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สรุปผลการรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะตอ่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพือ่การทดลองหรือทดสอบ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย

เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 

ของส านักงาน กสทช. 
โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดแผนความถ่ีวิทยุกิจการ

กระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ เพื่อใหก้าร
ใช้งานความถ่ีวิทยุในการทดลองหรือทดสอบส าหรับกิจการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวนซึ่งกัน
และกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละ
ประเภท โดยอาศัยเทคโนโลยีในระบบดิจิตอลที่ทันสมัย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงใน
ภาพรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๔) (๕) (๖) และ 
(๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงก าหนดแผน
ความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือ
ทดสอบดังมีรายละเอียดตามแผนความถ่ีวิทยุ เลขที่ กสทช. ผว. 
๑๐๒-๒๕๖๐ แนบท้ายประกาศนี้แทน 

ประกาศ  ณ  วันที่  เมษายน พ.ศ.  ๒๕60 
 
พลอากาศเอก    

(ธเรศ ปุณศรี) 
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกจิการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
 
 

พ.ต.รังสิต วงศรีไข กองบัญชาการกองทัพไทย 
มีความเห็นว่าช่ือ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ี
วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดจิิตอลเพื่อการทดลองหรือ
ทดสอบ ค าว่า “ดิจิตอล” ควรใช้ค าว่า “ดิจิทัล” แทน 

เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากการใช้ค าว่า 
“ดิ จิ ตอล” เป็ นการใช้ เพื่ อ ให้ เกิ ดความสอดคล้ องกั บ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 ซึ่งถูกใช้เป็นฐานอ านาจในการจัดท า (ร่าง) ประกาศ  
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล
เพื่อการทดลองหรือทดสอบ  
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

1. ขอบข่าย   
แผนความถ่ีวิทยุฉบับนี้ครอบคลุมการก าหนดช่องความถ่ี

วิทยุ และเงื่อนไขการใช้งานความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ ในย่านความถ่ีวิทยุ 
174 – 230 MHz โดยค านึงถึงการป้องกันการใช้ความถ่ีวิทยุไม่ให้
รบกวนกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก 

นายภูษิต มุ่งมานะกิจ ส านักงาน กสทช.  
มีความเห็นว่าควรแก้ไขข้อความเป็น “แผนความถ่ีวิทยุ
ฉบับนี้ครอบคลมุการก าหนดช่องความถ่ีวิทยุ และเงื่อนไข
การใช้งานความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการกระจายเสียงระบบ
ดิจิตอลเพื่อการทดลองหรอืทดสอบ ในย่านความถ่ีวิทยุ 
174 - 230 MHz โดยค านึงถึงการป้องกันการใช้งาน
ความถ่ีวิทยุไม่ให้รบกวนกจิการทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
แอนะล็อก กจิการกระจายเสียงระบบดจิิตอลเพื่อการ
ทดลองหรือทดสอบด้วยกันเอง และกิจการวิทยุคมนาคม
อื่น” 

เห็นควรยนืยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจาก (ร่าง) ประกาศฯ นี ้
มีการใช้งานคลื่นความถ่ีในย่าน 174 – 230 MHz ซึ่งปัจจุบันใช้ใน
การประกอบกจิการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะลอ็ก และ
ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  ดังนั้น การการใช้งานคลื่น
ความถ่ีในย่านดังกล่าวเพื่อการประกอบกจิการอื่น จงึต้องค านึงถึง
การป้องกันการใช้ความถ่ีวิทยุ ไม่ให้รบกวนกจิการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกเดิม  ในส่วนของการปอ้งกนัการ
ใช้งานความถ่ีวิทยุในกิจการเดียวกันได้ก าหนดไว้ในข้อ 4.3.1 และ
การปอ้งกันการใช้งานคลื่นความถ่ีในกิจการอื่นนั้นได้มีการก าหนด
ไว้ในเงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ี ข้อ 5.4 แล้ว  

2. คลื่นความถี่   
2.1 ย่านความถ่ีวิทยุ (Frequency Range) ก าหนดให้ใช้ย่าน

ความถ่ีวิทยุ 174 – 230 MHz 
ไม่มี ไม่มี 

2.2 ช่องความถ่ีวิทยุ (Frequency Channel) บล็อก (Block) 
ความถ่ีวิทยุ ความกว้างแถบความถ่ี (Bandwidth) และความกว้าง
แถบความถ่ีวิทยุป้องกัน (Guard Band) 

ก าหนดให้ใช้ช่องความถ่ีวิทยุช่องที่ 5 ถึง ช่องที่ 12 โดย 1 
ช่อง แบ่งออกเป็น 4 บล็อก ได้แก่ A, B, C และ D โดยแต่ละ
บล็อกมีความถ่ีวิทยุ ความกว้างแถบความถ่ี และความกว้างแถบ
ความถ่ีวิทยุป้องกันเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน Recommendation 
ITU-R BS.1660-7 (10/2015) [1] ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 1 และ
รูปที่ 1 ดังนี ้

ไม่มี ไม่มี 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

ตารางที่ 1 การก าหนดช่องความถ่ีวิทยุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 การก าหนดช่องความถ่ีวิทย ุ
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

3. การส่งสัญญาณ   
การสง่สญัญาณในกจิการกระจายเสียงระบบดิจิตอลต้องเปน็ไป

ตามมาตรฐานการสง่สญัญาณทีก่ าหนด ดังนี ้
ไม่มี ไม่มี 

3.1 ระบบ (System) 
ก าหนดให้ระบบส่งสัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบ

ดิจิตอลเป็นระบบ Digital Audio Broadcasting Plus (DAB+) 
ตามที่ก าหนดไว้ใน ETSI EN 302 401 v2.1.1 (2017-01) [2] 

ไม่มี ไม่มี 

3.2 การมัลตเิพลก็ซ์ (Multiplex) 
ก าหนดให้การมัลติเพล็กซ์เป็นการมัลติเพล็กซ์แบบ 

Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) ตามที่
ก าหนดไว้ใน ETSI EN 302 401 v2.1.1 (2017-01) [2] 

นายภูทอง มิ่งตระกุล บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
มีความเห็นว่า ปจัจุบนัเทคโนโลยีการมลัติเพล็กซ์ (Multiplex) 
ของทางบริษัททีผ่ลิตนั้นเป็นแบบ Code Orthogonal 
Frequency Division Multiplex (COFDM) ซึ่งอาจท าให้ไม่ตรง
ตามแผนดังกล่าว 

เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากการก าหนดให้การ
มัลติเพล็กซ์เป็นแบบ Orthogonal Frequency Division 
Multiplex (OFDM) นั้น เป็นการก าหนดเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องตาม ETSI EN 302 401 v2.1.1 (2017-01) อย่างไรก็ตาม 
ในส่วนของการเข้ารหัสป้องกันการรบกวนได้ก าหนดไว้ในข้อ 3.5  

3.3 การมอดูเลต (Modulation) 
ก าหนดให้การมอดูเลตเป็นการมอดูเลตแบบ Differential 

Quadrature Phase Shift Keying (D-QPSK) ตามที่ก าหนดไว้ใน 
ETSI EN 302 401 v2.1.1 (2017-01) [2] 

ผศ.ดร. รงัสรรค์ ทองทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
มีความเห็นว่า การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ระบบดิจิตอล ควรค านึงถึงปญัหาการรบกวน 
Intermediate Frequency ที่ความถ่ีวิทยุ 10.7 MHz 
และ Half Intermediate Frequency ที่ความถ่ีวิทยุ 
5.35 MHz ของเครื่องรบัวิทยุคมนาคมย่านความถ่ีวิทยุ 
245 MHz    

เห็นควรยนืยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากเครื่องรบัวิทยุ
คมนาคมย่านความถ่ีวิทยุ 245 MHz มีการใช้งาน Intermediate 
Frequency ที่หลากหลายแตกต่างกัน เป็นต้นว่า 10.7 MHz และ 
20.7 MHz รวมทั้งมีแบบที่ไม่มกีารใช้งาน Intermediate 
Frequency ด้วย โดยพบว่าเครื่องรบัวิทยุคมนาคมที่มกีารใช้งาน 
Intermediate Frequency ที่ความถ่ีวิทยุ 20.7 MHz และมีการใช้
งานบริเวณใกล้กบัสถานีวิทยกุระจายเสยีงระบบดจิิตอล มีความ
เป็นไปไดท้ี่จะถูกรบกวนจากความถ่ีวิทยบุล็อก 9A และ 12A  ซึ่ง 
ความถ่ีวิทยุดังกล่าวไม่ไดถู้กก าหนดให้ใช้งานใน (ร่าง) ประกาศฯ 
นี้ ประกอบกับการใช้งานเครือ่งวิทยุคมนาคมย่านความถ่ีวิทยุ 245 
MHz ต้องเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนญุาต
ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถ่ีวิทยุ 78 และ 245 
เมกะเฮริตซ์ (MHz) ที่ก าหนดให้ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

3.4 โหมด (Mode) 
ก าหนดให้โหมดการส่งสัญญาณเป็น Mode I โดยมี

พารามิเตอร์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณตามที่ก าหนดไว้ใน ETSI EN 
302 401 v2.1.1 (2017-01) [2] ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 2 ดังนี ้

 
ตารางที่ 2 พารามเิตอรส์ าหรับการส่งสัญญาณ Mode I 

 
 

นายภูษิต มุ่งมานะกิจ ส านักงาน กสทช. 
มีความเห็นดังต่อไปนี้  
1.  ETSI EN 302 401 v1.4.1 ก าหนดค่า 76 เป็น 
“Number of OFDM Symbols/Transmission 
Frame” ในกรณีไม่รวม Null Symbol Duration ในเมื่อ
ได้มีการก าหนดรายละเอียดของ Null Symbol คือค่า 
“Null Symbol Duration” เข้าไว้ในตารางแล้ว เพื่อให้
เกิดความชัดเจนมากข้ึนจึงเสนอให้ เพิ่มเติมข้อความ 
“(Null Symbol excluded)” หลังข้อความ “Number 
of OFDM Symbols/Transmission Frame” อย่างไรก็
ตามเป็นความคิดเห็นที่อ้างอิงตาม ETSI EN 302 401 
v1.4.1 ซึ่งอาจแตกตางจาก ETSI EN 302 401 v2.1.1 
(2017-01) ที่อ้างอิงใน (ร่าง) ประกาศฯ 
2. ควรเพิ่มเติมตารางแสดงขอบเขตการแพร่นอกแถบโดย
แบ่งเป็นกรณี ดังนี้ 
2.1 เครื่องส่งมีก าลังส่งอยู่ระหว่าง 25 W – 1,000 W (critical 
case, uncritical case) 
2.2 กรณีก าลังส่งน้อยกว่า 25 W หรือมากกว่า 1,000 W 
(critical case , uncritical case) 

ส านักงาน กสทช. จะน าไปประกอบการพจิารณาปรบัปรุง 
(ร่าง) ประกาศฯ ต่อไป 

3.5 การเข้ารหัสป้องกันการรบกวน 
ก าหนดให้การเข้ารหัสป้องกันการรบกวนเป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ใน EBU TR 025 version 1.1 [3] ซึ่งแสดงไว้ในตาราง
ที่ 3 ดังนี ้

ตารางที่ 3 การเข้ารหสัป้องกันการรบกวน 

 
 

ไม่มี ไม่มี 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

3.6 การเข้ารหัสสัญญาณเสียง (Audio Coding) 
ก าหนดให้การเข้ารหัสสัญญาณเสียงเป็นการเข้ารหัสแบบ 

MPEG-4 High Efficiency Advanced Audio Coding version 
2 (HE AAC v2) ตามที่ก าหนดไว้ใน ETSI TS 102 563 v1.2.1 
(2010-05) [4]  

ไม่มี ไม่มี 

3.7 ก าลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum Effective 
Radiated Power)  

ก าหนดให้ก าลังส่งออกอากาศสูงสุดต้องมีค่าไม่เกินที่ก าหนดไว้
ในตารางที่ 6 

ไม่มี ไม่มี 

3.8 โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่น (Transmitted 
Polarization) 

ก าหนดให้โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่นเป็นไปตาม
ตารางที่ 6 

ผศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
มีความเห็นว่า การก าหนดโพลาไรเซชันของการแพร่กระจาย
คลื่น (Transmitted Polarization) ใน (ร่าง) ประกาศฯ ระบุ
เป็นโพลาไรเซชันแนวตั้ง (Vertical Polarization) โดยทาง
เทคนิคถ้าต้องการให้พื้นทีก่ารกระจายเสียงครอบคลุมได้ถึง
ภายในอาคารควรใช้โพลาไรเซชันแนวนอน (Horizontal 
Polarization) หรอือย่างน้อยควรเป็นโพลาไรเซชันผสม 
(Mixed Polarization) 

เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ โดยก าหนดให้โพลาไรเซชัน
ของการแพร่กระจายคลื่นเป็นโพลาไรเซชันแนวตั้ง โดยมีเหตุผล
ดังนี้  
1. เครื่องรับวิทยุดิจิตอลทั่วไปมีการติดตั้งสายอากาศส าหรับการ
รับสัญญาณที่มีโพลาไรเซชันแนวตั้ง 
2. การก าหนดให้โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
ดิจิตอลให้เป็นแบบแนวตั้งเป็นไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวน
กิ จการโทรทั ศน์ ภ าคพื้ น ดิน ใน ระบบแอนะล็ อ ก ที่ ใ ช้              
โพลาไรเซชันแบบแนวนอน โดยโพลาไรเซชันที่แตกต่างกัน
สามารถป้องกันการรบกวนกิจการโทรทัศนภ์าคพื้นดินในระบบ
แอนะล็อกได้ 16 dB (อ้างอิงตาม Recommendation ITU-
R BS. 412-9 (12/1998) 
3. หากก าหนดให้โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
ดิจิตอลเป็นแบบผสม จะส่งผลให้ความสามารถในการรับสัญญาณ
ของเครื่องรับวิทยุดิจิตอลลดลงจากโพลาไรเซชันที่แตกต่างกัน 
และท าให้การป้องกันการรบกวนกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบแอนะล็อกลดลงด้วย   
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

นายอิศเรศ สริิวิทยาวรรณ องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
มีความเห็นว่า โพลาไรเซชันแนวตั้งมีความเหมาะสมกับ
การใช้งานของสายอากาศภาครับ 

ส านักงาน กสทช. มีความเห็นสอดคล้องกับความคิดเห็นนี้ ใน
การก าหนดให้โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่นเปน็แบบ
แนวตั้ง  

นายชาตรี ชาตรีกุล International Research Public 
Company Limited 
มีความเห็นว่าเกี่ยวกบัโพลาไรเซชันของการแพรก่ระจาย
คลื่นดังต่อไปนี ้
1. การส่งโพลาไรเซชันแบบแนวนอน มีข้อดีคือคลื่นไปได้
ไกล และมีข้อเสียคือการรับสัญญาณวิทยุบนรถยนต์จะมี
ปัญหาสะดุดเมื่อหันด้านข้างสู่สถานีส่ง 
2. การส่งโพลาไรเซชันแบบแนวตั้ง มีข้อดีคือเป็น โพลาไร
เซชันเดียวกันกับเครื่องรับ และการแพร่กระจายคลื่นใน
ระดับต่ าประมาณ 1.5 เมตร จะมีความแรงสัญญาณดีกว่า
การส่งโพลาไรเซชันแบบแนวนอน 
3. การส่ งแบบโพลาไรเซ ชันแบบผสม มี ข้อดี คือ 
สายอากาศรับสามารถรับสัญญาณได้ดีไม่ว่าจะอยู่ต าแหน่ง
ใดก็ตาม และมีข้อเสียคือต้องใช้ก าลังเครื่องส่งสองเท่าของ
ปกต ิ
จึงเห็นควรให้มีการใช้โพลาไรเซชันแบบแนวตั้งตาม (ร่าง) 
ประกาศฯ เหมือนเดิม 

ส านักงาน กสทช. มีความเห็นสอดคล้องกับความคิดเห็นนี้ ใน
การก าหนดให้โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่นเปน็แบบ
แนวตั้ง  

3.9 การแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emissions) 
3.9.1 การแพร่นอกแถบกรณีวิกฤติ (Critical Case) 

ก าหนดให้การแพร่นอกแถบกรณีวิกฤติใช้ส าหรับ
การส่งสัญญาณในพื้นที่ที่มีการใช้งานบล็อกข้างเคียงกัน หรือมีการ
ใช้งานช่องความถ่ีข้างเคียงในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
แอนะล็อก 

ไม่มี ไม่มี 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

3.9.2 การแพร่นอกแถบกรณีไม่วิกฤติ (Uncritical Case) 
ก าหนดให้การแพร่นอกแถบกรณีไม่วิกฤติใช้

ส าหรับการสง่สญัญาณแบบอื่นที่ไมเ่ป็นไปตามข้อ 3.9.1 
ทั้งนี้ ก าหนดใหก้ารแพร่นอกแถบมีขอบเขตเป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้ใน ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 (2005-01) [5] 
ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 4 และรปูที่ 2 

ตารางที่ 4 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ 
4. การรับสัญญาณ   

การรบัสญัญาณในกจิการกระจายเสียงระบบดิจิตอลต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการส่งสัญญาณทีก่ าหนด ดังนี ้

ไม่มี ไม่มี 

4.1 การรับสัญญาณข้ันต่ า 
ก าหนดให้การรบัสญัญาณข้ันต่ ารองรบัการรบัสญัญาณ

แบบเคลื่อนที่ภายในอาคาร (Portable Indoor Reception) 
 
 

ไม่มี ไม่มี 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

4.2 ความแรงของสญัญาณข้ันต่ า 
ก าหนดให้ความแรงของสัญญาณข้ันต่ ามีค่า 50.4 dBuV/m 

ส าหรับการใช้งานความถ่ีวิทยุ 200 MHz และที่ความสูงของเครื่องรับ 
1.50 เมตร จากระดับพื้นดินเฉลี่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพรพงษ์ ธรณวิกรัย บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ 
ซิสเตม็ส์ เอเชียแปซิฟิค จ ากัด 
มีความเห็นว่า ความแรงของสญัญาณข้ันต่ ามีค่า 50.4 
dBuV/m เป็นการก าหนดเงือ่นไขเพื่อการทดลองหรอืก าหนด
เพื่อจุดประสงค์ใด 

ความแรงของสัญญาณข้ันต่ ามีค่า 50.4 dBuV/m มีที่มาจากการ
ค านวณค่าการสูญเสียของสัญญาณระหว่างสถานีส่งและเครื่องรับ
ตามแนวทางที่ก าหนดในเอกสารอ้างอิง [6]  โดยใช้พารามิเตอร์ที่
เหมาะสมส าหรับการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ภายในอาคาร ทั้งนี้ 
การก าหนดความแรงของสัญญาณข้ันต่ ามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ก าหนดพื้นที่การกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ
ดิจิตอล 



หน้า 11 จาก 18 
 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

4.3 อัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio) 
4.3.1 อัตราส่วนป้องกันการรบกวนส าหรับการส่ง

สัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล ก าหนดให้
อัตราส่วนป้องกันการรบกวนส าหรับการส่งสัญญาณในกิจการ
กระจายเสียงระบบดิจิตอลเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน EBU TR 
021 [6] ดังนี ้

(1) บล็อกเดียวกัน (Co-block): 12 dB  
(2) บล็อกข้างเคียงกัน (Adjacent Block): -30 dB 
4.3.2 อัตราส่วนป้องกันการรบกวนระหว่างการส่ง

สัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล กับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก ก าหนดให้อัตราส่วนป้องกันการ
รบกวนระหว่างการส่งสัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบ
ดิจิตอลกับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ใน ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 (2005-01) [5] 
ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 อัตราส่วนป้องกันการรบกวนระหว่างการส่งสัญญาณใน
กิจการกระจายเสียงระบบดจิิตอลกับกจิการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินใน
ระบบแอนะล็อก 
 

นายภูษิต มุ่งมานะกิจ ส านักงาน กสทช. 
มีความเห็นว่า เห็นควรให้แก้ไขเอกสารอ้างองิในข้อ 4.3.2 จาก
“ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 (2005-01) [5]” ไปเป็น  
“EBU TR 021 ; October 2013 [6]” และแก้ไขตารางที่ 5 
ให้มีความสอดคล้องกับรูปที่ 3 และเอกสารอ้างอิง [6]   
  
 

ส านักงาน กสทช. จะน าไปประกอบการพจิารณาปรบัปรุง 
(ร่าง) ประกาศฯ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 12 จาก 18 
 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

 
ทั้งนี้ อัตราส่วนป้องกันการรบกวนระหว่างการส่งสัญญาณใน

กิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลกับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
แอนะล็อกได้แสดงไว้ในตารางที่ 5 โดยมีค าอธิบายอักษรย่อดังนี้ 

 
 

ตารางที่ 5 อัตราส่วนป้องกันการรบกวนระหว่างการส่งสัญญาณใน
กิจการกระจายเสียงระบบดจิิตอลกับกจิการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินใน
ระบบแอนะล็อก 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

5. เง่ือนไขการใช้คลื่นความถี่   
5.1 การใช้คลื่นความถ่ีต้องได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตาม

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือ
ทดสอบเป็นการช่ัวคราว 

ไม่มี ไม่มี 

5.2 เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุ
คมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

นายภูษิต มุ่งมานะกิจ ส านักงาน กสทช. 
มีความเห็นว่า ควรแก้ไขข้อความเดิมให้เป็น “เครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ถือว่าเป็น
เครื่องวิทยุคมนาคมตลอดจนการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” 

ส านักงาน กสทช. จะน าไปประกอบการพจิารณาปรบัปรุง 
(ร่าง) ประกาศฯ ต่อไป 

5.3 การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและการตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงต้องสอดคล้องกับข้อก าหนด ของมาตรฐาน
ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด 

ไม่มี ไม่มี 

5.4 ผู้ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และผู้ไดร้ับอนญุาตให้
ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องประสานงานกับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ีรายอื่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาการรบกวนคลื่น
ความถ่ี ทั้งนี้ คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อาจก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาการรบกวนเป็นราย
กรณีตามความเหมาะสม 

 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 



หน้า 14 จาก 18 
 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

5.5 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และผู้ได้รับอนุญาตให้
ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องให้ความร่วมมือ ในการประสานงาน
ความถ่ีวิทยุบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการ ประสานงานความถ่ีวิทยุบริเวณชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี ไม่มี 

5.6 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และผู้ได้รับอนุญาตให้
ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ประกาศก าหนด และที่จะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

ไม่มี ไม่มี 

6. ตารางแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือ
การทดลองหรือทดสอบ 

ไม่มี ไม่มี 

ตารางแผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อ
การทดลองหรือทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 6 โดยมีค าอธิบาย
อักษรย่อดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ส านักงาน กสทช. 
มีความเห็นให้มีปรับปรงุพิกัดที่ตัง้ และพารามเิตอร์ใช้งาน
ให้มีความสอดคล้องกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ  
แอนะล็อกที่มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการยุติการ
ออกอากาศและได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. แล้ว    

ส านักงาน กสทช. จะน าไปประกอบการพจิารณาปรบัปรุง 
(ร่าง) ประกาศฯ ต่อไป 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

 
 

7. เอกสารอ้างอิง   
[1] Recommendation ITU-R BS.1660-7 (10/2015): 

Technical basis for planning of terrestrial digital sound 
broadcasting in the VHF band. 

[2] ETSI EN 302 401 v2.1.1 (2017-01): Radio 
Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) 
to mobile, portable and fixed receivers.   

[3] EBU TR 025 version 1.1: Technical Report: Report on 
Frequency and Network Planning Parameter Related to DAB+, 
October 2013. 

[4] ETSI TS 102 563 v1.2.1 (2010-05): Digital Audio Broadcasting 

ไม่มี ไม่มี 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

(DAB); Transport of Advanced Audio Coding (AAC) audio. 
[5] ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 (2005-01): Electromagnetic 

compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting 
equipment for the Terrestrial - Digital Audio Broadcasting (T-DAB) 
service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE. 

[6] EBU TR 021: Technical Bases for T-DAB Services 
Network Planning and Compatibility with Existing 
Broadcasting Services, October 2013. 
8. ประเด็นอ่ืนๆ นายภูทอง มิ่งตระกุล บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
มีความเห็นดังนี ้
1. ปัจจุบันส านักงาน กสทช. มีประกาศแผนมาตรฐานเครื่องรบั
วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลหรอืไม ่เนื่องจากในด้าน
ภาคผู้ผลิตจะตอ้งรับภาระต้นทุนในด้านต่างๆ ทีจ่ะเกิดข้ึนใน
อนาคต อาทิ เช่น Software Hardware และ Application 
2.  มีข้อเสนอแนะเรื่องการน าเข้าช้ินส่วนอุปกรณ์เครื่องรบั
แบบแยกเปน็รายการ เช่น 1 Module ควรสามารถน าไปใช้ได้
ในอุปกรณ์หลายๆ รุ่น เพือ่เป็นการลดภาระต้นทุนในการ
น าเข้าของผู้ผลิต 
3.  มีข้อเสนอแนะเรื่องพารามเิตอร์ (Parameter) ควรรองรับ
เครื่องรบัแบบเคลื่อนที่ด้วย 

ส านกังาน กสทช. จะน าความคิดเห็นตามข้อ 1. และ 2. ไป
ประกอบการพจิารณาด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง         
อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นดังกล่าวไม่อยู่ในขอบข่ายของ (ร่าง) 
ประกาศฯ นี้   
ในส่วนของความคิดเห็นตามข้อ 3. นั้น  ข้อ 4.1 ของ (ร่าง) 
ประกาศฯ นี้ ได้ก าหนดใหก้ารรับสญัญาณเป็นแบบเคลื่อนที่
ภายในอาคารซึง่ท าใหส้ามารถรองรบัการรบัสญัญาณแบบเคลือ่นที่
ได้อยูแ่ล้ว  
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

นายพรพงษ์ ธรณวิกรัย บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ 
ซิสเตม็ส์ เอเชียแปซิฟิค จ ากัด 
มีความเห็นดังนี้  
1. การให้บริการรายการวิทยุกจิการกระจายเสียงระบบ
ดิจิตอล (Services) มีการให้บริการอย่างไรบ้าง 
2. มีข้อเสนอแนะอยากให้การทดลองหรือทดสอบ
ครอบคลมุทุกภาคส่วน อาทิ เช่น ผูผ้ลิตเครื่องสง่ ผู้ผลิต
เครื่องรับ การรบัฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของภาค
ประชาชน เป็นต้น  
3. ขอทราบกรอบระยะเวลาส าหรับการเริ่มแผนดังกล่าว 

ส านักงาน กสทช. จะน าความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นดงักล่าว
ไม่อยู่ในขอบข่ายของ (ร่าง) ประกาศฯ นี้   

 

นายประชา เสมาฉิม บริษัท โซนี่ ไทย จ ากัด 
มีความเห็นว่าควรยกเลิกกระบวนการในการขออนุญาต
น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพือ่ให้การทดลองหรอืทดสอบ
ในกิจการกระจายเสียงระบบดจิิตอลเกิดข้ึนได้อย่างเตม็ที ่

ส านักงาน กสทช. จะน าความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นดงักล่าว
ไม่อยู่ในขอบข่ายของ (ร่าง) ประกาศฯ นี้   

 
พ.ต.รังสิต วงศรีไข กองบัญชาการกองทัพไทย 
ขอสอบถามค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่มีความสนใจในการทดลองหรือทดสอบออกอากาศวิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

ความคิดเห็นไม่อยู่ในขอบข่ายของ (ร่าง) ประกาศฯ นี้   
 

นายมโน ตามกาล กรมประชาสมัพันธ์ 
1. สอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้ใหบ้ริการ เช่น กรม
ประชาสมัพันธ์ มีรายการวิทยุ จะต้องเป็นผู้ให้บริการด้าน
รายการ (Service Provider) หรือไม ่
2. ควรมีการสนบัสนุนเรือ่งการแจกเครือ่งรบัเพื่อให้ภาค
ประชาชนได้ทดลองฟังวิทยรุะบบดิจิตอล 

ความคิดเห็นไม่อยู่ในขอบข่ายของ (ร่าง) ประกาศฯ นี้   
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

นายภูษิต มุ่งมานะกิจ ส านักงาน กสทช. 
มีข้อเสนอแนะในข้ันตอนการน าแผนความถ่ีไปทดลองเห็นควรให้
ทดลองกบัเครื่องรบัหลายประเภททั้ง mobile receiver , 
portable receiver , fixed receiver ในหลาย  ๆยี่ห้อให้มากทีสุ่ด
เท่าที่จะท าได้ ทั้งในสภาพ indoor reception และ outdoor 
reception เพื่อก าหนดค่า minimum field strength ที่
เหมาะสมส าหรบัสภาพแวดล้อมการกระจายเสียงของประเทศ
ไทยในแต่ละกรณี ที่จะถูกน ามาเป็นหนึ่งใน planning 
parameters ของโครงข่าย DAB+ ในข้ันตอนการท าแผนเพื่อออก
ใบอนุญาตจรงิต่อไป 

ส านักงาน กสทช. จะน าความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นดังกลา่ว
ไม่อยู่ในขอบข่ายของ (ร่าง) ประกาศฯ นี ้  

 

 


