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สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ 
ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ  และ 

ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 
(ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564) 

ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ไม่มี   

2. ขอบข่าย 

2.1 ขอให้รวมร่างประกาศแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และแผน
ความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำเข้าด้วยกัน เพราะมีเนื้อหา
เหมือนกัน 

นางสาวเกษมศรี สุภาอินทร์ 
สถานีวิทยุดีนาวเรดิโอ FM 91.00 

MHz 

แผนความถี่วิทยุ ครอบคลุม การกำหนดช่องความถี่
วิทยุ คุณลักษณะทางเทคนิค และเงื่อนไขการใช้งาน
คลื่นความถี่ ทั ้งนี้ ไม่ได้หมายถึงแค่การกำหนดช่อง
ความถี่วิทยุ ดังนั้น การแยกแผนความถี่วิทยุจะทำให้
การใช้งานคลื่นความถี่และการกำกับดูแลเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก 

1. แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
กำลังส่งต่ำ เป็นการกำหนดคุณลักษณะทาง
เทคนิคในลักษณะแบบเดียวกัน (uniform) ที่
เอื้อให้การใช้คลื่นความถี่เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.2 ให้ยกเลิกแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ และรวม
ร่างแผนความถ่ีเป็นแผนเดียวกัน 

นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย 
สถานีวิทยุบ้านนาเรดิโอ FM 93.25 

MHz 
2.3 รวมแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มและแผนความถ่ีวิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

Chunya Srinual 
สมาคมสื่อช่อสะอาด 

2.4 ให้รวมแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มและแผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เนื่องจากเนื้อหาซ้ำซ้อนกัน 

นางบุญชู นพบูรณ์ 
สถานีวิทยุเมโลดี้เรดิโอ FM 95.75 

MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

2.5 ให้ยกเลิกแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำและรวม
แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มและแผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เข้าด้วยกัน 

นางฟ้าสุวรรณ์ ตรุระจิตต์ 
 

เพราะโอกาสในการเข้าถึงการใช้คลื่นความถี่มี
มากขึ้น สามารถออกอากาศได้ในหลายพื้นที่ 
ที่เป็นพ้ืนที่ขนาดเล็ก 

2. แผนความถี ่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
กำลังส่งสูง เป็นแผนความถี่วิทยุที่ต้องคำนึงถึง
การรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ ในลักษณะ
การรบกวนที่รุนแรง (harmful interference) 
และเขตบริการเพื ่อใช้อ้างอิงในการคำนวณ
มูลค่าคลื ่นความถี ่ที ่สามารถนำไปใช้ในการ
ประมูลได ้
 

2.6 ให้ยกเลิกแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำและรวม
แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มและแผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เข้าด้วยกัน 

นางสาวประภาพร สารีวงษ์ 

2.7 ไม่ว่าคลื่นหลักหรือคลื่นใบอนุญาตทดลองควรใช้มาตรฐานเดียวกัน เพราะเป็น
คลื่นวิทยุเหมือนกัน 

นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 
สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 

สถานีวิทยุทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 
2.8 ให้ใช้ร่างประกาศแบบเดิมไปก่อน ถ้าใช้แบบเดิมระบบเทคนิคก็ไม่สามารถกวนกัน
และกวนการบิน 

นายพศวีร์ จักร์พันธ์เดโช 
บูลเฮ้าส์อินเตอร์มิเดียกรุ๊ป 

2.9 ให้ควบรวมแผนความถี่กำลังส่งต่ำ เป็นฉบับเดียวกันกับแผนความถี่ ผู้คัดค้านประกาศแผนความถี่ฯ โดย
ให้ควบรวมแผนความถี่กำลังส่งต่ำ 

และยกเลิกตารางที่ 5 
จำนวน 83 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.5) 

2.10 ร่างประกาศแผนความถี่ มีความซ้ำซ้อนกับร่างประกาศแผนความถี่กำลังส่งต่ำ 
(จาก 500 วัตต์ ลดลงมาเป็น 50วัตต์) มีข้อแตกต่างกันอย่างไร ด้วยเหตุผลใด 

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศไทย 

จำนวน 45 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.3) 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

2.11 ควรแยกประเภท นายไพบูลณ์ ย้อยหยด 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต 
3. ความถี่วิทยุ 

3.1 ความถี่วิทยุกระจายเสียงแบ่งไว้ก็ดีอยู่แล้วครับ ดร.สุเทพ เม้าสง่า 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมสุรางค์ 

การกำหนดย่านความถี่วิทยุสำหรับวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ สอดคล้องตามข้อบังคับวิทยุ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและเป็นไป
ตามตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ของประกาศ 
กสทช. เร ื ่อง แผนแม่บทการบริหารคลื ่นความถี่   
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564)  
ทั้งนี้ การกำหนดย่านความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็มไม่ได้แตกต่างจากการกำหนดย่านความถี่วิทยุ
เดิม 

3.2 ควรใช้ความถี่ปัจจุบันไปก่อน พอพันธ์ ทองศักดิ์ 
โอเคเรดิโอ FM.94.25MHz 

3.3 ให้ใช้ความถ่ีเดิมที่ได้รับอนุญาตทดลองออกอากาศ นายสุนทร  จำรัส 
สถานีวิทยุลูกทุ่งพญาแล 

3.4 ความถี่ดังกล่าวกําหนดให้ใช้ทั่วประเทศ หรือ จังหวัดละ 82 ช่องสถานี เพื่อความ
เข้าใจตรงกันข้อกําหนดต่างๆท่ีเป็นร่างควรชัดเจน 

นางสาวอมรรัตน์ ตั้งขันติธรรม 
บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จํากัด 

ช่องความถี่วิทยุและความถี่คลื่นพาห์ เป็นการกำหนด

ช่องความถี่วิทยุสำหรับกิจการกระจายเสียงระบบเอฟ

เอ็ม ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 

ช่องความถี ่ว ิทยุที ่สามารถใช้งานได้ในแต่ละพื ้นที่ 

ขึ ้นอยู ่กับ ระยะห่างของการใช้ช่องความถี ่วิทยุซ้ำ 

(Reuse Frequency) ซึ ่งเกิดจากปัจจัยที ่เกี ่ยวข้อง 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

อาทิ ความถี่วิทยุที่ออกอากาศ กำลังส่งออกอากาศ 

ความสูงสายอากาศ ลักษณะการแพร่กระจายคลื่นของ

สายอากาศ ลักษณะและความสูงของภูมิประเทศ ของ

แต่ละสถาน ี

 

4. การส่งสัญญาณ 

4.1 ข้อ 3.5.1 คำว่า ท่าอากาศยาน ควรเปลี่ยนเป็น สนามบิน ตาม พระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

นายสมเกียรติ แก้วไชยะ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จำกัด 

เห็นควรปรับปรุงแก้ไข เป็น 
3.5.1 ต้องไม่อยู่ในพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่น

ความถี ่ของสนามบินและสถานที่ตั ้งเครื ่องอำนวย

ความสะดวกในการเดินอากาศ 

 

4.2 การส่งสัญญาณข้อ 3.6 ความสูงของสายอากาศ 
ไม่เห็นด้วยที่ให้วัดจากจุดกึ่งกลางสายอากาศ เนื่องจากสายอากาศมีมากมายหลาย
แบบ ตัวสายอากาศอาจจะยาว 40 เมตร ถ้าให้จุดกึ่งกลางอยู่ที่ระดับความสูง 60 เมตร 
ส่วนที่สูงที่สุดก็จะขึ้นไปถึง 80 เมตร ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วจะเกิดความยุ่งยากในการ
กำกับดูแล ควรจะกำหนด 60 เมตร ที่จุดสูงสุดของสายอากาศ ซึ่งจะสูงเท่ากับความสูง
ของเสาทาวเวอร์ ทำให้การกำกับดูแลเป็นไปได้ง่ายกว่า 

ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เห็นควรให้กำหนดความสูงของสายอากาศ โดยวัดจาก
พื้นดินถึงจุดกึ ่งกลางสายอากาศ เนื ่องจาก การวัด
ความสูงสายอากาศมีผลต่อการคำนวณพื ้นที ่การ
ครอบคลุมของสัญญาณ ซึ ่งเป็นไปตามการคำนวณ
พื้นที ่ครอบคลุมของสัญญาณตามข้อเสนอแนะของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International 
Telecommunication Union: ITU) 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

4.3 การส ่งส ัญญาณข้อ 3.7 กำล ังส ่งออกอากาศสูงส ุด (Maximum Effective 
Radiated Power) 
 

1) ไม่เห็นด้วย เนื่องจากกำลังส่ง 50 วัตต์ จริงอยู่ว่าสามารถเดินทางไปได้ไกล
ระดับหนึ่ง แต่ถ้าไปอยู่ร่วมกันกับคลื่นหลัก ที่ใช้กำลังส่งในหลักกิโลวัตต์ (ที่
แตกต่างกันหลายร้อยเท่า) 50 วัตต์นี้จะถูกเบียดจนไม่สามารถใช้งานได้เลย 
ดังนั้น 50 วัตต์จำเป็นต้องได้รับการจัดสรรให้อยู่ในกลุ่มช่องที่มีแต่ 50 วัตต์
เท่านั้น โดยจะต้องมีระยะห่างจาก co-frequency ที่เป็นคลื่นที่ไม่ใช่ 50 วัตต์ 
อย่างน้อย 100 กิโลเมตร 
ผู ้ทดลองประกอบกิจการที ่ปัจจุบันออกอากาศด้วยกำลังส่ง 500 วัตต์ที่ 
กสทช. ทำไว้ดีแล้ว ก็น่าจะทำต่อไป ปัญหาที่เกิดทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการ
ที ่ตอนเริ ่มต้นทำผู ้ทดลองประกอบกิจการ ยังไม่ได้ทำ frequency and 
location planning ปัญหาเรื่องการรบกวนกิจการการบินจึงเกิดขึ้นไม่รู้จบ 

 
 
 

ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

การจัดทำแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟ
เอ็ม กำลังส่งต่ำ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์
และคำพิพากษาของศาลและเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถใช้งานคลื่นความถี่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการใช้
คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 

1. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำ
ที่ อ. 567/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1356/2563  เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ซึ่งให้เพิกถอนข้อ 7 ของประกาศ 
กสทช. เรื ่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ที่กำหนดให้ผู้มสีทิธิ
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เป็นเพียงบางกลุ่มนั้น จะต้องไม่จำกัดสิทธิของผู้ขอยื่นรับ
ใบอนุญาต และเปิดโอกาสในการขอรับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการใช้
คลื่นความถี่มีมากขึ้น ดังนั้น การลดกำลังส่งออกอากาศจึง
เป็นมาตรการในการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบกิจการใน
ทุกภาคส่วนที่หลากหลายมากขึ้น 

2. มติที่ประชุม  กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวัน
อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ระเบียบวาระเรื่อง แผนการ
ดำเนินงานในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบก ิจการกระจายเส ียง เห ็นชอบ แผนการ

2) ไม่เห็นด้วย การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ปัจจุบันแบ่งเป็น 3 
ประเภท คือ 1.ประเภทธุรกิจ 2.ประเภทสาธารณะ 3.ประเภทชุมชน ทั้งสาม
ประเภทใช้เครื่องส่งไม่เกิน 500 วัตต์ กำลังส่งออกอากาศก็ไม่น้อยกว่า 50 วัต
ตอยู่แล้ว ควรเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดหมายที่ดีกว่าหรือเท่าเดิม 

พันเอก(พ.) เวช เกิดกลิ่น 
สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียง

นาเคนทร์ 

3) ไม่เห็นด้วย เพราะ  
1.เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ทดลองประกอบกิจการอย่างไม่ คุ้มค่า โดย
ที่ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องน่าเครื่องส่งไปท่าการปรับลด กำลังส่งลง 
หรือ อาจจะต้องลงทุนซื้อเครื่องส่งใหม่ให้สอดคล้องกับแผน กำลังส่งใหม่ที่ 

นายเบญจพล วัฒนไกร 
หจก.ท่าจีน โปรโมชั่น 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

กสทช.กำหนดขึ ้น แต่ผู ้ทดลองประกอบกิจการ วิทยุ กระจายเสียงจะน่า
เครื่องส่งดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ในช่วง ระยะเวลาสั้นๆ เพียง 2 ปี เท่านั้น 
2.กำลังส่งสูงสุดที่กำหนดให้ไม่เกิน 50 วัตต์นั้น ไม่สอดคล้องต่อ ขนาดทาง
ธุรกิจและการสร้างรายได้ของสถานีวิทยุทดลองประกอบ กิจการ ซึ่งเป็นวิทยุ
ประเภทกิจการทางธุรกิจขนาดเล็กซึ่งต้องพึ่งพา ตนเองในการหารายได้จาก
การโฆษณาเท่านั้น โดยที่มิได้พึ่งพาหรือใช้ งบประมาณของแผ่นดินซึ่งได้มา
จากภาษีอากรของประชาชนมาเป็นค่า จ ัดต ั ้งสถานีค ่าใช ้จ ่ายในการ
บริหารงานด้านต่างๆ ในการดำเนินงาน ทั้งหมด แล้วน่าคลื่นความถี่ที่ได้รับ
อนุญาตมานั้นไปให้เอกชนประมูลเพื่อ น่าไปประกอบธุรกิจเฉกเช่นเดียวกับ
สถานีวิทยุของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และผู้ได้รับใบอนุญาตเดิมได้ปฏิบัติ 
ข้อเสนอ  
1.เพ่ือให้สถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการเหล่านี้ยังคงพอที่จะหา รายได้จาก
การโฆษณาเพียงทางเดียว ยังพอมีรายได้เพื่อน่าไปเป็น ค่าใช้จ่ายของสถานี
วิทยุที่ได้ลงทุนจัดตั้งไปแล้วแต่ยังไม่คุ้มทุน ในภาระ ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น 
ค่าบริหารงานนิติบุคคล ค่าจ้างพนักงาน ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าภาษี ค่าประกันสังคม 
ค่าตรวจทางเทคนิค ค่าตรวจแพร่ ค่า ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมการ
พิจารณาต่อใบ อนุญาตและอ่ืนๆ 
2.เพื่อให้การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลอง ประกอบ
กิจการมีศักยภาพที่เพียงพอต่อขนาดทางธุรกิจ การสร้างรายได้ จากการ
โฆษณา การแข่งขันกับสื ่อประเภทอื่น และสามารถด่าเนินการได้ อย่าง
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังตกต่ำอย่างหนัก ภาวะ

ดำเนินงานในการเปลี ่ยนผ่านการทดลองการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่การอนุญาตตามกฎหมาย
โดยให้ใช้งานคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็มด้วยกำลังส่งต่ำ 

ดังนั้น เห็นควรให้ใช้กำลังส่งต่ำตามนโยบาย 
กสทช. และจากกรณีศึกษาต่างประเทศ โดยเห็นควร
กำหนดกำลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum Effective 
Radiated Power) ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ
เอ็ม กำลังส่งต่ำ จาก 50 วัตต์ เป็น 100 วัตต์ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในด้านการกำกับดูแล และไม่ให้เป็นภาระแก่
ผู้ประกอบกิจการเกินควร 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-
19) ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ สื่อ(Disruption)ที่
รวดเร็วและรุนแรงในปัจจุบัน 
ดังนั้น จึงขอเสนอให้ กสทช.ได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้วิทยุ ทดลองประกอบ
กิจการ ได้ออกอากาศด้วยคลื่นเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำที่มีกำลังส่งสูงสุดไม่เกิน 
500 วัตต์ ดังที่ กสทช.ได้เคยอนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ ไปจนถึงวันสิ้นสุดของการ
ทดลองออกอากาศคือ วันที่ 3 เมษายนท 2567 ให้ต่อไป 

4) ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดกำลังส่งออกอากาศสูงสุด(Maximum Effective 
Radiated Power) ไม่เกิน 50 วัตต์ เพราะหากกำหนดกำลังส่งออกอากาศ
สูงสุดฯไม่เกิน 50 วัตต์ ก็ต้องใช้เครื่องส่งที่มีกำลังวัตต์ไม่เกิน 30 วัตต์ ซึ่ง
ปัจจุบันการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ใช้เครื่องส่ งที่มีกำลังส่งไม่
เกิน 500 วัตต์ในการเปลี่ยนผ่านฯ ควรเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดหมายที่ดีขึ้นมิใช่
เปลี่ยนแล้วคุณสมบัติด้วยกว่าเดิม ซึ่งไม่ส่งเสริมให้ทำสถานีฯเพ่ือธุรกิจ 

พันเอก(พ.) เวช เกิดกลิ่น 
สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียง

นาเคนทร์ 

5) ไม่ยกเลิกสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และไม่ต้องแก้กำลัง
เครื่องส่ง ให้กำลังเครื่องส่งเป็น 500 วัตต์เหมือนดิม 

นางฟ้าสุวรรณ์ ตรุระจิตต์ 
 

6) ขอให้กำลังส่งออกอากาศเป็น 500 วัตต์เท่าเดิม เพื่อไม่เป็นการสร้างภาระ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 

นางสาวประภาพร สารีวงษ์ 
 

7) ไม่เห็นด้วยกับกำลังส่ง 50 วัตต์ ควรใช้ที่500 วัตต์เช่นเดิม  คลื่นใบอนุญาต
ทดลองก็ควรได้กำลังส่ง 500 วัตต์ เช่นเดิม คลื่นหลักได้รับอนุญาตส่งเป็น
กิโลวัตต์ก็ควรให้คลื่นใบอนุญาตทดลอง 500 วัตต์ก็เหมาะสมดีแล้ว 

นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 
สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 

สถานีวิทยุทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

8) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่จำเป็นต้องมีการลดกำลังส่งเพราะทุกวันนี้ก็มีการตรวจ
แพร่แปลกปลอมทุกปีอยู ่แล้วและมีการปฏิบัติตามระเบียบ กสทช.อย่าง
เคร่งครัด  ทุกสถานียินดีให้ความร่วมมือกับทาง กสทช.ด้วยดีเสมอมา การลด
กำลังส่งต้องมีค่าใช้จ่าย  / มีผลกระทบกับลูกค้า/มีผลกระทบกับคนฟัง และ
อีกหลายๆอย่างที่จะต้องได้รับผลกระทบ ให้ใช้ความถี่เดิมที่ได้รับอนุญาต
ทดลองออกอากาศ ใช้มาตราฐานเดิมที่เคยปฏิบัติมาและใช้เงื่อนไขเดิมที่ได้
รับมาในการอนุญาตทดลองออกอากาศ 

นายสุนทร  จำรัส 
สถานีวิทยุลูกทุ่งพญาแล 

9) การส่งสัญญาณ 500 วัตต์ ก็เหมาะสมดีอยู่แล้ว ถ้าต่ำเหมือนกับที่ กสทช.ทำ
ตุ๊กตาเอาไว้กลุ่มวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ชายแดน จะกระจายข้อมูลข่าวสารสู้
ประเทศเพ่ือนบ้านได้หรือ โดยเฉพาะเรื่องความม่ันคงของชาติ 

ดร.สุเทพ เม้าสง่า 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมสุรางค์  

เรดิโอ 
10) ไม่เห็นด้วย เพราะกำลังส่งไม่เกิน 50 วัตต์ เป็นกำลังส่งที่กำหนดไว้ต่ำเกินไป

จนไม่สามารถจัดดำเนินกิจกรรมได้จริง 
นายสรรค์ สามกองาม 

หจก สร้างสรรค์มีเดียเฮ้าส์ 
11) เห็นด้วยในส่วนของย่านความถี ่ แต่กำลังส ่งที ่ไม ่เป ็นธรรม313สถานี

ออกอากาศได้มากกว่า50Wทั้งๆที่ทำธุระกิจผิดวัตถุประสงค์วิทยุสาธารณะแต่
วิทยุท้องถิ่นกลับลดกำลังส่งจาก500Wลงมาไม่เกิน50Wทั้งๆที่เราช่วงกระจาย
ข่าวจากส่วนกลางเข้าสู่ชุมชนมากกว่าตามข้อบังคับ 

นายธงศักดิ์ อริยะ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคเรดิโอ มีเดีย 

12) กำลังส่งไม่ควรต่ำกว่านี้  เพราะในปัจจุบันมีการแพร่กระจายคลื่นไปได้ไม่ไกล นางสาวจิรนันท์ จันทวงษ์  
สถานีวิทยุคนรากหญ้าเชียงราย 

13) กำลังส่ง 50W น้อยไปมั้ยคะ? onuma chaiyasate 
14) ไม่ควรต่ำเกินไป ถ้าต่ำมาก หาผลประโยชน์ได้น้อย ควรให้เท่าเดิม ควรเสมอ

ภาคท่ัวประเทศ 
นายนิคม รักขันแสง 

สถานีวิทยุวิทยุ 105 โกสุม เรดิโอ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ความถี่อย่างน้อยเท่าเดิม ให้ไกลไม่ต่ำกว่าเดิม 
15) ควรพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน การใช้งานจริง ปัญหาอุปสรรค

มีอะไรอีกบ้าง วิทยุทดลองฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด/ประกาศ กสทช.ตลอด
มา แต่ถูกจำกัดให้เล็กลงเรื่อยๆครับ 

ด.ต. สุทธิณัฐ เส้งรอด 

16) พ.ศ. 2544 สถานีประเภทชุมชนมี 20 สถานี ต่อจังหวัด แต่หลังจากนั้นมา
วิทยุชุมชน 100-200 สถานี แต่ละจังหวัด ทำให้อยู่กันร่วมกันไม่ได้ จึงมีการ
กำหนด 500w 60m แล้วการที่จะเป็น 50w มันจะสามารถเป็นไปได้หรือ 
- ผลการจำลองเป็นผลที่ได้จากห้องแลป ไม่ใช้จากภูมิประเทศจริงๆ 
- การทีไปเทียบกับต่างประเทศ 
ต่างประเทศมีสถานีประเภทชุมชนกี่สถานี ประเทศไทยมีก่ีสถานี 
การรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา28 ที่ผ่านมาเรามีเวลาทีมาหลายครั้ง แต่
ถามว่าเคยเอาคำตอบไปหรือไม่ 
ควรออกประกาศว่าเห็นด้วยเท่าไหร่ ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ ถ้าไม่เห็นด้วย
มากกว่า ควรยกเลิกท้ัง 5 ประกาศ 

นายธนกฤต รุ่งแสนทวี 
 

17) หลักการ และ หลักเกณฑ์ ก่อนที่จะออกประกาศ ได้ทดลองหรือยังว่า มัน
ปฎิบัติได้จริง ไหม และ ผลเป็นอย่างไร 
หากต้องเสียเงินเพื่อประมูลหรืออ่ืนใด ในการออกอากาศกำลังส่งต่ำ 50 w ถ้า
ตามเอกสารที่อิงตามแต่ละประเทศ ในต่างประเทศ เลยอยากถามท่านว่า 
ท่านได้ลองในเขตประเทศไทยหรือยัง ว่ามันออกอากาศได้กี ่พื ้นที ่และ
ครอบคลุมจริงไหม เพราะปัจจุบัน 500 w ยังออกอากาศไม่ถึงไหนเลย 

นายประสูติ เศวตเศรนี 



เอกสารแนบ 1.1 

10 
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18) กำลังเพียง 50 W ไม่สามารถเอามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริงนะคะ ทาง 
กสทช. มีเอกสารอ้างอิง หรือ หลักฐานการใช้งานของกำลังส่ง เพียงเท่านี้
หรือไม่คะ ประเด็นนี้มีความไม่โปร่งใสและความไม่ชัดเจนค่ะ 

นางสาวธนาภา เกตุรัตนกุล 

19) ให้ทดลอง 50 วัตต์หรือยัง. ว่ามันดีขนาดไหน 
ทดสอบหรือยังครับ. ทดสอบที่ไหน ใครทดสอบ ผลในไทยเป็นไง. หรือจะให้
ผู้ประกอบการทำอะไรบ้างครับ และจะรอดไปถึงไหน 

นายนัสชัย มูลสาย 

20) ตอนนี้อยากขอแค่ ให้กลับมาใช้ 500 W ได้เหมือนเดิม ถ้าให้ 50 W จะไปถึง
ไหน ขนาดนี้ สปอนเซอร์ก็หายากมากอยู่แล้ว หรือต้องการตัดตอนวิทยุ 4000 
กว่าคลื่น เพ่ือรองรับคนรวยเท่านั้นคะ 

netnattha 

21) ไม่เห็นด้วย กำลังส่ง 50 W ในประเทศไทยทำอะไรไม่ได้ ควรเป็น 500 W 
เช่นเดิม ให้ยกเลิกหัวข้อ สถานีวิทยุกระจายเสียงกำลังส่งต่ำ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 50 W 

นายภัคพล ทับทิมทอง 
วิทยุประชาคมระยอง 

22) 50 วัตต์ในเขตเมืองที่มีแต่ตึก คงไปได้ไม่ไกลนัก  นายเคลือณรงค์ หน่อคำ 
23) รบกวนสอบถามว่าสามารถเพิ่มกำลังส่งให้มากกว่า50 w ได้อีกไหมครับ ขอ

เสนอว่าควรจะเป็น500w เท่าเดิมครับ 
นายรัตจรินทร์ จิตตนา 

24) หากส่ง 50 W คงไปไม่ถึงไหน ขอให้พิจารณาใหม่ เห็นใจผู้ประกอบการด้วย
คะ 

นางสาววิไลพร ภู่จิรเกษม 

25) ขอสอบถามว่า ทำไมต้องเป็นกำลังส่งต่ำที่ ตัวเลขกำลังส่ง ไม่เกิน 50 w  ขอ
ทราบสาเเหตุและความจำเป็น และความเหมาะสม อย่างไร 

นายสานิต ถนนแก้ว 

26) ทุกวันนี้ 500w ก็ผ่านมาตรฐานทางเทคนิค ที่ กสทช. กำหนดมาไม่ใช่หรือ
ครับ ทำไมต้องกำลงส่งต่ำ 50w. 

นายกิตติพงษ์ สมควร 
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27) เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ต้องมีกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 
การส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับธุรกิจ จำเป็นต้องครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย
มากพอสมควร มิฉะนั้นการดำเนินกิจการสถานีวิทยุฯ คงเป็นไปด้วยความไม่
สะดวกในด้านรายได้ที่จะบำรุงรักษาสถานีวิทยุฯ และด้านอ่ืนๆ 

พันเอก(พ.) เวช เกิดกลิ่น 
สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียง

นาเคนทร์ 

28) 50w คิดได้ยังไงครับ 
ขอแสดงความค ิดเห ็นเร ื ่องแผนความถ ี ่ว ิทย ุกำล ังส ่งต ่ำ. . . .ท ุกว ันนี้
ผู้ประกอบการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ทุกข้อที่กสทช.กำหนดและต่อไปจะต้อง
ทำการแก้ไขเครื่องส่งไม่ให้เกิน50w.ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและอีกหลายอย่างที่ตามมา
..ซึ่งมีผลกระทบกับผู้ประกอบการโดยตรง เนื่องจากสถานะการณ์ต่ างๆใน
ประเทศก็รู้กันอยู่ว่าเป็นอย่างไร...ควรหาทางออกที่ดีกว่านี้ครับ 

นายสุนทร จำรัส 

29) ถ้าให้มาตรฐานเทคนิคเดิมก็จะไม่กวนการบิน ให้ใช้เทคนิคเดิม 500 วัตต์ เสา 
60 เมตร ให้ชะลอช่วงนี้ไปก่อนในสถานการโรคระบาด 

นายพศวีร์ จักร์พันธ์เดโช 
บูลเฮ้าส์ อินเตอร์มิเดียรกรุ๊ป 

30) การกำหนดกำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงไม่ให้เกิน 50 W นั้น ขอ
ทราบสาเหตุและความจำเป็น และความเหมาะสม ที่กำหนดค่ะ  

นางสาวธนาภา เกตุรัตนกุล 

31) 50 วัตต์ ไปได้กี่ km. ครับ นายนัสชัย มูลสาย 

32) 50 W จะส่ง ได้แค่ไหน..... ทยา ใจสอาด 

33) บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด มีความเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านจากการทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียงไปสู ่ระบบการอนุญาตตามกฎหมาย แม้จะ
เป็นไปตามพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2551 แต่

นายสุริยนต์ ตั้งขันติธรรม 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด 
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เนื ่องจากบริบทการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที ่เปลี ่ยนไปในยุค
ปัจจุบัน ประชาชนมีทางเลือกในการรับสื ่อจากช่องทางต่างๆ มากขึ้น 
ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 อย่างรุนแรงและยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ทาง
บริษัทฯ จึงมีความเห็นต่อร่างประกาศข้างต้น ดังนี้ 
1. บริษัทฯ มุ ่งเน้นการประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทธุรกิจ ที่

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น 
จึงมีความเห็นให้เงื่อนไขการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระบวนการออกใบอนุญาตฯ 
ควรสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงในอนาคต 

2. บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ความถี่ต่ำ 
2.1.การกำหนดกำลังส่งไม่เกิน 50 วัตต์ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทธุรกิจ อย่างรุนแรงทั ้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
2 .2 . ขอให ้พ ิ จ ารณา  ปร ับ ใช ้ มาตรฐานทาง เทคน ิ ค เคร ื ่ อ งส่ ง
วิทยุกระจายเสียง ตามประกาศกสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีการกำหนดกำลัง
ส่งออกอากาศ 500 วัตต์ สายอากาศความสูง 60 เมตรและได้ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการทดลองประกอบกิจการจริง มาเป็น
เวลานานแล้วและในปัจจุบันผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงมีจำนวน
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ลดลงจากเดิมเป็นอย่างมาก ทำให้ปัญหาการรบกวนเกิดขึ้นน้อยมาก ต่าง
จากอดีตที่ยังไม่เคยมีการจัดสรร 

34) ไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรฐานกําลังส่งออกอากาศสูงสุดไม่เกิน 50 วัตต์  การ
กําหนดหลักเกณฑ์ โดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ในการใช้คลื่นความถี่แบบนี้ไม่
ควรเป็น สํานักงาน กสทช. เป็นผู้กําหนดออกมา เพราะตามหลักความเป็น
จริง การออกอากาศกําลังที่ 50 วัตต์ ตามจริงสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ 
และ ประเภทของวิทยุแต่ละประเภทก็ไม่ได้แตกต่างกันในด้านข้อจํากัด แต่ใน
ด้านค่าธรรมเนียมและวิธีการที่จะผ่านหลักเกณฑ์การได้รับอนุญาต ดูจะย้อน
แย้งกันอย่างมาก และไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการประเภทธุรกิจ 

นางสาวอมรรัตน์ ตั้งขันติธรรม 
บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จํากัด 

 

35) ไม่เห็นด้วยในเรื่องที่จะมีการเปลี่ยนกำลังส่งให้เหลือ 50 วัตต์ เพราะจะได้รับ
ผลกระทบมากในการประกอบอาชีพ กำลังส่งน้อยไปทำให้ไม่สามารถจะ
ประกอบอาชีพได้ เพราะการกระจายเสียงเพียง 50 วัตต์นั้น ทำให้ประชาชน
ได้ร ับข ้อมูลข ่าวสารที ่ เก ิดข ึ ้นน ้อยลง ไม ่ท ั ่วถ ึง เวลามีเร ื ่องราวที ่จะ
ประชาสัมพันธ์ก็ไม่สามารถกระจายข่าวสารได้ 

ขวัญเดือน แพน้อย 

36) ไม่เห็นด้วยกับประกาศฉบับนี้ที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนและลดกำลังส่งเหลือ 50 
วัตต์ กำลังส่งที่ กสทช. กำหนดตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เพื่อรองรับการ
เปล ี ่ยนถ ่ายระบบไปส ู ่ว ิธ ีการประม ูลคล ื ่นเพราะจะม ีผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในกำลังขนาดนี้ มีผลต่ออาชีพ
รายได้และอีกหลายชีวิตคนทำงานไม่มีงานทำในที่สุด 

เบญญาภา มณีคุณ 
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37) การลดกำลังส่ง 50 วัตต์ เป็นการลดกำลังส่งที่ต่ำเกินไป จะทำให้วิทยุชุมชน
เข้าถึงชุมชนได้ยากขึ ้น การกระจายข่างสารสู ่ชุมชนจะไม่ทั ่วถึง เพราใน
ปัจจุบันวิทยุชุมชนช่วยในการรับรู้และช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ 

หรรษธร วรอนโชต ิ

38) ขอคัดค้านกำลังส่ง ขอให้แบบเดิม นายพงศกร หาญจิต 
หจก.พี.เอส.จี. มีเดีย 

39) ขอคัดค้านให้ใช ้คล ื ่นความถี ่ด ้วยกำล ังส ่งต ่ำต ั ้ งแต ่ 4 เม.ย. 65 นั้น 
ผู้ประกอบการจะต้องลงทุนใหม่ทั้งหมดในการลงทุนอีกรอบ 

นางมยุรา หาญจิต 
หจก.มยุราธุรกิจโฆษณา 

40) ไม่เห็นด้วยทุกข้อ ขอยืนยันออกอากาศความถี่เดิม กำลังวัตต์เดิม เสาสูงเท่า
เดิม  

นายสนทยา อุปนันท์ 
หจก. คนใหม่เรดิโอ 

41) ลดกำลังส่งน้อยเกินไป เหลือ 50 วัตต์จะดังไกลแค่ไหน เทียบกับคลื่นหลักคน
ฟังแทบไม่ได้ยิน อยากให้มีกำลังส่งเท่าเดิม เราเป็นธุรกิจ สปอนเซอร์คงเลิก
จ้างแน่ 

นางปุณณดา คนมาก 
หจก. ซันนี่มีเดี่ยกรุ๊ป (ซันนี่เรดิโอ) 

42) ไม่เห็นด้วย ถ้าลดกำลังส่งผู้ฟังหาย แบบเดิมดีอยู่แล้ว ได้รับผลกระทบโดยตรง 
100%  ไม่ได้ทำให้เกิดผลดีต่อผู้ประกอบการเลย 
การเสนอขยายเวลาเพื่อทำธุรกิจคงไม่ได้รับการตอบรับ ผู้ฟังก็หาย ทุกวันนี้คน
ฟังแทบจะหมดแล้วโดยปริยาย 

นายอำนาจ จันทร์คง  
หจก.ยอดชายเรดิโอ เรคคอร์ด 

43) ไม่เห็นด้วย เพราะปัจจุบันนี้คลื่นวิทยุกำลังส่งเพียง 500 วัตต์ กำลังส่งออกไม่
ไกลอยู่แล้วและ กสทช. ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและกำกับกำลังส่ง ตรวจเครื่อง
และผังรายการฯลฯ พวกสถานีวิทยุก็ทำตามคำสั่ง พวกเราทำวิทยุเป็นอาชีพ 
และมีภาระมากมายในครอบครัว ต้องส่งบ้าน รถ และดูแลดีเจรายได้ต่อเดือน
ก็ไม่มากเพราะกำลังส่งต่ำอยู่แล้ว 

นางสุจิตรา บุญรุ่ง 
หจก.สุจิตราเจพีมีเดีย 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

44) ไม่เห็นด้วย เพราะคลื่นที่พิจารณาอนุมัติให้ส่งได้ไม่เกิน 50 วัตต์ การกระจาย
เสียงลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถส่งสัญญาณข่าวสารไปสู่ชุมชนได้ทั่วถึง ซึ่งที่ผ่าน
มาสถานีวิทยุต่างๆ ก็ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยาม
วิกฤต เช่น ภัยพิบัติต่างๆ และยิ่งช่วงนี้โควิดระบาด ทางสถานีวิทยุก็รณรงค์
ช่วยเต็มที่ ตลอดจนถึงภาคธุรกิจร้านค้า ก็ไม่สามารถที่จะประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ได้อย่างทั่วถึง 

นางดวงสมร เทศศรีเมือง 
นายดวงจันทร์ ชาวนา 

หจก.พาชื่นเรดิโอ 

45) กำลังส่งน้อยไป 50 วัตต์ไม่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอ นายชมภู่ คำลอย 
หจก.สมชายเรดิโอแอนด์มาร์เก็ตติ้ง 

4.4 การส่งสัญญาณข้อ 3.9 ระบบส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุ (Radio Data System: RDS) 
ไม่เห็นด้วย สำหรับวิทยุกระจายเสียงกำลังส่งต่ำ 50 วัตต์ อาจจะไม่จำเป็นต้องมีระบบ 
RDS ทั้งนี้เพ่ือไม่ต้องการให้เป็นภาระกับทางสถานีจนเกินไป  
สำหรับวิทยุกระจายเสียงกำลังส่งมากกว่า 500 วัตต์ขึ้นไป จึงจำเป็นต้องมีระบบ RDS 

ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

RDS มีประโยชน์ในการช่วยยืนยันตัวตน เช่น ในกรณี
ที่เกิดการรบกวนการบิน RDS จะทำให้ทราบว่าสถานี
ที ่ก่อให้เกิดการรบกวนการบิน คือสถานีอะไร และ 
นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนช่องรายการ
สถานีวิทยุดิจิทัลที่พ้นพ้ืนที่การให้บริการซึ่งจะสามารถ
รับฟังผ่านวิทยุระบบเอฟเอ็ม (Service Following)  
ได้เอง 
อย่างไรก็ตาม เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเดิมของผู้
ทดลองประกอบการวิทยุกระจายเสียงส่วนใหญ่ไม่
รองรับระบบ RDS ซึ ่งอาจส่งผลให้เป็นภาระในการ
เปลี่ยนเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงใหม่ ประกอบกับ 
การออกอากาศกำลังส่งต่ำ ทำให้เมื ่อเกิดการแพร่
แปลกปลอมจะมีกำลังต่ำมาก และ สำนักงาน กสทช. 

4.5 ไม่เห็นด้วย 
เนื่องจากกลุ่มผู้รับฟังยังมีกลุ่มที่ใช้เครื่องรับเป็นแบบอนาล็อก หรือ แบบมือหมุนหา
คลื่นและไม่มีจอแบบ ดิจิตอล แสดงข้อมูลของสถานีส่งได้เหมือนกับเครื่องรับแบบ
ดิจิตอลที่ติดตั้งในรถยนต์ ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นต้องบังคับให้สถานีวิทยุ  ต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณ RDS เพิ่ม หรือ ไม่ควรออกเป็นประกาศบังคับ ควรให้เป็น
ทางเลือกแทน คือสถานีไหนจะติดตั้งเพิ่มก็ได้ไม่ติดตัองเพิ่มก็ได้แล้วแต่ความชอบของ
สถานี เว้นแต่ทาง กสทช จะดําเนินการแจกเครื่องรับที่  สามารถรับสัญญาณ RDS 
ให้กับประชาชนผู้รับฟังให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนจึงค่อยออกประกาศ 

ผู้คัดค้านการติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่ง
สัญญาณ RDS 

จำนวน 24 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.7) 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ได้มีร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการ
รบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ต่อกิจการวิทยุการบิน ไว้สำหรับป้องกันการรบกวน
กิจการวิทยุการบิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงเห็นควรให้ยกเลิกข้อ 3.9 ระบบส่งสัญญาณข้อมูล
วิทยุ (Radio Data System: RDS) ของร่างประกาศ 

4.5 ระยะห่างของเสา ต้องตั้งห่างเท่าไหร่กับตัวอาคาร หรือบ้านเรือน auemporn manowon หากใช้กำลังส่ง 50 วัตต์ และเสาสูง 60 เมตร ระยะที่

ควรอย ู ่ห ่างจากสายอากาศสำหร ับบ ุคคลทั ่วไป

ประมาณ 3 เมตร จากสายอากาศ 

หากใช้กำลังส่ง 20 กิโลวัตต์ และเสาสูง 120 เมตร 

ระยะที่ควรอยู่ห่างจากสายอากาศสำหรับบุคคลทั่วไป

ประมาณ 60 เมตร จากสายอากาศ 

ในกรณีอื่นๆ สามารถคำนวนได้จากเว็บไซต์ กสทช. 
https://bcstandard.nbtc.go.th/ERPConverter/e
mftrial.php - คำนวณกำลังส่ง/กำลังส่งออกอากาศ/
EMF ของสถานีวิทยุ FM สำหรับการทดลองประกอบ
กิจการ  
ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการต้องทำตามมาตรฐานที่กำหนด
ไว้ และจัดส่งรายงานทุกปีเพ่ือความปลอดภัย 

https://bcstandard.nbtc.go.th/ERPConverter/emftrial.php
https://bcstandard.nbtc.go.th/ERPConverter/emftrial.php
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

4.6 แสดงว่าผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ ว่าจะเป็นกำลังส่งปกติ หรือกำลังส่งต่ำ ใช่
ไหมครับ 

นายสุรเชษฐ์ แซ่ลิ้ม สามารถเล ือกได ้ โดยเข ้าส ู ่กระบวนการตามร ่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง 
พ.ศ. ... เช่น เข้าสู่การประมูลในกรณีประเภทธุรกิจ 
และเข้าส ู ่กระบวนการขออนุญาตใช้คลื ่นในกรณี
ประเภทชุมชนหรือสาธารณะ 
 
 
 

4.7 50 W-erp คือ รวมอัตราขยายสายอากาศด้วยใช่ไหมครับ ถ้าเช่นนั้น กำลังส่งที่
ออกจากเครื่องส่งโดยตรง จะลดลงอีก แล้วในทางเทคนิค จะมีการวัดกำลังส่ง erp 
อย่างไร ควรกำหนดเป็นมาตรฐานไว้ด้วยครับ 

 

พ.ต.ต.เจษฎา เจริญเกียรติตรัย  
ตำรวจสื่อสาร 

50 W-ERP รวมอัตราขยายสายอากาศด้วยแล้ว 
เนื่องจากกำลังส่งที่ออกจากเครื่องส่งจะมีการลดทอน
ลงอีกเมื่อผ่านข้อต่อสายอากาศ สายนำสัญญาณ และ
อาจเพิ่มข้ึนตามอัตราขยายของสายอากาศ แล้วแต่
กรณี ซึ่งสามารถคำนวนได้โดยใช้โปรแกรมการคำนวณ
ทางเว็บไซต์ กสทช.
https://bcstandard.nbtc.go.th/ERPConverter/e
mftrial.php - คำนวณกำลังส่ง/กำลังส่งออกอากาศ/
EMF ของสถานีวิทยุ FM สำหรับการทดลองประกอบ
กิจการ 
 
 

https://bcstandard.nbtc.go.th/ERPConverter/emftrial.php
https://bcstandard.nbtc.go.th/ERPConverter/emftrial.php
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

5. การรับสัญญาณ 

5.1 การรับสัญญาณข้อ 4.5 การวิเคราะห์คำนวณเกี่ยวกับพื้นที่การให้บริการและการ
รบกวน 
การคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่การให้บริการและการรบกวน สมควรให้สอดคล้องกับการ
คำนวณพื้นที่ให้บริการของการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งไม่
เกิน 500 วัตต์ 

พันเอก(พ.) เวช เกิดกลิ่น 
สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียง

นาเคนทร์ 

เห็นควรให้คงข้อความตามร่างประกาศไว้ เนื่องจาก 
ข้อ 4.5 ในร่างประกาศฯ เป็นการกำหนดวิธ ีการ
วิเคราะห์คำนวณเกี่ยวกับพื้นที่การให้บริการและการ
รบกวน ซึ ่งเป ็นไปตามข้อเสนอแนะของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว ่ า ง ป ร ะ เท ศ ( International 
Telecommunication Union: ITU) 

6. เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ 

6.1 (เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถ่ีข้อ5.5) 
เห็นด้วย 
เนื่องจากเครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม มีหน้าที่ส่งสัญญาณความถี่และเสียงและทํางานตลอด 
24 ชม.ต่อวัน 720 ชม.ต่อเดือน หรือ 8640 ชม.ต่อปีเครื ่องส่งฯ ซึ ่งเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานเฉพาะตัว ถ้าบางอุปกรณ์เกิดความ
เสียหายหรือทํางานผิดพลาดก็จะส่งผลให้เครื่องส่งฯ สร้างความถ่ีแปลกปลอมขึ้น และ
ทําให้แพร่แปลกปลอมไปในย่านความถี่อ่ืน เช่น ความถี่ในย่าน วิทยุการบิน ซึ้งเกิดจาก
การใช้งานที่หลายชั่งโมงต่อปี อุปกรณ์เหล่านี้มีโอกาสเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพทั้ง
ทางตรง และทางอ้อมอาจเสียหายจากระบบไฟฟ้าในบางพื้นที่ไม่มีความเป็นเสถียร
ทางการไฟฟ้า ส่งผลทําให้เกิดไฟกระชาก หรือแม้แต่ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ทําให้
เครื่องส่งฯ เสียหายและทํางานด้อยประสิทธิภาพ ดังนั้น วิธีการที่จะป้องกันเครื่องส่งฯ 
จึงมีความจําเป็นต้องมีการตรวจมาตรฐานเครื่องส่งฯ อยู่เป็นประจํา หรือทุกปี เพื่อลด
สัญญาณแพร่ปลกปลอมไปรบกวน ย่านความถ่ีอ่ืน 

ผู้คัดค้านการติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่ง
สัญญาณ RDS 

จำนวน 24 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.7) 

รับทราบความเห็น  
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6.2 (เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถ่ีข้อ5.7) 
ไม่เห็นด้วยที่กำหนดให้ส่งรายงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันเดียวกันทุกสถานี 
เนื ่องจากการส่งรายงานภายในวันเดียวกัน จริงอยู ่ว ่าส่งเมื ่อไรก็ได้ก่อนวันที ่ 31 
ธันวาคม แต่ในทางปฏิบัติแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาส่งภายในเดือนธันวาคม ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความคับค่ังทางด้านเอกสารจนเกินไป 

ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- สำนักงานมีโปรแกรมคำนวณกำลังส่งออกอากาศ
และระดับการแผ่คล ื ่นแม ่เหล ็กไฟฟ้าของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ไว้สำหรับการออก
รายงานระดับการแผ่คลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานี
ว ิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ และ
รายงานกำลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจาย 
เสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน
หน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้ผู้ประกอบกิจการ จึงไม่เป็นภาระเกินควรแต่
เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
- เห็นควรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือลดความคับคั่งทางด้าน
เอกสารและให้สำนักงานได้มีเวลาดำเนินการต่อไป 
โดยปรับปรุงแก้ไขเป็น 
ต้องยื่นแบบรายงานต่อสำนักงานด้วยตนเองหรือทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอ่ืนที่ส่านักงานกำหนด 
ภายในวันที ่ 30 มิถุนายน ของทุกปี  โดยให้ยกเว้น    
การย ื ่นแบบรายงานสำหรับปีแรกของการได ้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื ่นความถี่ครั ้งแรก เพื ่อเป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่ผู ้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี ่
 

6.3 (เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถ่ีข้อ5.7) 
ไม่เห็นด้วย เพิ่มภาระต่อผู้ประกอบการ เว้นแต่ไม่ต้อง มีการตรวจมาตรฐานเทคนิค 
และตรวจการแพร่แปลกปลอมประจําปีแล้ว 

นางสาวอมรรัตน์ ตั้งขันติธรรม 
บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จํากัด 
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7. เอกสารอ้างอิง 

ไม่มี 
 
 
 

  

8. ภาคผนวก แบบรายงานกำลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ไม่มี 
 
 

  

9. ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในประเด็นอ่ืนๆ 

9.1 การดำเนินการและการรับฟังความคิดเห็น 
หนังสือเลขที่ วทท. (สมาคม) 01/2564 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564   
1) หลักการและร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 6 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจาย

เสียง มีเนื ้อหาที ่เป็นสาระสำคัญซึ ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู ้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยในอนาคต หาก กสทช.
เร่งรัดดำเนินการ หรือใช้ระยะเวลาดำเนินการอันสั ้น สมาคมผู ้ประกอบ
วิชาชีพวิทยุท้องถิ ่นไทย (วทท.) เกรงว่าการดำเนินการดังกล่าว อาจไม่
ครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม ตลอดจนทำให้ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะขาดความละเอียดครบถ้วนในประเด็นต่าง ๆ ซึ ่งเป็น
สาระสำคัญ และเมื่อ กสทช.นำข้อมูลเหล่านี ้มาประกอบการพิจารณาจัก

 
นายสำราญ อิบรอฮีม 

นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุ
ท้องถิน่ไทย 

 

ประเด็นการดำเนินการและการรับฟังความคิดเห็นใน
ข้อ 9.1 มีผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 
ดังนี้ 

1. การประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบแผนการ
ดำเนินงานในการเปลี ่ยนผ่านการทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งอนุญาตให้ใช้
งานคลื่นความถี่ด้วยกำลังส่งต่ำเพื่อประกอบ
กิจการกระจายเสียง และให้จัดทำแผนความถี่
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม กำลังส่งต่ำ
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ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุ
ท้องถิ ่นไทย (วทท.) จึงขอเสนอแนะแนวทางเพื ่อประกอบการพิจารณา
ดำเนินการเรื่องการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของ กสทช. ดังนี้ 

- การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ กสทช.ควรขยายเวลาการจัดการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะออกไปอีกอย่างน้อย 150 วัน โดยถือเอาวันเริ่มต้นการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะหลังจากที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศได้คลี่คลายลง
แล้ว และประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ 

- การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ "ช่องทางการรับฟัง" ควรมีช่องทางการรับ
ฟังที่หลากหลาย มิใช่เฉพาะการใช้ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น แต่ กสทช. จะต้องจัดให้มี
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามภูมิภาคต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่
กสทช.กำหนดกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเอาไว้แต่เดิม 

- การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ "แบบสอบถาม"ควรมีเนื้อหาสาระสำคัญที่
ครอบคลุมในทุกมิติโดยเฉพาะเนื้อหาสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแต่ละประเภทในอนาคต 
และต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 วรรคสอง และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ที่กำหนด
ไว้ 

และมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การพิจารณาอนุญาตให้ใช้งานคลื ่นความถี่
ด้วยกำลังส่งต่ำเพื่อประกอบกิจการกระจาย
เสียงโดยให้เร ิ ่มดำเนินการตั ้งแต่ว ันที ่ 4 
เมษายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งในกรณีสถานี
ว ิทยุกระจายเสียงที ่ม ีสถานะเป็นผู ้ ได ้รับ
อนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
ก า ร อน ุญ าตทดล อง ปร ะกอบก ิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 และยังไม่
สามารถเข้าสู ่กระบวนการพิจารณาได้ ให้
ออกอากาศด้วยการใช้คลื่นความถี่กำลังต่ำ
ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด ตั้งแต่วันที่ 
4 เมษายน 2564 และให้สิ ้นสุดลงพร้อมกัน
ภายในปี 2567 

2. สำนักงาน กสทช. ได ้จ ัดทำร ่างประกาศ
ทั้งหมด 6 ฉบับ และดำเนินการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะพร้อมกันทั้งหมด โดยร่าง
ประกาศมี ดังนี้ 
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2) ขอให้ส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ นายนิคม รักขันแสง 
สถานีวิทยุ 105 โกสุม เรดิโอ 

- ร่างประกาศ กสทช. เรื ่อง แผนความถี่
วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

- ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็ม 

- ร่างประกาศ กสทช. เรื ่อง แผนความถี่
วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
กำลังส่งต่ำ 

- ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

- ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับ
การให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ... 

- ร่างประกาศ กสทช. เรื ่อง หลักเกณฑ์
ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการ
บิน 

3. การดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะเป ็นไปตามมาตรา 28 พ.ร.บ.

หนังสือเลขที่ สว.สพ. 01/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
3) ประเด็นการขอขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยอ้างถึง

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 
2564) 
ได้พิจารณาเรื่อง การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศ กสทช. 
จำนวน 6 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง เห็นว่ากรอบเวลารับฟัง
ความคิดเห็นไม่สอดคล้องเหมาะสม เนื ่องจากเป็นเร ื ่องสำคัญ และมี
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิทยุทดลองออกอากาศทั่วทั้งประเทศ กสทช.จะ
อาศัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ค่อนข้างรุนแรงใน
ขณะนี้ โดยใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
และให้ผู้ประกอบการวิทยุทดลองออกอากาศ ตอบแบบแสดงความคิดเห็น
สาธารณะส่งไปยัง กสทช. ระหว่างวันที่ 1 - 31 เดือนกรกฎาคม 2564 นั้น 
เห็นว่าเป็นการเร่งรีบเกินไปไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ช่วงนี้ และไม่เป็น
ธรรมต่อผู ้ประกอบการวิทยุทดลองออกอากาศ เป็นการลิดรอนสิทธิ ์ของ
ผู้ประกอบการวิทยุทดลองออกอากาศ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ขอความกรุณามายังท่าน เพื่อขอให้
ท่านได้พิจารณาขยายเวลาในการแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ 

นายสีรภพ ศรีอาจ 
ผู้อำนวยการ  

สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยคนสุพรรณ 
นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรี 
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ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

กสทช. จำนวน 6 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง ออกไปอีก 120 
วัน หรือหลังวันที่ 30 กันยายน 2564 และควรจัดเวทีสาธารณะเพ่ิมเติมทั่วทุก
ภูมิภาคที่มีผู้ประกอบการ 

องค์กรจัดสรรคลื ่นความถี ่และกำกับการ
ประกอบกิจการ ว ิทยุกระจายเสียง ว ิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยกำหนดให้ ระยะเวลา
ในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ระยะเวลารับฟัง
ความค ิดเห ็นสาธารณะต ั ้ งแต่ ว ันท ี ่  16 
กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564 โดยมีการ
เชิญชวนล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด 

4. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะมีทั้ง

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทาง

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และทางแบบฟอร์ม

ออนไลน์ซ ึ ่งครอบคลุมถึงการรับฟังความ

คิดเห็นจากภูมิภาคต่างๆ โดยผู้แสดงความ

คิดเห ็นสามารถเล ือกใช ้แบบแสดงความ

คิดเห็นที่มีการแยกประเด็นตามหัวข้อในร่าง

ประกาศและหัวข้ออื่นๆ หรือเลือกส่งความ

คิดเห็นดังที่ได้กล่าวข้างต้น  

4) ตอนนี้ผู้ประกอบการแต่ละคนเจอวิกฤติ  ทั้งเศรษฐกิจ  และมาเจอการระบาด
ของโควิท 19 และมาเจอเรื่องที่ กสทช. จะมาออกกฎกำหนดให้เราถือปฏิบัติ
เหมือนบีบพวกเรา  ผู้ประกอบการในทุกวันนี้ ใช่จะมีกำไร  ติดลบต่างหาก     
มีแต่ค ่าใช ้จ ่าย  ท่านผู ้บร ิหารทุกท่าน  รองพิจารณาดูก่อนดีกว่าไหม            
ในสถานการณ์เช่นนี ้  ทุกคนก็เจออะไรกันเยอะมาก  และมาเรื ่องนี ้อีก        
หากถามว่าที ่ผ่านมา ผู ้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี  และยังช่วย
ประชาสัมพันธ์งานภาครัฐเสมอ  และวันนี้หลายๆผู้ประกอบการก็ขาดสิทธิ์   
ในการเข้าถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. 
จำนวน 6 ฉบับ  ซึ่งมันไม่เป็นธรรม 

นางสาววิไลพร ภู่จิรเกษม 
 

5) ขอให้ทาง กสทช. ชะลอคำสั่งออกไปก่อนเพราะช่วงนี้มันไม่เหมาะอย่างยิ่ง
ประชาชนลำบาก 

Jiranan Chanthawong 
 

6) จะต่อเวลาสำหรับการนำเสนอ หรือ การคัดค้าน ให้ชาววิทยุ หรือไม่ netnattha 
7) ให้คงสภาพเดิมไปก่อน 5 ปีเนื่องจากสถานการโรคระบาด นายพศวีร์  จักร์พันธ์เดโช 

บูลเฮ้าส์อินเตอร์มิเดียกรุ๊ป 

8) ขอให้ชะลอไปอีก 5 ปี เนื่องจากไม่มีกำลังในการประมูลแข่ง นายนคร มงคลสวัสดิ์ 
9) กระผมไม่เข้าใจในร่างประกาศและยังไม่ได้ศึกษาร่างประการอย่างชัดเจนทั้ง

ศัพท์ราชการและศัพท์ทางเทคนิค จึงมิสามารถตอบคำถามได้ เห็นควรให้รอ
เกริกเกษม อรุณบุญมาศ 
สถานีวิทยุ อิสานเรดิโอ 

FM96.50MHz. 
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ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

สถานการณ์กลับเข้าสู้ภาวะปกติ แล้ว กสทช. ค่อยเปิดรับฟังความคิดเห็น
แบบเดิมในห้องประชุมเพ่ือผู้ประกอบการจะได้ทราบและเข้าใจ  
 

5. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ผ ่านส ื ่ออ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ในว ันศ ุกร ์ท ี ่  30 

กรกฎาคม 2564 โดยมีการอธิบาย ชี ้แจง 

รายละเอียดของร่างประกาศทั้ง 6 ฉบับ ทั้งนี้ 

สามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้ทาง 

Facebook ของสำนักงาน กสทช. 

 

10) ขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นและขั้นตอนอื่นๆ ก่อนจะออกประกาศฯ และ
หากทำไม่ได้ภายในสิ้นปี ขอให้เลื่อนการออกประกาศฯ ออกไปก่อน 

นางอนัญญา พยัฆเษม 
สถานีวิทยุพลาซ่าเรดิโอ 97.50 

MHz 
 

 
11) รับฟังเหตุผลผู้ประกอบการวิทยุ นายไพบูลณ์ ย้อยหยด 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฆวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต 
12) ประกาศเรื่องการคืนคลื่นฯ ไม่เป็นสาธารณะตามที่กล่าวอ้างไว้ และไม่มีแผน

ดำเนินงานตั้งแต่แรกให้รับฟังความคิดเห็นและจัด focus group 
นายสุทน กล้าการขาย 
สมาคมสื่อช่อสะอาด 

13) ขอให้ทาง กสทช. จัดทำแผนความถี่มาก่อน แล้วนำมาทำความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการ 

นางสาวเกษมศรี สุภาอินทร์ 

14) ควรใช้ความถี่ปัจจุบันไปก่อน น่าจะใช้เวลาทำความเข้าใจมากกว่านี้ ควน
ทบทวน และควรขยายเวลาออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19 

พอพันธ์ ทองศักดิ์ 
โอเคเรดิโอ FM.94.25MHz. 

15) ขอให้ขยายเวลาออกไปก่อน 5 ปี และควรมีการคำนึงถึงผู้ประกอบการ นายนัสชัย มูลสาย 
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ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

16) ให้จัดทำแผนเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ประกอบการ และแจ้งลำดับขั้นตอนการ
เปลี ่ยนผ่าน เพื ่อให้ผู ้ประกอบการมีส่วนร่วมมากกว่านี ้ก่อนกำหนดร่าง
ประกาศ ให้ชี้แจงหลักปฏิบัติสถานีมาตรฐานว่ามีอะไรบ้าง เพื่อความชัดเจน
และเสมอภาคหากไม่สามารถดำเนินการให้ทันวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2565 ให้
พิจาณาขยายระยะเวลาสิ้นสุด จนกว่าจะทำได้ครบทุกข้อ ก่อนรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ 

นางบุญชู นพบูรณ์ 
สถานีวิทยุเมโลดี้เรดิโอ FM 95.75 

MHz  

17) ให้จัดทำแผนคลื่นความถี่ก่อน จึงค่อยทำแผนอนุญาต หากแล้วเสร็จไม่ทัน ให้
ขยายเวลาออกไป เพราะร่างประกาศตอนนี้รวบรัด ไม่เพียงพอ 

นางฟ้าสุวรรณ์ ตรุระจิตต์ 

18) บริษัทฯ ขอให้ทาง กสทช. พิจารณาเลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบ
อนุญาตฯ ออกไปก่อน เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ไม่
ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทางภาครัฐได้มี
มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ
เข้าสู่กระบวนการออกใบอนุญาตอย่างรุนแรง 
กระบวนการเปลี่ยนผ่านควรพิจารณาไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการเดิม 
ทั ้งในเรื ่องของระบบการออกอากาศ ด้านธุรกิจและประชาชนผู ้ร ับฟัง 
เน ื ่องจากหลักเกณฑ์ต ่างๆ ที ่ม ีการกำหนดขึ ้น ซ ึ ่งเป ็นเง ื ่อนไขที ่ทาง
ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตาม ทำให้เกิดต้นทุนในทุกด้านและ
ส่งผลกระทบในภาคธุรกิจโดยตรง 
 

นายสุริยนต์ ตั้งขันติธรรม 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด 

19) ให้จัดทำแผนความถี่ก่อนแผนอนุญาต หากแล้วเสร็จไม่ทัน ให้ขยายเวลาที่
กำหนดหรือมีการเยียวยาเป็นเงิน 

นางสาวประภาพร สารีวงษ์ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

9.2 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ... 
อารัมภท 
เนื่องจากมีการประกอบวิชาชีพมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ในสถานะนิติบุคคล  หากกสทช.
ดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตทดลอง  ถึงวันที่ 3 เมษา 2565  ทำให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรง  ทั้งยังเป็นช่วงสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงของโรคโควิด 19 เศรษฐกิจตกต่ำ   
เมื่อยกเลิกเหมือนกับฆ่าชีวิตผู้ประกอบการทั้งประเทศ   และกสทช.ยังซ้ำเติมด้วยการ
จะให้ออกอากาศด้วยกำลังส่งต่ำแค่ 50 วัตต์ ทั้งท่ีการทดลองตลอดเกือบ 10 ปี ที่ผ่าน
มาทดลองท่ี 500 วัตต์ ไม่สอดคล้องกับการประกอบกิจการที่ผ่านมา  รวมทั้งจะทำการ
เปลี ่ยนเป็นใบอนุญาตให้ว ิทยุประเภทธุรกิจ ต้องใช้ว ิธ ีประมูลอีก ยิ ่งซ ้ำเติม
ผู้ประกอบการทดลองเดิมทั้งประเทศเวลานี้ กสทช.ควรให้หาแนวทางให้ความข่วย
เหลือ ไม่ใช่ซ้ำเติมในช่วงวิกฤต  แม้จะมีกฎหมายเดิมจะให้คืนคลื ่น หรือมีพรบ.
กำหนดให้ประมูล ก็ตาม  กสทช.ควรหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
เนื่องจากสถานการณ์แบบนี้ก็มีการงดเว้นการบังคับใช้กฎหมายในประเทศหลายฉบับ 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 

นายธวัช  ไชยวงค์  
 

1. ในการเปลี ่ยนผ่านระบบการใช้งานคลื ่นความถี่
ว ิทยุกระจายเสียงไปสู ่ระบบการอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่
และประกอบกิจการกระจายเสียง มีกระบวนการที่
เกี่ยวข้อง 3 กระบวนการหลักคือ 
1) แผนการดำเนินงานในการพิจารณาอนุญาตให้

ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจาย
เสียง สำหรับคลื ่นความถี ่ตามแผนความถี่
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม และระบบ 
เอ.เอ็ม (ได้รับความเห็นชอบตามมติที่ประชุม 
กสทช. คร ั ้ งท ี ่  10/2564 เม ื ่อว ันท ี ่  25 
พฤษภาคม 2564) ซึ่งในแผนการดำเนินงาน
ดังกล่าวได้มีการกำหนดประเภทการประกอบ
กิจการสำหรับแต่ละย่านความถี่วิทยุทั้งระบบ 
เอฟ.เอ็ม และระบบ เอ.เอ็ม ไว้ด้วย 

2) แผนความถ่ีวิทยุ  
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

9.3 เห็นด้วยในภาพรวม 

การดำเนินกิจการใดๆ จำนวนมาก ต้องมีกฎระเบียบ คำสั่งยึดถือปฏิบัติ  เพื่อเป็น

แนวทางท่ีถูกต้อง โดยเฉพาะการใช้คลื่นความถ่ีที่เป็นสมบัติของชาติ 

พันเอก(พ.) เวช เกิดกลิ่น 
สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียง

นาเคนทร์ 
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9.4 ควรมีการดำเน ินการที ่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิร ูปส ื ่อที ่ เป ็นไปตาม 
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบอื่นๆ ควรมีการแบ่งประเภทวิทยุกระจายเสียง
ออกมาให้ชัดเจน คือ ประเภท กิจการสาธารณะ ประเภทกิจการธุรกิจ และประเภท
กิจการชุมชน ควรมีการจัดสรรคลื่นความถ่ีออกมาให้ชัดเจนโดยสอดคล้องกับ ประเภท 
ขนาด จำนวน พ้ืนที่ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยคำนึงถึง ประโยชน์ที่ประชาชนและ
ประเทศ ชาติจะได้รับจากการบริหารคลื่นความถี่ที่เป็นทรัพยากรของชาติ ควรมีการ
เปิดเผยแผนแม่บทด้านต่างๆอย่างชัดเจนในการเข้าสู่ระบบ ใบอนุญาต 

นายเบญจพล วัฒนไกร 
หจก.ท่าจีน โปรโมชั่น 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้นิยามไว้ ดังนี้  
"แผนความถี่วิทยุ" หมายความว่า การกำหนด
ช่องความถี่วิทยุสำหรับกิจการวิทยุกระจาย 
เสียงกิจการวิทยุโทรทัศน์กิจการวิทยุคมนาคม 
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้งานภายใต้
เงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด  
ดังนั้น แผนความถี่วิทยุจึงเป็นการจัดทำแผน
ของทรัพยากรคลื ่นความถี ่ภายใต้เงื ่อนไข
ค ุณล ักษณะทางเทคน ิคท ี ่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยสามารถ
นำไปจัดสรรให้กับกิจการประเภทต่างๆ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตที่กำหนด ทั้งนี้ 
การจัดทำแผนความถ่ีวิทยุ ต้องเป็นไปตามมติ 
ที ่ประชุม กสทช. ครั ้งที ่  10/2564 เร ื ่อง 
แผนการดำเนินงานในการพิจารณาให้ใช้คลื่น
ความถี่และประกอบกจิการกระจายเสียง  

3) หลักเกณฑ์และว ิธ ีการอนุญาตให้ใช ้คลื่น
ความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียงที่
ครอบคลุม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข

9.5 จากประกาศ ข้อ.5 กสทช.ควรนำคลื ่นความถี ่ ที ่เคยอนุญาตให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจาก
หน่วยงานดังกล่าวที่ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง อยู่ในวันที่ พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ และได้รับ
ความเห็นชอบให้ถือครองคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตาม 
พระราชบ ัญญัต ิองค ์กรจ ัดสรรคล ื ่นความถ ี ่และ กำก ับการประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีสถานที่ตั้ง
สถานีวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศนี้ ให้สิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ ดังกล่าว สิ้นสุด
ในวันที่ 4 เมษายน 2565 มา จัดสรรใหม่ให้เกิดความเป็นธรรม และไม่ให้เกิดการ
ซ้ำซ้อนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาทั้ง ด้านหน่วยงานที่ขอใช้ จำนวนสถานีที่มากเกินไป 
กำลังส่งที่สูงเกินไป 

1) ดังจะเห็นได้ว่า ในอดีตมีบางหน่วยงานมีการขอใช้ความถี่ในพ้ืนที่เดียวกัน บน

วัตถุประสงค์เดียวกัน จำนวนมากหลายความถี ่ แต่ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม 

นายเบญจพล วัฒนไกร 
หจก.ท่าจีน โปรโมชั่น 
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วัตถุประสงค์ที่ได้ยื่นขอไว้ โดยนำคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตมานั้นไปให้ภาค

ธุรกิจเอกชนประมูลเพื่อนำไปหาประโยชน์ทางธุรกิจแทน  

2) เกิดการใช้คลื่นความถี่จำนวนมากในพ้ืนที่เดียวกันแบบกระจุกตัว ที่มี ความไม่

เป็นธรรมกับพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆโดยรอบ ต้อง

เสียสิทธิ์ในการใช้คลื่นความถี่เดียวกันในการจัดตั้งสถานีวิทยุดังเช่น สถานีวิทยุ

ใน กทม.หรือ จังหวัดใหญ่ ซึ่งมีสถานีวิทยุตั้งอยู่จำนวน มากได้สร้างผลกระทบ

ในการขอใช้ความถ่ีไปถึงจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียง โดยรอบ  

3) เกิดการใช้กำลังส่งที่สูงเกินไปในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ กทม.และเมืองใหญ่ 
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นๆโดยรอบ ที่จะขอใช้ความถี่เดียวกันในการตั้ง สถานี
วิทยุดังเช่น สถานีวิทยุใน กทม.หรือ จังหวัดใหญ่ ที่ใช้กำลังส่งสูงๆ สร้าง
ผลกระทบไปถึงจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ 

การอนุญาตให้ใช ้คล ื ่นความถี ่  ตลอดจน
เงื่อนไขอื่นที่จำเป็นในการขอรับใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว  
โดยกำหนดใบอนุญาตให้ใช ้คล ื ่นความถี่
สำหร ับการให้บร ิการกระจายเส ียง ม ี 3 
ประเภท ได้แก่ ประเภทกิจการบริการชุมชน 
ประเภทก ิจการบร ิการสาธารณะ และ
ประเภทกิจการทางธุรกิจ และให้มีอายุไม่เกิน 
7 ปี ทั ้งนี ้  การอนุญาตให้ใช ้คล ื ่นความถี่
สำหรับ การให้บริการกระจายเสียง อาจมีการ
อนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับท้องถิ่นได้ 
ซ่ึงวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับ
การให้บริการกระจายเสียง กำหนดไว้ 2 วิธี
หลักๆ คือ การอนุญาตโดยการประมูล และ
โดยวิธีคัดเลือก โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ  
(beauty contest หรือ comparative 
review)  
หลักเกณฑ์และว ิธ ีการอนุญาตให้ใช ้คลื่น
ความถี ่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง 

9.6 ขอคัดค้านร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 4 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ และ ร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ
รวมถึงขอให้ระงับการยกเลิกทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

หนังสือ ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงราย เขต 34 เมื ่อวันที ่ 27 
กรกฎาคม 2654 

นางสาวพรรณทิพย์ วงค์เทพ 
ประธานชมรมวิทยุกระจายเสียง

จังหวัดเชียงราย เขต 34 
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1) การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื ่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 
ที่ให้มีระยะเวลาถึงวันที่ 3 เมษายน 2565 เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 
2019 ระบาดอย่างหนัก ทำให้ผู้ประกอบได้รับความเดือดร้อน รวมถึงได้รับ
ผลกระทบทั ้งทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด หากมีการระง ับการ
ออกอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด จะเสมือนเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการ
ในห้วงที่ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดเช่นนี้ โดยที่ผู้ประกอบการไม่
มีความสามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคให้สอดคล้อง
กับร่างประกาศได้เลย รวมถึงความยากลำบากในการทางเข้าไปติดต่อ
สำนักงาน กสทช.ในสถานะการณ์เช่นนี ้ด้วยทางชมรมวิทยุกระจายเสียง
จังหวัดเชียงราย เขต 34 จึงขอคัดค้านร่างประกาศและเห็นสมควรให้ขยาย
เวลาในการทดลองประกอบกิจการออกไปก่อน จนกว่าจะมีการจัดทำแผน
ความถี ่ให้เรียบร้อย ก่อนเข้าสู ่แผนใบอนุญาต และการกำหนดมาตรฐาน
ทางด้านเทคนิดตามลำดับ 

2) การกำหนดหลักการในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการอนุญาตสำหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงที ่มีสถานะเป็นผู ้ใด้รับอนุญาตทคลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทคลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้  
2.1 กรณีการพิจารณาอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ระบบ FM กำลังส่งต่ำ 
เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงให้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 

ต้องเป็นไปตามมติ ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 
10/2564 เรื ่อง แผนการดำเนินงานในการ
พิจารณาอน ุญาตให ้ใช ้คล ื ่นความถ ี ่และ
ประกอบกิจการกระจายเสียง  
ทั ้งนี้  การอน ุญาตเป ็นไปตามกรอบของ
กฎหมายที่มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรม 

 
 
ประเด็นการดำเนินการและการรับฟังความคิดเห็นใน
ข ้อ 9.2-9.17 ม ีผลการพ ิจารณา/แนวทางการ
ดำเนินการด้านอื่นๆ ดังนี้ 

1. ประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับกำลังส่งออกอากาศ

ส ูงส ุด ม ีผลการพ ิจารณา/แนวทางการ

ดำเนินการ เป็นไปตามข้อ 4.3  

2. ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการและการ

รับฟังความคิดเห็นมีผลการพิจารณา/แนว

ทางการดำเนินการ เป็นไปตามข้อ 9.1 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ี กสทช. ประกาศกำหนด 
2.2 กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
อนุญาตตามข้อ 1. ได้ ให้ออกอากาศด้วยการใช้คลื่นความถี่กำลังส่งต่ำตาม
หลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนดตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 โดยการใช้งานให้
สิ้นสุดลงพร้อมกันในปี 2567 

จากข้อ 2 จะเห็นได้ว่าการใช้คลื่นความถี่ด้วยกำลังส่งต่ำตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. 
กำหนดเป็นการลิดรอนสิทธิ ทำลายอาชีพ กีดกันผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
ท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นสื่อที่อาศัยท้องถิ่นนั้นๆ นำเสนอข้อมูลข่าวสารจากรัฐสู่ประชาชน 
จากประชาชนสู่รัฐ และจากประชาชนถึงประชาชนมาตลอด อย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้
ได้รับอนุญาต เสมือน กสทช.ออกกฎระเบียบ บีบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการฯ เลิก
กิจการไปเอง ทางชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงราย เขต 34 จึงขอกราบเรียนให้ 
กสทช. ทบทวนร่างประกาศดังกล่าวโดยให้พิจารณาข้อเท็จจริงในความเดือดร้อนของผู้
ประกอบกิจการกระจายเสียงร่วมด้วย 

3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับ ร่างประกาศ กสทช. 

เรื ่องแผนความถี ่วิทยุกิจการกระจายเสียง

ระบบเอฟเอ็ม และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่น

ความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการ

วิทยุการบิน มีผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดำเนินการ เป็นไปตามสรุปผลการประชุมรับ

ฟังความคิดเห็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับร่าง

ประกาศนั้นๆ 

4. ประเด็นเรื่อง วิธีการอนุญาต การแข่งขัน การ

ใช้ประโยชน์ของคลื่นความถี่และการจัดสรร

คลื่นความถี่ให้กับภาคส่วนต่างๆ และการแบ่ง

ประเภทการการประกอบกิจการเป ็น 3 

ประเภท ไม่อยู่ในขอบข่ายแผนความถี่วิทยุ

ฉบับนี้ แต่เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบข่ายของ

ร่างประกาศ กสทช. เรื ่อง หลักเกณฑ์และ

9.7 
1) ในเอกสารความเป็นมา และสาระสำคัญของร่างประกาศลำดับที่ 1-5 และร่าง

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสำหรับการให้บริการ
กระจายเสียงพ.ศ. .... ไม่ปรากฎข้อความชัดเจนเป็นรูปธรรมว่ากสทช. และ
สำนักงาน กสทช.ได้ตระหนักและคำนึงถึงหลักการและเจตนารมย์สำคัญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 60 กล่าวคือ " 
การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งไม่ว่าจะใช้เพื่อส่ง

นายณภัทร วินิจฉัยกุล 
กรรมการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงาน ด้านกิจการกระจาย
เสียง / ประธานกรรมการ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

วิทยุกระจายเสียง...ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนความมั่นคง
ของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้
ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย... " 

2) ประเด็นที ่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนข้อ 7 ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
พ.ศ. 2555 โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 
นั้น ในการดำเนินการของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในครั้งนี้  ไม่ปรากฏ
หลักการและเหตุผลที่ระบุเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าได้ดำเนินการและบริหาร
จัดการอย่างไรให้สอดคล้องกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในส่วนของการ
อนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้คำนึงถึงการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ตามหลักการ และกฎหมาย 

3) การเตรียมการในการเรียกคืนคลื ่นความถี ่ในครั ้งนี้ ควรพิจารณาประเด็น
ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกิจการกระจายเสียงของชาติใน
ประเด็นระหว่างผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่มีใบอนุญาต(ใบอนุญาตหลัก 
และใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ) กับ ผู้ประกอบการกิจการกระจาย
เสียงบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (OTT) ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบใน
ปัจจุบันต่อกิจการกระจายเสียงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังการแข่งขันของตลาด
กิจการกระจายเส ียงในประเทศ ซึ ่งเป็นปัจจ ัย และสมควรมีแนวทาง
ดำเนินการและบริหารของ กสทช. ในเรื่องดังกล่าวนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 

วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการ

ให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ..  
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

9.8 ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบ.2553 และแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ที่
สถานีตามตารางที่ 5 ในร่างประกาศแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟ
เอ็ม ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกำลังส่ง และไม่ต้องเข้าสู่การประมูล ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรม ไม่เป็นไปตามคำพิพากษาที่ศาลปกครองขอให้เพิกถอนข้อ 7 เรื่องหลักเกณฑ์
ทดลองฯ พ.ศ. 2555 อีกทั้งเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่ก่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีและริดรอนสิทธิ์ ซึ่งสุดโต่งเกินไป กสทช. ต้องทำให้เกิดความเสมอภาค ทุก
คนต้องเท่าเทียมกัน 
เม ื ่อเก ิดป ัญหาผ ู ้ เช ่าช ่วงเวลาสถาน ีอ ื ่นต ้องลดกำลั งส ่ง เม ื ่อไปกวนสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ เพราะเป็นสถานีสาธาณะ เป็นไปเพ่ือ
ความมั่นคง ขึ้นกับกรมไปรษณีย์เก่า ซึ่งควรยกเลิกการใช้เหตุผลเหล่านี้และจัดสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากอยู่ภายใต้  
พรบ. ฉบับเดียวกัน ให้ยกเลิกตารางที่ 5 เพื่อธรรมาภิบาลและความเป็นธรรม 

นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย 

9.9 สอบถามเรื่องว่าจะยกเลิกประกาศ 2555 เพราะเหตุใด นายนัสชัย มูลสาย 

9.10 ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูน ถูกริดรอนสิทธ์ให้แต่กลุ่มนายทุน นายพศวีร์  จักร์พันธ์เดโช 
บูลเฮ้าส์อินเตอร์มิเดียกรุ๊ป 

9.11 ขอแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื ่องแผนความถี ่วิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้กล่าวอ้างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุและกระจายเสียงวิทยุ

นายพงศกร หาญจิต 
สถานีวิทยุเสียงปวงชน คลื่นความถี่

95.25 MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 พร้อมแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
(พ.ศ.2555) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-
2559) ข้อ 8.2.3.1 กรณีกิจการกระจายเสียงให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี (วันที่ 3 
เมษายน 2560) และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 76/2559 ลงวันที่ 
20 ธันวาคม 2559 ข้อ 7 ขยายเวลาออกไป 5 ปี (วันที่ 3 เมษายน 2565)  
เมษายน 2565 จริงๆ แล้ว ก็คือการให้นำคลื่นความถี่วิทยุมาจัดสรรใหม่ แต่คำว่า
จัดสรร คืออะไร ตารางที่ 5 มาจากไหน (313 สถานี) เอาความถี่หลักเดิมไปใช้โดยไม่
ต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่และกำลังส่ง แต่อีกพวกหนึ่งกลับถูกบีบให้ลดกำลังส่งลงเหลือ 
50 วัตต์ และต้องเข้ามาสู่การประมูลอย่างนี้คือนิยามของการจัดสรรที่เป็นธรรมได้
อย่างไร ศาลปกครองคงได้วินิจฉัยคำฟ้องกันอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับ 

เมื่อปลายปี 2563 ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้เพิกถอนข้อ 7 ของประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
2555 เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่
ก่อให้เกิดการแข่งขันเสรี และลิดรอนสิทธิของรายใหม่ 

ตัวอย่างคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ กสทช. คิดว่ามัน
คือสิ่งที่ดีและถูกต้องแล้ว แต่สุดท้ายทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

กสทช. อย่าทำอะไรสุดโต่งเกินความสมดุลของสังคมไทยครับ 
หลัง เมษายน 2565 หากเท่าเทียมและเป็นธรรม จึงไม่ควรมีคำว่าอดีตอีกแล้ว 

"อดีต" คือ สถานีหลัก หรือ สถานีทดลองฯ ทุกคนต้องเท่าเทียม 
การไปให้สิทธิ์ ของ "อดีต" สถานีหลักเดิมมากมายอย่างผิดปกติ ก็เริ่มต้นของ

ความไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมแล้ว (กลัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้ว) 

 
นางมยุรา หาญจิต 

เพ่ือคนแพร่ FM 105.00 MHz 
 

นางสาวอินทุอร  พ่อลีละ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงภักดีสยาม

เรดิโอ 
 

นางสาวภาณุมาศ  พ่อลีละ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงประสานใจ

ไทเซียงเซา 
 

นางสาววิไลพร นาครักษ์ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเทคโน 

 
นาย วิชิต สมรฤทธิ์ 

สถานีวิทยุกระจายเสียงอนุรักษ์
ภาษาถ่ินไทยศรีสงคราม 

 
นายนวปฎล  เงินไกร 

สถานีนิวเวฟสเตชั่น 90.75 
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ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ในการประมูลสถานี 50 วัตต์ ยังมีเงื่อนไขอีก ก็คือ หากความถี่นั้นไปใกล้เคียง
หรือตรงกับสถานีหลักเดิม ผู้ที่ประมูลจะต้องลดกำลังส่งลงให้พอเพียงที่จะไม่เกิดการ
รบกวนต่อสถานีหลักเดิมด้วย 

การที ่มีการอ้างถึงผลประโยชน์จากสัมปทานการเช่าเวลาใช้ความถี ่ของ
ภาคเอกชนที่มีต่อสถานีหลักในปัจจุบัน จะถูกนำไปอ้างเชื่อมโยงกับนโยบายนี้อีกไม่ได้
ต่อไป เพราะแผนความถี่ที่บังคับใช้ในเดือนเมษายน 2565 ไม่เกี่ยวข้องและไม่ผูกพัน
กับผลประโยชน์ระหว่างสถานีหลักเดิมและผู้เช่าเวลา ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องไปเจรจาและ
แก้ไขปัญหาเอง ทาง กสทช. จะเอามาเป็นเงื ่อนไขในการจัดสรรแบบฟรีๆ สบายๆ 
ให้กับสถานีเหล่านั้นในครั้งนี้ไม่ได้ ผิดหลักธรรมาภิบาลล้าน% 

การยกประโยชน์ให้กับสถานีหลักโดยไม่ต้องมีการประมูลและอนุญาตให้ใช้
สถานที่เดิมและกำลังส่งเท่าเดิม มีสาเหตุเดียวที่ กสทช. ใช้อ้างในการจัดสรรให้หลัง
เมษายน 2565 ก็คือ เพราะอดีตสถานีเหล่านี้อยู่ในกลุ่ม "สถานีวิทยุสาธารณะ" ซึ่งเป็น
หนึ่งในสามกลุ่มที่เพิ่งถูกกำหนดขึ้นมาโดย กสทช. ชุดนี้ ในขณะที่สถานีหลักเหล่านั้น 
ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมไปรษณีย์โทรเลขในอดีตว่าเป็น "สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อความ
มั่นคง" ซึ่งนิยามของคำว่า "สาธารณะ" ตามประกาศของ กสทช. นั้นขัดแย้งกับสิ่งที่
เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงกับสถานีหลักที่ใช้คำว่าเป็น "สถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือ
ความมั่นคง" อย่างมาก ในทางกลับกันวิธีปฏิบัติของสถานีฯ ดังกล่าวกลับไปสอดคล้อง
กับนิยามของสถานีวิทยุใน "กลุ่มธุรกิจ" ที่ กสทช.เอง ได้บัญญัติขึ้นมาชัดเจนมากกว่า
เสียอีก ซึ่งกลุ่มธุรกิจนี้ได้รวมเอาสถานีวิทยุของ อสมท. และสถานีวิทยุทดลองประกอบ
กิจการอีกเกือบสี่พันสถานีเข้าไปด้วย ทั้งหมดจึงเข้าข่ายที่จะต้องเข้าไปประมูลความถ่ี
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

กันทั้งหมด ซึ่งสถานีเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของประชาชนในระดับล่างถึงกลาง แต่ต้องมา
หาทุนในการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือตั้งสถานีวิทยุกำลังส่งเพียง 50 วัตต์ เท่านั้นหรือ 
คำว่า "เพื่อความม่ันคง" ที่นำมาต่อท้ายคำว่า "สาธารณะ" จึงควรจะดำเนินการต่อไปนี้
หรือไม่ เพราะไหนๆ ก็จะมีการบังคับใช้แผนความถี่ใหม่ตามประกาศ กสทช. และจะมี
การจัดสรรใหม่กันแล้ว 
9.12 ไม่เห็นด้วยทุกข้อ  
ด้วยมติที ่ประชุมคณะกรรรมการ กสทช. ครั ้งที ่ 10/2564 เมื ่อวันอังคารที ่ 25 
พฤษภาคม 2564 และสำนักงานกสทช.ได้ประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2534 ส่งผล
บังคับให้ยกเลิกการอนุญาตทตลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต่วันที่ 4 
เมษายน 2565 นี้ ผู ้ประกอบกิจการต้องหยุดออกอากาศที่กำลังส่ง 500 วัตต์ และ
ออกอากาศตามหลักเกณฑ์ใบอนุญาตหรีอออกอากาศชั่วคราว ที่กำลังส่งต่ำลงกว่าเดิม 
ทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งประเทศ ทั้งผู้ประกอบการ นักจัดรายการ ผู้ฟัง ประชาชน
ทั่วไป ข้าพเจ้าจึงขอคัดค้านมติที่ประชุมตังกล่าวและประกาศสำนักงาน กสทช.ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2564 และขอให้ยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป   

ผู้แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อทุก
ประเด็นและขอให้ยกเลิกการแสดง

ความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ 
จำนวน 293 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.6) 

9.13 หนังสือเลขที่ สธ 0100/19 ลงวันที ่ 2 สิงหาคม 2564 (เอกสารแนบ 1.3) 
กระทรวงสาธารณะสุขได้ส่งความเห็นหนังสือองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย ต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 6 
ฉบับ โดยทางองค์กรภาดีเครือข่ายฯ มีมติคัดค้านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ปัจจัยเชิงสาเหตุ เช่น อุปกรณ์การเข้าถึงและสัญญาณของระบบ Internet ที่ต้องใช้ใน
การเข้าร่วมประชุม มีข้อจำกัดในด้านความเร็วและความเสถียรภาพของสัญญาณที่

นางสุพัชรี ธรรมเพชร 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุข 
และ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

แตกต่างกันในแต่ละพื ้นที ่ ทำให้กลุ ่มเป้าหมายซึ ่งเป็นผู ้ทตลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง นักจัดรายการ และประชาชน สูญเสียโอกาสในการเข้าร่วมรับฟัง
และนำเสนอความคิดเห็น  
อีกท้ังร่างประกาศท้ัง 6 ฉบับ มีสาระที่เชื่อมโยงกัน และมีลำดับขั้นตอนที่ชับซ้อน ยาก
ที ่จะทำให้ผู ้ได้ร ับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ นักจัดรายการวิทยุ และ
ประชาชนทั่วไป เข้าใจรายละเอียดข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่กำหนดโดยสำนักงาน กสทช. อย่างถี่ถ้วน อาทิ 
เช่น 

1. ร่างประกาศแผนความถี่ มีความซ้ำซ้อนกับร่างประกาศแผนความถี่กำลังส่งต่ำ 
(จาก 50 วัตต์ ลดลงมาเป็น 50 วัตต์) มีข้อแตกต่างกันอย่างไร ด้วยเหตุผลใด 

2. ประกาศมาตรฐานทางเทคนิค มีความซ้ำซ้อนกับร่างมาตรฐานทางเทดนิคกำลัง
ต่ำ มีข้อแตกต่างกันอย่างไร มีเหตุผลใด และการแยกกันของร่างประกาศแต่ละคู่
เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือเป็นการกำหนดเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
หรือไม่ อย่างไร  

นอกจาก กสทช. จะไม่สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน
แล้ว ยังลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และมีนัยที่มุ่งไปในทางทำลาย
อาชีพสื่อสารมวลชนภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่คำนึงถึงเสรีภาพต่อวิชาชีพที่ผู้
ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ สำนักงาน กสทช.  
ด้วยดีตลอดมา 
ในนามองค์กรภาคีเครือข่ายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่ง
ประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดช่วยพิจารณาประสานงาน ไปยัง

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศไทย 

จำนวน 45 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.3) 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ผู้บริหารสำนักงาน กสทช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเลื่อนการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 6 ฉบับ และยกเลิกวิธีการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จะคลี่คลาย และประเทศไทยสามารถกลับเข้าสู่
สภาวะปกติ หรือการประกาศใช้ พรก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ถูก
ยกเลิกไปก่อน เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถจัดประชุมรับฟังความเห็นสาธารณะ
ต่อร่างประกาศ จำนวน 6 ฉบับ ด้วยระบบการประชุมที่เป็นปกติเพราะการรับฟังความ
คิดเห็นครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาดตของ ผู้ทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง นักจัดรายการวิทยุ ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทิศทางของการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในอนาคตต่อไป 
 
9.14 ตามหนังสือเลขที่ ม.ธ.ป.1009/2564 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 (เอกสารแนบ 
1.2) สรุปรายละเอียดประเด็นและข้อคิดเห็นได้ ดังนี้ 

1) มูลนิธิฯ ขอคัดค้านร่างประกาศ กสทช.เกี่ยวกับแผนความถ่ีและมาตรฐานทาง
เทคนิค เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมายและคำให้การของ กสทช.ต่อศาลปกครอง 

2) มูลนิธิฯ ขอค้ดค้าน ร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. เนื่องจากขัดต่อกฎหมายอย่าง
ร้ายแรง 

3) มูลนิธิฯ ขอสนับสนุน ร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวน
การใช้คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน 

พระอธิการสุธรรม สุธัมโม 
ประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือ
ประชาชน ในพระอุปถัมภ์ฯ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

4) กสทช.ควรปรับปรุงร่างประกาศเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย คำ
พิพากษาของศาลและข้อเท็จจริง ควรรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน เป็น
ขั้นเป็นตอน  

5) การอ้างว่า วิทยุรายเดิมจะหมดสิทธิ์ในวันที่ 4 เมษายน 2565 กสทช.จึงต้อง
เร่งรัดออกร่างประกาศ นั้น เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ข้ึน 
6) การพิจารณาให้ใบอนุญาตแก่สถานีวิทยุในเครือข่ายมูลนิธิเสียงธรรมฯ ควรคำนึงถึง
สิทธิเดิมอันชอบธรรม ตามมาตรา 8. แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ 
พ.ศ.2551 
9.15 กลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนครราชสีมาได้ศึกษาร่าง
ประกาศทั้ง 6 ฉบับ และได้เสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่ กสทช.กำหนดแล้ว แต่
ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติ (โรคระบาดโควิด 19) กลุ่มผู้
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนครราชสีมา จึงจัดประชุมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และลงความเห็นที ่จะแสดงต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อีกช่องทางหนึ่ง พร้อมกัน
ว่า 

1. กลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนครราชสีมาทราบดี
ว่า กสทช. มีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย ที่จะออกประกาศกำหนดทั้ง 6 ฉบับ เพื่อ
บริหารคลื่นความถ่ีอันเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ 

2. กลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนครราชสีมาขอ
ขยายเวลาในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การถือใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ไปอีก 5 ปี เพราะ 

กลุ่มผู้ทดลองประกอบการ
วิทยุกระจายเสียงจังหวัด

นครราชสีมา 
จำนวน 70 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.4) 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

2.1 เนื่องจากสภาวะโรคโคโรน่าไวรัส 2019 ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศ
ไทย ส่งผลให้ภาวะความเป็นอยู่รวมถึงเศรษฐกิจตกต่ำ และการดำรงชีวิตอยู่อย่าง
ลำบากยากเย็นแสนเข็ญ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดความพร้อมซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายใน
การนี้สูงมาก เช่น ค่าใช้จ่ายในการการประมูล ด่าใช้จ่ายการปรับปรุงระบบการการ
กระจายเสียง เป็นต้น 

2.2 หากมีการเปลี่ยนผ่านจะส่งผลกระทบให้บุคลากรในองค์กรของสถานีวิทยุ
จำนวนกว่า 20,000 คน จาก 4,000 สถานีต้องกลายเป็นผู้ว่างงานส่งผลให้ครอบครัว
เขาเหล่านั้นเดือดร้อนเป็นอันมาก ตกเป็นภาระของรัฐบาลและประเทศชาติ 

2.3 ส่งผลกระทบกับผู้รับข้อมูลข่าวสารที่ จะดำรงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ห่างไกลไม่ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

2.4 ด้วยเหตุ ร่างประกาศนี้ขาดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เนื่องจาก 
ร่างประกาศนี้ขัดต่อความเป็นจริงทางเทคนิค (ด้านกำลังส่ง) ผู้ทดลองประกอบกิจการ
ที่เป็นองค์กรนิติบุคลซึ่งเป็นทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและ 
บริษัทจำกัด สามารถใช้กำลังส่งต่ำเพียง 51 วัตต์ ในขณะที่บางหน่วยงาน กสทช.
อนุญาตให้ใช้กำลังส่งได้ถึง 40,000 วัตต์ ทำให้เกิดความเหลือมล้ำเป็นอย่างมาก 

2.5 ในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ ผู้ประกอบการรายย่อย ระดับชุมชน ไม่
พร้อมแข่งขันกับกลุ่มทุนใหญ่ใด้ 

3. ขอให้ดำรงไว้ซึ่งเทคนิคดิม เป็นเว่ลา 5 ปี หรือจนกว่าสถานการณ์จะปกติ 
(กำลังส่ง 500 วัตต์ เสาสูง 60 เมตร) 

3.1 เนื่องจากหากปรับเปลี่ยนต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

3.2 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนจาก 500 วัตต์ เป็น 50 วัตต์ทำให้เกิดคลื่น
แปลกปลอม จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเครื่องส่งอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้เกิด
ค่าใช้จ่ายสูง ผู้ประกอบการบางรายอาจต้องซื้อเครื่องใหม่เนื่องจากไม่สามารถปรับปรุง
ได้ 

3.3 เมื่อลดกำลังส่ง จะส่งผลกระทบกับผู้รับฟังที่อยู่ห่างไกลในที่ทุรกันดาร ทำ
ให้ ขาดการรับรู้ข่าวสารที่จำเป็นและสำคัญ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติทางด้านโรค
ระบาด โควิด 19 เช่นนี้ 

4. ขอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ 
โปรดแจ้งผลการร้องขอจากหนังสือฉบับนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 45 วัน นับ
จากสิ้นวันรับฟังความคิดเห็นข้างต้น (15 สิงหาคม 2564) หากท่านไม่มีการตอบกลับ 
ทางกลุ่มฯ มีความจำเป็นต้องพิจารณาพ่ึงหน่วยงานอ่ืนๆ ตามช่องทางที่ทางกลุ่ม
เห็นสมควร 
 
9.16 หนูขอความเมตตาจากคณะกรรมการ กสทช. ว่าอย่าระงับการออกอากาศเลย
เพราะหนูเป็นคนพิการเดินไม่ได้ การเป็นนักจัดรายการวิทยุเป็นอาชีพเดียวที่หนูทำได้ 
และมีความสุขที่เป็นดีเจ ได้พูดคุยเล่าเรื่องดีๆ มีสาระเป็นประโยชน์แก่ชุมชน และแจ้ง
ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆ ขอความเมตตาท่านด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะ 

นางสาวสมพร กาวี 

9.17 ไม่เห็นด้วยต่อทุกประเด็น/ไม่เห็นด้วยต่อร่างประกาศ/คัดค้านร่างประกาศนี้ นายธนณัฏฐ์  ตั้งเซียววรกุล 
สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 
สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 

สถานีวิทยุทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 
 

นายพศวีร์ จักร์พันธ์เดโช 
บูลเฮ้าส์อินเตอรมิเดียกรุ๊ป 

 
นายวิริยะ สุวิชาโน 
Fm 93.25 MHz 

 
นายธนกฤต  วรรณวานิชกุล 

สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองย่า 
94.50MHZ 

 
นายอาทิตย์ อาษาขันธ์ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์เอฟเอ็ม 
 

นางบังอร ชูติธวัช 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีเรดิโอ 

 
นายชาญวิทย์  ลาภเปรม 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักร
ชัยเพื่อความมั่นคง 

 
นายธงศักดิ์ อริยะ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคเรดิโอ มีเดีย 
 

น.ส.ณัฐรดา ทาจันทร์ 
หจก.นครพิงค์ล้านนา 

 
นางสาวนิรมล วงศ์ใหญ่ 
เต็มร้อยเรดิโอลำพูน 

 
นายสุนทร  จำรัส 

สถานีวิทยุลูกทุ่งพญาแล 
นายอัครชัย เดชมูล 

สถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 100.5 
 

ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ 
บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ 

จำกัด 
นาง ปิยะฉัตร  พูลทรัพย์ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ 
 

นส.สุมาลี  อินนา 
สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM 91.25 

MHz 
 

นายเลิศชาย เพ็ชรฉกรรจ์ 
สถานีวิทยุบ้านเพเรดิโอ 

 
นายภัคพล ทับทิมทอง 
วิทยุประชาคมระยอง 

 
นายสำรวย สีสืบมา 

สถานีวิทยุตำบลมะเริง 
นางสาวพรวรัชญ์ สุนทรวงศ์ 

สถานีวิทยุสยามเรดิโอ FM 102.25 
MHz 

 
พระอธิการสุธรรม สุธัมโม 

ประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือ
ประชาชน ในพระอุปถัมภ์ฯ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

 
องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศไทย 

จำนวน 45 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.3) 

 
ผู้แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อทุก
ประเด็นและขอให้ยกเลิกการแสดง

ความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ 
จำนวน 293 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.6) 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 
ไม่มี 
 

  

2. ขอบข่าย 
2.1 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของร่างประกาศ เห็นควรให้ปรับปรุงขอบข่าย เป็นดังนี้ 
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ กำหนดลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ำของเครื่องส่งวิทยุกระจาย 
เสียงระบบเอฟเอ็ม (FM) ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  กำลัง 
ส่งต่ำ 

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
วิศวกรรมและแก้ไขปัญหาการ

รบกวนวิทยุการบิน 

เห็นควรปรับแก้ตามความเห็นที่เสนอมาใน 2.1 

 

2.2 เฉพาะวิทยุชุมชนและธุรกิจ นายนิคม รักขันแสง 
สถานีวิทยุ 105 โกสุม เรดิโอ 

รับทราบความเห็น 

3. ความถี่วิทยุใช้งาน 
3.1 ความถี่วิทยุดีอยู่แล้ว ดร.สุเทพ เม้าสง่า 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมสุรางค์ 
รับทราบความเห็น 

 

 

 

3.2 ใช้ความถ่ีเดิม นายสุนทร  จำรัส 
สถานีวิทยุลูกทุ่งพญาแล 

4. มาตรฐานทางเทคนิค 
4.1 ควรให้ช่างเทคนิคที่ กสทช.อนุญาตให้ แสดงความคิดเห็น ดร.สุเทพ เม้าสง่า 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมสุรางค์ 
 

สำนักงานได้เชิญผู ้แทนจากห้องปฏิบัติการทดสอบ

มาตรฐานทางเทคนิคที่เกี ่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังความ

คิดเห็นแล้ว  
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

4.2 ระบบการสับเปลี่ยนเครื่องส่งควรทำได้ง่าย นายนิคม รักขันแสง 
สถานีวิทยุ 105 โกสุม เรดิโอ 

 

สามารถใช้งานได้ทั้งเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหลัก

และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำรอง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไข

เพิ ่มเต ิม รวมทั ้ง ประกาศ กสทช. ว ่าด ้วยเร ื ่อง

มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ

เอเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

5. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 
5.1 เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขการแสดงความสอดคล้องใน 4.1.2   
ให้ตัด ส่วนการทดสอบโดยสำนักงาน ออก เนื่องจาก ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทดสอบฯ 
จำนวนมากที่มีความพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบฯ รองรับการดำเนินการ  
และให้กำหนดส่งรายงานผลการทดสอบเป็น ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดของ
ทุกปี เพ่ือลดความคับคั่งทางด้านเอกสาร 

นายอรรฆพล รัตนวิทย์  
ผู้อํานวยการส่วนนวัตกรรมเครื่อง

วิทยุคมนาคมและ อุปกรณ์ใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
สํานักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

(รส.) 

เห็นควรปรับแก้ตามความเห็นที่เสนอมาใน 5.1  

แก้ไขเป็น 

4.1.2 แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ โดยต้อง

ได ้ร ับการทดสอบมาตรฐานทางเทคน ิคจากห ้อง 

ปฏิบัติการทดสอบที่ได้ลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการ

ทดสอบกับสำนักงาน ทั ้งนี ้ ต้องยื ่นรายงานผลการ

ทดสอบต่อสำนักงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนหรือช่องทางอ่ืนที่สำนักงานกำหนด ภายใน

ระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดของทุกปี 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

5.2 ข้อ 4.2 การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของมนุษย์  
ยังไม่ได้กำหนดวันยื ่นแบบรายงาน ควรกำหนดให้วันยื ่นแบบรายงานภายใน 31 
ธันวาคม เหมือน แบบรายงานกำลังส่งออกอากาศ 

นายสมเกียรติ แก้วไชยะ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จำกัด 

เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของกำลังส่งออกอากาศมี
ผลต่อระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ 
หากมีการกำหนดให้ยื ่นแบบรายงานกำลังส่งออก
อากาศของสถานีว ิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
กำลังส่งต่ำ ทุกปี ก็ควรกำหนดให้ยื ่นแบบรายงาน 
ระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจาย 
เสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ทุกปีด้วยเช่นกัน 
ทั้งนี้ สำนักงานมีโปรแกรมคำนวณกำลังส่งออกอากาศ
และระด ับการแผ ่คล ื ่นแม ่ เหล ็กไฟฟ ้าของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ไว้สำหรับการออก
รายงานระดับการแผ่คลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ และรายงาน
กำลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในหน้าเว็บไซต์
ของสำนักงาน กสทช. เพื ่ออำนวยความสะดวกให้ผู้
ประกอบกิจการ  
ดังนั้น การกำหนดวันยื่นแบบรายงานทั้ง 2 ฉบับควรเป็น

วันเดียวกัน และเพื่อไม่ให้เกิดความคับคั่งของเอกสาร 

จึงเห็นควรปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคฯ ข้อ 4.2 ให้

กำหนดส่ง แบบรายงานระดับการแผ่คลื ่นแม่เหล็ก 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลัง

ส่งต่ำ ภายใน 30 มิถุนายนของทุกปี โดยให้ยกเว้นการ

ยื่นแบบรายงานสำหรับปีแรกของการได้รับใบอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถี่ครั ้งแรก เพื่อเป็นการอำนวยความ

สะดวกแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

5.3 อันนี้รวมถึงมาตรฐานการวัดและตรวจสอบ ว่าทำไมเปิดทางเลือกหลักไว้เพียงทาง
เดียว การทดสอบด้วยวิธีอื่นไม่มีรายละเอียดเอาไว้เลย เวลาเอาไปใช้งานจริง จะทำได้
อย่างไรคะ 

นางสาวธนาภา เกตุรัตนกุล การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สามารถดำเนินการได้ 
2 วิธี โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ 
1) แสดงความสอดคล้อง โดยถือเป็นเครื ่องว ิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 
2) แสดงความสอดคล้อง โดยรับการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้ลงทะเบียนกับ สำนักงาน 
กสทช. 
 

6. ภาคผนวก แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 
ไม่มี 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

7. ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในประเด็นอ่ืนๆ 
7.1 ใช้มาตรฐานเดิม นายสุนทร  จำรัส 

สถานีวิทยุลูกทุ่งพญาแล 
เนื่องจากมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจาย 

เสียงระบบเอฟเอ็ม และระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ มี

วิธีการแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค

ที่ต่างกัน ดังนั้น การแยกมาตรฐานทางเทคนิคออกเป็น 

2 ฉบับ จะเป็นการอำนวยความสะดวกและง่ายต่อการ

ปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการ 

7.2 ประกาศมาตรฐานทางเทคนิค มีความซ้ำซ้อนกับร่างมาตรฐานทางเทคนิคกำลังต่ำ 
มีข้อแตกต่างกันอย่างไร มีเหตุผลใด และการแยกกันของร่างประกาศแต่ละคู่เป็นการ
เลือกปฏิบัติ หรือเป็นการกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ 
อย่างไร 

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศไทย 

จำนวน 45 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.3) 

7.3 ควรกำหนดให้ใกล้เคียงกัน นายนิคม รักขันแสง 
สถานีวิทยุวิทยุ 105 โกสุม เรดิโอ 

7.4 ไม่เห็นด้วยต่อทุกประเด็น/ไม่เห็นด้วยต่อร่างประกาศ/คัดค้านร่างประกาศนี้ นายธนณัฏฐ์  ตั้งเซียววรกุล 
สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ 

 
นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 

สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 
สถานีวิทยุทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 

 
นายพศวีร์ จักร์พันธ์เดโช 
บูลเฮ้าส์อินเตอรมิเดียกรุ๊ป 

นายวิริยะ สุวิชาโน 
Fm 93.25 MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

นายธนกฤต  วรรณวานิชกุล 
สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองย่า 

94.50MHZ 
 

นายอาทิตย์ อาษาขันธ์ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์เอฟเอ็ม 

 
นางบังอร ชูติธวัช 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีเรดิโอ 
 

นายชาญวิทย์  ลาภเปรม 
สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักร

ชัยเพื่อความมั่นคง 
 

นายธงศักดิ์ อริยะ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคเรดิโอ มีเดีย 

 
น.ส.ณัฐรดา ทาจันทร์ 
หจก.นครพิงค์ล้านนา 

นางสาวนิรมล วงศ์ใหญ่ 
เต็มร้อยเรดิโอลำพูน 



เอกสารแนบ 1.1 

51 

ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

นายสุนทร  จำรัส 
สถานีวิทยุลูกทุ่งพญาแล 

 
นายอัครชัย เดชมูล 

สถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 100.5 
 

ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ 
บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ 

จำกัด 
 

นาง ปิยะฉัตร  พูลทรัพย์ 
สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ 

 
นส.สุมาลี  อินนา 

สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM 91.25 
MHz 

 
นายเลิศชาย เพ็ชรฉกรรจ์ 
สถานีวิทยุบ้านเพเรดิโอ 

 
นายภัคพล ทับทิมทอง 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 
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วิทยุประชาคมระยอง 
 

นายสำรวย สีสืบมา 
สถานีวิทยุตำบลมะเริง 

 
พระอธิการสุธรรม สุธัมโม 

ประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือ
ประชาชน ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 
องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศไทย 

จำนวน 45 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.3) 

 
ผู้แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อทุก
ประเด็นและขอให้ยกเลิกการแสดง

ความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ 
จำนวน 293 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.6) 

 



เอกสารแนบ 1.2

























ที� สธ0100/19
จาก (รสทช.สท.) 16 ส.ค. 2564 16:00
รบัโดย (ผสทช. สท.) เลขรบั 3594 
16 ส.ค. 2564 16:15 

นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
ผสทช. (สท.)

34 อปส. และ อทส. 16 ส.ค. 2564

เอกสารแนบ 1.3

5. เรยีน  ผอ.ส่วนกระจายเสียง
          เพื�อดาํเนินการตอ่ไป
      (นางปรติา วงศ์ชุตนิาท)
               อทส.
             17 ส.ค. 64

ที� สธ0100/19
จาก (ผสทช. สท.) 16 ส.ค. 2564 16:40
รบัโดย (ทส.) เลขรบั 793 
17 ส.ค. 2564 08:48 





















เอกสารแนบ 1.4





เอกสารแนบ 1.









1 
 

รายช่ือผู้คัดค้านประกาศแผนความถี่ฯ โดยให้ควบรวมแผนความถี่กำลังส่งต่ำ และยกเลิกตารางท่ี 5 
จำนวน 83 รายช่ือ 

 

 

 

เอกสารแนบ 1.5
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1.  นางบุญชู  นพบูรณ์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
2.  นวปฎล  เงินไกร นิวเวฟสเตชั่น คลื่นความถี่ 90.75 
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
3.  ฉันทนา อำนวยพร สถานีวิทยุศูนย์โอทอปสุพรรณบุรี 
4.  นางวีรญา จันทร์หนู สถานีวิทยุปทุมธานีเรดิโอ FM 97.75 MHz 
5.  นายอภิลักษณ์ ไชยศรีสุทธิ์ สถานีวิทยุนวนคร อีซี่เวฟเรดิโอ FM 94.75 MHz 
6.  นายสถิตย์ จำเริญทิพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์-อาย เรดิโอ 
7.  นางสาว นงลักษณ์ ตันประทุมวงษ์ คลื่นคนรักเสียงเพลงLOVERADIO Fm93.75mhz 
8.  นางสมพร มโนรัตน์ กลุ่มคนรักอ่างทอง สถานีวิทยุชุมชน อ่างทอง SMILE RADIO 

F.M.95.75 MHz. 
9.  เพชรณทัย ไทยสาละวิน  
10.  นายเดชา เจริญสุข สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
11.  นายนพพล คงเขียว สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
12.  นางสาว เกษมศรี สุภาอินทร์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
13.  นายอุทัย ประทีป สมาคมสื่อช่อสะอาด 
14.  น.ส.สธุิดา กระโจมทอง สถานีวิทยุสบายเอฟเอ็ม 
15.  นางเพ่ิมพร สามเสน สถานีวิทยุ คนกุมภวาปี FM 94.5๐ MHz 
16.  นายเสน่ห์ บุญแก้ว หจก.ทิดเหน่ มีเดียร์กรุ๊ป 
17.  นายนพดล คำเสมอ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
18.  นางฟาสุวรรณ ตรุระจิตต สถานีวิทยุเสียงผานฟานราธิวาส 
19.  ฉัตรชัย ตรุระจิตต์ สถานีวิทยุเสียงผานฟานราธิวาส 
20.  นายปฎิภาณ มะราช สถานีวิทยุคนเมืองเกา FM 87.75 MHz 
21.  นาง เยาวลักษณ พรหมขันธ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
22.  นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์ สถานีวิทยุเคทีคนดอยลาน FM95.00MHz 
23.  นายกวี กิมาลี สถานีวิทยุ คนหนองฮีFM 93.๐๐ MHz. สมาคมสื่อช่อสะอาด 
24.  นางสาวกานต์รวี ศรีทอง บ.ไร่วสันต์วัสดุภัณฑ์และการก่อสร้างจํากัด/สถานีวิทยุสตูรีโอเน็ท

เวอร์ค 105 เรดิโอ 
25.  นายการุณ ตระกูลพุทธรักษา หจก.ฟิล์มทองเรดิโอ 
26.  นางสาวกุสุมา ยี่สุ่น สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
27.  นางสาวขนิษฐา แสนอุบล สถานีนานาเรดิโอ fm 91.75 mhz. 
28.  นางสาวชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
29.  นางสาว ชลธิขา นาคถ่าย สมาคมสื่อช่อสะอาด 
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
30.  นายชาตรี เอกกำลังกุล สถานีวิทยุคนรักปาย 
31.  นางดวงจันทร์ วารีศรี สถานีวิทยุ คนเมืองชนบท Fm 102.50 Mhz. 
32.  นางดวงตา เพ็งลุย สถานีวิทยุกระจายเสียง ศรีสรรเพชรเรดิโอ 
33.  นางกรวิภา  สืบสาย บางสะพานน้อยเรดิโอ FM 91.75 MHz 
34.  นางปานวาด มะราช สถานีวิทยุคนเมืองเกา FM 87.75 MHz 
35.  นายบัญชา ด่างน้ำเที่ยง สถานีวิทยุ วัฒนธรรมอีสาน FM 98.25 MHz 
36.  นายปฎิภาณ มะราช สถานีวิทยุคนเมืองเกา FM 87.75 MHz 
37.  นายประมวล นิยมถิ่น สถานีวิทยุพัฒนาและสงเสริมชุมชนมิตรภาพเรดิโอ FM 100.0 

MHz 
38.  นายพงษศักดิ์ เหงาวิชัย สถานีวิทยุคนเมืองเกา FM 87.75 MHz 
39.  นายสุวัลลภ แสงสวาง สถานีวิทยุพัฒนาและสงเสริมชุมชนมิตรภาพเรดิโอ FM 100.0 

MHz 
40.  นายอัฒพล สถิตสวรรยา สไมล์ออนเรดิโอ FM 100.75 
41.  นางสาวเนตรณัฐฐา พ่วงพิพัฒน์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
42.  นายบรรจง โทกุล สมาคมสื่อช่อสะอาด 
43.  นางสาวชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
44.  นายประเสริฐ หลานรอด สถานีวิทยุพระแสงซาวด์เรดิโอ FM88.75Mhz 
45.  นางสาว ปาณิสรา สุภาอินทร์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
46.  นางพัชมน จันทร์แสง สมาคมสื่อช่อสะอาด 
47.  นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
48.  นางสาวมณีรัตน์ หนูปลอด ดีเจ นิวเวฟสเตชั่น 90.75 
49.  นาง เยาวลักษณ พรหมขันธ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
50.  นางสาววรัญรัศมิ์ บรรดาศักดิ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
51.  นางสาววณัญชนา หลานรอด สถานีวิทยุพระแสงซาวด์เรดิโอ FM 88.75Mhz 
52.  นางสาววรัญญา จันทร์อุดม สมาคมสื่อช่อสะอาด 
53.  นางสาววรัญรัศมิ์ บรรดาศักดิ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
54.  นางณัฐกานต์ รุ่งเรือง สถานีวิทยุเอ็มมีเดียเรดิโอ. FM 91.50 MHz 
55.  นางสาวสิริกัญญา เสโส สมาคมสื่อช่อสะอาด 
56.  สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมสื่อช่อสะอาด 
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
57.  นายสุทนต์ กล้าการขาย สมาคมสื่อช่อสะอาด 
58.  นางสาวเสาวลักษณ์ จำปาทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมูธ มีเดีย 
59.  นางสาวเสาวลักษณ์ ลีลาลำปาง สตูดิโอ แอนด์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 
60.  นางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพร มิกซ์วันไลฟ์สเตชั่น FM 90.75 MHz 
61.  นายอภินันฑ์ บุญเกิดรัมย์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
62.  นางอรณี ผันพักตร์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
63.  นางอัจฉรา วิเศษศรี สมาคมสื่อช่อสะอาด 
64.  นายพรเทพา วงแหวน สถานีวิทยุ เน็กซ์สเตชั่น (รามราชนิเวศน์) 
65.  นางสาวชัญญา ศรีนวล สถานีวิทยุแรดิโอแซ่บ จังหวัดสมุทรสาคร 
66.  นาง ปิยะฉัตร พูลทรัพย์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
67.  นายพงษ์ศักดิ์ เหง้าวิชัย สถานีวิทยุคนเมืองเก่า FM 87.75 MHz 
68.  นางดวงจันทร์ วารีศรี สถานีวิทยุ คนเมืองชนบท Fm 100.75 Mhz. 
69.  นายกษิภัท พรรณเทียน สมาคมสื่อช่อสะอาด 
70.  นายนวปฎล เงินไกร สมาคมสื่อช่อสะอาด 
71.  นายสาวประภาพร สารีวงษ์ หจก.อุดรเรดิโอ 
72.  นาย ภิญโญพจณ์ มงคล หจก วีเอดี เทคโนโลยี(ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตทดลอง) 
73.  นางสาววรัญรัศมิ์ บรรดาศักดิ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
74.  นางศริวิราพร สริโิพธวิงศ์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
75.  นายแสวง บุญเกิดรัมย์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
76.  นางนันทภัค ฝ่ายบุตร ห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวหินเรดิโอไทย 
77.  นายประทุม พินคง AKOFM 103.25 MHz 
78.  นางสาวประภาศิริ สัมพันธ์สุวรรณ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
79.  นายสำเภา จุลลางกูร สมาคมสื่อช่อสะอาด 
80.  สมจิตร เฟื่องสกุล สถานีวิทยุเรนเรดิโอ 92.75 MHz 
81.  นายสุวัจน์ สมวงษา หจก.กษิดิศประทา 
82.  นายอนุสรณ์ สุมาทร  
83.  นางสาว เพชรณทัย ไทยสาละวิน สถานีคลื่นเสียงสาละวิน 
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รายช่ือผู้แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อทุกประเด็นและขอให้ยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ 
จำนวน 293 รายชื่อ 

 
ความคิดเห็น:  

ไม่เห็นด้วยทุกข้อ  
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 และ

สำนักงานกสทช.ได้ประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2534 ส่งผลบังคับให้ยกเลิกการอนุญาตทตลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 นี้ ผู้ประกอบกิจการต้องหยุดออกอากาศที่กำลังส่ง 500 วัตต์ และ
ออกอากาศตามหลักเกณฑ์ใบอนุญาตหรีอออกอากาศชั่วคราว ที่กำลังส่งต่ำลงกว่าเดิม ทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้ง
ประเทศ ทั้งผู้ประกอบการ นักจัดรายการ ผู้ฟัง ประชาชนทั่วไป ข้าพเจ้าจึงขอคัดค้านมติที่ประชุมตังกล่าวและ
ประกาศสำนักงาน กสทช.ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 และขอให้ยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป   
 

ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1.  เจษฎา ยศประดับ หจก.โฟกัสมีเดียกรุ๊ป 
2.  ศิรวาณิชย์ คิดดี สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนคนรักถิ่น อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
3.  แจ้ง บุญเกิดรัมย์ สถานีวิทยุ 94.50 เชิรช 2013 มีเดีย 
4.  นายอรรถพล พรมศร บริษัท เจริญเคเบิลทีวี จำกัด FM 106.75 MHz 
5.  นงนภัส ฟักขำ บริษัท เจริญเคเบิลทีวี จำกัด FM 88.00 MHz 
6.  นางสาวรัษฎวรรณ ศิริสะอาด Maxmadia 804 
7.  นายชำนาญ พูลสงวน วิทยุชุมชนคนพิษณุโลก 
8.  นางจุฑาทิพย์ ด่านวรรณกิจ สถานีวิทยุสไมล์เรดิโอ FM 99.00 MHz 
9.  นายจักรกฤษ เกิดนาน้อย หจก. กู๊ดดรีมเรดิโอ 
10.  นายเจริญ เหรียญทอง หจก. วิทยุท้องถื่นฉะเชิงเทรา 
11.  นายจารึก อินทนาม สถานีวิทยุไอทีเรดิโอ 
12.  นางสาวไกรศรี ค้าแก้ว หจก. 102 แม่สายมีเดียกรุ๊ป 
13.  นายเทพ เนตรสว่าง สถานีวิทยุฮอดสัมพันธ์ 99.25 
14.  นางสาวนิตยา วิบูลย์วรกุล หจก. ท่ามะกาเรดิโอสเตชั่น 
15.  นายสมชาติ บุญมา สถานีวิทยุคนรักเมืองแพ หจก.ผลพารวย 
16.  นวลจันทร์ หงษ์สูง หจก. สิริมงคลบ้านและสวน 
17.  นิตยา นาคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์  เอนเตอร์เทนเมนท์ 

เอกสารแนบ 1.6
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
18.  บุศย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์ หจก. จันทนะสุคนธ์ 
19.  นางสาวสมพร กาวี หจก.นักบุญขุนเขา FM 94.75 MHz 
20.  นางสาวฐิติกาญจน์ ชุลีรักษ์ หจก.เอฟเอ็มสุราษฎร์ธานี 
21.  สมมุติ เพียรการ  
22.  นายนิยม สารพันธ์  
23.  นางทองเลี่ยน เพียจันทร์อุบ  
24.  นายรณฤทธิ์ เพียจันทร์อุบ  
25.  นายรุณภพ เพียจันทร์อุบ  
26.  นายอนุชา เพียจันทร์อุบ  
27.  นางปัญจะ แก้วนาทม  
28.  วรรณประภา สีหาสุข  
29.  นายหัก สารพันธ์  
30.  นางถนอมจิตร ภูมิภาค  
31.  นายทองคำ ภูมิภาค  
32.  โกมล เพชรคำ  
33.  นางสาวพรวรัชญ์ สุนทรวงศ์ สถานีวิทยุสยามเรดิโอ FM 102.25 MHz 
34.  นายอุทัย สุมมาตย์ ห.จ.ก. คนวังยาวเรดิโอ 
35.  นางสิริจันทร์ สุ่มมาตย์ ห.จ.ก. คนวังยาวเรดิโอ 
36.  นายอารย์ สิบสินธุ์ หจก.ผาขาวเรดิโอ 
37.  นายพร้อมพงษ์ สิบสินธุ์ หจก.ผาขาวเรดิโอ 
38.  นางปราณี สิบสินธุ์ หจก.ผาขาวเรดิโอ 
39.  วิเศษ กองนาค สถานีวิทยุ วิเศษซาวด์ เรดิโอ 
40.  นางจุฑาทิพย์ สุทธิธรรม กลุ่มคนสานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา 
41.  นางชนาธินาก แก้วปัญญา กลุ่มคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา 
42.  นางทองใบ นากอก กลุ่มคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา 
43.  นายผัน แสนปาง กลุ่มคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา 
44.  นายเซ่ง นากอก กลุ่มคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา 
45.  นายอุดร ขจรพบ ห.จ.ก. ลูกทุ่นบ้านดอนเรดิโอ 
46.  นายประสพโชค ประเสริฐสังข์ สถานีวิทยุพรสรรค์เรดิโอ 
47.  พระครูสิริธรรมวดี สถานีวิทยุ ธรรมสว่างใจ 
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48.  นายวีรศักดิ์ ญาติสังกัด สถานีวิทยุคนไทบ้าน 
49.  นางสาวพวันนา สุธน ห.จ.ก. สาวส่าโปรโมชั่น แอนด์เรคคอร์ด 
50.  นาวสาวปาณิศรา จุนทวิเทศ หจก. ไตรภูมิเอนเตอร์เทนเม้นต์ 
51.  นายชำนาญ พูลฉนวน 

 
หจก. กฤษดาสมุนไพร (สถานีชำนาญเรดิโอ) 
หจก. ท่าน้ำอ้อยเรดิโอ (สถานีท่าน้ำอ้อยเรดิโอ) 

52.  นายโชคดี รัชชะ หจก. เอฟเอ็ม 100 เรดิโอ 
53.  นายณัฐพล พระกระนวน หจก.คนวัง 
54.  ธีระชัย ปินตามูล สถานีวิทยุ 99 MHz tomradio หจก. ทอมเรดิโอ 
55.  นายประจักษ์ ติยะวงษ์  สถานีวิทยุคนแม่ฮ่องสอน FM 89.5 MHz 
56.  นายสุนทร ศรีเดช สถานีวิทยุนครกาลง 94.75 MHz 
57.  นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ สถานีวิทยุลำปลายมาศ 98.5 MHz 
58.  นายเกรียงศักดิ์ นวลละออ หจก. เพาเวอร์เอฟเอ็มเรดิโอ 
59.  นายเกิดไชยยศ สิริโพธิวงศ์ หจก.คนรักดิน (สถานีวิทยุคนรักดิน FM 89.25 MHz) 
60.  นางจตุพร สุขสถิตย์ สถานีวิทยุพิบูนเรดิโอ FM 99.75 MHz 
61.  ธนกฤต  
62.  นางธัญนันท์ รุ่งเรือง สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง 92.00 MHz 
63.  นายรังสรรค์ จันทร์ทวีกูล บ.เจริญเคเบิลทีวีจำกัด (คลื่น 90.75) 
64.  นางวงเดือน สุวัญตั้งใจ หจก.ไมค์ทอง99 สถานีวิทยุดอนยูง-ดงฟ้าห่วน FM 104.25 MHz 
65.  ศรีกาย วงศ์รักษ์ 92.7 ห้างหุ้นส่วนเอ็กซิมมีเดี่ย 
66.  นางสาวสมหมาย โสดาจันทร์ สถานีวิทยุลำปลายมาศ 98.50 MH 
67.  นายสมอาจ แย้มจะบก สถานีวิทยุเสียงชนเสรี 
68.  สุนทร คัชกรณ์ หจก. วิทยุเมืองเก่า 
69.  สุรีย์ บุญนัก หจก. ออลสไตล์ มีเดียกรุ๊ป 
70.  นางสาวจิกัฎฐ์ บุญนัก หจก. ออลสไตล์ มีเดียกรุ๊ป 
71.  อัญชิสา สุมล สถานีวิทยุควันพลองเรดิโอ FM 107.5 
72.  กันยารัตน์ นามสวัสดิ์ สถานีวิทยุก้องนามศิลป์ 
73.  พิศมัย จันทร์สอน สถานีวิทยุเสียงไทย FM 105.00 MHz 
74.  นางสาวยุพาพรรณ แสงคำพระ หจก. ชมดาวเรดิโอเน็ตเวิร์ค 
75.  วีระพง พลอาสา สถานีวิทยุเสียงไทย FM 105.75 MHz 
76.  นางณีรนุช หิรัญญ์กนก สถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตร 
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77.  อุไรวรรณ พรมจันทร์ หจก. ไมค์ทอง99 
78.  ถาวร เดชอุดม หจก. เอน-จอยมีเดีย 
79.  นางสาวเปรมฤดี ทาระพันธ์ หจก.ท๊อปทีมเรดิโอ 
80.  นายพลังธรรม ปรีชาวัย สถานีวิทยุเขาเหมนเรดิโอ 
81.  นายพินิจ ดูขาว หจก.ฝางชนูเรดิโอ 
82.  นายปรีชา พูลเขตกิจ สถานีวิทยุลัคกีเ้รดิโอ FM 104.75 
83.  นายสมชาย ทองสุข หจก.บำเหน็จไทยเจริญ 
84.  สรดิฐ ศรีกลิ่นดี หจก.ทองพันชั่งมีเดีย 
85.  นายสหคณพลธ์ เมืองล้อม สถานีวิทยุคนเมืองพร้าว 
86.  สาวิตรี ศรีงาม หจก.เพ่ือนใจเรดิโอ 
87.  นายสุเชษฐ์ คำลือ หจก.เอส.พี.เอ็น วาไรตี้ มีเดีย 
88.  นางวินิจ พิทักษวรรณ สถานีวิทยุโพธิ์พิทักษ์เรดิโอ FM 88.75 MHz 
89.  นายปฏิพันธ์ จันต๊ะนาเขต หจก.สมายมีเดีย เรดิโอ สเตชั่นกรุ๊ป 
90.  นางบุปผา พัฒนะพิชัย หจก.เทพมังกรทอง 
91.  นางสาวชลอ ไพโรจน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงชากังราว 
92.  นางสาวหอมหมื่นลี้ นาคมณีนพเก้า หจก. ดีเจสัมพันธ์ 
93.  นางปุณณดา คนมาก หจก. ซันนี่มีเดี่ยกรุ๊ป (ซันนี่เรดิโอ) 
94.  นายอนุรักษ์ กิจวิถี หจก.แฮปปี้แฟมิลี่เรดิโอ มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส 
95.  นายสุกิจ โกเศส หจก.สายกิจรุ่งโรจน์ 
96.  นายธนพล กัณทสังฆ์ หจก.ฮิวเมนเรดิโอ 
97.  นายสายัณท์ ปรุงแก้ว สถานีวิทยุไฟร์เวอร์สเรดิโอ FM 98.25 MHz 
98.  น.ส ฐิติกาญจน์ ชูลีรักษ์ หจก.เอฟเอ็มสุราษฎร์ธานี 
99.  นางนงคราญ รุ่งตรานนท์ บริษัท กรีนโซนไฮแลนด์ จำกัด 
100.  นางสาวธัญญธร ทับเพชร สถานีวิทยุลูกทุ่งไทยบำเหน็จ 
101.  น.ส พิศมัย ภูชนะศรี สถานีวิทยุชุมชนคนกระนวน 
102.  นายสุพจน์ อุตราช หจก.ไร่อ้อยเรดิโอ 
103.  นางสาวผกาวรรณ ชูแสง สถานีวิทยุเทพมีเดีย เรดิโอ 
104.  นายพิชิต สุทธศาสตร หจก.แสงสวรรค์เรดิโอ 
105.  นายยสน ชัยสมบูรณ์ 98.25 Mhz 
106.  ศราภพ งามเลิศฤทัย บ.สนันงา 2555 โลจิสติกส์จำกัด 
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107.  นางมาลี ศรีจันทร์อ่อน หจก.มาลีเรดิโอ 
108.  นายอัฐากรสมัถชัย สถานีวิทยุบ้านเล่าสัมพันธ์ 
109.  นายสุรใจ มณีจักร สถานีวิทยุบ้านเล่าสัมพันธ์ 
110.  พรชัย พฤกษาชีวะ หจก.ฟรีด้อมเรดิโอ 
111.  นายสงัด สระสูงเนิน หจก.สระสูงเนิน 
112.  นายชาญชัย อินททูล หจก.ฟ้าใหญ่พัฒนาเรดิโอ 
113.  สมเกียรติ สร้อยมณีวรรณ วิทยุเพ่ือธุรกิจคนเกษตร 
114.  นางจูมขาน เพียรการ ตนนางแดดเรดิโอ 96.50 
115.  นายเทพประทาน อ้วนแก้ว หจก.คินเดอการ์เด้น เรดิโอ 
116.  นายศักด์ชัย พันธ์จิต หจก.ชนิกานต์ จูเนียร์ 
117.  วัชรา เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟาย 
118.  นางวัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์ หจก.ซี.เจ.เอส .กรุ๊ป 
119.  ร.ต.ต.สนม ภู่ระหงษ์ หจก.คนลำตะคอง เรดิโอ 
120.  นางสมศรี ไทยภูมิไพศาล สถานีวิทยุท้องถิ่นศรีสะเกศ 
121.  นายเฉลิมชัย ไทยภูมิไพศาล หจก. เอ็น เอส พี เรดิโอ 2013 
122.  นายณรงค์ชัย จักษุอภิรักษ์ หจก.มาสเตอรเรดิโอ FM 100.50 MHz 
123.  นายพงษ์ศักดิ์ มีศิลป์ สถานีวิทยุวิชชั่นเรดิโอ 
124.  นายวิโรจน์ มีสุข สถานีวิทยุดอกส้านเรดิโอ 
125.  นายสานนท์ ทองใหม่ หจก. ชาญกุลเรดิโอ 
126.  นางสาวหนึ่งฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม 
127.  นางสาวณัจฉรียา ก๋าบุตร สถานีวิทยุจีเอฟเอ็ม 99 โป่งบัวบาน 
128.  นางดาวิน นิติตุลเกยูร หจก.พืชผักและผลไม้ 
129.  นายบุญทัน เสียงใส สถานีวิทยุวัดปากบ่อ 
130.  พระครูวรกิจจาทร สถานีวิทยุเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดปากบ่อ 
131.  นางรอศีอ๊ะ หมานหล๊ะ หจก.นกแรดิโอ 
132.  นายสมเพชร วรรณแก้ว สถานีวิทยุบ้านมะขามหลวง FM 92.5 MHz 
133.  นางสุจิตรา บุญรุ่ง หจก.สุจิตราเจพีมีเดีย 
134.  นางสาวอภิรดา นิติกูลเกยูร หจก.เทพเนรมิตรเรดิโอ 
135.  นายเพ่ิมพูน แสนปัญญา วิทยุชุมชนคนห้วยแก้ว 
136.  รต มานะ แสงบุญเรือง วิทยุชุมชนคนห้วยแก้ว 
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137.  อำนาจ วุฒิวงค์คำ หจก.เอ็นแอนด์เอ็น เรดิโอ มีเดีย 
138.  นายกิตติพงค์ สมควร หจก. ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ 
139.  นางพรพรรณ สุริยวรรณ หจก.วิทยุอมก๋อย 
140.  นายจีรกิตติ์ ฟังธรรม บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
141.  นางสาวธิดา มาชัยนาม บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
142.  นายนิรันดร์รัตน์ โมเรือง บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
143.  นายปรมัตถ์ เงินจันทร์ บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
144.  นายยงศักดิ์ ชนวน บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
145.  นายไชยยศ สูญทุกข์ สถานี Happy Radio พัทยา 
146.  ประสงค์ ทองศรีสกุล สถานีวิทยุมิวเรดิโอ FM 89.50 MHz 
147.  ธนิตศักดิ์ ธนะจรัสพัฒน์ สถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทย FM 101.25 MHz 
148.  นายชวาลา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจตุรัสเรดิโอ 
149.  นางพรธิภา วิชัยดิษฐ บริษัทเอพลัส สุราษฎร์ธานี จำกัด 
150.  วิไลพร ภู่จิรเกษม บริษัท แมจิคเรดิโอ จำกัด 
151.  ณัฏฐพล แสนชมภู หจก.เรดฮอดมีเดีย 
152.  นางสาวรภิวัน มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบ้านสันติสุข 
153.  สรรเพชญ มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบ้านสันติสุข 
154.  อนงนาฏ บุตรดา บริษัท ไทยคอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 
155.  หาญชัย วรรณทวี บริษัท นครอุดมดีงาม จำกัด 
156.  นางสาวทิพวัลย์ เริ่มพงษ์ หจก.หนองสระเรดิโอ 
157.  นายอำนาจ จันทร์คง หจก.ยอดชายเรดิโอ เรคคอร์ด 
158.  นายอำพล พีระตานนท์ สถานีวิทยุชุมชนสาธารณะโอท้อปไทรโยค 
159.  นางสาวสุภารัตน์ บุญสูง สถานีวิทยุ Good FM 89.00 MHz 
160.  พัณณ์วรา ทองเกิด หจก.คนโคราช เรดิโอ 
161.  นายชาญวิทย์ ลาภเปรม สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง 
162.  นายสมพร ศิลาบุตร สถานีมะละกอเอฟเอ็ม 92.25 MHz 
163.  นายชม สุขสบาย หจก. วิทยุทุ่งพลับพลา 
164.  เสงี่ยม สังข์ฮวด หจก. วิทยุทุ่งพลับพลา 
165.  นายสมชาย ทิพย์พรชัย หจก.ดีเคทีมีเดีย สถานีวิทยุขุ่นด่านทด FM 88.50 MHz 
166.  นายกิตติพนธ์ ท้าวคำ หจก.แฟมิลี่ มีเดีย กรุ๊ป 
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167.  นางสาวศรีพรรณ ด้วงฟู สถานีวิทยุคนรักดอยเต่า 
168.  ร้อยตรอีรัญชัย โบราณรัตน์ หจก.อรัญชัยเรดิโอ 
169.  ณัฐกร จองไพจิตรสกุล หจก.จองไพจิตรสกุล 
170.  เฉลียว รุ่งสว่าง บริษัท ลิพอนเรดิโอภูเก็ต จำกัด 
171.  นายจรินทร์ เจิมเกาะ หจก.น่านฟ้าน่าโม 
172.  นางสมนึก วรวงศ์วัฒนะ หจก.มิตรสัมพันธ์ เรดิโอ 
173.  ประยูร วรวงศ์วัฒนะ หจก.วังตะวันเรดิโอ 

สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน 
174.  สุดารัตน์ อนันทวรรณ สถานีวิทยุเสียงจากสุวรรณภูมิ 88.00 MHz 
175.  นางสาวสาคร คณารีย์ หจก.ล้านนาอินเตอร์ 
176.  บุญพงศ์ นาแก้ว หจก. มวลชนแม่ริม 
177.  นายสมบัติ มงคลทวีสิน วิทยุชุมชนคนสหกรณ์ (สหกรณ์การเกษรเวียงชัย จำกัด) 
178.  นายณรงค์ชาญ วงวิริยะ สถานีวิทยุ Music line station FM 88.50 MHz 
179.  จำรัส รัตนนาม หจก. ตองหนึ่งเรดิโอ 
180.  นายจรัส สุปัญญา คนรักเชียงแสน FM 96 
181.  นางสาวศิรินภา วรรณสินธ ์ คนรักเมืองอาจ 106.25 MHz 
182.  นายสุทิน ฉัตรไพบูลย์ หจก.สุทินวาไรตี้ 
183.  นายธนพล กาฬเนตร สถานีวิทยุ Classic Radio 97.50 
184.  นางบุญช่วย เอี่ยมชาวนา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
185.  นางสาววราภรณ์  ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 

หจก. เจ.บี.เรดิโอ 
186.  นางสาววัลลภา  คำวัง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
187.  นางสาวศรวณีย์  สีจำปา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
188.  นางสาวสิริรักษ์  ตฤณรัตนพันธ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
189.  นาย กัณณ์วัตร  ตฤณรัตนพันธ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
190.  นาย บูรพา โรจน์บุญถึง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
191.  นายกิตติพงษ์ แพงประเสริฐ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
192.  นายเกียรติชัย ก้องไกรพันธุ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
193.  นายสุริยา ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 

หจก.ปิ่นทองเรดิโอ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
194.  นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา บจก.กำแพงเพชรฮอนด้าออโตโมบิล 

หจก.เจ.บี.เรดิโอ  
หจก.กัลยาณทรัพย์เฟอร์ติไลเซอร์ 

195.  นายภูวนาท รัตนโชติภิญญา บจก.เอสเอสทีเพชรบูรณ์ 
196.  สมภาส ใฝ่ฝัน หจก.ใฝ่ฝันสตูดิโอ 
197.  นายปัญหา สิงห์นัน หจก.ปัญญา โปรโมชั่น 
198.  นายอนุชิต แก้วสนิท หจก. บ้านเฮาเรดิโอยโสธร  
199.  นางสาววดาวรรค์ พงศนันทน์ สถานีวิทยุคนใจใส 
200.  นางสาวฤทัย ฤกษ์อนันต์ สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ FM 97.75 MHz 
201.  นางประทิน ฤกษ์อนันต์ หจก. ต้นกล้ามีเดีย 
202.  นายบุญเทียม กุหลาบ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนสระบุรี 99.25 MHz 
203.  นายรังสรรค์ พงศ์พีรภัทร หจก.พีรเวช 
204.  นายวรพจน์ ทรายคำ หจก.เวียงฟ้าพาณิชย์ 
205.  นายสุพัตร วรรณธรรม หจก.บุญทวีเรดิโอ 
206.  นางสาวกนกพร กุดไธสง หจก.กนกพรมีเดีย 
207.  นางวาด วุฒิวรศิริ สถานีวิทยุบูมเรดิโอเน็ทเวิร์ค 97.50 
208.  สุภาพร วรรณก้อน สถานีวิทยุปูคาเรดิโอ 
209.  นายธานินทร์ ภักดีศิริวงษ์ สถานีวิทยุหนองบัวบานเรดิโอ FM 99 MHz 
210.  นางสาวสุภาพร กั้วพิทักษ์ บริษัทสองฝนเรดิโอโปรดักชั่น จำกัด 
211.  นายมงคล บุญเลิศ สถานีวิทยุ กรีนเรดิโอ 99.50 MHz 
212.  นายบุญมี มณีงาม หจก.ดอยหลวงเชียงดาว 
213.  นางสาวพรลาวัลย์ พิบูลย์ศักดิ์โสภน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 
214.  นางสาวพิพิชฌม์พร เย็นสบาย โครงการรักไทยฯ 
215.  นายสุรศักดิ์ พึ่งธรรม โครงการรักไทยฯ 
216.  นายธีรศักดิ์ เสียงดี หจก.เสียงดีโปรโมชั่น 
217.  นายโชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์ สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 
218.  นายมงคล อ้อนอุบล สถานีวิทยุฮอทเรดิโอ 
219.  นางเรณู นุชนิยม หจก. เรณูพานิชย์ 
220.  นายวิริยะ สุวิชา หจก.บรอดแคสท์ ดีไอวาย 
221.  นายศาสตรา บุราณศรี สถานีบ้านเราหนองบุญมาก 96.5 MHz 
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
222.  นายสถิตย์ จำเริญทิพย์ หจก.เอ็กซ์-อาย เรดิโอ 
223.  นายสมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ หจก.ชุมแสงเรดิโอ กรุ๊ป 
224.  นายสุรศักดิ์ ตื้อสกุล วิทยุชุมชนแม่บงเรดิโอ FM 91.50 MHz 
225.  นายอัครณชัย เถาฉิม 102.75 MHz 
226.  นายเจม สายปัญญา หจก.สายปัญญาเร็คคอร์ดแอนด์สตูดิโอ 
227.  นายปิติภาคย์ ปิ่นรอด วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 
228.  นายคลชนก ปิ่นรอด สถานีวิทยุเพ่ือการเรียนรู้ 98.5 ลำพูน 
229.  เยาวณา อาทิตยาธรรม บ.ดนตรีสีสันจำกัด 
230.  นางสาวอณัญญา ปันศิริ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ 
231.  นายเดชชนะ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุคนอมก๋อย 
232.  นางทองอินทร์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ 
233.  นางบัวเขียว สมควร  
234.  นายอนันต์ สัจธรรม หจก.สัจธรรมเจริญทร์ สถานีวิทยุหนองไข่นกเรดิโอ 
235.  นายสี พรมวุฒิ สถานีวิทยุชุมชนสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น 
236.  นายอนันต์ เสือน้อย หจก. เซอรวิสเรดิโอ 
237.  บุญศรี ไชยะ กลุ่มพรพระคุณ 90.50 MHz 
238.  ดวงดาว เอียมสกุล หจก. กิ๊ก 915 
239.  นายสุนันท์ อยู่ดี หจก รักยิ้มเรดิโอ 
240.  นายวัชระ ฉันทนาวิวัฒน์โชต ิ สถานีวิทยุคนหรรษา 
241.  นายสนทยา ทีจะยัง หจก. ทีจะยังมีเดีย FM 95.00 MHz 
242.  นายสุทัศน์ ศรีแก้ว หจก. ทุ่งกุลา สตูดิโอ 
243.  นายจรัญ รัตนโชติภิญญา หจก.ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซนต์ 

หจก.สถานีวิทยุชุมชนบ้านหัวยาง 
244.  น.ส.พิศลยา บัวแก หจก.โสรยาเฟอร์ติไลเซอร์ 
245.  นายสนธยา อุปนันท์ หจก. คนใหม่เรดิโอ 
246.  นายสุริยา วันใจ หจก.อาร์เอสพีมีเดีย 
247.  นายอภิชาติ แสงสว่าง สถานีวิทยุบุ่งเรดิโอ 90.75 MHz 
248.  นางอำภา โพธิ  
249.  นายอนิรุทธ์ ทูลไทสง สถานีวิทยุลิ้งค์ไทยแลนด์เรดิโอ 
250.  นายประกฤต ภู่พิสิฐ สถานีพีพีเอสเรดิโอ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
251.  นาย เจริญ ปงลังกา สถานีพีพีเอสเรดิโอ 
252.  นางสาวมาลินี อภิรักษ์เมธากุล สถานีวิทยุดิจิตอลทู 104.75 MHz 
253.  นายภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย สันติสุขเรดิโอ FM 93.0 MHz 
254.  นายกร ก๊อใจ หจก.แสนยาวิชัย อิเลคทริค 
255.  นางสาววารุณีย์ จารุลักขณา หจก.ประสิทธิ์คาร์เซนเตอร์ 
256.  นางพวงพยอม จิตรคง สถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรมอีสาน 
257.  ณัฐพิสิฐ เจริญภีรวิสิฐ ฟาร์เมอร์ เรดิโอ 
258.  นายพจนธรรม สุภเร สถานีวิทยุอีซีเอฟเอ็ม 
259.  นายพยนต์ เลิศบวรหิรัญ สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนตำบลอ้อมใหญ่ 
260.  นางอภิสรา บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 98.25 MHz 
261.  นางจิติยา ปรางนวน สถานีวิทยุขุขันธ์ เรดิโอ 96.25 MHz 
262.  นายทรงศักดิ์ บุญตา สถานีวิทยุขุขันธ์ เรดิโอ 96.25 MHz 
263.  นายสุชาติ ระกำ วิทยุคนเกษตร 
264.  สมใจ ซำฮกตัน สถานีวิทยุรวมพลคนข่าวชาวอยุธยา 

สถานีวิทยุคนรักปทุม 
265.  นายอำนวย กุคำรักษ์ วิทยุคนเกษตร 106.75 
266.  นายดวงจันทร์ ชาวนา หจก.พาชื่นเรดิโอ 
267.  นางดวงสมร เทศศรีเมือง หจก.พาชื่นเรดิโอ 
268.  นางสาวศิริลักษณ์ วณิชวรพงศ์ บริษัท.บ้านสุขภาพดีเรดิโอ จำกัด 101.75 MHz 

บริษัท.บ้านสุขภาพดีเรดิโอ จำกัด 90.75 MHz 
269.  นายเกียติศักดิ์ พหลภิตโย คนเมืองเก่า FM 87.75 
270.  นางปานิธศา ตู้ทรัพย์ สถานีวิทยุพัฒนาและส่งเสริมชุมชน มิตรภาพเรดิโอ 
271.  นาย นิโรธ โชติช่วง บ.อันดามัน เพาเวอร์ แมส จำกัด 
272.  นายถนอม บุญเพ็ชร์ หจก.บ้านน้อยมีเดีย 
273.  นายประสิทธ์ วิรุณพันธ์ หจก.เอสเอสเรดิโอ 106.25 MHz 
274.  นายยอดชาย ปิยบุตร หจก.อุทุมพรเรดิโอ 
275.  พ.ต. อำพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยึศรีเจริญทรัพย์ FM 100.75 MHz 
276.  นางวันดี จำนงค์ หจก.อารียะธุรกิจบันเทิง 
277.  นายโชคดี รัชชะ หจก. เอฟเอ็ม 100 เรดิโอ 
278.  นายธีรยุทธ วัฒนธีรวุฒิ Carbontex Intertrade 
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
279.  นายรอดเกิด เดิมโรย สถานีวิทยุคลื่นศรีวิชัย 
280.  นายณัฐพงษ์ ลินลาด หจก.โชคพิชิต 2008  
281.  นายชัยณรงค์ องอาจ หจก.โชคพิชิต 2008 
282.  นางเลิศลักษณ์ ใบคำ หจก.โชคพิชิต 2008 
283.  นางสาวยุพนิ ยอดรักษ์ หจก.โชคพิชิต 2008 
284.  นายบุญยืน สวนพูล สถานีวิทยุบีวายเรดิโอ 106.50 
285.  นายคำฝั่น วรรณสินธ์ สถานีวิทยุชุมชนคนรักเมืองอาจ 
286.  นายชมภู่ คำลอย หจก.สมชายเรดิโอแอนด์มาร์เก็ตต้ิง 
287.  นายอุดม กันต้ะ หจก.ราชพฤกษ์ กรุ๊ป 
288.  นายกันต์พลน์ ชาวนา หจก.พาชื่นเรดิโอ 
289.  นาย จำลอง สายจันทร์ หจก.นรุตม์ชัย มีเดียแอนด์เซอร์วิซ 
290.  นาย นิรันดร์ กิติราช หจก.คนพอเพียงเรดิโอ 
291.  น.ส.พรพิมล วิรพีรัตน์ สถานีวิทยุรนิสาเรดิโอ 99.25 
292.  นายสุชาติ พรหมธีรเดช หจก.ไทรน้อย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
293.  นางสาวสิริลักษณ์ บุญประสาร ร้านสบายดีชอปอุบล 
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รายช่ือคัดค้านการติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณ RDS 
จำนวน 24 รายช่ือ 

ความคิดเห็น: 
1. ประเด็นระบบสัญญาณข้อมูลวิทยุ (Radio Data System: RDS) ข้อ 3.9 ของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผน
ความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่ำ 

ไม่เห็นด้วย 
เนื่องจากกลุ่มผู้รับฟังยังมีกลุ่มที่ใช้เครื่องรับเป็นแบบอนาล็อก หรือ แบบมือหมุนหาคลื่นและไม่มีจอแบบ 

ดิจิตอล แสดงข้อมูลของสถานีส่งได้เหมือนกับเครื่องรับแบบดิจิตอลที่ติดตั้งในรถยนต์ ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นต้อง
บังคับให้สถานีวิทยุ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณ RDS เพ่ิม หรือ ไม่ควรออกเป็นประกาศบังคับ ควรให้เป็น
ทางเลือกแทน คือสถานีไหนจะติดตั้งเพิ่มก็ได้ไม่ติดตัองเพิ่มก็ได้แล้วแต่ความชอบของสถานี เว้นแต่ทาง กสทช จะ
ดําเนินการแจกเครื่องรับที่ สามารถรับสัญญาณ RDS ให้กับประชาชนผู้รับฟังให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนจึงค่อย
ออกประกาศ 
 
2.ประเด็นเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ ข้อ 5.5 ของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

เห็นด้วย 
เนื่องจากเครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม มีหน้าที่ส่งสัญญาณความถี่และเสียงและทํางานตลอด 24 ชม.ต่อวัน 720 

ชม.ต่อเดือน หรือ 8640 ชม.ต่อปีเครื่องส่งฯ ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เหล่านี้มีอายุการใช้งาน
เฉพาะตัว ถ้าบางอุปกรณ์เกิดความเสียหายหรือทํางานผิดพลาดก็จะส่งผลให้เครื่องส่งฯ สร้างความถี่แปลกปลอม
ขึ้น และทําให้แพร่แปลกปลอมไปในย่านความถี่อื่น เช่น ความถี่ในย่าน วิทยุการบิน ซึ้งเกิดจากการใช้งานที่หลาย
ชั่งโมงต่อปี อุปกรณ์เหล่านี้มีโอกาสเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพทั้งทางตรง และทางอ้อมอาจเสียหายจากระบบไฟฟ้า
ในบางพื้นที่ไม่มีความเป็นเสถียรทางการไฟฟ้า ส่งผลทําให้เกิดไฟกระชาก หรือแม้แต่ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ทํา
ให้เครื่องส่งฯ เสียหายและทํางานด้อยประสิทธิภาพ ดังนั้น วิธีการที่จะป้องกันเครื่องส่งฯ จึงมีความจําเป็นต้องมี
การตรวจมาตรฐานเครื่องส่งฯ อยู่เป็นประจํา หรือทุกปี เพ่ือลดสัญญาณแพร่ปลกปลอมไปรบกวน ย่านความถ่ีอ่ืน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1.  นายวุฒินันท์ รัตนชภิญญา หจก.กัลยาณทรัพย์เฟอร์ติไลเซอร์ 
2.  น.ส.วราภรณ์ ประไพ หจก.เจ.บี.เรดิโอ 
3.  นายสุริยา ประไพ หจก.ปิ่นทองเรดิโอ 
4.  นายจรัญ รัตนโชติภิญญา หจก.ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซนต์ 

เอกสารแนบ 1.7
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
หจก.สถานีวิทยุชุมชนบ้านหัวยาง 

5.  น.ส.พิศลยา บัวแก หจก.โสรยาเฟอร์ติไลเซอร์ 
6.  ณรงค์ชัย จักษุอภิรักษ์ หจก.มาสเตอรเรดิโอ FM 100.50 MHz 
7.  จีรกิตติ์ ฟังธรรม บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
8.  ธิดา มาชัยนาม บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
9.  นิรันดร์รัตน์ โมเรือง บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
10.  ปรมัตถ์ เงินจันทร์ บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
11.  ยงศักดิ์ ชนวน บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
12.  นางบุญช่วย เอี่ยมชาวนา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
13.  นางบุญช่วย เอี่ยมชาวนา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
14.  นางสาววราภรณ์  ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
15.  นางสาววัลลภา  คำวัง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
16.  นางสาวศรวณีย์  สีจำปา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
17.  นางสาวสิริรักษ์  ตฤณรัตนพันธ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
18.  นาย กัณณ์วัตร  ตฤณรัตนพันธ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
19.  นาย บูรพา โรจน์บุญถึง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
20.  นายกิตติพงษ์     แพงประเสริฐ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
21.  นายเกียรติชัย  ก้องไกรพันธุ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
22.  นายสุริยา ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
23.  นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา บจก.กำแพงเพชรฮอนด้าออโตโมบิล 
24.  นายภูวนาท รัตนโชติภิญญา บจก.เอสเอสทีเพชรบูรณ์ 
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