สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดมาตรฐานทางเทคนิ ค เครื่ อ งส่ ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์
ทางเทคโนโลยี ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ และเพื่อให้มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ
เอ.เอ็ม. มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) (๒๔) แห่ ง
พระราชบั ญญั ติองค์กรจั ดสรรคลื่ น ความถี่แ ละก ากับ การประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย ง กิจ การโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิท ยุกิ จ การกระจายเสี ย งระบบ เอ.เอ็ ม . ไว้ ดั ง มีร ายละเอี ย ดตาม
มาตรฐานเลขที่ กสทช. มส. ๓๐๐๒-๒๕๖๐ แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้น

ความคิดเห็นสาธารณะ
ไม่มี

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
พลอากาศเอก
(ธเรศ ปุณศรี)
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
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ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ของสานักงาน กสทช.
ไม่มี

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
ความคิดเห็นสาธารณะ
ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
ของสานักงาน กสทช.
๑) ขอบข่าย
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ กาหนดลักษณะทางเทคนิคขั้นต่าของเครื่องส่ง
ไม่มี
ไม่มี
วิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. (AM)
๒) คลื่นความถี่
กาหนดให้ความถี่วิทยุใช้งานของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ
ไม่มี
ไม่มี
เอ.เอ็ ม . ต้ อ งเป็ น ไปตามแผนความถี่ วิ ท ยุ กิ จ การกระจายเสี ย ง
ระบบ เอ.เอ็ม. หรือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกาศกาหนด
๓) มาตรฐานทางเทคนิค
3.1 มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ไม่มี
ไม่มี
(Transmitter Standard)
๓.๑.1 กาลังส่งที่กาหนด (Rated Output Power)
 นายสมพงษ์ หงส์ทอง (บริษัท เอสเอสพี 2016 จากัด)  สานักงาน กสทช. พิจารณาแล้ว เห็นควรยืนยันตาม
นิยาม
มีความเห็นว่า
(ร่าง) ประกาศฯ โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณาดังนี้
ก าลั งส่ งที่ ก าหนด หมายถึ ง ก าลั งคลื่ นพาห์ (Carrier
1) เดิมไม่ได้มีข้อกาหนดในเรื่องของ Rated Output
1) การทดสอบกาลังส่งที่กาหนด (Rated Output
Power) ของเครื่องส่งที่ต้องส่งไปยังขั้วต่อสายอากาศ ภายใต้สภาวะที่
Power ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
Power) นั้น เป็นการทดสอบกาลังส่งของเครื่องส่งที่
ผู้ผลิตกาหนด โดยกาลังคลื่นพาห์ หมายถึง กาลังเฉลี่ย (Average Power)
แสดงว่าเมื่อประกาศนี้มีผลบังคับใช้จะเป็นการยกเลิก
ค่ากาลังส่งที่ระบุภายใต้สภาวะที่ผู้ผลิตเครื่องส่ง
ที่ส่งไปโหลดเทียม (Dummy Load) ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต
ในข้อกาหนดเดิมในการอนุญาต ใช่หรือไม่ เนื่องจาก
กาหนด โดยมีขีดจากัดและวิธีการทดสอบเป็นไปตาม
ขีดจากัด
มาตรฐาน ETSI EN 302 017-1 V1.1.1 (2005เดิมกาหนดไว้ ดังนี้
กาลังคลื่นพาห์ที่วัดได้จากการทดสอบจะต้องมีค่าไม่เกิน
09) [1] ทั้งนี้ การทดสอบข้างต้นมิได้มีผลกระทบ
ก. เครื่องส่งสาหรับความถี่ 531 kHz - 1 MHz ต้อง
± 1.0 dB ของกาลังส่งที่กาหนดภายใต้สภาวะที่ผู้ผลิตกาหนด
มีกาลังส่งไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ แต่ไม่ได้กาหนด ERP
ต่อค่ากาลังส่งเครื่องส่ง และค่ากาลังส่งออก
วิธีการทดสอบ
ข. เครื่องส่งสาหรับความถี่ 1 MHz- 1.602 MHz
อากาศที่แต่ละสถานีได้รับอนุญาตให้ใช้แต่อย่างใด
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 017-1
ต้องมีกาลังส่งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ แต่ไม่ได้กาหนด
V1.1.1 (2005-09) [1] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
ERP
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.

ความคิดเห็นสาธารณะ
2) ขีดจากัด ควรกาหนดที่  0.5 dB เพื่อให้คุณภาพ
ของเครื่องส่งที่ดีขึ้น อันจะเป็นการลดปัญหาที่มาจาก
เครื่องส่งที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้งประเทศไทยเองไม่ใช่
ประเทศผู้ผลิตเครื่องส่ง

๓.๑.๒ การแพร่ แ ปลกปลอม (Conducted Spurious
Emission)
นิยาม
การแพร่แปลกปลอม หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศ
ที่ ความถี่ วิ ทยุ ใดๆ ที่ อยู่ นอกเหนื อแถบความถี่ ที่ จ าเป็ น (Necessary
Bandwidth)
และหมายความรวมถึงการแพร่ฮาร์มอนิก (Harmonic
Emission) การแพร่พาราซิติก (Parasitic Emission) ผลจากการมอดูเลต
ระหว่างกัน (Intermodulation Product) และผลจากการแปลงความถี่
(Frequency Conversion Product) แต่ไม่รวมถึงการแพร่นอกแถบ (Outof-band Emission)
ขีดจากัด
กาลังสูงสุดของการแพร่แปลกปลอมต้องต่ากว่าค่ากาลัง
คลื่นพาห์ (Carrier Power) ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต อย่างน้อยที่สุด 50
dBc และต้องมีค่ากาลังเฉลี่ยสัมบูรณ์ (Absolute Mean Power) ไม่เกิน
50 มิลลิวัตต์ (mW)
วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม Recommendation ITU-R
SM.329-12 (09/2012) [2] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า

ไม่มี

หน้า 3 จาก 11

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ของสานักงาน กสทช.
2) ขีดจากัดของกาลังส่งที่กาหนดมีค่าไม่เกิน ± 1.0 dB
ของกาลังส่งที่กาหนดภายใต้สภาวะที่ผู้ผลิตกาหนด
นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน ETSI EN 302 017-1
V1.1.1 (2005-09) [1] ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล
ไม่มี

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
ความคิดเห็นสาธารณะ
ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
ของสานักงาน กสทช.
๓.๑.๓ การแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emission)
 นายสมพงษ์ หงส์ทอง (บริษัท เอสเอสพี 2016 จากัด)  สานักงาน กสทช. พิจารณาแล้ว เห็นควรรับฟังความ
นิยาม
มีความเห็นว่าสานักงาน กสทช. ควรตรวจสอบด้าน
คิดเห็นเกีย่ วกับ Audio Processor ทั้งสามความคิดเห็น
การแพร่นอกแถบ หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่
มาตรฐานการออกอากาศด้าน AM Broadcast ในย่าน
นี้ เพื่อนาไปศึกษาคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์
ความถี่ วิ ทยุ ใด ๆ ที่ อยู่ น อกเหนื อแถบความถี่ ที่ จ าเป็ น (Necessary
ความถี่กลาง (Medium Wave) ที่ใช้กันทั่วโลกว่า
Audio Processor ประกอบการกาหนดเงื่อนไขการใช้
Bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถี่เสียงตามที่กาหนด โดยไม่
มาตรฐานใหม่ที่กาหนดออกมาเป็นไปในทิศทาง
งานคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ
รวมถึงการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission)
เดียวกัน ปัจจุบัน Audio Processor ที่ทาหน้าที่กรอง
เอ.เอ็ม. ในแผนความถีว่ ิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ
ขีดจากัด
ความถี่ (Filter) ข้อมูลข่าวสาร รายการ หรือเพลง
เอ.เอ็ม. ต่อไป
การแพร่นอกแถบต้องอยู่ภายในขอบเขตที่กาหนดตาม
นาเข้าไปมอดูเลชั่น (Modulation) กับภาค RF ของ
อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นข้างต้นอยู่นอกขอบข่ายของ
ตารางที่ 1 และที่แสดงไว้ในรูปที่ 1
เครื่องส่งซึ่งทุกสถานีวิทยุในประเทศไทยใช้งานอยู่นั้นมี
(ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้
ตารางที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ
ให้เลือกอยู่ 2 แบบ คือ
1) 20 Hz - 9 kHz Audio Baseband
2) 20 Hz - 10 kHz Audio Baseband
และ Audio Processor ดังกล่าวได้จาหน่ายไปทั่วโลก
มานานแล้ว จนถึงปัจจุบัน
 นายสุวิทย์ เกี่ยวศรีกุล (บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน))
มีความเห็นว่า Audio Processor ของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ที่ใช้งานอยู่ สามารถ
ปรับค่าได้ที่ 9 kHz และ 10 kHz
 นายอดิศักดิ์ พัฒนะจักร (Thailand Transmitting
Station (Udon Thani), The International
Broadcasting Bureau (IBB))
มีความเห็นว่า โดยปกติแล้ว Audio Processor ของ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบต่างๆ อาทิ เอ.เอ็ม
หรือ วิทยุคลื่นสั้น จะมีการกาหนดตามมาตรฐานสากล
อยู่แล้ว และไม่สามารถใช้ข้ามระบบกันได้

หน้า 4 จาก 11

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.

ความคิดเห็นสาธารณะ

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ของสานักงาน กสทช.
 นายชัยวิทูร อภิชาตไตรสรณ์
 สานักงาน กสทช. พิจารณาแล้ว เห็นควรรับฟังความ
(ห้างหุ้นส่วนจากัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส)
คิดเห็นนี้ เพื่อนาไปศึกษาความกว้างแถบความถี่ที่จาเป็น
มีความเห็นว่ากรอบการแพร่นอกแถบ (Out-of-band
(Necessary Bandwidth) ประกอบการกากับดูแลการ
Emission) ที่กาหนดให้มีความกว้างของแถบความที่
ใช้งานคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ
จาเป็น 9 kHz นั้น จะทาให้ไม่มี Audio Processor ที่
เอ.เอ็ม. ในแผนความถีว่ ิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ
สามารถใช้งานได้ที่ความกว้างของแถบดังกล่าว
เอ.เอ็ม. ต่อไป
เนื่องจาก Audio Processor จะมีคุณสมบัติทางานที่
อย่างไรก็ตาม การกาหนดแถบความถี่ที่จาเป็นให้มีค่า
ความกว้างแถบความถี่ไม่ต่ากว่า 9 kHz
9 kHz นี้ เป็นการกาหนดขึ้นโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน
ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 (2005-09) [3] เพื่อใช้ในการ
รูปที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ
ทดสอบการแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emission)
วิธีการทดสอบ
ของเครื่องส่งว่ามีลักษณะทางเทคนิคเป็นไปตามขีดจากัด
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 017-2
ที่กาหนดหรือไม่ ทั้งนี้ มิได้มีผลกระทบต่อความกว้าง
V1.1.1 (2005-09) [3] หรือวิธีการ ทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
แถบความถี่ที่จาเป็นในการออกอากาศของแต่ละสถานี
แต่อย่างใด
อนึ่ง ความคิดเห็นข้างต้นอยู่นอกขอบข่ายของ
(ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
ความคิดเห็นสาธารณะ
ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
ของสานักงาน กสทช.
3.1.4 การเลื่อนทางความถี่ (Frequency Drift)
ไม่มี
ไม่มี
นิยาม
การเลื่อนทางความถี่ หมายถึง การเปลี่ยนความถี่ที่
ไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถทาให้ เปลี่ยนกลับได้ภายในเวลาที่
กาหนดไว้ล่วงหน้า
ขีดจากัด
การเลื่อนทางความถี่ต้องไม่เกิน ± 10 เฮิรตซ์ (Hz)
ของความถี่ใดๆ ของเครื่องส่ง ภายในระยะเวลาไม่ต่ากว่า 90 วัน
วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 017-1
V1.1.1 (2005-09) [1] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.2 มาตรฐานทางเทคนิ ค ด้ า นความปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า  นายอดิศักดิ์ พัฒนะจักร (Thailand Transmitting
 สานักงาน กสทช. พิจารณาแล้ว เห็นควรยืนยันตาม
(Electrical Safety Requirements)
Station (Udon Thani), The International
(ร่าง) ประกาศฯ โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณาดังนี้
มาตรฐานทางเทคนิ ค ด้ า นความปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า ของ
Broadcasting Bureau (IBB))
1) มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานใดมาตรฐาน
(Electrical Safety Requirements) IEC 60950-1
มีความเห็นว่า มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัย
หนึ่งดังต่อไปนี้
และ IEC 60215 เป็นมาตรฐานที่กาหนดขึน้ โดย
ทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)
3.2.1 IEC 60950-1: Information technology equipment อาจจะต้องเพิม่ มาตรฐานทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน
Safety – Part 1: General Requirements
(ANSI) เนื่องจากเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.
สาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International
3.2.2 มอก. 1561 –2556 : บริ ภั ณ ฑ์ เ ทคโ นโ ล ยี
เอ็ม. บางรุ่นนัน้ เป็นเครื่องที่นาเข้ามาจากประเทศ
Electrotechnical Commission) หรือ (IEC) ซึง่
สารสนเทศ – ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป
สหรัฐอเมริกา
เป็นองค์กรสากลที่มีหน่วยงานด้านการมาตรฐาน
หรือฉบับ (Version) ที่ใหม่กว่า
ระดับชาติของประเทศต่างๆ เป็นสมาชิก และ
3.2.3 IEC 60215: Safety requirements for radio
ร่วมกันกาหนดมาตรฐาน โดยสมาชิกดังกล่าวรวมถึง
transmitting equipment - General requirements and terminology
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (American
National Standards Institute) หรือ ANSI และ
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ (Full Member) ด้วย ดังนั้น
มาตรฐาน IEC 60950-1 และ IEC 60215 จึงเป็น
หน้า 6 จาก 11

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.

3.3 มาตรฐานทางเทคนิ ค ด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพของ
มนุษย์จากการใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (Radiation Exposure
Requirements)
การใช้ ง านเครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง และการตั้ ง สถานี
วิทยุกระจายเสียงจะต้องสอดคล้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้ง
หลั กเกณฑ์และมาตรการกากับ ดูแลความปลอดภัย ต่อสุ ขภาพของ
มนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ป ระกาศ
กาหนด

ความคิดเห็นสาธารณะ

ไม่มี
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ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ของสานักงาน กสทช.
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมิได้
อ้างอิงมาตรฐานของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ
2) มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
มอก. 1561–2556 เป็นมาตรฐานแห่งชาติที่
เทียบเท่ามาตรฐาน IEC60950-1
3) จากการสารวจในเบื้องต้น พบว่าเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. จานวนหนึ่ง ที่ผลิต
ในสหรัฐอเมริกามีมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
เป็นไปตาม IEC 60215
4) สานักงาน กสทช. เห็นควรเพิ่มเติมข้อความ หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ไม่มี

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
๔) การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
4.1 เครื่องส่ งวิทยุ กระจายเสี ยงต้องแสดงความสอดคล้ องตาม
มาตรฐานทางเทคนิ ค ตาม 3.1 และ 3.2 โดยถื อ เป็ น เครื่ อ งวิ ท ยุ
คมนาคมและอุ ป กรณ์ ป ระเภท ก ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่ อง
วิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2556
4.2 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจาก
หน่วยงานดังกล่าวที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่ซึ่งใช้
งานอยู่ในวันที่มาตรฐานทางเทคนิคนี้มีผลใช้บังคับ ต้องแสดงความ
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคตาม 3.1 และ 3.2 โดยให้นา
หลักการรับ รองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC) ตามประกาศ
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่อง
วิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
4.3 การใช้ ง านเครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง และการตั้ ง สถานี
วิทยุกระจายเสียงต้องแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
ตาม 3.3 โดยให้ ร ายงานผลตาม “แบบรายงานระดับ การแผ่ คลื่ น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งระบบ เอ.เอ็ ม .”ตาม
ภาคผนวก แนบท้ายมาตรฐานทางเทคนิคนี้

ความคิดเห็นสาธารณะ

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ของสานักงาน กสทช.

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

หน้า 8 จาก 11

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
5) เอกสารอ้างอิง
[1] ETSI EN 302 017-1 V1.1.1 (2005-09): Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the Amplitude Modulated
(AM) sound broadcasting service; Part 1: Technical
characteristics and test methods.
[2] Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012):
Unwanted emissions in the spurious domain.
[3] ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 (2005-09):Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the Amplitude Modulated
(AM) sound broadcasting service; Part 2: Harmonized EN
under article 3.2 of the R&TTE Directive.

ความคิดเห็นสาธารณะ

ไม่มี
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ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ของสานักงาน กสทช.
ไม่มี

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
ภาคผนวก แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม

ความคิดเห็นสาธารณะ
ไม่มี
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ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ของสานักงาน กสทช.
ไม่มี

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
6. ประเด็นอื่นๆ

ความคิดเห็นสาธารณะ

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ของสานักงาน กสทช.
 นายอดิศักดิ์ พัฒนะจักร (Thailand Transmitting
 สานักงาน กสทช. พิจารณาแล้ว เห็นควรรับฟังความ
Station (Udon Thani), The International
คิดเห็นนี้ เพื่อนาไปศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งาน
Broadcasting Bureau (IBB))
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยี Digital
ได้สอบถามทาง สานักงาน กสทช. ถึงแนวโน้มเรื่องการ
Radio Mondiale (DRM) ต่อไป
ออกอากาศกิจการกระจายเสียงวิทยุดิจิตอลระบบ
อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นข้างต้นอยู่นอกขอบข่ายของ
Digital Radio Mondiale (DRM) เนื่องจากปัจจุบัน
(ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสามารถปรับใช้ในระบบ
ดิจิตอลได้ ซึ่งทาง สถานีถ่ายทอดเสียงอเมริกา (Voice
of America : VOA) สนใจที่จะดาเนินการออกอากาศ
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