สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม
ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
ความคิดเห็นสาธารณะ
แนวทางการการดาเนินการ
เอเอ็ม
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ไม่มี
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ไม่มี

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
เอเอ็ม
๑) ขอบข่าย
แผนความถี่ วิทยุ ฉ บั บนี้ ค รอบคลุ มการกาหนดช่องความถี่ วิทยุ และ
เงื่ อนไขการใช้ งานความถี่ วิทยุ ส าหรั บกิ จการกระจายเสี ย งระบบเอเอ็ ม
(AM) ในย่านความถี่วิทยุ 526.5 – 1606.5 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
๒) ความถี่วิทยุ
2.1 ย่านความถี่วิทยุ (Frequency Range)
กาหนดให้ใช้ย่านความถี่วิทยุ 526.5 – 1606.5 กิโลเฮิรตซ์
(kHz)
2.2 ช่องความถี่วิทยุ (Frequency Channel)
กาหนดให้ใช้ช่องความถี่วิทยุช่องที่ 1 ถึง 120 ตามตารางที่ 1
โดยช่องที่ 107, 118 และ 120 กาหนดให้เป็นช่องกาลังส่งต่า (Low
Power Channel) ที่ต้องมีกาลังส่งออกอากาศโมโนโพลประสิทธิผลสูงสุด
(Maximum Effective Monopole Radiated Power) ไม่ เกิ น 1
กิโลวัตต์
2.3 ความถี่ ค ลื่ น พาห์ แ ละช่ อ งห่ า งระหว่ า งคลื่ น พาห์ (Carrier
Frequency and Channel Spacing)
กาหนดให้ใช้ความถี่คลื่นพาห์ตามตารางที่ 1 โดยช่องห่างระหว่าง
คลื่นพาห์มีค่า 9 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
ตารางที่ 1 ช่องความถี่วิทยุและความถี่คลื่นพาห์

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการการดาเนินการ
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ตารางที่ 1 ช่องความถี่วิทยุและความถี่คลื่นพาห์ (ต่อ)
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
เอเอ็ม

๓) การส่งสัญญาณ
การส่ ง สั ญ ญาณในกิ จ การกระจายเสี ย งระบบเอเอ็ ม ต้ อ งเป็ น ไป
มาตรฐานการส่งสัญญาณที่กาหนด ดังนี้
3.1 การมอดูเลต (Modulation)
กาหนดให้การมอดูเลตเป็นการมอดูเลตเชิงขนาดแบบดับเบิลไซด์
แบนด์ (Double Sideband Amplitude Modulation)

ความคิดเห็นสาธารณะ

ไม่มี
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แนวทางการการดาเนินการ
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ไม่มี

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
เอเอ็ม
3.2 ความกว้างแถบคลื่นความถี่ของสัญญาณเสียงเบสแบนด์ (Audio
Baseband Bandwidth) และความกว้า งแถบคลื่นความถี่ (Channel
Bandwidth)
ก าหนดให้ ค วามกว้ า งแถบคลื่ น ความถี่ ข องสั ญ ญาณเสี ย ง
เบสแบนด์ที่นามามอดูเลต และความกว้างแถบคลื่นความถี่ของสัญญาณที่
มอดูเลตแล้ว ต้องมีค่าเป็นค่าใดค่าหนึ่ง ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความกว้างแถบคลื่นความถี่ของสัญญาณเสียงเบสแบนด์และ
ความกว้างแถบคลื่นความถี่

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการการดาเนินการ
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ไม่มี

ไม่มี

3.3 กาลังส่งออกอากาศโมโนโพลประสิทธิผล (Effective Monopole  นายมโน ตามกาล (กรมประชาสัมพันธ์)
Radiated Power)
มีข้อคิดเห็นว่า ค่ากาลังส่งออกอากาศโมโนโพลประสิทธิ
กาหนดให้กาลังส่ งออกอากาศโมโนโพลประสิ ทธิผลต้องมี ค่าไม่ ผล (Effective Monopole Radiated Power : EMRP) จะ
เกินกว่าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ ส่ง ผลต่อพื้นที่กระจายเสี ย ง ทั้ง นี้ ควรทาการวัด ในช่ วงเวลา
โทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาอนุญาต
กลางวัน (ตั้ ง แต่ พ ระอาทิต ย์ ขึ้ น ถึ ง พระอาทิ ต ย์ ต ก) เพราะ
หลังจากนั้นในช่วงเวลากลางคืนจะมีการรบกวนในส่วนของการ
แพร่กระจายคลื่นแบบ Sky Wave
3.4 ดัชนีการมอดูเลต (Modulation Index, m )
ไม่มี
กาหนดให้ดัชนีการมอดูเลต (m) สาหรับ การมอดูเลตสัญญาณ
ต่าสุดด้านลบ (Negative Peak Signal) ต้องมีค่าไม่เกินหนึ่ง
3.5 อุปกรณ์ประมวลสัญญาณเสียงสาหรับการกระจายเสียงระบบเอ
ไม่มี
เอ็ม (AM Broadcasting Audio Processor)
กาหนดให้ต้องติด ตั้งอุปกรณ์ประมวลสัญญาณเสียงสาหรับการ
กระจายเสียงระบบเอเอ็มเพื่อควบคุมความกว้างแถบคลื่นความถี่ให้เป็นไป
ตามที่กาหนด
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เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ โดยให้ค่ากาลังส่งออก
อากาศโมโนโพลประสิทธิผลมีค่ าไม่เกินกว่าที่ กสทช. พิจารณา
อนุญาต เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง สามารถขอใช้ค่า
ก าลั ง ส่ ง ออกอากาศโมโนโพลประสิ ท ธิ ผ ลที่ ส อดคล้ อ งตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยมี พื้ น ที่ ก ารกระจายเสี ย งเหมาะสมในการ
ประกอบกิจการของแต่ละราย ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ที่ กสทช. กาหนดด้วย
ไม่มี


ไม่มี

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
เอเอ็ม
4) การรับสัญญาณ
4.1 การรับสัญญาณขั้นต่า
กาหนดให้การรั บสัญญาณขั้นต่ารองรับ การรั บสัญ ญาณแบบโม
โนโฟนิค (Monophonic Reception)
4.2 ความแรงของสัญญาณใช้งานอ้างอิง (Reference Usable Field
Strength, Eref)
กาหนดให้ความแรงของสัญญาณใช้งานอ้างอิง (Eref) เป็นความ
แรงของสัญญาณใช้งานที่ยอมรับ ให้ใช้สาหรับการอ้างอิงเพื่อการวางแผน
ความถี่วิทยุตาม Recommendation ITU-R BS.638 [1] และกาหนดให้มี
ค่า เป็ นไปตามประเภทของการรั บ สั ญ ญาณใน Final Acts of the
Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference
(Region 1 and 3) [2] โดยแสดงค่าดังกล่าวไว้ใน ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประเภทการรับสัญญาณและความแรง
ของสัญญาณใช้งานอ้างอิง

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการการดาเนินการ
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ไม่มี

ไม่มี



นายชัยวิทูร อภิชาตไตรสรณ์ (หจก. ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์
ไพร์ส)
มีข้อคิดเห็นสนับสนุนให้กาหนดความแรงของสัญญาณ
ใช้งานอ้างอิง (Reference Usable Field Strength, Eref) ให้
เป็นไปตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากเป็นการปกป้องพื้นที่การ
กระจายเสียงไม่ให้เกิดปัญหาการรบกวน ทั้งนี้ หากค่าความแรง
ของสั ญ ญาณมี ค่ า น้ อยกว่ า ค่ า ความแรงของสั ญ ญาณใช้ ง าน
อ้ า งอิ ง แล้ ว ประชาชนยั ง สามารถรั บ ฟั ง ได้ ก็ ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ น
ผลประโยชน์ในการรับฟังของประชาชน



คุณชนานันท์ จั่นเทศ (กรมอุตุนยิ มวิทยา)
ถ้าเป็น 73 dBV/m จะส่งผลกระทบดังนี้
1. จะทาให้เขตบริการลดน้อยลงกว่าเดิม
2. ส่ ง ผลกระทบต่ อ การรั บ ฟัง และการเข้ า ถึ ง ของจ านวน
ประชาชนผู้รับฟังลดลง
3. ส่ง ผลกระทบด้า นค่า ใช้จ่า ยที่เ พิ่มขึ้ นในการปรับ ปรุง เพิ่ม
กาลังส่ง





หน้า 5/14

เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ

เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ โดยมีเหตุผลดังนี้
1. การกาหนดความแรงของสัญ ญาณใช้ งานอ้า งอิงให้ มีค่า 73
dBV/m ซึ่งเป็นค่าความแรงของสัญญาณใช้งานอ้างอิง ตามที่
กาหนดใน Final Acts of the Regional Administrative
LF/MF Broadcasting Conference (Region 1 and 3) มี
วัตถุ ประสงค์ เพื่อให้การวางแผนความถี่ วิทยุ และประเมินการ
รบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ของผู้ประสงค์จะใช้งานคลื่นความถี่
เพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสีย งระบบเอเอ็ม เป็นไปตาม
หลั ก เกณ ฑ์ แ ล ะเงื่ อนไ ขกา รใช้ ง าน คลื่ น ควา มถี่ ต าม ที่
มาตรฐานสากลกาหนดไว้ โดยค่ า ดั ง กล่ า วเป็นค่ า ที่ มากกว่า ที่
กาหนดในแผนจัดสรรความถี่วิทยุกระจายเสีย งระบบ เอ.เอ็ม .
แห่งชาติ ที่ให้ใช้ค่าความเข้มของสัญญาณ 60 dBV/m เป็นเขต
บริการในการวางแผน

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
เอเอ็ม
4.2 ความแรงของสัญญาณใช้งานอ้างอิง (Reference Usable Field
Strength, Eref) (ต่อ)

ความคิดเห็นสาธารณะ
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แนวทางการการดาเนินการ
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
2. พื้นที่การกระจายเสียงตามที่กาหนดไว้ใน (ร่าง) ประกาศฯ
มีขนาดขึ้นกับค่าความแรงของสัญญาณใช้งานอ้างอิง อย่างไรก็
ตาม การรับ ฟัง และการเข้ า ถึ งการรั บ ฟังของประชาชนขึ้ นกั บ
ปัจจัยอื่น เป็นต้นว่า ค่ากาลังส่งของเครื่องส่งและคุณลักษณะทาง
เทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง และคุณภาพของเครื่องรั บ
วิทยุกระจายเสียง
3. การเปลี่ยนแปลงค่าความแรงของสัญญาณใช้งานอ้างอิง ให้มี
ค่ามากขึ้นตามข้อ 1. ไม่มีผลกระทบต่อการรับฟัง การเข้าถึงการ
รั บ ฟัง ของประชาชน และภาระค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ มเติ มของสถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งในสั ง กั ด ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
จากหน่วยงานข้างต้น ซึ่งรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัด
กรมอุตุนิยมวิทยาด้วย เนื่องจากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่ากาลัง
ส่ ง ของเครื่ อ งส่ ง และคุ ณ ลั ก ษณะทางเทคนิ ค ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงดังกล่าวแต่อย่างใด

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
เอเอ็ม
4.2 ความแรงของสัญญาณใช้งานอ้างอิง (Reference Usable Field
Strength, Eref) (ต่อ)

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการการดาเนินการ
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
 นายมโน ตามกาล (กรมประชาสัมพันธ์)
 เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ โดยมีเหตุผลเดียวกันกับ
ประเด็ นข้อ 4.2 ความแรงของสั ญญาณใช้งานอ้างอิ ง กรณีความคิดเห็นสาธารณะของกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประเภทการรับสัญญาณ (การรับสัญญาณเวลากลางวัน = 73 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่ากาลังส่งของเครื่องส่งและคุณลักษณะ
dBV/m เท่า กั บ ว่า เขตบริ การของแต่ ล ะสถานี จะลดลงเมื่ อ ทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวแต่อย่างใด
เทียบกับข้อกาหนดเดิม (60 dBV/m) อาจส่งผลต่อ
1. จานวนผู้รับฟังลดลง
2. สถานี จ ะอยู่ ล าบาก เนื่ อ งจากไม่ มี โ ฆษณา หรื อ มี แ ต่ ล ด
น้อยลงจนเป็นเหตุให้ไม่มีเงินรายได้หรือมีแต่ลดน้อยลง ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการสถานีฯ
3. หากจาเป็ นจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อก าหนดมาตรฐาน (73
dBV/m) และส่งผลกระทบต่อสถานีฯ กสทช. จะมีมาตรการ
อื่นใดช่วยเหลือเยียวยาสถานีฯ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้
สถานีฯ สามารถดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ต่อไปได้ ประเด็น
นี้ผมขอเสนอ เห็นควรที่จะนากลับมาทบทวนหารือในที่ประชุม
เพื่อหาข้อยุติอย่างเหมาะสมต่อไป
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
เอเอ็ม
4.3 ความแรงของสัญญาณใช้งาน (Usable Field Strength, Eu)
กาหนดให้ความแรงของสั ญญาณใช้ งาน (Eu) เป็นความแรงของ
สัญญาณใช้งานขั้นต่าที่เครื่ องรับสามารถรับสั ญญาณได้ ภายใต้สภาวะที่มี
สัญญาณรบกวนจากสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นและสัญญาณรบกวนอื่นจาก
การใช้งานความถี่วิทยุตาม Recommendation ITU-R BS.638 [1] โดย
คานวณจากสมการต่อไปนี้

ความคิดเห็นสาธารณะ
ไม่มี
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แนวทางการการดาเนินการ
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ไม่มี

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
เอเอ็ม
4.4 อัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio, a)
กาหนดให้อัตราส่วนป้องกันการรบกวน (a ) สาหรับการใช้งาน
ช่องความถี่เดียวกัน (Co-channel Protection Ratio) และสาหรับการใช้
งานช่องความถี่ข้างเคียงกัน (Adjacent Channel Protection Ratios) มี
ค่าเป็นไปตามที่กาหนดใน Final Acts of the Regional Administrative
LF/MF Broadcasting Conference (Region 1 and 3) [2] โดยแสดงไว้
ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 อัตราส่วนป้องกันการรบกวน

ความคิดเห็นสาธารณะ
ไม่มี
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แนวทางการการดาเนินการ
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ไม่มี

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
ความคิดเห็นสาธารณะ
แนวทางการการดาเนินการ
เอเอ็ม
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
4.5 พื้นที่การกระจายเสียง (Coverage Area)
 นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ ว (บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์  เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ
กาหนดให้ พื้นที่ การกระจายเสี ย งเป็ นพื้ นที่ที่ มีค วามแรงของ จากัด)
 ความคิ ด เห็ น นี้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดขนาดพื้ น ที่ ก าร
สัญญาณจากเครื่องส่งที่ต้องการรับฟัง (Wanted Transmitter) ไม่น้อย
มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่การให้บริการว่าควรมี กระจายเสียงตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการ เห็นควรรับ
กว่าความแรงของสัญญาณใช้งานอ้างอิง (Eref) และความแรงของสัญญาณ การก าหนดขอบเขต ส่ วนจะใช้ ค่ า ความแรงของสั ญ าณที่ ฟัง ความคิ ด เห็ นนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุ ญาตประกอบ
ใช้งาน (Eu)
60 dBV/m หรือ 73 dBV/m เพื่อกาหนดขอบเขตนั้น คิดว่าเป็น กิจการในประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประเด็ นการคุ้ มครองพื้ นที่ การให้ บริ การ แต่ ในความเป็ นจริ ง
หน่วยงานต่าง ๆ เอง ก็มีการนิยามพื้นที่การบริการที่ไม่เหมือนกัน
โดยบริบทนั้นจะแตกต่างจากกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิ นในระบบ
ดิจิตอลที่ให้ความส าคั ญกั บการคุ้ มครองพื้นที่การให้บริ การตาม
กาลังส่ งออกอากาศ และควรอ้ างอิ งกั บกฎหมายหรื อระเบียบที่
ควบคุมกิจการวิทยุกระจายเสียงว่า ชุมชน สาธารณะ ธุรกิจ พื้นที่
ขนาดเท่าไร ยกตัวอย่างเช่น แผนจัดสรรความถี่วิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอ.เอ็ม. แห่งชาติ (พ.ศ. 2535) ให้กรมประชาสัมพันธ์เปิด
พื้นที่ได้มากเท่าที่จะทาได้ หรือแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ
เอฟ. เอ็ม. ของประเทศ (พ.ศ.2528) เอง ก็มีการกาหนดให้ค่ากาลัง
ส่งออกอากาศ และขอบเขตพื้นที่การให้บริการระหว่างกรุงเทพฯ กับ
ต่างจังหวัดแตกต่างกัน
นายชัยวิทูร อภิชาตไตรสรณ์ (หจก.ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์
 เห็ นควรรับฟั ง ความคิ ด เห็ นนี้ เกี่ ย วกั บการก าหนดพื้ นที่ การ
ไพร์ส)
กระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามความแรงของสัญญาณ
มีข้อคิดเห็นว่าผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบ ใช้งานอ้างอิงไปดาเนินการประชาสัมพันธ์ และทาความเข้าใจกับผู้
เอเอ็ม (รายเดิม) จะเกิดความเข้าใจผิดโดยนาค่าความแรงของ ประกอบกิจการในรายที่อาจเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อไป
สัญญาณที่ 73 dBV/m ไปคิดในเขตพื้นที่บริการเดิมเพียงแต่
ค่าความแรงของสัญญาณที่ 73 dBV/m เป็ นพื้นที่กระจาย
เสียงที่ได้รับความคุ้มครองจากสัญญาณรบกวน เพราะเขตพื้นที่
ให้บริการเดิมมีการคิดค่าความแรงของสัญญาณที่ 60 dBV/m
ถ้านาค่าความแรงของสัญญาณที่ 73 dBV/m ไปแทนที่เท่ากับ
ว่าจะต้องมีการขยายกาลังส่งถึง 20 เท่าโดยประมาณ
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
เอเอ็ม
4.5 พื้นที่การกระจายเสียง (Coverage Area) (ต่อ)

5) เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่
5.1 การใช้ ค ลื่ นความถี่ ต้ องได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ ค ลื่ นความถี่ ต าม
มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553
5.2 การใช้ คลื่ นความถี่เ พื่อประกอบกิจการกระจายเสี ยงต้องได้ รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551
5.3 เครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ์วิทยุคมนาคมต้องได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความคิดเห็นสาธารณะ
นายมโน ตามกาล (กรมประชาสัมพันธ์)
ได้อธิบายในเรื่องของหลักการคานวณพื้นที่กระจายเสียง
ว่าในการคานวณพื้นที่กระจายเสียงนั้นมีการคานึงการรบกวน
จากมนุ ษ ย์ แ ละสภาพแวดล้ อ มตามธรรมชาติ รวมไปถึ ง ได้
อธิบายว่าค่าความแรงของสัญญาณที่ 73 dBV/m นั้นเป็นค่าที่
สูงพอและทนทานต่อการรบกวนทุกอย่างแล้ว


ไม่มี
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แนวทางการการดาเนินการ
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
 เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ ทั้งนี้ การกาหนดพื้นที่การ
กระจายเสียงตามความแรงของสัญญาณใช้งานอ้างอิงนั้น ครอบคลุม
ผลกระทบจากการรบกวนการใช้ ง านคลื่ น ความถี่ จ ากมนุ ษ ย์
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และสถานีวิทยุกระจายเสียงอื่นที่ใช้
งานช่องความถี่เดียวกันและช่องความถี่ข้างเคียงกันแล้ว

ไม่มี

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
เอเอ็ม
5.4 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องมีลกั ษณะ
ทางเทคนิ คเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิ จการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครือ่ งส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
5.5 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งต้ อ งดู แ ลรั ก ษาและปรั บ ปรุ ง การใช้ ง านเครื่ อ งส่ ง
วิ ท ยุ ก ระจ าย เ สี ย ง และ สถา นี วิ ท ยุ กระ จาย เสี ย ง ให้ สอด คล้ อ ง
ตามประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จการโทรทัศ น์ และ
กิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค เครื่ อ งส่ ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
5.6 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้ได้รับอนุญาต
ให้ ใช้ คลื่ นความถี่ รายอื่ น เพื่อป้ องกันและแก้ ไขปั ญ หาการรบกวน ทั้ง นี้
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ อาจกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพื่ อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม
5.7 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิทยุ กระจายเสี ย งต้ องให้ ค วามร่ วมมื อในการประสานงานความถี่ วิท ยุ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงในการประสานงานความถี่วิทยุ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
5.8 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศกาหนด
และที่จะประกาศกาหนดเพิ่มเติม

ความคิดเห็นสาธารณะ
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แนวทางการการดาเนินการ
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
เอเอ็ม
6) เอกสารอ้างอิง
[1] Recommendation ITU-R BS.638 (07/1986): Terms and definitions
used in frequency planning for sound broadcasting.
[2] Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting
Conference (Region 1 and 3), Geneva, 1975.
[3] Recommendation ITU-R P.368-9 (02/2007): Ground-wave
propagation curves for frequencies between 10 kHz and 30 MHz.
[4] Recommendation ITU-R P.1147-4 (2007): Prediction of sky-wave field
strength at frequencies between about 150 and 1700 kHz.
[5] Recommendation ITU-R P.832-4 (07/2015): World atlas of ground
conductivities.
7) ประเด็นอื่นๆ
7.1 การวัดค่าความแรงสัญญาณ (Field Strength) ภาคสนาม

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการการดาเนินการ
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ไม่มี

ไม่มี

นายชัย วิทูร อภิ ชาตไตรสรณ์ (หจก.ฮอทพอยท์เ อ็ นเตอร์  ความคิ ด เห็ น นี้ อ ยู่ น อกขอบข่ า ยของ (ร่ า ง) ประกาศฯ
ไพร์ส)
อย่างไรก็ตาม เห็นควรรับฟังความคิดเห็นนี้ เพื่อนาไปดาเนินการใน
มี ข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การวัด ค่ า ความแรงสั ญ ญาณ ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการวัดค่าความแรงสัญญาณภาคสนามต่อไป
(Field Strength) ภาคสนามว่าควรจะทาการวัดที่ระยะห่าง
จากแนวสายไฟ 100 เมตร ขึ้นไป


นายมโน ตามกาล (กรมประชาสัมพันธ์)
 ความคิ ด เห็ น นี้ อ ยู่ น อกขอบข่ า ยของ (ร่ า ง) ประกาศฯ
มีข้อเสนอแนะ เรื่ องวิธีการวัดค่าความแรงของสัญญาณ อย่างไรก็ตาม เห็นควรรับฟังความคิดเห็นนี้ เพื่อนาไปดาเนินการใน
(Field Strength) ภาคสนาม จะทาการวัดที่ระดับความสูง 1 - ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการวัดค่าความแรงสัญญาณภาคสนามต่อไป
1.5 เมตร หมุนทิศทางคลื่นที่แรงที่สุด และหลีกเลี่ยงเรื่องหม้อ
แปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงสูง สภาพแวดล้อม เช่น ตามโรงงาน
อุตสาหกรรม


หน้า 13/14

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การกระจายเสียงระบบ
ความคิดเห็นสาธารณะ
แนวทางการการดาเนินการ
เอเอ็ม
ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
7.2 การกาหนดค่ากาลังส่งออกอากาศโมโนโพลประสิทธิผล การใช้งาน  นายชัย วิทูร อภิ ช าตไตรสรณ์ (หจก.ฮอทพอยท์เ อ็ นเตอร์  ความคิ ด เห็ น นี้ อ ยู่ น อกขอบข่ า ยของ (ร่ า ง) ประกาศฯ
สายอากาศ และค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่
ไพร์ส) และนายมโน ตามกาล (กรมประชาสัมพันธ์)
อย่างไรก็ตาม เห็นควรรับฟังความคิดเห็นนี้ เพื่อนาไปดาเนินการใน
มีข้อเสนอแนะว่าการกาหนด EMRP อาจจะไม่มีความ ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการคิดค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ต่อไป
จาเป็น เพียงแต่ว่าการที่มีพื้นที่กระจายเสียงที่แตกต่างกันน่าจะ
เป็นปัจจัยในการนามาคิดค่าธรรมเนียมของการใช้คลื่นความถี่
นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ว (บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์  ความคิ ด เห็ น นี้ อ ยู่ น อกขอบข่ า ยของ (ร่ า ง) ประกาศฯ
จากัด) และนายมโน ตามกาล (กรมประชาสัมพันธ์)
อย่างไรก็ตาม เห็นควรรับฟังความคิดเห็นนี้ เพื่อนาไปดาเนินการใน
มีข้อเสนอแนะว่าควรส่ งเสริมหรือไม่ค วรปิ ดกั้ นการใช้ ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการอนุญาตต่อไป
สายอากาศแบบมีทิศทาง (Directional Antenna)


นายชัย วิทูร อภิ ช าตไตรสรณ์ (หจก.ฮอทพอยท์เ อ็ นเตอร์  ความคิ ด เห็ น นี้ อ ยู่ น อกขอบข่ า ยของ (ร่ า ง) ประกาศฯ
ไพร์ส)
อย่างไรก็ตาม เห็นควรรับฟังความคิดเห็นนี้ เพื่อนาไปดาเนินการใน
มีข้อเสนอแนะว่าการคิดค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นโดยนา ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการอนุญาต และการคิดค่าธรรมเนียมการใช้คลืน่
พื้นที่กระจายเสียงมาพิจารณาด้วยนั้น กรณีใช้สายอากาศแบบมี ความถี่ต่อไป
ทิศทาง (Directional Antenna) จะมีการขยายพื้นที่กระจาย
เสียงที่มีการมุ่งเน้นในการให้บริการอีกเท่าตัว ส่วนในพื้นที่อื่นๆ
นั้นก็จะมีการหดตัวลง ดังนั้นหากมีการคิดค่าธรรมเนียม ควรคิด
เหมือนกับพื้นที่กระจายเสียงที่มีการใช้สายอากาศแบบรอบตัว
(Omni Directional Antenna) เพราะพื้นที่กระจายเสีย ง
โดยรวมระหว่างสายอากาศ จะมีค่าเท่ากัน
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