สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ
แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.
ระบบเอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล
ระหวางวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
และจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานคร

หนา 1 จาก 32

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ
แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอ.เอ็ม.
แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอ.เอ็ม.
ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๑. ความแรงของสัญญาณ ในบางพื้นที่อาจจะไมสามารถรับฟงได และ
ควรปรับปรุงระบบการสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใหมีคุณภาพมาก
ขึ้น
๒. ราคาของเครื่องรับวิทยุในระบบเอ.เอ็ม.

นายรุทธ วัชโรทยาน
(กรรณญากรเรดิโอ
จ.นครปฐม)

๑. แผนความถี่วิทยุฯ ฉบับนี้มีการกําหนดระดับความแรงสัญญาณ และ
อัตราสวนการปองกันตามขอตกลง Final Act of the Regional
Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions 1
and 3) Geneva, 1975
๒. แผนความถี่ วิ ท ยุ ฯ ฉบั บ นี้ ไ ม ส ง ผลกระทบต อ ราคาเครื่ อ งรั บ
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม

๑. ภายหลังจากที่มีการจัดการใชงานคลื่นความถี่เปนไปตามแผนความถี่ จาเอกอภิชาติ ทับทองคํา ๑. แผนความถี่วิทยุฯ ฉบับมีเงื่อนไขการปองกันปญหาการรบกวนตาม
วิทยุกระจายเสียงในระบบเอ.เอ็ม.แลว จะไมเกิดปญหาการรบกวน
(กรมเจาทา)
ขอตกลง Final Act of the Regional Administrative LF/MF
กัน
Broadcasting Conference (Regions 1 and 3) Geneva, 1975
๒. มาตรการหรือบทลงโทษ รองรับในกรณีที่มีการใชงานคลื่นความที่แลว
๒. มาตรการและบทลงโทษในกรณีเกิดการรบกวนเปนไปตามประกาศ
เกิดการรบกวน
สํานักงาน กสทช. ที่เกี่ยวของ

หนา 2 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอ.เอ็ม.
ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๑. แสดงความคิดเห็น ควรมีการจัดสรรความถี่ใหภาคประชาชน ไดรับ นายชาญชัย อินทกูล ๑. สํานักงาน กสทช. อยูระหวางดําเนินการจัดทํา “แผนพัฒนากิจการ
ผลประโยชน
(สถานีวิทยุพัฒนาบัวใหญ
กระจายเสียง”ซึง่ เปนกรอบนโยบายสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง
จ.นครราชสีมา)

๑. ควรมีการเปลี่ยนเปนระบบ AM Stereo
๒. เครื่องรับวิทยุจะตองรองรับไดทุกระบบและราคาถูก

นายสุรเดช สมตรี
(วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี
สงคราม จ.นครพนม)

๑. ระบบเอ. เอ็ม. สเตอริโอไมมีการใชงานอยูจริง เนื่องจากไมประสบ
ผลสําเร็จในการใหบริการ
๒. สํ า นั ก งาน กสทช. จะนํ า ความคิ ด เห็ น ดั ง กล า วไปประกอบการ
พิจารณาในการจัดทําแผน

หนา 3 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอ.เอ็ม.
ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๑. การจัดสรรสถานีวิทยุ ควรมีการจัดสรรตามคลื่นความถี่ที่ใชงานให
สอดคลองกับกําลังสง เพื่อใหมีพื้นที่เขตบริการที่ใกลเคียงกัน และ
สามารถแกไขปญหาการรบกวนกันได โดยการแบงดังนี้
๑.๑ สถานีวิทยุที่มีความถี่สูงกวา 891 kHz ใหมีกําลังสง 10 kW
๑.๒ สถานีวิทยุที่มีความถี่ต่ํากวา 891 kHz ใหมีกําลังสง 5 kW
๑.๓ สําหรับสถานีวิทยุภาคพื้นดินสําหรับบริการชุมชน ควรมีการ
จํ า กั ด ขอบเขตพื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก าร โดยการใช Low Power
Channel ที่ 1,485 kHz 1,584 kHz และ 1,600 kHz และใช
กําลังสงไมเกิน 1 kW
๒. จาก GE75 ประเทศไทยจํ า นวน ๑๙๓ สถานี มาจากการรวม
frequency re-use แลวหรือไม
๑. มีการเริ่มยุติการใชระบบ AM เนื่องจากระบบ AM ใชไดแคเฉพาะใน
ระบบ Mono เทานั้น

นายไพรัช วิริยธนานนท
(บริษัท ฮอทพอยท เอ็น
เตอรไพรส จากัด)

๑. การกําหนดพื้นที่บริการของสถานีวิทยุระบบเอ.เอ็ม. นั้นขึ้นกับกําลัง
ส ง ความยาวคลื่น รวมถึงความนําไฟฟาของแตล ะพื้น ที่ ซึ่งแผน
ความถี่วิทยุฯ นี้ ไดพิจารณาผลดังกลาวแลว นอกจากนี้ แผนความถี่
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. ทั้งหมดของประเทศแลว

นายสุเมธ มีโภคกิจ
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

หนา 4 จาก 32

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ
แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๓. การเปลี่ ย นระบบจากแอนะล็ อ กเป น ระบบดิ จิ ต อล สํ า หรั บ นายธีระ ประสงคจันทร ๑. สํ านั ก งาน กสทช. จะพิจ ารณาใหมี ก ารทดลองการประกอบกิ จ การ
อุตสาหกรรมรถยนต (เครื่องรับวิ ทยุ) ขอระยะเวลาในการ (สมาคมอุตสาหกรรม
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในพื้นที่ที่กําหนดไวตามแผนความถี่วิทยุ
ปรั บ เปลี่ ย นนั บ จากมี ป ระกาศเป น เวลา ๔ ป (โดยทั่ ว ไป
ยานยนตไทย และ
และมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
Product Life Cycle ของรถยนตแตละรุนนั้นมีเวลาประมาณ
บ.โตโยตามอเตอร
กอน
๔ ป)
ประเทศไทย จํากัด ) ๒. วิ ท ยุ ใ ช ง านภายในรถยนต ที่ มี อ ยู เ ดิ ม สามารถใช รั บ ส ง สั ญ ญาณ
๔. เครื่องรับวิทยุในรถยนตรุนเกาที่ใชระบบแอนะล็อกจะใชไดนาน
วิทยุ กระจายเสี ย งระบบ เอ.เอ็ม และระบบ เอฟ.เอ็ม ไดตอไป ทั้งนี้
แค ไ หนหรื อ ต อ งติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เ สริ ม เพื่ อ เปลี่ ย นเป น ระบบ
สํานักงาน กสทช. ยังไมไดกําหนดชวงเวลาในการยุติการออกอากาศ
ดิจิตอลหรือไม
วิท ยุ ก ระจายเสี ย งระบบ เอ.เอ็ ม และระบบ เอฟ.เอ็ ม ในส ว นของ
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลนั้น รถยนตที่ไมมีเครื่องรับวิทยุระบบ
ดิจิตอลสามารถติดตั้งอุปกรณเสริมและสายอากาศเพื่อรับสัญญาณวิทยุ
ดิจิตอลได

หนา 5 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๑. สํ า นักงาน กสทช. มี หลั กเกณฑ ในการกํ าหนดผูประกอบการ นายชัยวิทูร อภิชาติไตร ๑.-๒. กสทช. อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง
อยางไร
สรณ (บริษัท ฮอทพอยท
ซึง่ เปนกรอบนโยบายสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง
๒. เพราะเหตุ ใดสํา นั ก งาน กสทช. จึ ง ไม พิจ ารณาเปลี่ย นระบบ เอ็นเตอรไพรส จากัด)
วิทยุ กระจายเสี ยง เอ.เอ็ม และ เอฟ.เอ็ม. เปน ระบบดิจิตอล
กอน
ระบบดิจิตอลเพื่อการทดลอง (DAB+ Trial Plan)
๑. ในสภาพความเปนอยูปจ จุบัน กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลยังไมมีความเหมาะสมเนื่องจากตองมีการลงทุนในระบบ
เครื่องสงสูงมาก และเครื่องรับตองเปลี่ยนใหมหมดทั้งระบบซึ่ง
เครื่องรับในระบบดิจิตอลมีราคาสูงกวาเครื่องรับวิทยุในระบบ
แอนะล็อก
ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถิ่น (DAB+ National and
Local Plan)
๒. ในสภาพความเปนอยูปจ จุบัน กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลยังไมมีความเหมาะสมเนื่องจากตองมีการลงทุนในระบบ
เครื่องสงสูงมาก และเครื่องรับตองเปลี่ยนใหมหมดทั้งระบบซึ่ง
เครื่องรับในระบบดิจิตอลมีราคาสูงกวาเครื่องรับวิทยุในระบบ
แอนะล็อก

นายฤทธ วัชโรทยาน
(กรรณญากรเรดิโอ
จ.นครปฐม)

๑.-๒. สํา นักงาน กสทช. ยั งไม ไดยุติการออกอากาศวิท ยุกระจายเสีย ง
ระบบ เอ.เอ็ม และระบบ เอฟ.เอ็ม ดังนั้น เครื่องรับวิทยุที่มีอยูเดิมยัง
สามารถใช ง านได ต อ ไป ส ว นระบบดิ จิ ต อลนั้ น เป น ระบบใหม ที่ จ ะ
ใหบริการเพิ่มเติมจากระบบ แอนะล็อกเดิมที่มีอยู

หนา 6 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

ระบบดิจิตอลเพื่อการทดลอง (DAB+ Trial Plan)
๑. เสนอใหมีการศึกษาระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองสําหรับวิทยุ
ชุมชน ที่สํานักงาน กสทช. สนับสนุนเชนเดียวกับในประเทศ
ออสเตรเลีย
ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถิ่น (DAB+ National and
Local Plan)
๒. เสนอใหสํานักงาน กสทช. ตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับ วิทยุ
ชุมชน/วิทยุบริการชุมชน (ตามนโยบาย กสทช. ตองเปลี่ยนผาน
สูระบบดิจิตอลดวยหรือไม)

ศริณทิพย หมั้นทรัพย
(สหพันธวิทยุชุมชน
แหงชาติ)

๑. สํานักงาน กสทช. เตรียมการรองรับโดยไดจัดทํารางแผนความถี่วิทยุ
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
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลอง
๒. สํานักงาน กสทช. อยูระหวางดําเนินการจัดทํา “แผนพัฒนากิจการ
กระจายเสียง” ซึง่ เปนกรอบนโยบายสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง

๑. หลักเกณฑของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลนั้นมี นางกมลทิพย วัฒนกี
ขอกําหนดอยางไรบาง
กําธร (ม.เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร)

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

หนา 7 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

ระบบดิจิตอลเพื่อการทดลอง (DAB+ Trial Plan)
นายสุรเดช สมตรี
๑. ไมเห็นดวย ถาเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลยังมี (วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี
ราคาแพง ประชาชนจะไมนิยมใชเนื่องจากปจจุบันมีทางเลือก สงคราม จ.นครพนม)
อื่นในการรับฟงวิทยุกระจายเสียงเชน อินเตอรเน็ต
ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถิ่น (DAB+ National and
Local Plan)
๒. ไมเห็นดวย ถาเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลยังมี
ราคาแพง ประชาชนจะไมนิยมใชเนื่องจากปจจุบันมีทางเลือก
อื่นในการรับฟงวิทยุกระจายเสียงเชน อินเตอรเน็ต
ขอเสนอเพิ่มเติม
หากจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากระบบแอนะล็ อ กไปสู ร ะบบ
ดิจิตอลเครื่องรับตองรองรับการรับฟงไดทุกระบบและราคาไมแพง
๑. ขอใหรัฐจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลให นายชาญชัย อินทกูล
ครอบคลุมทั้งประเทศ
(สถานีวิทยุพัฒนาบัว
ใหญ จ.นครราชสีมา)

๑. กสทช. ยั งไม มีแ ผนการยุติก ารออกอากาศวิท ยุก ระจายเสีย งระบบ
แอนะล็ อกในระยะเวลาอั นใกล ส วนระบบดิจิ ต อลเปน การประกอบ
กิ จ การเพิ่ ม เติ ม จากระบบแอนะล็ อ กเดิ ม เพื่ อ เป น ทางเลื อ กให แ ก
ประชาชนในการรับฟงวิทยุกระจายเสียง
๒. กสทช. จัดทําแผนความถี่วิทยุฯ ระบบดิจิตอลเพื่อเปนทางเลือกใหแก
ประชาชน ประชาชนมี สิ ท ธิ ใ นการรั บ ฟ ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งระบบ
แอนะล็อกที่มีอยูเดิม รวมทั้ง สํานักงาน กสทช. ไมมีแผนในการยุติการ
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อกในระยะเวลาอันใกล

๑. คา Cross Polarization เทากับ 10 dB อางอิงจากอะไร
นายทศพร ซิมตระการ
๒. สรุปพื้นที่การใหบริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการ (อนุกรรมการเทคโนโลยี
ทดลอง (DAB+ Trial Plan) มีพื้นที่ใดบาง
วิศวกรรมและแกไข
๓. แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลระดับชาติมีการใช ปญหาการรบกวนวิทยุ
งานชองอะไรบาง
การบิน)
๔. แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลระดับทองถิ่นมีการ
ใชงานชองอะไรบาง

๑. ค า Cross Polarization อ า งอิ ง ตามข อ เสนอแนะของสหภาพ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ ITU-R SM.851-1 เพื่อชดเชยความ
แตกตางในการใช Polarization ที่แตกตางกันระหวางระบบโทรทัศน
แอนะล็อกและระบบวิทยุดิจิตอล
๒. แผนความถี่ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งระบบดิ จิ ต อลสํ า หรั บ การทดลอง
ประกอบด ว ยพื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก าร ๕ พื้ น ที่ ได แ ก กรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล (นนทบุ รี สมุ ทรปราการ ปทุ มธานี ) เชี ย งใหม ขอนแก น

๑. ในเบื้ อ งต น กสทช. วางเป า หมายในการจั ด ทํ า แผนความถี่ วิ ท ยุ ใ ห
ครอบคลุมประชากรรอยละ ๙๕ อยางไรก็ ตาม ควรมีการทดลอง
ทดสอบเพื่อประเมินผลกอนจัดทําแผนความถี่วิทยุระดับชาติอีกครั้ง

หนา 8 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
นครศรีธรรมราช และสงขลา พื้นที่ละ ๓ มัลติเพล็กซ
๓. แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลระดับชาติ ใชงานชอง ๘
ยกเวนพื้นที่บริเวณประสานงานชายแดนไทย – มาเลเซีย ใชงานชอง ๗
๔. แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลระดับทองถิ่น ประกอบดวย
๓๙ เขตบริการตามที่แสดงไวในหนาที่ ๑๗ – ๑๘ ของแผนความถี่วิทยุ

๑. การให บ ริ ก ารสํ า หรั บ การแจ ง เตื อ นกรณี เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ จ ะมี ผศ.ดร.รังสรรค ทองทา
มาตรฐานและเตรี ย มการอย า งไรได บ า งจะได ไม ต อ งนํ า การ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
บริการสวนนี้ไปเพิ่มภายหลังหากเกิดมีภัยพิบัติ
สุรนารี)

๑. การประกอบกิจการกระจายเสีย งตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติงานของผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใน
กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

หนา 9 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ระบบดิจิตอลเพื่อการทดลอง (DAB+ Trial Plan)
นายดุสิต แกวเรืองฤทธิ์
๑. แสดงความคิดเห็น อยากใหมีการออกอากาศเพื่อทดลองทดสอบ (เครือขายสถานีวิทยุ
ที่โคราช ซึ่งตามแผนไดถูกยกเลิกไป
มูลนิธเิ สียงธรรม)
ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถิ่น (DAB+ National and
Local Plan)
๒. ทําไมในแผนดังกลาวไมมีการใชงานชอง ๑๒
๓. ทํ า ไมถึ ง ไม มี ก ารแบ ง สั ด ส ว นของกิ จ การเป น การบริ ก าร
สาธารณะ ชุมชน และ ธุรกิจ
๔. สัดสวนในการออกอากาศมีความเห็นวา National Mux ควรใช
งาน 2 Mux ที่เหลือสํารองไวเนื่องจากการแขงขันผูประกอบการ
ผูใหบริการที่เปน Nation Wide จะไมสูงมาก อยากใหเพิ่ม
Local Mux เพราะเนื่องจากผูทดลองประกอบกิจการจะเขามา
ออกอากาศในสวนนี้เปนจํานวนมาก
๕. เพื่อใหสั ญญาณครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในแผนดังกลาวไดเลือก
ที่ ตั้ ง เป น ตํ า แหน ง เสาส ง กิ จ การโทรทั ศ น เสาส ง กิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง และเสาสงในกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ จึงขอ
แสดงความเห็นวาเนื่องจาก Local Mux ตองมีการรวมกลุมจาก
ผูแทนชุมชนแลวสามารถใชเสาสงวิทยุทดลองประกอบกิจการได
หรือไม
๖. ในเรื่ อ งของการเชื่ อ มต อ อิ น พุ ต เข า อุ ป กรณ ร วมช อ งรายการ
(Interface Ensemble Input) ควรจะใช Encapsulation of
DAB Interfaces (EDI) เนื่องจากมีขอดีในการทําโครงขาย
ความถี่เดียว (Single Frequency Network : SFN)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
๑. สํานักงาน กสทช. รับ ฟงความคิดเห็น เพื่อนําไปดําเนิน การในสว นที่
เกี่ย วของต อไป โดยอาจพิจ ารณาเพิ่มเติมพื้น ที่การทดลองที่จังหวัด
นครราชสีมา
๒. ชอง ๑๒ มีการใชงานในกิจการประจําที่ กิจการเคลื่อนที่ และภารกิจ
เพื่อความมั่นคง จึงไมสามารถนําชอง ๑๒ มาใชได
๓. แผนความถี่วิทยุฯ นี้ รองรับการใชงานไดทั้งกิจการบริการสาธารณะ
กิจการบริการชุ มชน และกิ จการทางธุ รกิ จ ทั้ งนี้ การแบ งสั ดสว นอยู
นอกขอบขายของแผนความถี่วิทยุฯ และอยูระหวางการจัดทํานโยบาย
๔. สํานักงาน กสทช. รับ ฟงความคิดเห็น เพื่อนําไปดําเนิน การในสว นที่
เกี่ยวของตอไป
๕. สํานักงาน กสทช. รับ ฟงความคิดเห็น เพื่อนําไปดําเนิน การในสว นที่
เกี่ยวของตอไป
๖. สํานักงาน กสทช. รับ ฟงความคิดเห็น เพื่อนําไปดําเนิน การในสว นที่
เกี่ยวของตอไป

หนา 10 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

ระบบดิจิตอลเพื่อการทดลอง (DAB+ Trial Plan)
๑. สนั บ สนุ น ให มี ก ารใช แ บบโครงข า ยความถี่ เ ดี ย ว (Single
Frequency Network : SFN) และมีความคมชัดสม่ําเสมอ
๒. คุณภาพของเสียงตองเทียบเทา Loseless CD
ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถิ่น (DAB+ National and
Local Plan)
๓. สนั บ สนุ น ให มี ก ารใช แ บบโครงข า ยความถี่ เ ดี ย ว (Single
Frequency Network : SFN) และมีความคมชัดสม่ําเสมอ
๔. ในกรณีใชงานระดับทองถิ่น สนับสนุนใหมีการใชเนื้อหาภาษา
ของทองถิ่นนั้นๆ

นายสุเมธ มีโภคกิจ
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

๑. สํา นักงาน กสทช. รับ ฟ งความคิดเห็น เพื่อนํ า ไปดําเนิน การในส ว นที่
เกี่ยวของตอไป
๒. คุณภาพของสัญญาณเสียงในระบบดิจิตอลขั้นต่ํามีคุณภาพใกลเคียงกับ
คุณภาพเสียงในแผน Compact Disc (CD) ทั้งนี้ คุณภาพเสียงในระบบ
ดิจิตอลขึ้นอยูกับเทคโนโลยีการบีบอัดและอัตราบิต (Bit Rate)
๓. สํานักงาน กสทช. รับ ฟงความคิดเห็น เพื่อนําไปดําเนิน การในส ว นที่
เกี่ยวของตอไป
๔. สํา นักงาน กสทช. รับ ฟ งความคิดเห็น เพื่อนํ า ไปดําเนิน การในส ว นที่
เกี่ยวของตอไป

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

นายสามารถ ทองขาว
(บ.บิ๊กเลิฟ สไมล เฮาส
จํากัด)

๑. สํานักงาน กสทช. อยูร ะหวางดําเนิน การจัดทํา “แผนพัฒ นากิจ การ
กระจายเสียง” ซึง่ เปนกรอบนโยบายสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง

หนา 11 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถิ่น (DAB+ National and นางสาวธัญญารัตน ศรี ๑. สํานักงาน กสทช. อยูร ะหวางดําเนิน การจัดทํา “แผนพัฒ นากิจ การ
Local Plan)
อําพรรณ (Love
กระจายเสียง” ซึง่ เปนกรอบนโยบายสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง
๑. ควรมีแผนมาตรการรองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอล
Station เพชรบุรี)

ระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับทองถิ่น (DAB+ National and นายวัชระ วงษหายะ ๑. สํา นักงาน กสทช. รับ ฟ งความคิดเห็น เพื่อนํ า ไปดําเนิน การในส ว นที่
Local Plan)
(บริษัทไพโอเนียร เมนู
เกี่ยวของตอไป
๑. ควรมี แ ผนการแสดงการเพิ่ ม พื้ น ที่ ก ารครอบคุ ล มจํ า นวน แฟคเจอริ่งประเทศไทย) ๒. กลุมประเทศในทวีปยุโรปไมไดมีการใชวิทยุดิจิตอลแบบ DAB+ บนยาน
ประชากร
ความถี่ L-Band
๒. เพิ่มเติมการพิจารณาการใชงานใน L-Band ตามที่ประเทศแถบ
๓. แผนความถี่ วิ ท ยุ ฯ นี้ กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของเครื่ อ งรั บ
ยุโรปไดทํามาใชในปจจุบัน
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลใหเปนไปตามมาตรฐาน IEC62104 ทั้งนี้
๓. เครื่ อ งรั บ มี ก ารกํ า หนดรั บ รองภาษาไทยเป น ข อ กํ า หนดทาง
สํานักงาน กสทช. รับ ฟงความคิดเห็น เพื่อนําไปดําเนิน การในส ว นที่
ทางเลือก (Option) ดังนั้นควรมีการแยกขอกําหนดทางเลือก
เกี่ยวของตอไป
ออกจาก ขอกําหนดทางเทคนิคขั้นต่ําเปน ขอกําหนดทางเลือก
ซึ่งสามารถเพิ่มเติมฟงกชันอื่นๆ ไดในภายหลัง

หนา 12 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

ระบบดิจิตอลเพื่อการทดลอง (DAB+ Trial Plan)
๑. ควรศึ ก ษาเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของแต ล ะสถานี แ ละนํ า ข อ มู ล มา
เผยแพรแกสาธารณะ เพื่อทางผูเกี่ยวของสามารถนําขอมูลมาใช
ในการทําการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องในระบบดิจิตอล

แกวกัลยา ภัทราชัย
(บ.โตโยตา มอรเตอร
เอเซีย แปซิฟก
เอนจิเนียริ่ง และ เมนู
แฟคเจอริ่ง จํากัด)

๑. สํา นักงาน กสทช. รับ ฟ งความคิดเห็น เพื่อนํ า ไปดําเนิน การในส ว นที่
เกี่ยวของตอไป

หนา 13 จาก 32

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ
แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.
แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน
นายอภินันท บุระพันธ
(สมาคมนักวิทยุ
จ.สกลนคร)

๕. สําหรับสถานีที่กําลังรอดําเนินการหรือยังไมไดรับใบอนุญาต
ไม มี ใ บขาวหรื อ มี ลํ า ดั บ มาก อ นแต กํ า ลั ง ดํ า เนิ น เรื่ อ งยื่ น
ใบอนุญาต จะมีสิทธิออกอากาศหรือไดรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการหรือไม
๖. คําวาถูกประมูลคลื่นเท็จจริงแคไหน แลวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร
๗. เครื่องสํารองของสถานี วิทยุที่ไดรับ ใบทดลองออกอากาศนั้น
จะต อ งยื่ น เรื่ อ งขอจากสํ า นั ก งาน กสทช. หรื อ ไม หรื อ ทาง
สํานักงาน กสทช. ยังไมมีนโยบายใหมีเครื่องสํารอง
๑. สถานี ทดลองประกอบกิ จ การสามารถยื่ น เรื่ องตอสํานักงาน
พระมหาทิพเนตร
กสทช.เพื่ อเปลี่ย นจากประเภทบริ การชุ มชน เปน ประเภท ฐิตวฒโณ (โสโพธิ เรดิโอ
บริการสาธารณะไดหรือไม
จ.มหาสารคาม)
การจัดกลุมชองความถี่ใหมจะมีผลตอผูประกอบการรายเดิม
ดานไหนบาง อยางไร

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๑.-๓. ความคิ ดเห็น นี้อ ยูน อกขอบเขตของการรั บ ฟ งความคิ ดเห็ น
สําหรับแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพื่อใหสวนงานที่
เกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป

๑. ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็นสําหรับ
แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพื่อใหสวนงาน
ที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป
๒. ผูประกอบการรายเดิมอาจตองปรับเปลี่ยนความถี่ของเครื่องสง
วิทยุกระจายเสียงและสายอากาศใหมีความเหมาะสมกับความถี่
ใหม

หนา 14 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

๑. เดิมสถานีวิทยุเสียงธรรมออกอากาศคลื่นความถี่ 103.25 MHz
โดยตามแผนความถี่วิทยุฯจะถูกจัดสรรที่คลื่นความถี่ใหมเปน
104.9 MHz สถานี วิ ทยุ เ สี ย งธรรมจะสามารถออกอากาศที่
กําลังสงและความสูงเทาไหรตามมาตรฐานทางเทคนิค
๒. ถาหากสถานีวิทยุถูกจัดอยูในกลุมประเภทบริการสาธารณะจะ
สามารถออกอากาศที่ กํ า ลั ง ส ง และความสู ง เท า ไหร ต าม
มาตรฐานทางเทคนิค
๓. หลั ง จากทํ า แผนความถี่ วิ ท ยุ ฯ ถ า หากมี ส ถานี วิ ท ยุ ป ระเภท
บริการสาธารณะจะถูกจัดสรรอยางไรเนื่องจากกอนทําแผนนั้น
คลื่นความถี่ดังกลาวนั้นไมเพียงพอ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน
นายอนันต จิระวงศ
(เครือขายสถานีวิทยุ
มูลนิธิเสียงธรรม)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๑.-๒. รางแผนความถี่เอฟ.เอ็ม.ฉบับ นี้จัดทําขึ้น สําหรับ การจัดสรร
ความถี่วิทยุในอนาคตซึ่งไมใชสําหรับการทดลองประกอบกิจการ
โดยรองรั บ ๓ ประเภทกิจ การ ไดแ ก กิ จ การบริ การสาธารณะ
กิจการบริการชุมชน และ กิจการทางธุรกิจ สําหรับกิจการบริการ
ชุมชนมี ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่

กําลังสงออกอากาศไม
ความสูงสายอากาศ
เกิน (วัตต)
(เมตร)
๑
๕๐๐
๖๐
๒
๑๐๐
๖๐
สําหรับกิจ การสาธารณะ และกิจการทางธุรกิจ เสนอใหใชกําลัง
สงออกอากาศ ดังนี้
พื้นที่
กําลังสงออกอากาศไมเกิน
(กิโลวัตต)
กรุงเทพมหานคร
๒๐
จังหวัดอื่น
๔
ทั้งนี้ กอนการพิจารณาตั้งสถานีจําเปนตองคํานวณพื้นที่ครอบคลุม
ของสัญญาณ โดยอาศัยคาพารามิเตอรตางๆ อาทิ ความสูงของพื้นที่
ที่ตั้งสายอากาศ ความสูงสายอากาศ และรูปแบบการแพรกระจาย
คลื่นสายอากาศ
๓. รางแผนความถี่ฉบับนี้ มีการจัดชองความถี่วิทยุใหมโดยกําหนดให
Channel Spacing มีขนาด 400 kHz เพื่อรองรับจํานวนชอง
หนา 15 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ไดนําสงหนังสือเลขที่ ม.ธ.ป.๑๐๖๘/๒๕๕๘ เพื่อคัดคานตอแผน พระมนฑนจิตตเกษม
ความถี่วิทยุฯดังกลาวพรอมเอกสารแนบและเหตุผลประกอบดังนี้ ธัมมธโร (เครือขายสถานี
๑. เปนรางแผนความถี่วิทยุระบบเอฟ.เอ็มที่ขัดตอกฎหมาย มิใช วิทยุมูลนิธิเสียงธรรม)
รางแผนความถี่ วิ ทยุ ที่ร องรั บ สถานี วิ ทยุ ทั้ง ๓ ประเภทดว ย
มาตรฐานทางเทคนิคที่มีความเสมอภาค มิไดเขาสูระบบโดย
พร อ มเพรี ย งกั น ด ว ยหลั ก เกณฑ เ ดี ย วกั น และยั ง ไม ใ ช แ ผน
ความถี่วิทยุฯที่เกิดจากการเรียกคืนความถี่เพื่อจัดสรรใหม อีก
ดวย
๒. สํานักงาน กสทช. ใหขอมูลของสถานีวิทยุที่ไดรับอนุญาตใน
การออกอากาศในระบบเอฟ.เอ็ม ไมครบถวน ทําใหรางแผน
ความถี่วิทยุฯดังกลาวไมสามารถนํามาใชได
๓. มาตรฐานทางเทคนิคตามรางแผนความถี่วิทยุฯดังกลาวจะเปน
การคุมครองรัศมีการออกอากาศของผูประกอบการรายเดิม
ทําใหสถานีขางเคียงไมอาจจะออกอากาศได

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

ความถี่วิทยุที่เพิ่มขึ้นและจัดใหมีชองความถี่สําหรับกิจการบริการ
ชุมชนตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งาน กสทช. อยู ร ะหว า งการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
"แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง" ซึ่งเปน กรอบนโยบายสําหรั บ
กิจการวิทยุกระจายเสียง
๑. รางแผนความถี่เอฟ.เอ็ม. ฉบับนี้จัดทําขึ้นสําหรับการจัดสรรความถี่
วิทยุในอนาคตซึ่งไมใชสําหรับ การทดลองประกอบกิจ การ โดย
รองรับ ๓ ประเภทกิจการ ไดแก กิจการบริการสาธารณะ กิจการ
บริการชุมชน และ กิจการทางธุรกิจ ตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งาน กสทช. อยู ร ะหว า งการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
"แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง" ซึ่งเปนกรอบนโยบายสําหรับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง และอยูระหวางพิจารณารายละเอียดการ
ใชประโยชนคลื่ นความถี่ รวมทั้ งเหตุแห งความจําเปนในการถื อ
ครองคลื่นความถี่ตามที่กฎหมายกําหนด โดยการจัดสรรความถี่
ใหมใหเปนไปตามแผนความถี่ฉบับใหมจะสามารถดําเนินการได
ภายหลังจากมีการดําเนินการขางตนเปนที่เรียบรอยแลว
๒. สํานักงาน กสทช. ไดใหขอมูลสถานีวิทยุที่ไดรับอนุญาตในการ
ออกอากาศ เพื่อประกอบการดําเนินการของที่ปรึกษาตามขอเท็จจริง
ที่มีอยูทั้งหมด
๓. มาตรฐานทางเทคนิ ค เป น ไปตามข อ เสนอแนะของสหภาพ
หนา 16 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

โทรคมนาคมระหวางประเทศเพื่อปองกันการรบกวนระหวางสถานี
สําหรับสถานี

๑. พบข อ สั ง เกตในการแบ ง สั ด ส ว นของวิ ท ยุ ท ดลองประกอบ ผศ.ดร.รังสรรค ทองทา
กิจการโดยความเปนจริงแลวประเภทบริการชุมชนมีจํานวนไม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มากซึ่งสวนใหญจะถูกจัดสรรอยูในกลุมประเภททางธุรกิจ และ
สุรนารี)
ประเภทบริการสาธารณะ
๒. ไมมีความจําเปนที่กําหนดตารางที่ปรึกษาไดทําแผนการยาย
ความถี่ของผูประกอบการ
๓. เห็ น ด ว ยต อ การแบ ง กลุ ม ชุ ม ชนและธุ ร กิ จ ออกจากกั น เพื่ อ
ปองกันการรบกวนแตไมตองไปกําหนดตามตารางที่ปรึกษาได
จัดทําแผน
๔. เห็นดวยตอการกําหนด PI Code เพื่อที่ระบุ ID ของสถานี
สํ าหรั บ ระบบ RDS ในอนาคตเพื่ อ ช ว ยในการแก ปญ หาการ
รบกวนในอนาคต

๑. รางแผนความถีเ่ อฟ.เอ็ม. ฉบับนี้จัดทําขึ้นสําหรับการจัดสรรความถี่
วิทยุในอนาคตซึ่งไมใชสําหรับการทดลองประกอบกิจการ โดยรองรับ
๓ ประเภทกิจการ ไดแก กิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน
และ กิจการทางธุรกิจ ตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา "แผนพัฒนา
กิ จ การกระจายเสี ย ง"
ซึ่ ง เป น กรอบนโยบายสํ า หรั บ กิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง และอยู ร ะหว า งพิ จ ารณารายละเอี ย ดการใช
ประโยชนคลื่นความถี่ รวมทั้งเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่น
ความถี่ตามที่กฎหมายกําหนด โดยการจัดสรรความถี่ใหมใหเปนไป
ตามแผนความถี่ฉบับใหมจะสามารถดําเนินการไดภายหลังจากมีการ
ดําเนินการขางตนเปนที่เรียบรอยแลว
๒.-๔. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป

๑. ตามแผนความถี่วิทยุฯ ในสวนของ Existing Regular FM
นางจุฑารส พรประสิทธิ์
Stations ขอใหระบุระยะตอไปนี้
(เครือขายสถานีวิทยุ
๑.๑ ระยะหางระหวางสถานีที่มีการออกอากาศคลื่นความถี่
มูลนิธิเสียงธรรม)
เดียวกัน (Co-Channel)
๑.๒ ระยะหางระหว างสถานีที่มีการออกอากาศคลื่นความถี่

๑. ระยะหางระหว างสถานี ทั้งในสวนสถานีที่มีการออกอากาศคลื่ น
ความถี่เดีย วกัน (Co-Channel) และสถานีท่ีมีการออกอากาศคลื่ น
ความถี่ขางเคียงกันลําดับที่ ๑ (1st Adjacent Channel) เปนไปตาม
ผลการจําลองการแพรกระจายคลื่น(Simulation) ผลลัพธที่ไดจากการ
จําลองนั้นมีปจจัยไดแกความสูงสายอากาศ กําลังสง และลักษณะพื้นที่
หนา 17 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ขางเคียงกันลําดับที่ ๑ (1st Adjacent Channel)
๒. ตามแผนความถี่วิทยุฯ Existing Regular FM Stations มี
เพียง ๓๑๔ สถานี สวนสําหรับสถานีทดลองประกอบกิจการ
ไมไดอยูในการศึกษาหรือไม
๓. แสดงความเห็น ขอคัดคานตอแผนความถี่วิทยุฯและมาตรฐาน
ทางเทคนิคสํ าหรั บกิ จ การวิ ทยุ กระจายเสี ยงระบบเอฟ.เอ็ม.
โดยให ค วามเห็ น ว าแผนความถี่ วิ ท ยุ ฯ ยั ง อยู ใ นกระบวนการ
ศึกษาที่ไมสมบูรณ

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

(ที่ราบ ที่ลุม ภูเขา และแมน้ํา เปนตน) และสิ่งกีดขวาง (อาคาร บาน
ต น ไม เป น ต น ) อี ก ทั้ ง ต อ งมี ก ารพิ จ ารณาค า อั ต ราส ว นป อ งกั น
(Protection Ratio) ในกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ.เอ็ม
อางอิงตามเอกสาร ITU-R BS.412-9

สําหรับคาอัตราสวนปองกันจะพิจารณาที่ Stereophonic สําหรับ
Steady interference แบงเปน

- การออกอากาศคลื่นความถี่เดียวกัน (Co-Channel) มีคา

เทากับ 45 dB
- การออกอากาศคลื่นความถี่ขางเคียงกันลําดับที่ ๑ (1st
Adjacent Channel) มีคาเทากับ 7 dB
๒. รางแผนความถี่เอฟ.เอ็ม. ฉบับนี้จัดทําขึ้นสําหรับการจัดสรรความถี่
วิทยุในอนาคตซึ่งไมใชสําหรับการทดลองประกอบกิจการ โดยรองรับ
หนา 18 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

๑. ขอทราบวาการอนุญาตใชกับผูที่จะขอใบประกอบกิจการนั้นจะ ร.ต.เทอดศักดิ์ มีสวัสดิ์
หมดเมื่อใดและจะมีการอภัยโทษหรือไมอยางไร
(สถานีวิทยุ F.M. 94
๒. สําหรับสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการชุมชน MHz คลื่นคนสรางสรรค
นั้นทางสํานักงาน กสทช. มีนโยบายจะใหการชวยเหลือในการ
เกษตรกรไทย
ดําเนินกิจการหรือไมอยางไร
จ.ขอนแกน)
๓. แสดงความเห็น ใหสํานั กงาน กสทช. มีการกําหนดใหสถานี
วิ ท ยุ ท ดลองประกอบกิ จ การประเภทบริ ก ารชุ ม ชนนั้ น มี

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๓ ประเภทกิจการ ไดแก กิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน
และ กิจการทางธุรกิจ ตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา "แผนพัฒนา
กิ จ การกระจายเสี ย ง"
ซึ่ ง เป น กรอบนโยบายสํ า หรั บ กิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง และอยู ร ะหว า งพิ จ ารณารายละเอี ย ดการใช
ประโยชนคลื่นความถี่ รวมทั้งเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่น
ความถี่ตามที่กฎหมายกําหนด โดยการจัดสรรความถี่ใหมใหเปนไป
ตามแผนความถี่ฉบับใหมจะสามารถดําเนินการไดภายหลังจากมีการ
ดําเนินการขางตนเปนที่เรียบรอยแลว
๓. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

๑.-๓. ความคิ ดเห็ น นี้ อ ยู น อกขอบเขตของการรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น
สําหรับแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพื่อใหสวนงานที่
เกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป
๔. การลดขนาด Channel Spacing สามารถทําไดโดยตองคํานึงถึง
คาพารามิเตอรอื่น อาทิ Protection Ratio และ Out of Band
Emission เพื่อปองกันการรบกวนระหวางชองความถี่วิทยุ ทั้งนี้
หนา 19 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ชวงเวลาในการเผยแพรขอมูลจากทางราชการโดยพรอมเพียง
กันทุกสถานี เพื่อใหการนําเสนอขอมูลเปนไปในทางเดียวกัน
๔. Channel Spacing ที่ลดลงจาก 250 kHz เหลือ 200 kHz
สามารถนํามาใชไดจริงหรือไม

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

แผนความถี่วิทยุฯ นี้ ไดพิจารณาปจจัยดังกลาวแลว

๑. ในกรณี ค ลื่ น แรกกั บ คลื่ น ที่ ส องที่ ร ะยะไม เ กิ น ๕๐๐ เมตรที่ นายมณฑล วงศพรามาศ
ออกอากาศคลื่นความถี่เดียวกันแลวทําใหเกิดปญหาการผสม (สภาผูประกอบวิชาชีพ
คลื่นใหม (Intermodulation) รบกวนในกิจการทางการบิน วิทยุกระจายเสียงและ
โดยหลักการจะมีการแกไขที่ความถี่สูงกวา
วิทยุโทรทัศนแหง
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 ประเทศไทยภาคเหนือ)
(Intermodulation) รบกวนในกิจการทางการบิน ไดหรือไม

๑. หลักการในการจัดทําแผนความถี่วิทยุฯ ฉบับนี้ มีการลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นตอกิจการทางการบิน อยางไรก็ตาม สํานักงาน กสทช.
รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๓. ป ญ หาการบกวนของคลื่ น ความถี่ ที่ เ กิด จากการผสมคลื่ น ใหม
(Intermodulation) สามารถเกิ ด ได จ ากหลายป จ จั ย เช น
เครื่องสง หัวตอ สายนําสัญญาณ และระบบสายอากาศ จึงตองมี
การหาสาเหตุของการรบกวนดังกลาวกอน ทั้งนี้ Cavity Filter
เปนเพียงสวนหนึ่งในการบรรเทาปญหาดังกลาวของภาคสง

๑. ตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ที่ไดมีการจัดสัมมนาแผน
แม บ ทในกิ จ การกระจายเสี ย ง ณ หอประชุ ม กองทั พ บก
กําหนดใหมาตรฐานในการกําหนด Channel Spacing เทากับ
100 kHz แตในแผนความถี่ วิทยุฯและมาตรฐานทางเทคนิค
สํ า หรั บ กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งระบบเอฟ.เอ็ ม . นั้ น มี ก าร
กําหนดใหมาตรฐานในการกําหนด Channel Spacing เทากับ

๑. ตารางกําหนดคลื่นความถี่แนบทายแผนแมบทการบริหารคลื่ น
ความถี่ฉบั บ ปรับ ปรุ ง ในสว นของยานความถี่เอฟ. เอ็ม. มีการ
ปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทยดังนี้
"ปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงโดยกําหนด
Channel Spacing เปนจํานวนเทา (Raster) ของ 100 kHz"
ซึ่งการกําหนด Channel Spacing เปนจํานวนเทาของ 100

นายดุสิต เอกนรพันธ
(กรมอุตุนิยมวิทยา)

หนา 20 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

200 kHz หากดําเนินการตามแผนความถี่วิทยุฯดังกลาวจะเปน
การขัดแยงกับแผนแมบทดังกลาวและจะสามารถดําเนินการ
ตอไปไดหรือไม
๑. เสนอความคิ ด เห็ น ให สํ า นั กงาน กสทช. ควรจัดสรรและตั้ง
หลั ก เกณฑ ใ นการคั ด เลื อ กผู อ อกอากาศคลื่ น วิ ท ยุ ท ดลอง
ประกอบกิจการวาแตละรายควรจะจัดอยูกลุมประเภทธุรกิจ
บริการสาธารณะ และประเภทบริการชุมชน, ออกอากาศที่
คลื่นใด โดยคํานึงถึง
๑.๑ เนื้อหา ประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอสังคมและประเทศชาติ
และความเหมาะสมของสื่อแตละประเภท
๑.๒ ลํ า ดั บ ในการจั ด ตั้ ง สถานี เพื่ อ ดู ค วามเหมาะสมและ
ผลกระทบตอผูออกอากาศที่ไดรับการจัดสรรแลว
๑. ไมเห็นดวยกับการกําหนดตารางความถี่ใหมที่ทางที่ปรึกษาได
นําเสนอในแผนความถี่วิทยุฯ
๒. ไมเห็นดวยกับการแบงชองคลื่นความถี่ (Channel Spacing)
จาก 250 kHz เปน 200 kHz
๓. ไมเห็นดวยเกี่ยวกับการแบงชองคลื่นความถี่
๓.๑ 87.5 MHz - 91.5 MHz สําหรับกิจการประเภทบริการ
สาธารณะ และประเภทบริการชุมชน
๓.๒ 91.7 MHz – 107.9 MHz สําหรับกิจการประเภทธุรกิจ
๔. ไมเห็นดวยกับเรื่องระยะหางของสถานีโดยในความเปนจริงแลว

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

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

อาจารยวิชัย คลังทอง
(ม.ขอนแกน)

๑. ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็นสําหรับ
แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพื่อใหสวนงานที่
เกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป

นายวิทยา ใจสะอาด
(หางหุนสวน อินทรบุรี
มีเดีย จ.สิงหบุรี)

๑.-๔. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป

หนา 21 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ระยะหางของสถานีไมสามารถกําหนดได

๕. หากมีการแบงชองคลื่นความถี่ใหมเพื่อใหรองรับผูประกอบการ
ทั้งรายเดิม และรายใหม ถาชองคลื่นความถี่ในการจัดสรรนี้ใน
อนาคตมีการใชงานที่หนาแนนอีกทางสํานักงาน กสทช. จะมี
แผนรองรับเรื่องนี้อยางไร

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๕ . สํ า นั ก ง า น ก ส ท ช . อ ยู ร ะ ห ว า ง จั ด ทํ า ร า ง แ ผ น ค ว า ม ถี่
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเพื่อการทดลอง เพื่อเตรียมการ
รองรับความตองการใชความถี่วิทยุสําหรับกิจการกระจายเสียงที่
เพิ่มมากขึ้น

หนา 22 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
หนวยงาน
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 ถี่ ใ ห มี นายศรากรณ อิงคเพียร ๑.-๓. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการใน
การเปลี่ยนแปลงนอยที่สุดและทําความเขาใจไดงายเชน
กุล (สถานี Good
สวนทีเ่ กี่ยวของตอไป
๑.๑ 99.00 MHz เปน 99.00 MHz (ไมมีการเปลี่ยนแปลง) ทํา
Radio จ.ตราด)
ใหสามารถลดจํานวนสถานีวิทยุที่ตองเปลี่ยนคลื่นความถี่
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 ที่ตองยายเพื่อใหคลื่นความถี่วิทยุกับ
ประเภทบริการชุมชนมาใชคลื่นความถี่วิทยุในชวง 91.7 MHz
-108.00MHz ไมซ้ําหรือสงผลกระทบตอผูประกอบการราย
เดิมหรือนํามาจัดสรรคลื่นที่เหลือเชน 99.80 MHz
๓. สถานี ที่จ ะต อ งมี การเปลี่ ย นคลื่ น ควรอนุ ญ าตให ส ามารถนํ า
เครื่องสงมาตรวจที่หองทดลองทดสอบเดิมไดฟรี ๒ ครั้ง
๑. เสนอความคิด เห็น ของผูจัด รายการสถานี วิทยุควรมีการ นายบรรพต ศรีเมืองบุญ
กวดขั น เนื่ อ งจากบางสถานี ไ ม มี บั ต รผู ป ระกาศจากกรม (สถานีวิทยุเอ็น เอ เรดิโอ
ประชาสั ม พั น ธ หรื อ สํ า นั ก งาน กสทช. ที่ ผ า นการสอบผู
FM 102 MHz
ประกาศ
จ.หนองบัวลําภู)
๒. เสนอความคิดเห็น แนบทายของใบอนุญาตทดลองประกอบ

๑.- ๓ ความคิด เห็น นี้อยู น อกขอบเขตของการรั บ ฟง ความคิด เห็ น
สําหรับแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพื่อใหสวนงานที่
เกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป

หนา 23 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

กิจการขอ ๘ จากโฆษณาหารายไดใหสถานีไมไดเปนโฆษณา
หารายได ใหส ถานีได โดยมี การกํา หนดเงื่อนเวลาใหตาม
สมควร ทั้งนี้เพื่อใหสถานีประเภทบริการชุมชนมีรายไดเพื่อ
แบงเบารายจายของสถานี
๓. ปญหาคลื่นความถี่ซ้ําในพื้นที่จังหวัดเดียวกันและใกลกันอยาก
ใหสํานักงาน กสทช. กวดขันถึงเรือ่ งนี้ดวย
๑. ตามแผนความถี่วิทยุฯดังกลาวที่ไดมีการจัดสรรการแบงคลื่น
ค ว า ม ถี่ 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. กระบวนการจัด สรรคลื่น ความถี่เ ดิ มในพื้น ที่ จังหวัดเดีย วกัน
พบวามีการอนุญาตความถี่ซ้ํากันได แลวในการจัดสรรความถี่
ใหมจะพบปญหาการจัดคลื่นความถี่ซ้ําหรือไมแลวยังตองติด
Cavity Filter เพื่ อ ป อ งกั น ป ญ หาการผสมคลื่ น ใหม
(Intermodulation) ในกิจการทางการบิน

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

นายคณาโชค ตามจิต
เจริญ (องคกรวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนวิทยุทีวี
เสรี กรุงเทพมหานคร)

๑. จุดประสงคหลั กในการทํ าแผนความถี่วิ ทยุฯ ดังกล าวเพื่อใหการ
จัดสรรชองคลื่นความถี่ในระบบเอฟ.เอ็ม.นั้นมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ปราศจากการรบกวนตอกิจการอื่นๆ และบริเวณชายแดน
นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอลเพื่อการทดลอง และระดับชาติและระดับทองถิ่นดวย
๒. ร า งแผนความถี่ เ อฟ.เอ็ ม . ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น สํ า หรั บ การจั ด สรร
ความถี่วิทยุในอนาคตซึ่งไมใชสําหรับการทดลองประกอบกิจการ
โดยรองรับ ๓ ประเภทกิจ การ ไดแ ก กิ จ การบริการสาธารณะ
กิจการบริการชุมชน และ กิจการทางธุรกิจ
ทั้งนี้ ปญหาการบกวนของคลื่นความถี่ที่เกิดจากการผสมคลื่นใหม
(Intermodulation)
สามารถเกิ ด ได จ ากหลายป จ จั ย เช น
เครื่องสง หัวตอ สายนําสัญญาณ และระบบสายอากาศ จึงตองมี
การหาสาเหตุของการรบกวนดังกลาวกอน ทั้งนี้ Cavity Filter
เปนเพียงสวนหนึ่งในการบรรเทาปญหาดังกลาวของภาคสง

หนา 24 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

๑. เสนอความคิดเห็น ควรใหคงรูปแบบการจัดสรรชองความถี่ให
คงเดิมที่ 250 kHz เพราะพบขอสังเกตโดยที่จังหวัดยะลา ยัง
มี ก ารคงการจั ด สรรช อ งความถี่ เ ป น 250 kHz แต จั ง หวั ด
ปตตานีไดมีการจัดสรรชองคลื่นความถี่เปน 200 kHz ซึ่ง
ปตตานีสามารถรับสัญญาณจากประเทศมาเลเซีย จึงสังเกตถึง
ความไมครอบคลุมของแผนความถี่วิทยุฯ
๒. เสนอความคิดเห็น สํานักงาน กสทช. ควรมีทางเลือกสําหรับ
สถานีทดลองประกอบกิจการอยางนอย ๒ ทางเลือก
๑. เสนอความคิดเห็น วิทยุ เอฟ.เอ็ม ที่มีการใชกันอยางแพรหลาย
เครื่ อ งรั บ มี ร าคาที่ แ ตกต า งกั น เพื่ อ ให ผู ค นสามารถซื้ อ ได
ปจจุบันในโทรศัพทมือถือ วิทยุในรถสามารถรับวิทยุ เอฟ.เอ็ม
ได ดังนั้นวิทยุ เอฟ.เอ็ม ควรจัดสรรคลื่นความถี่แบบเดิม แตไม
ควรใหมีการรบกวนซึ่งกันและกัน
๑. ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน มาตรา ๘๓ ทุกสถานีจะตองคืนคลื่นมาใหจัดสรรใหม
ดั ง นั้ น การจํ าทํ า แผนความถี่ วิ ทยุ ฯดั งกล า วจึ ง ไม จํ า เป น ต อ ง
คํานึงถึงสถานีวิทยุปจจุบัน
๒. ประชาชนในทุกอําเภอหรือทุกพื้นที่ตองมีสิทธิเขาถึงบริการใน
กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม อยางเทาเทียมกัน
มิใชวาประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถเขาถึงบริการใน
กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม มากกวาประชาชน
ในพื้นที่อื่นๆหลายเทาตัว

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน
นายฎาวิ ดุลบราห
(นักศึกษา ปริญญาโท
คณะนิเทศศาสตร
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

นายรุทธ วัชโรทยาน
(กรรญากรเรดิโอ
จ.นครปฐม)

นายไพโรจน ปนแกว
(บ.บีอีซีเวิลด จํากัด
(มหาชน) )

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๑. สํ า นั ก งาน กสทช. จะนํ า ข อ คิ ด เห็ น ดั ง กล า วไปประกอบการ
พิจารณาในการจัดทําแผนความถี่วิทยุฯ
๒. ในแผนความถี่ วิ ท ยุ ฯ มี ก ารกํ า หนดทางเลื อ กไว สํ า หรั บ กิ จ การ
บริการชุมชน ๒ ทางเลือกดังนี้
๒.๑ แนวทางที่ ๑ กําลังสง ๕๐๐ วัตต ความสูงสายอากาศ ๖๐
เมตร
๒.๒ แนวทางที่ ๒ กําลังสง ๑๐๐ วัตต ความสูงสายอากาศ ๖๐
เมตร
๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

๑. ร า งแผนความถี่ เ อฟ.เอ็ ม . ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น สํ า หรั บ การจั ด สรร
ความถี่วิทยุในอนาคตซึ่งไมใชสําหรับการทดลองประกอบกิจการ โดย
รองรั บ ๓ ประเภทกิจ การ ไดแก กิจการบริการสาธารณะ กิจการ
บริการชุมชน และ กิจการทางธุรกิจ ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. รับฟง
ความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๒. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

หนา 25 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
หนวยงาน
๑. ในดานฮารตแวรและซอฟแวรเครื่องรับวิทยุไมไดรับผลกระทบ นายอังกูร อรามมงคลสุข ๑.-๒. การลดขนาด Channel Spacing สามารถทําไดโดยตอง
ตอการเปลี่ยน Channel Spacing เปน 200 kHz เพราะ (บ.ฟูจิสึ เท็น ประเทศ คํานึงถึงคาพารามิเตอรอื่น อาทิ Protection Ratio และ Out of
เครื่ อ งรั บ สามารถรั บ สั ญ ญาณได ค รอบคลุ ม ทั้ ง ย า นกิ จ การ
ไทย จํากัด)
Band Emission เพื่อปองกันการรบกวนระหวางชองความถี่วิทยุ
กระจายเสี ย งในระบบ เอฟ.เอ็ม แต จ ะมีป ญหาในเรื่องของ
ทั้งนี้ แผนความถี่วิทยุฯ นี้ ไดพิจารณาปจจัยดังกลาวแลว
สั ญญาณรบกวนกั บ ช องคลื่ น ความถี่ ขา งเคี ย งกัน หากมีการ
เปลี่ยน Channel Spacing เปน 200 kHz
๒. หากมีการออกมาตรฐานในการเปลี่ยน Channel Spacing
เป น 200 kHz สํ า นั ก งาน กสทช. ควรมี ม าตรการในการ
ตรวจสอบเครื่องสงวาสามารถอกอากาศไดตรงตามมาตรฐาน
หรือไม เพราะถาไมเปนไปตามมาตรฐาน อาจจะสงผลกระทบ
ในการเกิดการรบกวน
๓. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่
๓. ความคิดเห็น
เกี่ยวของตอไป
๓.๑ ทางสํานักงาน กสทช. ควรมีการเปรียบเทียบอุปกรณ
ตางๆที่ใชในการออกอากาศทุกๆ ๒ ป
๓.๒ ทางสํ า นั ก งาน กสทช. ควรมี มาตรการในการลงโทษ
สําหรับผูที่ออกอากาศไมตรงตามมาตรฐานสํานักงาน กสทช.
๑. สํานักงาน กสทช. จะมีมาตรการอยางไรสําหรับการจัดสรรคลื่น นายธีรพันธ อิงควิศาล ๑. การลดขนาด Channel Spacing สามารถทําไดโดยตองคํานึงถึง
ความถี่ที่ Channel Spacing 200 kHz ซึ่งทําใหชองวาง (บ.พานาโซนิค ออโต
คาพารามิเตอรอื่น อาทิ Protection Ratio และ Out of Band
ระหว า งสถานี วิ ท ยุ ที่ อ อกอากาศลดลง และทํ า ให เ กิ ด การ โมทิฟ ซีสเต็มส เอเชีย
Emission เพื่อปองกันการรบกวนระหวางชองความถี่วิทยุ ทั้งนี้
รบกวนกันไดมากยิ่งขึ้น
แปซิฟก)
แผนความถี่วิทยุฯ นี้ ไดพิจารณาปจจัยดังกลาวแลว
๒. สํานักงาน กสทช. จะมีมาตรการอยางไรในการควบคุมกําลัง
๒. การควบคุมกําลังสงออกอากาศของวิทยุทดลองประกอบกิจการ
สงออกอากาศของวิทยุทดลองประกอบกิจการ
โดยใชมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงเปนไป
๓. ในกรณีที่แผนความถี่วิทยุฯฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชจะตองมี
ตามรางมาตรฐานทางเทคนิค
หนา 26 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

การเปลี่ยนตําแหนงสถานีวิทยุกระจายเสียงใหมหรือไม

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๓. ที่ตั้งสถานีขึ้นอยูกับผูไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่

๑. ในการเปลี่ยน Channel Spacing 200 kHz จะมีผลตอ นายธรรมบุตร วิภาตะ ๑. ประเทศสวนใหญมีการใช Channel Spacing ที่ 100 และ 200
เครื่องรับในการรับสัญญาณที่เปน Auto Tuner โดยปกติ วณิช (บ. พานาโซนิค ซิว
kHz เนื่องจากตองการเพิ่มชองความถี่ใหมากขึ้นและเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับจะมีการลอคความถี่ไวที่ 250 kHz ยกตัวอยาง จาก เซลส (ประเทศไทย)
เอฟ.เอ็ม ในปจจุบัน มีความสามารถในการรับ สัญญาณไดดีโ ดย
100.25 MHz ถัดไปจะเปน 100.50 MHz และ 100.75 MHz
จํากัด )
สวนมากเครือ่ งรับจะรองรับ Channel Spacing 200 kHz
ตามลําดับ
๒. กรณีเกิดการรบกวนซึ่งในอดีตพบบอยมากทําใหไมสามารถฟง
สถานี ที่ ต อ งการรั บ ฟ งได จึ งอยากให สํ า นั ก งาน กสทช. มี
มาตรฐานที่เขมงวดในการกํากับดูแล
๑. ให มี ก ารทบทวนในแผนการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ใ นกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม อีกครั้ง เนื่องจาก
๑.๑. คลื่นความถี่ทดลองประกอบกิจการที่มีอยูในปจจุบันยังไม
สามารถสรุปไดวาสามารถออกอากาศและประกอบการได
กีร่ าย ที่ไมมีปญหาการรบกวนการบินพลเรือน
๑.๒. จะใหสิ ทธิ์แกผู ประกอบการรายเดิมเขาไปจัดสรรคลื่ น
กอนหรือใหสามารถใหผูประกอบการรายเดิมและรายใหม
เข ามารว มจั ดสรร เมื่อเขา มาจั ดสรรแลว มีการแบงชว ง
ความถี่ ใหมเปน ๓ ประเภทไดแก ธุรกิจ สาธารณะ และ
ชุมชนหรือไม
๑.๓. ผูประกอบการที่ยังอยูในกระบวนการตามรอขอทํา มี ตั้ง
ใชออกอากาศยังไมได ภาคเอกชนไมมีปญหา ภาคชุมชน

๒. ในแผนความถี่วิทยุฯ ดังกลาวไดมีการกําหนดมาตรฐานเพื่อปองกัน
การรบกวนโดยอางอิงตาม เอกสาร ITU-R BS.412-9 เพื่อปองกัน
ปญหาการรบกวนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. รับฟงความ
คิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
นางกมลทิพย วัฒนกี ๑.๑ สํานั กงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนํ าไปดําเนินการใน
กําธร (ม.เทคโนโลยีราช สวนที่เกี่ยวของตอไป
มงคลพระนคร)
๑.๒ - ๑.๓ ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็น
สําหรับแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพื่อใหสวนงานที่
เกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป
๑.๔ สํานั กงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนํ าไปดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป
๑.๕ การลดขนาด Channel Spacing สามารถทําไดโดยตองคํานึงถึง
คาพารามิเตอรอื่น อาทิ Protection Ratio และ Out of Band
Emission เพื่อปองกันการรบกวนระหวางชองความถี่วิทยุ ทั้งนี้ แผน
ความถี่วิทยุฯ นี้ ไดพิจารณาปจจัยดังกลาวแลว
หนา 27 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

อาจไดรับผลกระทบดังกลาว
๑.๔. ควรเพิ่มมาตรฐานสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
(International Telecommunication Union : ITU)
เกี่ ย วกั บ การรบกวนการบิ น พลเรื อ นเข า ในพระราช
กฤษฎีกา
๑.๕. Channel Spacing 250 kHz ยังเกิดปญหาการผสม
คลื่ น ใหม (Intermodulation) ถ า เปลี่ย น Channel
Spacing เปน 200 kHz ตามการจัดสรรใหมมีวิธีการ
แกปญหาอยางไรบาง
๑. จากผลการจําลองพื้นที่การใชงานนั้น ไมทราบวาในการกําหนด นายธนะกิจ วัฒนกีกําธร
คาพารามิ เตอร ในโปรแกรมจํ าลอง ได ใช ตํา แหนงที่ตั้งสถานี (ม.เทคโนโลยีราชมงคล
และความถี่ที่ตั้งสถานี ตามความเปนจริงหรือไม
พระนคร)
๒. โดยความเปนจริงแลว สถานที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงใน
ประเทศไทย จะมีการตั้งแบบเกาะกลุมในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Channel Spacing เปน 200 kHz
ยังเกิดการรบกวนระหวางสถานี
๑. ใหประเทศไทยศึกษาการจัดทําแผนความถี่วิทยุฯจากประเทศที่
นายสุรเดช สมตรี
ไดจัดทําแผนความถี่วิทยุฯดังกลาวและประสบผลสําเร็จ
(วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี
๒. สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม เดิมที่จะมี สงคราม จ.นครพนม)
การเปลี่ยน Channel Spacing จาก 250 kHz เปน 200 kHz
นั้นอยากใหมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่ไมหางจากของเดิมไป
มาก
๓. เสนอความคิดเห็น วาเครื่องรับวิทยุควรจะรองรับในการรับ

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

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

๑.-๒. คาพารามิเตอรและตําแหนงที่ตั้งสถานีไดรับการตรวจสอบกอน
วาเปนสถานที่ตั้งที่ถูกตองกอนการจําลองการคํานวณพื้นที่การใชงาน
และการทํา Channel Spacing ที่ 200 kHz ไดมีการกําหนด
มาตรฐานเพื่ อ ป อ งกั น การรบกวนโดยอ า งอิ ง ตามเอกสาร ITU-R
BS.412-9 เพื่อปองกันปญหาการรบกวนที่เกิดขึ้น
๑. แผนความถี่วิทยุฯดังกลาวไดอางอิงตาม 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. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป

หนา 28 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

สัญญาณไดทุกระบบ และราคาไมแพงเพื่อใหประชาชนทุกกลุม
สามารถเขาถึงในการรับขาวสารขอมูลได
๑. ขอใหภาครัฐมีการจัดสรรคลื่นความถี่อยางเสมอภาค
๑. ใหทางสํานักงาน กสทช. ศึกษาเพิ่มเติมถึงมาตรฐานทางเทคนิค
ไดแก กําลังสงเครื่องสง ความสูงสายอากาศ เปนตนของสถานี
วิทยุทดลองประกอบกิจการ (ระดับชาติ, ระดับภูมิภาค และ
ระดับทองถิ่น) เพื่อใหครอบคลุมวิทยุที่มีการใชงานจริงทุก
ประเภท ในประเทศไทย (ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ร ะบุ ป ระเภท
บริการชุมชนเทานั้น)
๒. ในกรณีสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการทางเลือก “แนวทางที่
๒ กําลังสง ๑๐๐ วัตต ความสูงสายอากาศ ๖๐ เมตร” เพราะ
อาจจะตอบโจทยบริการชุมชนในพื้นที่มากกวา ทางสํานักงาน
กสทช. มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง
ใหมหรือไม อยางไร
๓. สํานักงาน กสทช. ควรจะกําหนดนโยบาย FM Landscape
อยางไร เชน
๓.๑ ธุรกิจ (ระดับชาติ, ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น) ใน
พื้นที่ใดบาง จํานวนกี่สถานี
๓.๒ สาธารณะ จะมีประเด็นเหมือนกับกิจการโทรทัศนหรือไม
อยางไร
๓.๓ ชุมชน พื้นที่ใดบางในเชิงประเด็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

นายชาญชัย อินทกูล
(สถานีวิทยุพัฒนาบัว
ใหญ จ.นครราชสีมา)
ศรินทิพย หมั้นทรัพย
(สหพันธวิทยุชุมชน
แหงชาติ)

๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
๑.-๒.สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป
๓. สํานักงาน กสทช. อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา "แผนพัฒนา
กิ จ การกระจายเสี ย ง" ซึ่ ง เป น กรอบนโยบายสํ า หรั บ กิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง

หนา 29 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน
นายประยงค ตั้งสกุล
(สถานีวิทยุชุมชน)

๑. ไม เ ห็น ด วยกั บการเปลี่ย นความถี่ของผู ป ระกอบการรายเดิม
เนื่องจากตองมีคาใชจายในการเปลี่ยนระบบการออกอากาศ
ใหม
๒. ขอใหสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทสาธารณะที่ไม
สามารถโฆษณาได ขอให เปลี่ ยนแปลงเพื่อใหมีรายไดในการ
บํารุงรักษาอุปกรณ เพราะผูสนับสนุนนั้นเปนคนในทองถิ่น
๑. อยากทราบถึงรัศมีทําการของวิทยุทดลองประกอบกิจการซึ่งผู นายทศพร ซิมตระการ
ประกอบกิจการควรรูคราวๆ ในกรณี แนวทางที่ ๑ กําลังสง (อนุกรรมการเทคโนโลยี
๕๐๐ วัตต ความสูงสายอากาศ ๖๐ เมตร
วิศวกรรมและแกไข
๒. Channel Spacing ที่ลดลงจาก 250 kHz เหลือ 200 kHz ถา ปญหาการรบกวนวิทยุ
จะสามารถรองรั บผูประกอบการสถานีวิ ทยุทดลองประกอบ
การบิน)
กิจการได ๖๐๐๐ สถานีโดยประมาณจะตองใชคากําลังสงออก
อากาศเทาไหรจึงจะเหมาะสม (๑๐๐ หรือ ๕๐๐ วัตต)
๑. ใหมีการปรับเปลี่ยนไปสูการรับสง สัญญาณดิจิตอลเนื่องจาก นายสุเมธ มีโภคกิจ
สายอากาศที่ รั บ ในรถยนต ส ว นมากไม ใ ช ส ายอากาศยาว
(ม.ศรีปทุม)
แบบเดิม ซึ่งออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณระบบดิจิตอล
๑. มีวิธีหรือมาตรการจัดระเบียบผูประกอบกิจการทุกรายใหปฏิบัติ นายสามารถ ทองขาว
ตามกฎระเบียบที่เทาเทียมกัน
(บ.บิ๊กเลิฟ สไมล เฮาส
จํากัด)
๑. มีวิธีหรือมาตรการจัดระเบียบผูประกอบกิจการทุกรายใหปฏิบัติ นางสาวธัญญารัตน ศรี
ตามกฎระเบียบที่เทาเทียมกัน
อําพรรณ (Love
Station จ.เพชรบุรี)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
๒. ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็นสําหรับ
แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพื่อใหสวนงานที่
เกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป
๑. รัศ มีของพื้ น ที่ค รอบคลุ มขึ้ น อยู กับ หลายป จ จั ย ได แ ก ความสู ง
สายอากาศ กําลังสง และลักษณะพื้นที่ (ที่ราบ ที่ลุม ภูเขา และ
แมน้ํา เปนตน)
๒. สถานีทดลองประกอบกิจการจะมีการใชกําลังสง ๑๐๐ วัตตหรือ
๕๐๐ วัตต วิธีในการประเมินพื้นที่ครอบคลุมจะตองอางอิงตาม
เอกสาร ITU-R BS.412-9 และ ITU-R P.1546 หรือ ขอเสนอแนะ
อื่นที่เกี่ยวของ
๑. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
๑. ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็นสําหรับ
แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพื่อใหสวนงาน
ที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป
๑. ความคิดเห็นนี้อยูนอกขอบเขตของการรับฟงความคิดเห็นสําหรับ
แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับความคิดเห็นดังกลาวเพื่อใหสวนงาน
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แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

๑. การเปลี่ยนแปลง Channel Spacing จาก 250 kHz เปน 200 นายวัชระ วงษหายะ
kHz สงผลกระทบมากทําใหเกิดการรบกวนกัน และสงผลให
(บริษัทไพโอเนียร
บริษัทผลิตเครื่องรับอาจไดรับขอมูลปญหา เรื่องคุณภาพของ เมนูแฟคเจอริ่งประเทศ
เครื่องรับสัญญาณวิทยุได
ไทย)

๒. การเพิ่มขอมูลของ Traffic Information (RDS , RTIC) อาจมี
ผลกระทบใหเครื่องรับวิทยุบางรุนไมสามารถแสดงคาได อาจ
สงผลใหเครื่องรับวิทยุมีการคนหาคลื่นวิทยุผิดไปจากเดิม ทําให
มีการแจงปญหากับผูผลิต
๓. การเปลี่ยนแปลง Channel Spacing จาก 250 kHz เปน 200
kHz ใหมีการตรวจสอบสถานีที่ออกอากาศใหเปนไปตาม
มาตรฐาน และให มี ก ารตรวจสอบการออกอากาศอย า ง
สม่ําเสมอเพื่อปองกันการรบกวน พรอมกับมีมาตรการลงโทษ
กรณีเกิดการรบกวน
๑. การเปลี่ยนแปลง Channel Spacing จาก 250 kHz เปน 200
kHz สงผลกระทบมากทําใหเกิดการรบกวนกัน และสงผลให
บริษัทผลิตเครื่องรับอาจไดรับขอมูลปญหา เรื่องคุณภาพของ
เครื่องรับสัญญาณวิทยุได
๒. การเพิ่มขอมูลของ Traffic Information (RDS , RTIC) อาจมี

แกวกัลยา ภัทราชัย
(บ.โตโยตา มอรเตอร
เอเซีย แปซิฟก
เอนจิเนียริ่ง และ เมนู
แฟคเจอริ่ง จํากัด)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

ที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป
๑. การเปลี่ยน Channel Spacing นั้น ดําเนินควบคูไปกับการ
กําหนดพารามิเตอรสําหรับคาอัตราการปองกันการรบกวนอยูแลว
ตามที่ระบุไวในรายงาน ซึ่งเสนอใหใชพารามิเตอรที่กําหนดอางอิง
ตามเอกสาร ITU-R BS.412-9
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารจั ด การการใช ง านคลื่ น ความถี่ สํ า หรั บ ผู
ทดลองประกอบกิจการตั้งแตความถี่ 88.5 MHz ถึง 91.7 MHz
ซึ่ ง ถ า มี ก ารกํ า หนดเป น ไปตามแผนจะลดป ญ หาการรบกวนที่
เกิดขึ้นได
๒. การเพิ่ม Traffic Information ในแผนความถี่วิทยุฯนี้ไดนําเสนอ
ใช PI Code ซึ่งสามารถลดความผิดพลาดของการใชงาน RDS ได
หลังจากดําเนินการตามแผนตองมีการกําหนดพารามิเตอร RDS
ใหมเพื่อใหสอดคลองตอ PI Code อยางไรก็ตามแผนความถี่วิทยุฯ
นี้จะไมทําใหเกิดปญหาใด ๆ ใหกับผูใช
๓. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
๑. การเปลี่ยน Channel Spacing นั้น ดําเนินควบคูไปกับการ
กําหนดพารามิเตอรสําหรับคาอัตราการปองกันการรบกวนอยูแลว
ตามที่ระบุไวในรายงาน ซึ่งเสนอใหใชพารามิเตอรที่กําหนดอางอิง
ตามเอกสาร ITU-R BS.412-9
อีกทั้งยังมีการจัดการการใชงานคลื่นความถี่สําหรับ ผูทดลอง
หนา 31 จาก 32

แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.

ประเด็น/ขอคิดเห็น

ผลกระทบใหเครื่องรับวิทยุบางรุนไมสามารถแสดงคาได อาจ
สงผลใหเครื่องรับวิทยุมีการคนหาคลื่นวิทยุผิดไปจากเดิม ทําให
มีการแจงปญหากับผูผลิต

๓. การเปลี่ยนแปลง Channel Spacing จาก จาก 250 kHz เปน
200 kHz ใหมีการตรวจสอบสถานีที่ออกอากาศใหเปนไปตาม
มาตรฐาน และให มี ก ารตรวจสอบการออกอากาศอย า ง
สม่ําเสมอเพื่อปองกันการรบกวน พรอมกับมีมาตรการลงโทษ
กรณีเกิดการรบกวน

ผูแสดงความเห็น/
หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

ประกอบกิจการตั้งแตความถี่ 88.5 MHz ถึง 91.7 MHz ซึ่งถามี
การกําหนดเปนไปตามแผนจะลดปญหาการรบกวนที่เกิดขึ้นได
๓. การเพิ่ม Traffic Information ในแผนความถี่วิทยุฯนี้ไดนําเสนอ
ใช PI Code ซึ่งสามารถลดความผิดพลาดของการใชงาน RDS ได
หลังจากดําเนินการตามแผนตองมีการกําหนดพารามิเตอร RDS
ใหมเพื่อใหสอดคลองตอ PI Code อยางไรก็ตามแผนความถี่วิทยุ
ฯนี้จะไมทําใหเกิดปญหาใด ๆ ใหกับผูใช
๓. สํานักงาน กสทช. รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

หนา 32 จาก 32

