัว
ใหญ จ.นครราชสีมา) 

๑. ในเบื้องตน กสทช. วางเปาหมายในการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุให
ครอบคลุมประชากรรอยละ ๙๕ อยางไรก็ตาม ควรมีการทดลอง
ทดสอบเพ่ือประเมินผลกอนจัดทําแผนความถ่ีวิทยุระดับชาติอีกครั้ง 

๑. คา Cross Polarization เทากับ 10 dB อางอิงจากอะไร 
๒. สรุปพ้ืนท่ีการใหบริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการ

ทดลอง (DAB+ Trial Plan) มีพ้ืนท่ีใดบาง 
๓. แผนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลระดับชาติมีการใช

งานชองอะไรบาง 
๔. แผนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลระดับทองถ่ินมีการ

ใชงานชองอะไรบาง 

นายทศพร ซิมตระการ 
(อนุกรรมการเทคโนโลยี

วิศวกรรมและแกไข
ปญหาการรบกวนวิทยุ

การบิน) 

๑. คา Cross Polarization อางอิงตามขอเสนอแนะของสหภาพ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ ITU-R SM.851-1 เพ่ือชดเชยความ
แตกตางในการใช Polarization ท่ีแตกตางกันระหวางระบบโทรทัศน
แอนะล็อกและระบบวิทยุดิจิตอล 

๒. แผนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลสําหรับการทดลอง 
ประกอบดวยพ้ืนท่ีใหบริการ ๕ พ้ืนท่ี ไดแก กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี) เชียงใหม ขอนแกน 

หนา 8 จาก 32 
 



แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

 นครศรีธรรมราช และสงขลา พ้ืนท่ีละ ๓ มัลติเพล็กซ   
๓. แผนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลระดับชาติ ใชงานชอง ๘ 

ยกเวนพ้ืนท่ีบริเวณประสานงานชายแดนไทย – มาเลเซีย ใชงานชอง ๗ 
๔. แผนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลระดับทองถ่ิน ประกอบดวย 

๓๙ เขตบริการตามท่ีแสดงไวในหนาท่ี ๑๗ – ๑๘ ของแผนความถ่ีวิทย ุ

๑. การใหบริการสําหรับการแจงเตือนกรณีเกิดภัยพิบัติจะมี
มาตรฐานและเตรียมการอยางไรไดบางจะไดไมตองนําการ
บริการสวนนี้ไปเพ่ิมภายหลังหากเกิดมีภัยพิบัต ิ

 
 
 
 
 

ผศ.ดร.รังสรรค ทองทา 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี) 

๑. การประกอบกิจการกระจายเสียงตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติงานของผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใน
กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน  

หนา 9 จาก 32 
 



แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลอง (DAB+ Trial Plan) 
๑. แสดงความคิดเห็น อยากใหมีการออกอากาศเพ่ือทดลองทดสอบ

ท่ีโคราช ซ่ึงตามแผนไดถูกยกเลิกไป 
ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถ่ิน (DAB+ National and 
Local Plan) 
๒. ทําไมในแผนดังกลาวไมมีการใชงานชอง ๑๒ 
๓. ทําไมถึงไม มีการแบงสัดสวนของกิจการเปนการบริการ
สาธารณะ ชุมชน และ ธุรกิจ 
๔. สัดสวนในการออกอากาศมีความเห็นวา National Mux ควรใช

งาน 2 Mux ท่ีเหลือสํารองไวเนื่องจากการแขงขันผูประกอบการ
ผูใหบริการท่ีเปน Nation Wide จะไมสูงมาก อยากใหเพ่ิม 
Local Mux เพราะเนื่องจากผูทดลองประกอบกิจการจะเขามา
ออกอากาศในสวนนี้เปนจํานวนมาก 

๕. เพ่ือใหสัญญาณครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ในแผนดังกลาวไดเลือก
ท่ี ตั้ ง เปนตํ าแหน ง เสาส ง กิจการโทรทัศน  เสาส ง กิจการ
วิทยุกระจายเสียง และเสาสงในกิจการโทรศัพทเคลื่อนท่ี จึงขอ
แสดงความเห็นวาเนื่องจาก Local Mux ตองมีการรวมกลุมจาก
ผูแทนชุมชนแลวสามารถใชเสาสงวิทยุทดลองประกอบกิจการได
หรือไม 

๖. ในเรื่องของการเชื่อมตออินพุตเขาอุปกรณรวมชองรายการ 
(Interface Ensemble Input) ควรจะใช Encapsulation of 
DAB Interfaces (EDI) เนื่องจากมีขอดีในการทําโครงขาย
ความถ่ีเดียว (Single Frequency Network : SFN) 

นายดุสิต แกวเรืองฤทธิ์ 
(เครือขายสถานีวิทยุ
มูลนิธิเสียงธรรม) 

๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป โดยอาจพิจารณาเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีการทดลองท่ีจังหวัด
นครราชสีมา 

๒. ชอง ๑๒ มีการใชงานในกิจการประจําท่ี กิจการเคลื่อนท่ี และภารกิจ
เพ่ือความม่ันคง  จึงไมสามารถนําชอง ๑๒ มาใชได 

๓. แผนความถ่ีวิทยุฯ นี้ รองรับการใชงานไดท้ังกิจการบริการสาธารณะ 
กิจการบริการชุมชน และกิจการทางธุรกิจ ท้ังนี้ การแบงสัดสวนอยู
นอกขอบขายของแผนความถ่ีวิทยุฯ  และอยูระหวางการจัดทํานโยบาย   

๔. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

๕. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

๖. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป  

หนา 10 จาก 32 
 



แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลอง (DAB+ Trial Plan) 
๑. สนับสนุนให มีการใชแบบโครงขายความถ่ีเดียว (Single 

Frequency Network : SFN) และมีความคมชัดสมํ่าเสมอ 
๒. คุณภาพของเสียงตองเทียบเทา Loseless CD 
ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถ่ิน (DAB+ National and 
Local Plan) 
๓.  สนับสนุนให มีการใชแบบโครงขายความถ่ีเดียว (Single 

Frequency Network : SFN) และมีความคมชัดสมํ่าเสมอ 
๔. ในกรณีใชงานระดับทองถ่ิน สนับสนุนใหมีการใชเนื้อหาภาษา

ของทองถ่ินนั้นๆ 
 

 

นายสุเมธ มีโภคกิจ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

๒. คุณภาพของสัญญาณเสียงในระบบดิจิตอลข้ันต่ํามีคุณภาพใกลเคียงกับ
คุณภาพเสียงในแผน Compact Disc (CD) ท้ังนี้ คุณภาพเสียงในระบบ
ดิจิตอลข้ึนอยูกับเทคโนโลยีการบีบอัดและอัตราบิต (Bit Rate)   

๓. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

๔. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถ่ิน (DAB+ National and 
Local Plan) 
๑. ควรมีแผนมาตรการรองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอล 
 
 
 

นายสามารถ ทองขาว 
(บ.บิ๊กเลิฟ สไมล เฮาส 

จํากัด) 

๑. สํานักงาน กสทช. อยูระหวางดําเนินการจัดทํา “แผนพัฒนากิจการ
กระจายเสียง” ซ่ึงเปนกรอบนโยบายสาํหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

หนา 11 จาก 32 
 



แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถ่ิน (DAB+ National and 
Local Plan) 
๑. ควรมีแผนมาตรการรองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอล 

นางสาวธัญญารัตน ศรี
อําพรรณ (Love 
Station เพชรบุรี) 

๑. สํานักงาน กสทช. อยูระหวางดําเนินการจัดทํา “แผนพัฒนากิจการ
กระจายเสียง” ซ่ึงเปนกรอบนโยบายสาํหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถ่ิน (DAB+ National and 
Local Plan) 
๑. ควรมีแผนการแสดงการเพ่ิมพ้ืนท่ีการครอบคุลมจํานวน

ประชากร  
๒. เพ่ิมเติมการพิจารณาการใชงานใน L-Band ตามท่ีประเทศแถบ

ยุโรปไดทํามาใชในปจจุบัน 
๓. เครื่องรับมีการกําหนดรับรองภาษาไทยเปนขอกําหนดทาง

ทางเลือก (Option) ดังนั้นควรมีการแยกขอกําหนดทางเลือก
ออกจาก ขอกําหนดทางเทคนิคข้ันตํ่าเปน ขอกําหนดทางเลือก 
ซ่ึงสามารถเพ่ิมเติมฟงกชันอ่ืนๆ ไดในภายหลัง 

 
 
 

นายวัชระ วงษหายะ 
(บริษัทไพโอเนียร เมนู

แฟคเจอริ่งประเทศไทย) 

๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

๒. กลุมประเทศในทวีปยุโรปไมไดมีการใชวิทยุดิจิตอลแบบ DAB+ บนยาน
ความถ่ี L-Band 

๓ .  แผนความ ถ่ีวิทยุฯ  นี้ กํ าหนดคุณสมบัติ พ้ืนฐานของเครื่ องรั บ
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลใหเปนไปตามมาตรฐาน IEC62104 ท้ังนี้ 
สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

หนา 12 จาก 32 
 



แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลอง (DAB+ Trial Plan) 
๑. ควรศึกษาเขตพ้ืนท่ีบริการของแตละสถานีและนําขอมูลมา

เผยแพรแกสาธารณะ เพ่ือทางผูเก่ียวของสามารถนําขอมูลมาใช
ในการทําการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องในระบบดิจิตอล 

แกวกัลยา ภัทราชัย        
(บ.โตโยตา มอรเตอร 

เอเซีย แปซิฟก         
เอนจิเนียริ่ง และ เมนู

แฟคเจอริ่ง จํากัด) 

๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 13 จาก 32 
 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ 
แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. 

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๕. สําหรับสถานีท่ีกําลังรอดําเนินการหรือยังไมไดรับใบอนุญาต 
ไม มี ใบขาวหรือมีลําดับมากอนแต กําลั งดํา เนินเรื่องยื่น
ใบอนุญาต จะมีสิทธิออกอากาศหรือไดรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการหรือไม 

๖. คําวาถูกประมูลคลื่นเท็จจริงแคไหน แลวจะเกิดข้ึนเม่ือไหร 
๗. เครื่องสํารองของสถานีวิทยุท่ีไดรับใบทดลองออกอากาศนั้น 

จะตองยื่นเรื่องขอจากสํานักงาน กสทช. หรือไม หรือทาง
สํานักงาน กสทช. ยังไมมีนโยบายใหมีเครื่องสํารอง 

นายอภินันท บุระพันธ 
(สมาคมนักวิทยุ         

จ.สกลนคร)  

๑.-๓. ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็น
สําหรับแผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค 
ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพ่ือใหสวนงานท่ี
เก่ียวของรับไปดําเนินการตอไป 

 

๑. สถานีทดลองประกอบกิจการสามารถยื่นเรื่องตอสํานักงาน 
กสทช.เพ่ือเปลี่ยนจากประเภทบริการชุมชน เปน ประเภท
บริการสาธารณะไดหรือไม 
การจัดกลุมชองความถ่ีใหมจะมีผลตอผูประกอบการรายเดิม
ดานไหนบาง อยางไร 
 
 

พระมหาทิพเนตร   
ฐิตวฒโณ (โสโพธิ เรดโิอ 

จ.มหาสารคาม)  

๑. ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็นสําหรับ
แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค 
ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพ่ือใหสวนงาน
ท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการตอไป 

๒. ผูประกอบการรายเดิมอาจตองปรับเปลี่ยนความถ่ีของเครื่องสง
วิทยุกระจายเสียงและสายอากาศใหมีความเหมาะสมกับความถ่ี
ใหม 

หนา 14 จาก 32 
 



แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๑. เดิมสถานีวิทยุเสียงธรรมออกอากาศคลื่นความถ่ี 103.25 MHz 
โดยตามแผนความถ่ีวิทยุฯจะถูกจัดสรรท่ีคลื่นความถ่ีใหมเปน 
104.9 MHz สถานีวิทยุเสียงธรรมจะสามารถออกอากาศท่ี
กําลังสงและความสูงเทาไหรตามมาตรฐานทางเทคนิค 

๒. ถาหากสถานีวิทยุถูกจัดอยูในกลุมประเภทบริการสาธารณะจะ
สามารถออกอากาศท่ีกําลังสงและความสูงเทาไหรตาม
มาตรฐานทางเทคนิค 

๓. หลังจากทําแผนความถ่ีวิทยุฯถาหากมีสถานีวิทยุประเภท
บริการสาธารณะจะถูกจัดสรรอยางไรเนื่องจากกอนทําแผนนั้น
คลื่นความถ่ีดังกลาวนั้นไมเพียงพอ 

นายอนันต จิระวงศ
(เครือขายสถานีวิทยุ
มูลนิธิเสียงธรรม)  

๑.-๒. รางแผนความถ่ีเอฟ.เอ็ม.ฉบับนี้จัดทําข้ึนสําหรับการจัดสรร
ความถ่ีวิทยุในอนาคตซ่ึงไมใชสําหรับการทดลองประกอบกิจการ 
โดยรองรับ ๓ ประเภทกิจการ ไดแก กิจการบริการสาธารณะ 
กิจการบริการชุมชน และ กิจการทางธุรกิจ สําหรับกิจการบริการ
ชุมชนมี ๒ แนวทาง ดังนี้ 

     
แนวทางท่ี กําลังสงออกอากาศไม

เกิน (วัตต) 
ความสูงสายอากาศ 

(เมตร) 

๑ ๕๐๐ ๖๐ 

๒ ๑๐๐ ๖๐ 

สําหรับกิจการสาธารณะ และกิจการทางธุรกิจเสนอใหใชกําลัง
สงออกอากาศ ดังนี ้

พ้ืนท่ี กําลังสงออกอากาศไมเกิน 
(กิโลวัตต) 

กรุงเทพมหานคร ๒๐ 
จังหวัดอ่ืน ๔ 

ท้ังนี้ กอนการพิจารณาตั้งสถานีจําเปนตองคํานวณพ้ืนท่ีครอบคลุม
ของสัญญาณ โดยอาศัยคาพารามิเตอรตางๆ อาทิ ความสูงของพ้ืนท่ี
ท่ีตั้งสายอากาศ ความสูงสายอากาศ และรูปแบบการแพรกระจาย
คลื่นสายอากาศ  
๓. รางแผนความถ่ีฉบับนี้ มีการจัดชองความถ่ีวิทยุใหมโดยกําหนดให 

Channel Spacing มีขนาด 400 kHz เพ่ือรองรับจํานวนชอง

หนา 15 จาก 32 
 



แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ความถ่ีวิทยุท่ีเพ่ิมข้ึนและจัดใหมีชองความถ่ีสําหรับกิจการบริการ
ชุมชนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

    ท้ังนี้  สํ านักงาน กสทช. อยู ระหวางการดํ าเนินการจัด ทํา 
"แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง" ซ่ึงเปนกรอบนโยบายสําหรับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง 

ไดนําสงหนังสือเลขท่ี ม.ธ.ป.๑๐๖๘/๒๕๕๘ เพ่ือคัดคานตอแผน
ความถ่ีวิทยุฯดังกลาวพรอมเอกสารแนบและเหตุผลประกอบดังนี ้
๑. เปนรางแผนความถ่ีวิทยุระบบเอฟ.เอ็มท่ีขัดตอกฎหมาย มิใช

รางแผนความถ่ีวิทยุท่ีรองรับสถานีวิทยุท้ัง ๓ ประเภทดวย
มาตรฐานทางเทคนิคท่ีมีความเสมอภาค มิไดเขาสูระบบโดย
พรอมเพรียงกันดวยหลักเกณฑเดียวกัน และยังไมใชแผน
ความถ่ีวิทยุฯท่ีเกิดจากการเรียกคืนความถ่ีเพ่ือจัดสรรใหม อีก
ดวย 

๒. สํานักงาน กสทช. ใหขอมูลของสถานีวิทยุท่ีไดรับอนุญาตใน
การออกอากาศในระบบเอฟ.เอ็ม ไมครบถวน ทําใหรางแผน
ความถ่ีวิทยุฯดังกลาวไมสามารถนํามาใชได 

๓. มาตรฐานทางเทคนิคตามรางแผนความถ่ีวิทยุฯดังกลาวจะเปน
การคุมครองรัศมีการออกอากาศของผูประกอบการรายเดิม 
ทําใหสถานีขางเคียงไมอาจจะออกอากาศได 

พระมนฑนจิตตเกษม 
ธัมมธโร (เครือขายสถานี
วิทยุมูลนิธิเสียงธรรม) 

๑. รางแผนความถ่ีเอฟ.เอ็ม. ฉบับนี้จัดทําข้ึนสําหรับการจัดสรรความถ่ี
วิทยุในอนาคตซ่ึงไมใชสําหรับการทดลองประกอบกิจการ โดย
รองรับ ๓ ประเภทกิจการ ไดแก กิจการบริการสาธารณะ กิจการ
บริการชุมชน และ กิจการทางธุรกิจ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ท้ังนี้  สํ านักงาน กสทช. อยู ระหวางการดําเนินการจัดทํา 
"แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง" ซ่ึงเปนกรอบนโยบายสําหรับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง และอยูระหวางพิจารณารายละเอียดการ
ใชประโยชนคลื่นความถ่ี รวมท้ังเหตุแหงความจําเปนในการถือ
ครองคลื่นความถ่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการจัดสรรความถ่ี
ใหมใหเปนไปตามแผนความถ่ีฉบับใหมจะสามารถดําเนินการได
ภายหลังจากมีการดําเนินการขางตนเปนท่ีเรียบรอยแลว  

๒. สํานักงาน กสทช. ไดใหขอมูลสถานีวิทยุท่ีไดรับอนุญาตในการ
ออกอากาศ เพ่ือประกอบการดําเนินการของท่ีปรึกษาตามขอเท็จจริง
ท่ีมีอยูท้ังหมด  
 
๓. มาตรฐานทางเทคนิคเปนไปตามขอเสนอแนะของสหภาพ

หนา 16 จาก 32 
 



แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

โทรคมนาคมระหวางประเทศเพ่ือปองกันการรบกวนระหวางสถานี
สําหรับสถานี 

๑. พบขอสังเกตในการแบงสัดสวนของวิทยุทดลองประกอบ
กิจการโดยความเปนจริงแลวประเภทบริการชุมชนมีจํานวนไม
มากซ่ึงสวนใหญจะถูกจัดสรรอยูในกลุมประเภททางธุรกิจ และ 
ประเภทบริการสาธารณะ 

๒. ไมมีความจําเปนท่ีกําหนดตารางท่ีปรึกษาไดทําแผนการยาย
ความถ่ีของผูประกอบการ 

๓. เห็นดวยตอการแบงกลุมชุมชนและธุรกิจออกจากกันเพ่ือ
ปองกันการรบกวนแตไมตองไปกําหนดตามตารางท่ีปรึกษาได
จัดทําแผน 

๔. เห็นดวยตอการกําหนด PI Code เพ่ือท่ีระบุ ID ของสถานี
สําหรับระบบ RDS ในอนาคตเพ่ือชวยในการแกปญหาการ
รบกวนในอนาคต 

 

ผศ.ดร.รังสรรค ทองทา 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี)  

๑. รางแผนความถ่ีเอฟ.เอ็ม. ฉบับนี้จัดทําข้ึนสําหรับการจัดสรรความถ่ี
วิทยุในอนาคตซ่ึงไมใชสําหรับการทดลองประกอบกิจการ โดยรองรับ 
๓ ประเภทกิจการ ไดแก กิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน 
และ กิจการทางธุรกิจ ตามท่ีกฎหมายกําหนด   
ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา "แผนพัฒนา
กิจการกระจายเสียง" ซ่ึงเปนกรอบนโยบายสําหรับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และอยูระหวางพิจารณารายละเอียดการใช
ประโยชนคลื่นความถ่ี รวมท้ังเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่น
ความถ่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการจัดสรรความถ่ีใหมใหเปนไป
ตามแผนความถ่ีฉบับใหมจะสามารถดําเนินการไดภายหลังจากมีการ
ดําเนินการขางตนเปนท่ีเรียบรอยแลว   
๒.-๔. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 
 

๑. ตามแผนความถ่ีวิทยุฯ ในสวนของ Existing Regular FM 
Stations ขอใหระบุระยะตอไปนี้ 
๑.๑ ระยะหางระหวางสถานีท่ีมีการออกอากาศคลื่นความถ่ี 
       เดียวกัน (Co-Channel) 
๑.๒ ระยะหางระหวางสถานีท่ีมีการออกอากาศคลื่นความถ่ี 

นางจุฑารส พรประสิทธิ์
(เครือขายสถานีวิทยุ
มูลนิธิเสียงธรรม)  

 

๑. ระยะหางระหวางสถานีท้ังในสวนสถานีท่ีมีการออกอากาศคลื่น
ความถ่ีเดียวกัน (Co-Channel) และสถานีท่ีมีการออกอากาศคลื่น
ความถ่ีขางเคียงกันลําดับท่ี ๑ (1st Adjacent Channel) เปนไปตาม
ผลการจําลองการแพรกระจายคลื่น(Simulation) ผลลัพธท่ีไดจากการ
จําลองนั้นมีปจจัยไดแกความสูงสายอากาศ กําลังสง และลักษณะพ้ืนท่ี 
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
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ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

       ขางเคียงกันลําดับท่ี ๑ (1st Adjacent Channel) 
๒. ตามแผนความถ่ีวิทยุฯ Existing Regular FM Stations มี

เพียง ๓๑๔ สถานี สวนสําหรับสถานีทดลองประกอบกิจการ
ไมไดอยูในการศึกษาหรือไม 

๓. แสดงความเห็น ขอคัดคานตอแผนความถ่ีวิทยุฯและมาตรฐาน
ทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. 
โดยใหความเห็นวาแผนความถ่ีวิทยุฯยังอยูในกระบวนการ
ศึกษาท่ีไมสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีราบ ท่ีลุม ภูเขา และแมน้ํา เปนตน) และสิ่งกีดขวาง (อาคาร บาน 
ตนไม  เปนตน ) อีกท้ังตองมีการพิจารณาคาอัตราสวนปองกัน 
(Protection Ratio) ในกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ.เอ็ม 
อางอิงตามเอกสาร ITU-R BS.412-9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับคาอัตราสวนปองกันจะพิจารณาท่ี Stereophonic สําหรับ 
Steady interference แบงเปน 
 

- การออกอากาศคลื่นความถ่ีเดียวกัน (Co-Channel) มีคา
เทากับ     45 dB 

- การออกอากาศคลื่นความถ่ีขางเคียงกันลําดับท่ี ๑ (1st 
Adjacent Channel) มีคาเทากับ 7 dB 

๒. รางแผนความถ่ีเอฟ.เอ็ม. ฉบับนี้จัดทําข้ึนสําหรับการจัดสรรความถ่ี
วิทยุในอนาคตซ่ึงไมใชสําหรับการทดลองประกอบกิจการ โดยรองรับ 
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
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ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

๓ ประเภทกิจการ ไดแก กิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน 
และ กิจการทางธุรกิจ ตามท่ีกฎหมายกําหนด   
ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา "แผนพัฒนา
กิจการกระจายเสียง" ซ่ึงเปนกรอบนโยบายสําหรับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และอยูระหวางพิจารณารายละเอียดการใช
ประโยชนคลื่นความถ่ี รวมท้ังเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่น
ความถ่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการจัดสรรความถ่ีใหมใหเปนไป
ตามแผนความถ่ีฉบับใหมจะสามารถดําเนินการไดภายหลังจากมีการ
ดําเนินการขางตนเปนท่ีเรียบรอยแลว   
๓. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

๑. ขอทราบวาการอนุญาตใชกับผูท่ีจะขอใบประกอบกิจการนั้นจะ
หมดเม่ือใดและจะมีการอภัยโทษหรือไมอยางไร 

๒. สําหรับสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการชุมชน
นั้นทางสํานักงาน กสทช. มีนโยบายจะใหการชวยเหลือในการ
ดําเนินกิจการหรือไมอยางไร 

๓. แสดงความเห็น ใหสํานักงาน กสทช. มีการกําหนดใหสถานี
วิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการชุมชนนั้นมี

ร.ต.เทอดศักดิ์ มีสวัสดิ์
(สถานีวิทยุ F.M. 94 

MHz คลื่นคนสรางสรรค
เกษตรกรไทย            
จ.ขอนแกน)  

๑.-๓. ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็น
สําหรับแผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค 
ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพ่ือใหสวนงานท่ี
เก่ียวของรับไปดําเนินการตอไป 
๔. การลดขนาด Channel Spacing สามารถทําไดโดยตองคํานึงถึง

คาพารามิเตอรอ่ืน อาทิ Protection Ratio  และ Out of Band 
Emission เพ่ือปองกันการรบกวนระหวางชองความถ่ีวิทยุ  ท้ังนี้ 
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/
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ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ชวงเวลาในการเผยแพรขอมูลจากทางราชการโดยพรอมเพียง
กันทุกสถาน ีเพ่ือใหการนําเสนอขอมูลเปนไปในทางเดียวกัน 

๔. Channel Spacing ท่ีลดลงจาก 250 kHz เหลือ 200 kHz 
สามารถนํามาใชไดจริงหรือไม 

แผนความถ่ีวิทยุฯ นี้ ไดพิจารณาปจจัยดังกลาวแลว 
  

๑. ในกรณีคลื่นแรกกับคลื่นท่ีสองท่ีระยะไมเกิน ๕๐๐ เมตรท่ี
ออกอากาศคลื่นความถ่ีเดียวกันแลวทําใหเกิดปญหาการผสม
คลื่นใหม (Intermodulation) รบกวนในกิจการทางการบิน 
โดยหลักการจะมีการแกไขท่ีความถ่ีสูงกวา  

๒. Cavity Filter ส า ม า ร ถ แ ก ป ญ ห า ก า ร ผ ส ม ค ลื่ น ใ ห ม
(Intermodulation) รบกวนในกิจการทางการบิน ไดหรือไม 

นายมณฑล วงศพรามาศ 
(สภาผูประกอบวิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทยภาคเหนือ) 

๑. หลักการในการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุฯ ฉบับนี้ มีการลดผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนตอกิจการทางการบิน  อยางไรก็ตาม  สํานักงาน กสทช. 
รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
๓. ปญหาการบกวนของคลื่นความถ่ีท่ีเกิดจากการผสมคลื่นใหม 

(Intermodulation) สามารถเกิดไดจากหลายปจจัย เชน 
เครื่องสง หัวตอ สายนําสัญญาณ และระบบสายอากาศ  จึงตองมี
การหาสาเหตุของการรบกวนดังกลาวกอน  ท้ังนี้ Cavity Filter 
เปนเพียงสวนหนึ่งในการบรรเทาปญหาดังกลาวของภาคสง  
 
 

๑. ตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีท่ีไดมีการจัดสัมมนาแผน
แมบทในกิจการกระจายเสียง ณ หอประชุมกองทัพบก 
กําหนดใหมาตรฐานในการกําหนด Channel Spacing เทากับ 
100 kHz แตในแผนความถ่ี   วิทยุฯและมาตรฐานทางเทคนิค
สําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. นั้นมีการ
กําหนดใหมาตรฐานในการกําหนด Channel Spacing เทากับ 

นายดุสิต เอกนรพันธ
(กรมอุตุนิยมวิทยา)  

 

๑. ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแนบทายแผนแมบทการบริหารคลื่น
ความถ่ีฉบับปรับปรุง ในสวนของยานความถ่ีเอฟ. เอ็ม. มีการ
ปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทยดังนี ้ 
"ปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงโดยกําหนด 
Channel Spacing เปนจํานวนเทา (Raster) ของ 100 kHz"  
ซ่ึงการกําหนด Channel Spacing เปนจํานวนเทาของ 100 
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
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ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

200 kHz หากดําเนินการตามแผนความถ่ีวิทยุฯดังกลาวจะเปน
การขัดแยงกับแผนแมบทดังกลาวและจะสามารถดําเนินการ
ตอไปไดหรือไม 

 

 

kHz ครอบคลุม Channel Spacing ขนาด 100 kHz, 200 kHz, 
300 kHz หรือ 400 kHz เปนตน   

๑. เสนอความคิดเห็น ใหสํานักงาน กสทช. ควรจัดสรรและตั้ง
หลักเกณฑในการคัดเลือกผูออกอากาศคลื่นวิทยุทดลอง
ประกอบกิจการวาแตละรายควรจะจัดอยูกลุมประเภทธุรกิจ 
บริการสาธารณะ และประเภทบริการชุมชน, ออกอากาศท่ี
คลื่นใด โดยคํานึงถึง 
๑.๑ เนื้อหา ประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนตอสังคมและประเทศชาติ 

และความเหมาะสมของสื่อแตละประเภท 
๑.๒ ลําดับในการจัดตั้งสถานี เ พ่ือดูความเหมาะสมและ

ผลกระทบตอผูออกอากาศท่ีไดรับการจัดสรรแลว 

อาจารยวิชัย คลังทอง 
(ม.ขอนแกน)  

๑. ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็นสําหรับ
แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค 
ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพ่ือใหสวนงานท่ี
เก่ียวของรับไปดําเนินการตอไป 

 

๑. ไมเห็นดวยกับการกําหนดตารางความถ่ีใหมท่ีทางท่ีปรึกษาได
นําเสนอในแผนความถ่ีวิทยุฯ 

๒. ไมเห็นดวยกับการแบงชองคลื่นความถ่ี (Channel Spacing) 
จาก 250 kHz เปน 200 kHz  

๓. ไมเห็นดวยเก่ียวกับการแบงชองคลื่นความถ่ี 
๓.๑ 87.5 MHz - 91.5 MHz สําหรับกิจการประเภทบริการ

สาธารณะ และประเภทบริการชุมชน 
๓.๒ 91.7 MHz – 107.9 MHz สําหรับกิจการประเภทธุรกิจ 

๔. ไมเห็นดวยกับเรื่องระยะหางของสถานีโดยในความเปนจริงแลว

นายวิทยา ใจสะอาด 
(หางหุนสวน อินทรบุรี 

มีเดีย จ.สิงหบุรี)  

 

 

๑.-๔. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ระยะหางของสถานีไมสามารถกําหนดได 
 
 
 
๕. หากมีการแบงชองคลื่นความถ่ีใหมเพ่ือใหรองรับผูประกอบการ

ท้ังรายเดิม และรายใหม ถาชองคลื่นความถ่ีในการจัดสรรนี้ใน
อนาคตมีการใชงานท่ีหนาแนนอีกทางสํานักงาน กสทช. จะมี
แผนรองรับเรื่องนี้อยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ๕ .  สํ า นั ก ง า น  ก สท ช .  อ ยู ร ะ ห ว า ง จั ด ทํ า ร า ง แ ผน ค ว า ม ถ่ี
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลอง เพ่ือเตรียมการ
รองรับความตองการใชความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการกระจายเสียงท่ี
เพ่ิมมากข้ึน   
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ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๑ .  ค ว ร มี ก า ร เ ป ลี่ ย น ห น ว ย ข อ ง ค ลื่ น ค ว า ม ถ่ี ใ ห มี   
  การเปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุดและทําความเขาใจไดงายเชน 

๑.๑ 99.00 MHz เปน 99.00 MHz (ไมมีการเปลี่ยนแปลง) ทํา
ใหสามารถลดจํานวนสถานีวิทยุท่ีตองเปลี่ยนคลื่นความถ่ี
ไดรอยละ ๒๐-๒๕ 

๑.๒ 99.25 MHz เปน 99.20 MHz, 99.50 MHz เปน 99.40 
MHz และ 99.75 MHz เปน 99.60 MHz (เปลี่ยนแปลง
นอยและเขาใจงาย) 

๒. คลื่นวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทสาธารณะและธุรกิจ 
87.5 MHz – 91.5 MHz ท่ีตองยายเพ่ือใหคลื่นความถ่ีวิทยุกับ
ประเภทบริการชุมชนมาใชคลื่นความถ่ีวิทยุในชวง 91.7 MHz 
-108.00MHz ไมซํ้าหรือสงผลกระทบตอผูประกอบการราย
เดิมหรือนํามาจัดสรรคลื่นท่ีเหลือเชน 99.80 MHz 

๓. สถานีท่ีจะตองมีการเปลี่ยนคลื่นควรอนุญาตใหสามารถนํา
เครื่องสงมาตรวจท่ีหองทดลองทดสอบเดิมไดฟรี ๒ ครั้ง 

 
 

นายศรากรณ อิงคเพียร
กุล (สถานี Good  
Radio จ.ตราด)  

 

 

๑.-๓. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของตอไป 

๑. เสนอความคิดเห็น ของผูจัดรายการสถานีวิทยุควรมีการ
กวดขันเนื่องจากบางสถานีไมมีบัตรผูประกาศจากกรม
ประชาสัมพันธ หรือ สํานักงาน กสทช. ท่ีผานการสอบผู
ประกาศ 

๒. เสนอความคิดเห็น แนบทายของใบอนุญาตทดลองประกอบ

นายบรรพต ศรีเมืองบุญ 
(สถานีวิทยุเอ็น เอ เรดิโอ 

FM 102 MHz          
จ.หนองบัวลําภู)  

๑.- ๓ ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็น
สําหรับแผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค 
ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพ่ือใหสวนงานท่ี
เก่ียวของรับไปดําเนินการตอไป 
 

หนา 23 จาก 32 
 



แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

กิจการขอ ๘ จากโฆษณาหารายไดใหสถานีไมไดเปนโฆษณา
หารายไดใหสถานีได โดยมีการกําหนดเง่ือนเวลาใหตาม
สมควร ท้ังนี้เพ่ือใหสถานีประเภทบริการชุมชนมีรายไดเพ่ือ
แบงเบารายจายของสถาน ี

๓. ปญหาคลื่นความถ่ีซํ้าในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกันและใกลกันอยาก
ใหสํานักงาน กสทช. กวดขันถึงเรือ่งนี้ดวย 

๑. ตามแผนความถ่ีวิทยุฯดังกลาวท่ีไดมีการจัดสรรการแบงคลื่น
ค ว า ม ถ่ี ใ ห ม นั้ น เ ป น ก า ร จั ด เ ต รี ย ม ก า ว ไ ป สู กิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลหรือไมอยางไร 

๒. กระบวนการจัดสรรคลื่นความถ่ีเดิมในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกัน
พบวามีการอนุญาตความถ่ีซํ้ากันได แลวในการจัดสรรความถ่ี
ใหมจะพบปญหาการจัดคลื่นความถ่ีซํ้าหรือไมแลวยังตองติด 
Cavity Filter เพ่ือปองกันปญหาการผสมคลื่นใหม 
(Intermodulation) ในกิจการทางการบิน 

 

 

นายคณาโชค ตามจิต
เจริญ  (องคกรวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนวิทยุทีวี
เสรี กรุงเทพมหานคร)  

๑. จุดประสงคหลักในการทําแผนความถ่ีวิทยุฯดังกลาวเพ่ือใหการ
จัดสรรชองคลื่นความถ่ีในระบบเอฟ.เอ็ม.นั้นมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด ปราศจากการรบกวนตอกิจการอ่ืนๆ และบริเวณชายแดน 
นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลเพ่ือการทดลอง และระดับชาติและระดับทองถ่ินดวย 

๒. รางแผนความถ่ีเอฟ.เอ็ม. ฉบับนี้จัดทําข้ึนสําหรับการจัดสรร
ความถ่ีวิทยุในอนาคตซ่ึงไมใชสําหรับการทดลองประกอบกิจการ 
โดยรองรับ ๓ ประเภทกิจการ ไดแก กิจการบริการสาธารณะ 
กิจการบริการชุมชน และ กิจการทางธุรกิจ    

 
 

ท้ังนี้ ปญหาการบกวนของคลื่นความถ่ีท่ีเกิดจากการผสมคลื่นใหม 
(Intermodulation) สามารถเกิดไดจากหลายปจจัย เชน 
เครื่องสง หัวตอ สายนําสัญญาณ และระบบสายอากาศ  จึงตองมี
การหาสาเหตุของการรบกวนดังกลาวกอน  ท้ังนี้ Cavity Filter 
เปนเพียงสวนหนึ่งในการบรรเทาปญหาดังกลาวของภาคสง 

หนา 24 จาก 32 
 



แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๑. เสนอความคิดเห็น ควรใหคงรูปแบบการจัดสรรชองความถ่ีให
คงเดิมท่ี 250 kHz เพราะพบขอสังเกตโดยท่ีจังหวัดยะลา ยัง
มีการคงการจัดสรรชองความถ่ีเปน 250 kHz แตจังหวัด
ปตตานีไดมีการจัดสรรชองคลื่นความถ่ีเปน 200 kHz ซ่ึง
ปตตานีสามารถรับสัญญาณจากประเทศมาเลเซีย จึงสังเกตถึง
ความไมครอบคลมุของแผนความถ่ีวิทยุฯ 

๒. เสนอความคิดเห็น สํานักงาน กสทช. ควรมีทางเลือกสําหรับ
สถานีทดลองประกอบกิจการอยางนอย ๒ ทางเลือก 

นายฎาวิ ดุลบราห 
(นักศึกษา ปริญญาโท 

คณะนิเทศศาสตร       
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)  

๑. สํานักงาน กสทช. จะนําขอคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการ
พิจารณาในการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุฯ 

๒. ในแผนความถ่ีวิทยุฯ มีการกําหนดทางเลือกไวสําหรับกิจการ
บริการชุมชน ๒ ทางเลือกดังนี้  
๒.๑ แนวทางท่ี ๑ กําลังสง ๕๐๐ วัตต ความสูงสายอากาศ ๖๐ 
เมตร 
๒.๒ แนวทางท่ี ๒ กําลังสง ๑๐๐ วัตต ความสูงสายอากาศ ๖๐ 
เมตร 

๑. เสนอความคิดเห็น วิทยุ เอฟ.เอ็ม ท่ีมีการใชกันอยางแพรหลาย
เครื่องรับมีราคาท่ีแตกตางกันเพ่ือใหผูคนสามารถซ้ือได 
ปจจุบันในโทรศัพทมือถือ วิทยุในรถสามารถรับวิทยุ เอฟ.เอ็ม 
ได ดังนั้นวิทยุ เอฟ.เอ็ม ควรจัดสรรคลื่นความถ่ีแบบเดิม แตไม
ควรใหมีการรบกวนซ่ึงกันและกัน 

 

นายรุทธ วัชโรทยาน 
(กรรญากรเรดิโอ         

จ.นครปฐม)  

๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

๑. ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน มาตรา ๘๓ ทุกสถานีจะตองคืนคลื่นมาใหจัดสรรใหม 
ดังนั้นการจําทําแผนความถ่ีวิทยุฯดังกลาวจึงไมจําเปนตอง
คํานึงถึงสถานีวิทยุปจจุบัน 

๒. ประชาชนในทุกอําเภอหรือทุกพ้ืนท่ีตองมีสิทธิเขาถึงบริการใน
กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม อยางเทาเทียมกัน 
มิใชวาประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถเขาถึงบริการใน
กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม มากกวาประชาชน
ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆหลายเทาตัว 

นายไพโรจน ปนแกว     
(บ.บีอีซีเวิลด จํากัด 

(มหาชน) ) 

๑. รางแผนความถ่ีเอฟ.เอ็ม. ฉบับนี้จัดทําข้ึนสําหรับการจัดสรร
ความถ่ีวิทยุในอนาคตซ่ึงไมใชสําหรับการทดลองประกอบกิจการ โดย
รองรับ ๓ ประเภทกิจการ ไดแก กิจการบริการสาธารณะ กิจการ
บริการชุมชน และ กิจการทางธุรกิจ ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. รับฟง
ความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
๒. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 
 

หนา 25 จาก 32 
 



แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๑. ในดานฮารตแวรและซอฟแวรเครื่องรับวิทยุไมไดรับผลกระทบ
ตอการเปลี่ยน Channel Spacing เปน 200 kHz เพราะ
เครื่องรับสามารถรับสัญญาณไดครอบคลุมท้ังยานกิจการ
กระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม แตจะมีปญหาในเรื่องของ
สัญญาณรบกวนกับชองคลื่นความถ่ีขางเคียงกันหากมีการ
เปลี่ยน Channel Spacing เปน 200 kHz 

๒. หากมีการออกมาตรฐานในการเปลี่ยน Channel Spacing 
เปน 200 kHz สํานักงาน กสทช. ควรมีมาตรการในการ
ตรวจสอบเครื่องสงวาสามารถอกอากาศไดตรงตามมาตรฐาน
หรือไม เพราะถาไมเปนไปตามมาตรฐาน อาจจะสงผลกระทบ
ในการเกิดการรบกวน 

๓. ความคิดเห็น 
๓.๑ ทางสํานักงาน กสทช. ควรมีการเปรียบเทียบอุปกรณ

ตางๆท่ีใชในการออกอากาศทุกๆ ๒ ป 
๓.๒ ทางสํานักงาน กสทช. ควรมีมาตรการในการลงโทษ
สําหรับผูท่ีออกอากาศไมตรงตามมาตรฐานสํานักงาน กสทช. 

นายอังกูร อรามมงคลสุข  
(บ.ฟูจิสึ เท็น ประเทศ

ไทย จํากัด)  

๑.-๒. การลดขนาด Channel Spacing สามารถทําไดโดยตอง
คํานึงถึงคาพารามิเตอรอ่ืน อาทิ Protection Ratio  และ Out of 
Band Emission เพ่ือปองกันการรบกวนระหวางชองความถ่ีวิทยุ  
ท้ังนี้ แผนความถ่ีวิทยุฯ นี้ ไดพิจารณาปจจัยดังกลาวแลว  
 
 
 
 
 
 
๓. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี

เก่ียวของตอไป 

 

๑. สํานักงาน กสทช. จะมีมาตรการอยางไรสําหรับการจัดสรรคลื่น
ความถ่ีท่ี Channel Spacing 200 kHz ซ่ึงทําใหชองวาง
ระหวางสถานีวิทยุท่ีออกอากาศลดลง และทําใหเกิดการ
รบกวนกันไดมากยิ่งข้ึน 

๒. สํานักงาน กสทช. จะมีมาตรการอยางไรในการควบคุมกําลัง
สงออกอากาศของวิทยุทดลองประกอบกิจการ 

๓. ในกรณีท่ีแผนความถ่ีวิทยุฯฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชจะตองมี

นายธีรพันธ อิงควิศาล 
(บ.พานาโซนิค ออโต
โมทิฟ ซีสเต็มส เอเชีย 

แปซิฟก)  

๑. การลดขนาด Channel Spacing สามารถทําไดโดยตองคํานึงถึง
คาพารามิเตอรอ่ืน อาทิ Protection Ratio  และ Out of Band 
Emission เพ่ือปองกันการรบกวนระหวางชองความถ่ีวิทยุ  ท้ังนี้ 
แผนความถ่ีวิทยุฯ นี้ ไดพิจารณาปจจัยดังกลาวแลว  

๒. การควบคุมกําลังสงออกอากาศของวิทยุทดลองประกอบกิจการ
โดยใชมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงเปนไป
ตามรางมาตรฐานทางเทคนิค  

หนา 26 จาก 32 
 



แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

การเปลี่ยนตําแหนงสถานีวิทยุกระจายเสียงใหมหรือไม ๓. ท่ีตั้งสถานีข้ึนอยูกับผูไดรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี 

๑. ในการเปลี่ยน Channel Spacing 200 kHz จะมีผลตอ
เครื่องรับในการรับสัญญาณท่ีเปน Auto Tuner โดยปกติ
เครื่องรับจะมีการลอคความถ่ีไวท่ี 250 kHz ยกตัวอยาง จาก 
100.25 MHz ถัดไปจะเปน 100.50 MHz และ 100.75 MHz 
ตามลําดับ 
 

๒. กรณีเกิดการรบกวนซ่ึงในอดีตพบบอยมากทําใหไมสามารถฟง
สถานีท่ีตองการรับฟงได  จึงอยากใหสํานักงาน กสทช. มี
มาตรฐานท่ีเขมงวดในการกํากับดูแล 

นายธรรมบุตร วิภาตะ
วณิช (บ. พานาโซนิค ซิว 

เซลส (ประเทศไทย) 
จํากัด )  

๑. ประเทศสวนใหญมีการใช Channel Spacing ท่ี 100 และ 200 
kHz เนื่องจากตองการเพ่ิมชองความถ่ีใหมากข้ึนและเครื่องรับวิทยุ
เอฟ.เอ็ม ในปจจุบันมีความสามารถในการรับสัญญาณไดดีโดย
สวนมากเครื่องรับจะรองรับ Channel Spacing 200 kHz 

 
๒. ในแผนความถ่ีวิทยุฯ ดังกลาวไดมีการกําหนดมาตรฐานเพ่ือปองกัน

การรบกวนโดยอางอิงตาม เอกสาร ITU-R BS.412-9 เพ่ือปองกัน
ปญหาการรบกวนท่ีเกิดข้ึน  ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. รับฟงความ
คิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

๑. ใหมีการทบทวนในแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม อีกครั้ง เนื่องจาก 
๑.๑. คลื่นความถ่ีทดลองประกอบกิจการท่ีมีอยูในปจจุบันยังไม  

สามารถสรุปไดวาสามารถออกอากาศและประกอบการได
ก่ีราย ท่ีไมมีปญหาการรบกวนการบินพลเรือน 

๑.๒. จะใหสิทธิ์แกผูประกอบการรายเดิมเขาไปจัดสรรคลื่น
กอนหรือใหสามารถใหผูประกอบการรายเดิมและรายใหม
เขามารวมจัดสรร เม่ือเขามาจัดสรรแลวมีการแบงชวง
ความถ่ี ใหมเปน ๓ ประเภทไดแก ธุรกิจ สาธารณะ และ
ชุมชนหรือไม 

๑.๓. ผูประกอบการท่ียังอยูในกระบวนการตามรอขอทํา มี ตั้ง 
ใชออกอากาศยังไมได ภาคเอกชนไมมีปญหา ภาคชุมชน

นางกมลทิพย วัฒนกี
กําธร (ม.เทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร)  

๑.๑ สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของตอไป 
๑.๒ - ๑.๓ ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็น
สําหรับแผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค 
ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพ่ือใหสวนงานท่ี
เก่ียวของรับไปดําเนินการตอไป 
๑.๔ สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของตอไป 
๑.๕ การลดขนาด Channel Spacing สามารถทําไดโดยตองคํานึงถึง
คาพารามิเตอรอ่ืน อาทิ Protection Ratio  และ Out of Band 
Emission เพ่ือปองกันการรบกวนระหวางชองความถ่ีวิทยุ  ท้ังนี้ แผน
ความถ่ีวิทยุฯ นี้ ไดพิจารณาปจจัยดังกลาวแลว  
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

อาจไดรับผลกระทบดังกลาว 
๑.๔. ควรเพ่ิมมาตรฐานสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ  

(International Telecommunication Union : ITU)  
เ ก่ียวกับการรบกวนการบินพลเรือนเขาในพระราช
กฤษฎีกา 

๑.๕. Channel Spacing 250 kHz ยังเกิดปญหาการผสม
คลื่นใหม (Intermodulation) ถาเปลี่ยน Channel 
Spacing เปน 200 kHz ตามการจัดสรรใหมมีวิธีการ
แกปญหาอยางไรบาง 

อยางไรก็ตาม ปญหาการบกวนของคลื่นความถ่ีท่ีเกิดจากการผสม
คลื่นใหม (Intermodulation) สามารถเกิดไดจากหลายปจจัย เชน 
เครื่องสง หัวตอ สายนําสัญญาณ และระบบสายอากาศ  จึงตองมีการ
หาสาเหตุของการรบกวนดังกลาวกอน   
 
 

๑. จากผลการจําลองพ้ืนท่ีการใชงานนั้น ไมทราบวาในการกําหนด
คาพารามิเตอรในโปรแกรมจําลอง ไดใชตําแหนงท่ีตั้งสถานี 
และความถ่ีท่ีตั้งสถานี ตามความเปนจริงหรือไม 

๒. โดยความเปนจริงแลว สถานท่ีตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงใน
ประเทศไทย จะมีการตั้งแบบเกาะกลุมในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
ซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง Channel Spacing เปน 200 kHz 
ยังเกิดการรบกวนระหวางสถาน ี

นายธนะกิจ วัฒนกีกําธร
(ม.เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร)  

๑.-๒. คาพารามิเตอรและตําแหนงท่ีตั้งสถานีไดรับการตรวจสอบกอน
วาเปนสถานท่ีตั้งท่ีถูกตองกอนการจําลองการคํานวณพ้ืนท่ีการใชงาน 
และการทํา Channel Spacing ท่ี 200 kHz ไดมีการกําหนด
มาตรฐานเพ่ือปองกันการรบกวนโดยอางอิงตามเอกสาร ITU-R 
BS.412-9 เพ่ือปองกันปญหาการรบกวนท่ีเกิดข้ึน 

๑. ใหประเทศไทยศึกษาการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุฯจากประเทศท่ี
ไดจัดทําแผนความถ่ีวิทยุฯดังกลาวและประสบผลสําเร็จ 

๒. สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม เดิมท่ีจะมี
การเปลี่ยน Channel Spacing  จาก 250 kHz เปน 200 kHz 
นั้นอยากใหมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขท่ีไมหางจากของเดิมไป
มาก  

๓. เสนอความคิดเห็น วาเครื่องรับวิทยุควรจะรองรับในการรับ

นายสุรเดช สมตรี 
(วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี
สงคราม จ.นครพนม)  

๑. แผนความถ่ีวิทยุฯดังกลาวไดอางอิงตาม GE 84 ของสหภาพ
โ ท ร ค ม น า ค ม ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( International 
Telecommunication Union : ITU) 

๒. - ๓. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

สัญญาณไดทุกระบบ และราคาไมแพงเพ่ือใหประชาชนทุกกลุม
สามารถเขาถึงในการรับขาวสารขอมูลได 

๑. ขอใหภาครัฐมีการจัดสรรคลื่นความถ่ีอยางเสมอภาค นายชาญชัย อินทกูล
(สถานีวิทยุพัฒนาบัว
ใหญ จ.นครราชสีมา)  

๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

๑. ใหทางสํานักงาน กสทช. ศึกษาเพ่ิมเติมถึงมาตรฐานทางเทคนิค 
ไดแก กําลังสงเครื่องสง ความสูงสายอากาศ เปนตนของสถานี
วิทยุทดลองประกอบกิจการ (ระดับชาติ, ระดับภูมิภาค และ
ระดับทองถ่ิน) เพ่ือใหครอบคลุมวิทยุท่ีมีการใชงานจริงทุก
ประเภท ในประเทศไทย (ในการศึกษาครั้งนี้ระบุประเภท
บริการชุมชนเทานั้น) 

๒. ในกรณีสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการทางเลือก “แนวทางท่ี 
๒ กําลังสง ๑๐๐ วัตต ความสูงสายอากาศ ๖๐ เมตร” เพราะ
อาจจะตอบโจทยบริการชุมชนในพ้ืนท่ีมากกวา ทางสํานักงาน 
กสทช. มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง
ใหมหรือไม อยางไร 

๓. สํานักงาน กสทช. ควรจะกําหนดนโยบาย FM Landscape 
อยางไร เชน 
๓.๑ ธุรกิจ (ระดับชาติ, ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน) ใน

พ้ืนท่ีใดบาง จํานวนก่ีสถาน ี
๓.๒ สาธารณะ จะมีประเด็นเหมือนกับกิจการโทรทัศนหรือไม 

อยางไร 
๓.๓ ชุมชน พ้ืนท่ีใดบางในเชิงประเด็น 

ศรินทิพย หม้ันทรัพย
(สหพันธวิทยุชุมชน

แหงชาต)ิ  

๑.-๒.สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของตอไป 

๓. สํานักงาน กสทช. อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา "แผนพัฒนา
กิจการกระจายเสียง" ซ่ึงเปนกรอบนโยบายสําหรับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๑. ไมเห็นดวยกับการเปลี่ยนความถ่ีของผูประกอบการรายเดิม
เนื่องจากตองมีคาใชจายในการเปลี่ยนระบบการออกอากาศ
ใหม  

๒. ขอใหสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทสาธารณะท่ีไม
สามารถโฆษณาได ขอใหเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหมีรายไดในการ
บํารุงรักษาอุปกรณ เพราะผูสนับสนุนนั้นเปนคนในทองถ่ิน 

นายประยงค ตั้งสกุล 
(สถานีวิทยุชุมชน) 

๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 
๒. ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็นสําหรับ
แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค 
ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพ่ือใหสวนงานท่ี
เก่ียวของรับไปดําเนินการตอไป 

๑. อยากทราบถึงรัศมีทําการของวิทยุทดลองประกอบกิจการซ่ึงผู
ประกอบกิจการควรรูคราวๆ ในกรณี แนวทางท่ี ๑ กําลังสง 
๕๐๐ วัตต ความสูงสายอากาศ ๖๐ เมตร 

๒. Channel Spacing ท่ีลดลงจาก 250 kHz เหลือ 200 kHz ถา
จะสามารถรองรับผูประกอบการสถานีวิทยุทดลองประกอบ
กิจการได ๖๐๐๐ สถานีโดยประมาณจะตองใชคากําลังสงออก
อากาศเทาไหรจึงจะเหมาะสม (๑๐๐ หรือ ๕๐๐ วัตต) 

นายทศพร ซิมตระการ 
(อนุกรรมการเทคโนโลยี

วิศวกรรมและแกไข
ปญหาการรบกวนวิทยุ

การบิน) 

๑. รัศมีของพ้ืนท่ีครอบคลุมข้ึนอยูกับหลายปจจัย ไดแก ความสูง
สายอากาศ กําลังสง และลักษณะพ้ืนท่ี (ท่ีราบ ท่ีลุม ภูเขา และ
แมน้ํา เปนตน)  

๒. สถานีทดลองประกอบกิจการจะมีการใชกําลังสง ๑๐๐ วัตตหรือ 
๕๐๐ วัตต วิธีในการประเมินพ้ืนท่ีครอบคลุมจะตองอางอิงตาม
เอกสาร ITU-R BS.412-9 และ ITU-R P.1546 หรือ ขอเสนอแนะ
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๑. ใหมีการปรับเปลี่ยนไปสูการรับสง สัญญาณดิจิตอลเนื่องจาก
สายอากาศท่ีรับในรถยนตสวนมากไมใชสายอากาศยาว
แบบเดิม ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือรับสัญญาณระบบดิจิตอล 

นายสุเมธ มีโภคกิจ     
(ม.ศรีปทุม) 

๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

๑. มีวิธีหรือมาตรการจัดระเบียบผูประกอบกิจการทุกรายใหปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบท่ีเทาเทียมกัน 

นายสามารถ ทองขาว 
(บ.บิ๊กเลิฟ สไมล เฮาส 

จํากัด) 

๑. ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็นสําหรับ
แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค 
ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพ่ือใหสวนงาน
ท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการตอไป 

๑. มีวิธีหรือมาตรการจัดระเบียบผูประกอบกิจการทุกรายใหปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบท่ีเทาเทียมกัน 

นางสาวธัญญารัตน ศรี
อําพรรณ (Love 

Station จ.เพชรบุรี) 

๑. ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็นสําหรับ
แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค 
ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพ่ือใหสวนงาน
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการตอไป 

๑. การเปลี่ยนแปลง Channel Spacing จาก 250 kHz เปน 200 
kHz  สงผลกระทบมากทําใหเกิดการรบกวนกัน และสงผลให
บริษัทผลิตเครื่องรับอาจไดรับขอมูลปญหา เรื่องคุณภาพของ
เครื่องรับสัญญาณวิทยุได  

 
 
 
๒. การเพ่ิมขอมูลของ Traffic Information (RDS , RTIC) อาจมี

ผลกระทบใหเครื่องรับวิทยุบางรุนไมสามารถแสดงคาได อาจ
สงผลใหเครื่องรับวิทยุมีการคนหาคลื่นวิทยุผิดไปจากเดิม ทําให
มีการแจงปญหากับผูผลิต 

๓. การเปลี่ยนแปลง Channel Spacing จาก 250 kHz เปน 200 
kHz ใหมีการตรวจสอบสถานีท่ีออกอากาศใหเปนไปตาม
มาตรฐาน และให มีการตรวจสอบการออกอากาศอยาง
สมํ่าเสมอเพ่ือปองกันการรบกวน พรอมกับมีมาตรการลงโทษ
กรณีเกิดการรบกวน 

นายวัชระ วงษหายะ 
(บริษัทไพโอเนียร     

เมนูแฟคเจอริ่งประเทศ
ไทย) 

๑. การเปลี่ยน Channel Spacing นั้น ดําเนินควบคูไปกับการ
กําหนดพารามิเตอรสําหรับคาอัตราการปองกันการรบกวนอยูแลว
ตามท่ีระบุไวในรายงาน ซ่ึงเสนอใหใชพารามิเตอรท่ีกําหนดอางอิง
ตามเอกสาร ITU-R BS.412-9      

           อีกท้ังยังมีการจัดการการใชงานคลื่นความถ่ีสําหรับ ผู
ทดลองประกอบกิจการตั้งแตความถ่ี 88.5 MHz ถึง 91.7 MHz 
ซ่ึงถามีการกําหนดเปนไปตามแผนจะลดปญหาการรบกวนท่ี
เกิดข้ึนได 

๒. การเพ่ิม Traffic Information ในแผนความถ่ีวิทยุฯนี้ไดนําเสนอ
ใช PI Code ซ่ึงสามารถลดความผิดพลาดของการใชงาน RDS ได
หลังจากดําเนินการตามแผนตองมีการกําหนดพารามิเตอร RDS 
ใหมเพ่ือใหสอดคลองตอ PI Code อยางไรก็ตามแผนความถ่ีวิทยุฯ
นี้จะไมทําใหเกิดปญหาใด ๆ ใหกับผูใช 

๓. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

๑. การเปลี่ยนแปลง Channel Spacing จาก 250 kHz เปน 200 
kHz สงผลกระทบมากทําใหเกิดการรบกวนกัน และสงผลให
บริษัทผลิตเครื่องรับอาจไดรับขอมูลปญหา เรื่องคุณภาพของ
เครื่องรับสัญญาณวิทยุได  

๒. การเพ่ิมขอมูลของ Traffic Information (RDS , RTIC) อาจมี

แกวกัลยา ภัทราชัย        
(บ.โตโยตา มอรเตอร 

เอเซีย แปซิฟก        
เอนจิเนียริ่ง และ เมนู

แฟคเจอริ่ง จํากัด) 

๑. การเปลี่ยน Channel Spacing นั้น ดําเนินควบคูไปกับการ
กําหนดพารามิเตอรสําหรับคาอัตราการปองกันการรบกวนอยูแลว
ตามท่ีระบุไวในรายงาน ซ่ึงเสนอใหใชพารามิเตอรท่ีกําหนดอางอิง
ตามเอกสาร ITU-R BS.412-9         

         อีกท้ังยังมีการจัดการการใชงานคลื่นความถ่ีสําหรับ ผูทดลอง
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.  
ประเด็น/ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ผลกระทบใหเครื่องรับวิทยุบางรุนไมสามารถแสดงคาได อาจ
สงผลใหเครื่องรับวิทยุมีการคนหาคลื่นวิทยุผิดไปจากเดิม ทําให
มีการแจงปญหากับผูผลิต 

 
 
 
 
 
๓. การเปลี่ยนแปลง Channel Spacing จาก จาก 250 kHz เปน 

200 kHz ใหมีการตรวจสอบสถานีท่ีออกอากาศใหเปนไปตาม
มาตรฐาน และให มีการตรวจสอบการออกอากาศอยาง
สมํ่าเสมอเพ่ือปองกันการรบกวน พรอมกับมีมาตรการลงโทษ
กรณีเกิดการรบกวน 

 

ประกอบกิจการตั้งแตความถ่ี 88.5 MHz ถึง 91.7 MHz ซ่ึงถามี
การกําหนดเปนไปตามแผนจะลดปญหาการรบกวนท่ีเกิดข้ึนได 

๓. การเพ่ิม Traffic Information ในแผนความถ่ีวิทยุฯนี้ไดนําเสนอ
ใช PI Code ซ่ึงสามารถลดความผิดพลาดของการใชงาน RDS ได
หลังจากดําเนินการตามแผนตองมีการกําหนดพารามิเตอร RDS 
ใหมเพ่ือใหสอดคลองตอ PI Code อยางไรก็ตามแผนความถ่ีวิทยุ
ฯนี้จะไมทําใหเกิดปญหาใด ๆ ใหกับผูใช 
 

๓. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 
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