
10 อันดบัแรกของหน่วยงานที่ถอืครองคลื่นวิทยุระบบ FM/AM   

กสทช. เตรียมเรียกคืนคลื่นวิทยุระบบ FM/AM กว่า 500 สถานีภายใน เม.ย. 60 

 สืบเน่ืองจากมติท่ีประชมุคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เม่ือวนัพธุท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

 บอร์ด กสทช. มีมติเห็นชอบในการเรียกคืนคล่ืนความถ่ี ของคลื่นวิทยสุ่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยมี 21 หน่วยงาน 537 คลื่นความถ่ี โดยมีแนวทางคือ กรณีคลื่นวิทยขุอง อสมท บน

คลื่นเอฟ.เอ็ม. 105.5 เมกะเฮิรตซ์ เน่ืองจากยงัอยู่ภายใต้สญัญาสมัปทานกบับริษัท บางกอกเอ็นเตอร์           

เทนเม้นท์ จ ากดั สามารถใช้งานได้ถึงวนัท่ี 31 ม.ค. 2563 ส าหรับในกรณีคลื่นวิทยใุนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้มีก าหนดระยะเวลาการคืนคล่ืนสงูสดุไว้ 5 ปี คือ เดือน เม.ย. 2560 นบัจากแผน

แม่บท แต่หน่วยงานใดประสงค์จะคืนคล่ืนความถ่ีก่อน ก็สามารถด าเนินการส่งคืนได้ ทัง้นีท้างกรรมการ 

กสทช. ได้ให้ทางส านกังานหาแนวทางการเยียวยา หากมีผลกระทบ 

 

10 อันดับแรกของผู้ถือครองคล่ืนวิทยุระบบ FM/AM โดยหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกจิ   

1.กรมประชาสมัพนัธ์ ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ FM จ านวน 88 สถานี ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ AM จ านวน 57 สถานี           

2.บมจ.อสมท ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ FM จ านวน 60 สถานี  ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ AM จ านวน 2 สถานี              

3.กองทพับก  ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ FM จ านวน 49 สถานี  ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ AM จ านวน 78 สถานี            

4.ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ FM จ านวน 37 สถานี ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ AM จ านวน 7 สถานี     

5.กองทพัอากาศ  ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ FM จ านวน 18 สถานี  ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ AM จ านวน 18 สถานี            

6.สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนฯ ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ FM จ านวน 15 สถานี ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ AM จ านวน 1 สถานี  

7.กองทพัเรือ ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ FM จ านวน 14 สถานี  ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ AM จ านวน 7 สถานี              

8.กองบญัชาการกองทพัไทย ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ FM จ านวน 7 สถานี ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ AM จ านวน 7 สถานี    

9. ส านกังาน กสทช. ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ FM จ านวน 5 สถานี  ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ AM จ านวน 3 สถานี            

10.กรมอตุนุิยมวิทยา ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ FM จ านวน 5 สถานี  ถือครองคล่ืนวิทยรุะบบ AM จ านวน 1 สถานี 



 



  

 

ย้อนหลัง Timeline การเรียกคืนคล่ืนความถี่วิทยุจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  

 กสทช. ธวัชชัย ห่วง หลังสิน้สุดการใช้คล่ืนวิทยุ เมษา 60 ยังไม่มีแผนฯรองรับ 

(29 ต.ค. 2559)   ดร. ธวชัชยั จิตรภาษ์นนัท์  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชมุคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ครัง้ท่ี 

37/2559 วนัจนัทร์ท่ี 31 ตลุาคม 2559  ส านกัวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทศัน์ (ทส,) น าร่าง

ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยกุระจายเสียงระบบ FM  และร่างประกาศ กสทช. เร่ืองมาตรฐานทาง

เทคนิคเคร่ืองส่งวิทยกุระจายเสียง ระบบ FM เข้าหารือในบอร์ด เป็นวาระต่อเน่ืองจากครัง้ท่ีแล้วหลงัจาก

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลูความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีและก าหนดระยะเวลาในการถือครองคล่ืน

ความถ่ีในกิจการกระจายเสียงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดนส่วนตวัเห็นว่าเร่ืองนี ้

มีความส าคญัและน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเน่ืองจากมีระยะเวลาด าเนินการเพียง 5 เดือนเท่านัน้ 

 จากกรอบระยะเวลาแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. 2555) ก าหนดสิน้สดุการใช้งานคล่ืน

ความถ่ีกิจการกระจายเสียงให้มีระยะเวลาสงูสดุไมเ่กิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีแผนแม่บทบริหารคลื่นความถ่ีบงัคบัใช้ 

ซึ่งระยะเวลาการสิน้สุดการใช้งานคลื่นความถี่ตามที่กฎหมายก าหนดคือ วันที่ 3 เมษายน 2560 

 ท่ีผ่านมามีการพิจารณาและตรวจสอบสิทธิการใช้งานคล่ืนความถ่ี แต่ยงัไม่มีการเรียกคืนคล่ืนความถ่ี

เพ่ือน ามาปรับปรุงหรือจดัสรรใหม่  ตามนยัมาตรา 82 และมาตรา 83 แห่งพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคล่ืน

ความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 ดงันัน้จงึควรมีการก าหนดแผนล่วงหน้าในการจดัการคล่ืนความถ่ีเพ่ือให้การใช้งานคล่ืน

ความถ่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเรียบร้อย และเพ่ือป้องกนัปัญหาความวุ่นวายต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ 

 “เร่ืองแผนความถ่ีวิทยกุระจายเสียงระบบ FM   เป็นการมองมิติทางด้านเทคนิคด้านเดียว แต่ไม่ได้มีมิติ

เร่ืองกฎหมาย มิติเร่ืองใบอนญุาต และด้านอ่ืนๆ เช่น ไม่รู้ว่าเม่ือสิน้สดุการถือครองคล่ืน ใครจะเป็นผู้ใช้งาน

คลื่นนัน้ต่อไป สดัส่วนด้านบริการสาธารณะเท่าไหร่ ด้านบริการชมุชนเท่าไหร่ และด้านบริการธุรกิจเท่าไหร่ 

รวมถึงระยะเวลาการถือครองนานขนาดไหนด้วย” ธวชัชยั กล่าว 

---------------------------------------------------------------------- 



 

การพจิารณาความจ าเป็นการถือคล่ืนวิทยุ 

 นางสาวสภุิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้โพสต์ สรุปมติท่ีประชมุ บอร์ด กสท.  เม่ือวนัท่ี 17 ต.ค. 2559 ว่า “บอร์ด กสท. ยงัมี

มติเร่ืองส าคญัเก่ียวกบัการพจิารณาความจ าเป็นการถือคลื่นวิทยรัุฐ 

 กสท. มีมติตามนี ้ดิฉนัเห็นต่างและเหมือนบางประเด็น จะท าบนัทกึเปิดเผยความเห็นต่อไป คล่ืนวิทยุ

รัฐ FM/AM จะมีเวลาถึงวนัท่ีแผนแม่บทก าหนด 3 เม.ย. 60 วนันี ้กสท. มีมติ 4 ข้อ ดงันี ้#คืนคล่ืนวิทยรัุฐ 

1. กสท.เห็นชอบว่ารัฐท่ีถือครองวิทย ุFM/AM ท่ีผ่านมาชอบด้วยกฎหมาย ดิฉนัเห็นต่างในบางประเด็น/คล่ืน 

จงึขอสงวนไว้ ท าบนัทกึแล้วจะเผยแพร่ค่ะ 

2. มีคลื่นวิทยรัุฐเดียวคือ FM 105.50 MHz ท่ี อสมท.มีสญัญาท่ีชอบด้วยกฎหมายกบับริษัทบางกอกฯหรือช่อง

3 ก็ต้องรอให้สมัปทานสิน้สดุ(หลงั3เม.ย.60) 

3. วนันี ้กสท.ก าหนดสิทธ์ิการถือครองคล่ืนวิทยรัุฐ FM/AM 538 แห่ง 27 หน่วยงานสิน้สดุตามเวลาในแผน

แม่บทฯคือ 3 เม.ย.60 (ดิฉนัเห็นว่าควรสิน้สดุนานแล้ว) 

แผนแม่บทฯก าหนดสิทธ์ิการถือครองวิทยวุนัสดุท้ายคือ 3 เม.ย.60 แต่ กสท.ไม่ได้ก าหนดเร็วกว่านี ้วนันีโ้ดย

อตัโนมตัิ เลยต้องให้ยตุิ เม.ย.60 อีก 5 เดือน 

 ประเด็นนีม้าตลอดว่า ต้องก าหนดวนัสิน้สดุการถือครองมานานแล้ว โดยเฉพาะรายท่ีไม่ได้ประกอบ

กิจการเองฯ จะได้เรียกคืนคล่ืนความถ่ีกลบัได้ มติ กสท.วนันีก็้ไม่ผิดในตวัเอง ท่ีก าหนดเวลาวนัสดุท้ายตาม

แผนแม่บทฯ แต่ คหสต. คิดว่า ควรลงมติมาก่อนหน้านีน้านแล้ว #คืนคล่ืนวทิยรัุฐ 

4. หน่วยงานใดท่ีประสงค์จะขอคืนคล่ืนวิทย ุFM/AM กลบัมาให้ กสทช. จดัสรรใหม่ ก่อน 3 เม.ย. 60 ก็ท าได้

โดยสมคัรใจเลย โปรดแจ้งมาท่ี ส านกังานกสทช. ดงักล่าวคือมติ 4 ข้อท่ีดิฉนัเห็นเหมือนและต่างใน

รายละเอียด แต่ข้อเท็จจริงคือ หน่วยงานรัฐทัง้หมดท่ีถือครองคล่ืนวิทยุต้องนบัถอยหลงัถึง 3 เม.ย.60 ครบ 5 ปี 

สิทธ์ิในการถือครองคล่ืนวิทย ุFM/AM ของหน่วยงานรัฐ ตามท่ี กสทช.ก าหนดไว้ในแผนแม่บทคล่ืนความถ่ีฯ ท่ี

ต้องการเรียกคืนถ้าไม่จ าเป็น 

 



ท่านท่ีตาม Twitter ดิฉนัมาแต่ปี 2554 คงจ าดราม่า เร่ืองขอคืนคล่ืนวิทย ุ1 ปณ.ได้ (Greenwave106.5/98.5) 

บดันีผ้่านมาจะครบ 5 ปีตามสญัญาแล้ว วาระคล่ืนวิทยรัุฐดงักล่าว เป็นหนึง่ในวาระลบัท่ีห้ามเผยข้อมลูตัง้ต้น 

แต่วนันี ้กสท .มีมติ และเห็นประธาน กสท. แถลงเองแล้ว ดิฉนัก็จดั คหสต.ต่อเลย อย่างไรก็ดีเน่ืองจากวาระ

เก่ียวกบัการถือครองและเรียกคืนคล่ืนความถ่ีวิทยกุระจายเสียง แม้ผ่านบอร์ด กสท.แล้ว ต้องส่งเข้าบอร์ดใหญ่ 

กสทช.พจิารณาด้วย ส าหรับคล่ืนวิทย1ุ ปณ. ส านกังานเตรียมตวัคืนคล่ืนได้แล้ว วนันีบ้อร์ด กสท. ก าหนดเวลา

ถือครองวนัสดุท้ายแล้ว หลงัจากนัน้อาจเข้าข่ายถือครองผิดกฎหมาย วาระนีจ้ริงๆเป็นเร่ืองใหญ่ แต่ช่วงนีอ้าจมี

ข่าวอ่ืนส าคญักว่า ฝากส่ือและสงัคม ติดตามตอนต่อไปค่ะ #คืนคล่ืนวิทยรัุฐ 

 ------------------------------------------------------------------- 

 เม่ือวนัท่ี 10 ก.ย. 2558  นางสาวสภุิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  **ว่าด้วยเร่ืองการคืนคล่ืนความถ่ีวิทยขุองรัฐ   

 ช่วงเช้าไปร่วมเวทีพดูคยุในงานสมัมนาของส านกัวิทย ุอสมท. เพ่ือให้ข้อมลูและตอบค าถามต่างๆ

เก่ียวกบันโยบาย กสทช.เร่ืองวิทยกุระจายเสียง ผู้ เข้าร่วมสมัมนาเป็นตวัแทนท่ีดแูลสถานีวิทยขุอง อสมท. 62 

แห่งทัว่ประเทศแบ่งเป็นการถือครองคล่ืน FM 60 และ AM 2 สถานี กสทช. เรียกวิทยขุองรัฐ/รัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายเดิม ท่ีรอการตรวจสอบสิทธ์ิและเหตแุห่งความจ าเป็นตามมาตรา 82 และ 

83 ตาม พรบ.กสทช. กสทช.มีหน้าท่ีตามกฎหมายในการตรวจสอบข้อมลูการใช้คลื่นความถ่ี พจิารณาความ

จ าเป็นในการถือครองคล่ืนความถ่ีและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนญุาตทัง้ในรูปแบบ

สมัปทาน สญัญา รวมทัง้ก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการคืนคล่ืนความถ่ีเพ่ือน าไปจดัสรรใหม่หรือปรับปรุง

การใช้คลื่นความถ่ีตามแผนแม่บทฯ 

 กสทช. ประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่ (พ.ศ. 2555 ) เม่ือ 4 เมษายน พ.ศ. 

2555 โดยก าหนดยุทธศาสตร์การคืนคล่ืนความถี่เพื่อน าไปจัดสรรใหม่และมีแนวทางการเรียกคืน

คลื่นความถี่ที่ใช้ในกจิการวิทยุกระจายเสียงไว้ในสามกรณี คือ 

1.คืนคล่ืนเม่ือสิน้สุดสัมปทาน 

2.คืนคล่ืนเม่ือสิน้สุดระยะเวลาตามที่ได้รับอนุญาต 

3. คืนคล่ืนใน 5 ปี กรณีที่ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาใช้คล่ืนไว้ 



 

 ส าหรับวิทยกุระจายเสียง ไม่ค่อยมีสญัญาสมัปทานยาวหรือสิน้สดุไปแล้วทัง้สิน้ เวลานีส้่วนใหญ่เป็น

สญัญาแบบสัน้ๆ รอการตรวจสอบสิทธ์ิในการถือครอง กรณีท่ีสามท่ีผู้ ได้รับอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโดยชอบ

ด้วยกฎหมายท่ีมิได้ก าหนดอายกุารใช้คลื่นไว้ กสทช.จะก าหนดเวลาสิน้สดุการใช้คลื่นไม่เกิน 5 ปี หรือ

ภายใน #3เมษายน2560 ตามท่ีระบไุว้ในแผนแม่บทฯ #ระยะเวลาการถือครองคล่ืน #วิทยกุระจายเสียงของ

รัฐ #ประเภทท่ีสาม 

 จากขัน้ตอนการรวบรวมข้อมลูการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีและเหตแุห่งความจ าเป็นในการถือครอง

คลื่นความถ่ีตามประกาศ กสทช. ฯ 

 ประกาศ กสทช.เร่ืองหลกัเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีและ

เหตแุห่งความจ าเป็นในการถือครองคล่ืนความถ่ีฯ เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

(ประกาศ 9 ตลุาคม 2555) มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐใช้คลื่นความถ่ีฯ จากข้อมลูท่ี 

กสทช.ตรวจสอบแล้วมีหน่วยงานรัฐทัง้หมดใช้คลื่นความถ่ีกิจการกระจายเสียง ระบบแอนะล็อก รวม 509 

สถานี แบ่งเป็น FM 313 สถานี และ AM 196 สถานี ความคืบหน้าปัจจบุนั ในชัน้ของอนกุรรมการพจิารณา

ความจ าเป็นในการใช้คลื่นความถ่ีฯ ได้พจิารณาประเด็นความชอบด้านกฎหมายเสร็จสิน้แล้ว และอยู่ใน

ระหว่างกระบวนการพิจารณาความจ าเป็นในการใช้คลื่นความถ่ีและก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการถือ

ครองคล่ืนความถ่ีกิจการกระจายเสียงดงักล่าว โดยเร็วๆนีจ้ะเชิญหน่วยงานรัฐท่ีถือครองคล่ืน อาทิ กองทพั 

กรมประชาสมัพนัธ์ อสมท. และอ่ืนๆ มาให้ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัสดัส่วนเนือ้หารายการ รวมถึงสดัส่วนการ

แบ่งเวลาให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมด าเนินการและความซ า้ซ้อนของพืน้ท่ีการให้บริการเพ่ือให้เป็นข้อมลูการพจิารณาเร่ือง

ความจ าเป็นใช้คลื่น ทัง้นีไ้ด้จดัแบ่งหน่วยงานรัฐออกเป็น 6 กลุ่มได้แก่ 

ก) กลุ่มหน่วยงานเพื่อการศกึษา ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน 

ข) กลุ่มหน่วยงานระดบักระทรวง ทบวง กรม 5 หน่วยงาน 

ค) กลุ่มหน่วยงานท่ีไม่สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 4 หน่วยงาน 

ง) กลุ่มหน่วยงานสงักดัส านกันายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงาน จ) กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน 

 [บริษัท อสมท.จ ากดั (มหาชน)] 



ฉ) กลุ่มหน่วยงานเพ่ือความมัน่คง 6 หน่วยงาน #วิทยกุระจายเสียง 

หน่วยงานรัฐท่ีได้แจ้งข้อมลูการถือครองคล่ืนความถ่ีฯและ กสทช. ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

สามารถประกอบกิจการต่อไปจนกว่าถึงเวลาท่ีต้องคืนคล่ืน ระหว่างเวลาดงักล่าวนัน้ กสทช.ก็จะก ากบัดแูล

ตามประกาศท่ีเก่ียวข้อง อาทิด้านเนือ้หารายการ มาตรฐานทางเทคนิค และการคุ้มครองผู้บริโภค 

แต่ทัง้นีย้งัไม่มีการก ากบัเง่ือนไขตามลกัษณะหรือประเภทการประกอบกิจการตาม พรบ.การประกอบกิจการฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑ (ใบอนญุาตประเภทสาธารณะ-ธุรกิจ-ชมุชน) ขณะนี ้กสท. กสทช. อยู่ระหว่างการด าเนินการ

เตรียมการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัสรรคล่ืนความถ่ีและอนญุาตในกิจการวิทยกุระจายเสียงตามกฎหมาย 

โดยต้องสอดรับกบักระบวนการเรียกคืนคล่ืนความถ่ีเดิม และ การประกาศ *ตารางคล่ืนความถ่ี

วิทยกุระจายเสียงฉบบัใหม่ 

สิ่งที่ก าลังท าคือ 

1. แผนพฒันากิจการกระจายเสียง ซึง่อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในส่วนกลางและภมูิภาค 

2. แผนความถ่ีวิทยแุละมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการวิทยกุระจายเสียงใน  FM/AM และระบบดิจิตอล 

รับฟังไปรอบหนึง่แล้ว ก าลงัจดัท าร่าง 

3.  ศกึษาการประเมินมลูค่าคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล(โดยทีมจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั) บอร์ด กสท. พิจารณาผลการศกึษารอบแรกแล้ว 

รายงานประเมินมลูค่าคลื่นความถ่ี(ส าหรับประมลู)ในกิจการวิทยดุิจิตอล อยู่ในขัน้ตอนจะน าผลการศึกษาไป

รับฟังความเห็นผู้ เก่ียวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 



สรุปคือ นับเวลาถอยหลังที่ กสท./กสทช. ก าลังต้องพจิารณาสิทธ์ิในการถือครองคล่ืนความถี่

วิทยุกระจายเสียงของหน่วยงานรัฐเดมิ 

 ถ้า กสทช. ชดุแรกนีอ้ยู่จนครบวาระพร้อมกบัแผนแม่บทฉบบัแรก ก็จะถึงก าหนดเวลาการพจิารณาคืน

คลื่นความถ่ีวิทยขุองหน่วยงานรัฐทัง้หมด 509 สถานี 

 ส่วนเร่ืองวิทยดุิจิตอล ณ จดุนี ้ถ้าเป็นไปได้คือการให้มีทดลองทดสอบ แต่คงไม่ทนัท่ีจะเร่ิมต้นประมลู

คลื่นจริงๆใน กสทช.ชดุแรกนี ้#คสหต. ทิศทางของวิทยดุิจิตอลในประเทศไทย คงไม่ใช่เพ่ือมาแทนท่ีวิทย ุFM 

แต่อาจพฒันาเป็นตลาดเสริมเฉพาะกลุ่มเช่นระบบในรถยนต์เหมือนใน ตปท. ก็เป็นได้ ปัญหาท่ีใหญ่ของ 

กสทช.ไม่ใช่เร่ืองการประมลูคล่ืนวิทยรุะบบดิจิตอล แต่เป็นการประกาศ ตารางคลื่นความถ่ีวิทยฉุบบัใหม่ท่ียาก

มาก ยงัไม่เสร็จ 

 กสทช. จ้างองค์กรต่างประเทศศกึษาการวางตารางคล่ืนความถ่ีวิทยใุหม่ทัง้หมด แต่รับฟังความเห็นไป

แล้ว คนค้านอือ้ เพราะมนัจะกระทบไปทัง้หน้าปัด วนันีไ้ปฟัง อสมท.ก็ไม่เห็นด้วยกบัผลการศกึษาตารางคล่ืน

ความถ่ีวิทยดุงักล่าว ใน กสท.เองก็เห็นต่างกนัเอง เพราะทฤษฎีกบัของจริง มนัสวนทางกนัมาก เพราะการ

เปล่ียนคล่ืนความถ่ีใหม่ก็จะกระทบกบัหน่วยงานเดิมท่ีใช้อยู่ และจะกระทบคนฟังท่ีต้องไล่หาคล่ืนใหม่ แต่ถ้า

ไม่มีตารางก็จดัสรรใหม่ไม่ได้ วิทยกุระจายเสียงจริงๆ ต้องเดินตามทีวี ท่ีเปล่ียนจากระบบเก่าเป็นระบบ

ใบอนญุาต ถ้าจะท าธุรกิจต้องประมลู แต่ตอนนีก็้รอคืนคล่ืนและตารางคล่ืนใหม่ อนาคตของวิทยขุอง

หน่วยงานรัฐเดิม กบั กลุ่มวิทยทุดลองประกอบกิจการฯ ก็คล้ายกนั คือรอตารางคลื่นใหม่ กบัโรดแมปการคืน

และจดัสรรคล่ืนตามกติกาใหม่ ถ้ายงัสรุปตารางคล่ืนความถ่ีวิทยกุระจายเสียงระดบัชาติและท้องถ่ินไม่ได้ การ

จดัสรรใหม่ในระบบใบอนญุาตก็ยงัเกิดขึน้ไม่ได้สกัที 

 เร่ืองวิทยคุ่อนข้างซบัซ้อน เพราะผู้ เก่ียวข้องมากราย แต่ก็ค่อยๆแกะค่อยๆท าไปตามกฎหมาย สกัวนั

หนึง่ก็ต้องชดัเจนกว่านี ้

 วนันีก็้ได้พดูกบัชาววิทย ุอสทม.ว่าจดุยืนดิฉนัคือการขอคืนคล่ืนความถ่ีของรัฐท่ีไม่จ าเป็นมาจดัสรรใหม่ 

ต้องขอบคณุท่ีให้ไปพดูตรงๆแม้รู้จดุยืนกนั อย่างไรก็ตาม ทางวิทย ุอสมท. เขาก็ยืนยนัความพร้อมของเขาใน

การจะพสิจูน์สิทธ์ิตามกฎหมาย กสทช. ว่าเขาประกอบการด้วยตนเองจริงๆ ไม่ได้ให้เช่าช่วง 

 



 ประเด็นนีก็้ต้องว่าไปตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ตอนบอร์ด กสท. จะต้องลงมติพจิารณาความ

จ าเป็นในการถือครองคล่ืนวิทยขุองรัฐในอนาคตอนัใกล้นี ้

------------------------------------------------------------------------- 

เตรียมนับหน่ึงแผนเปล่ียนผ่านวิทยุอนาลอกสู่วิทยุดจิติอล 

เครดติที่มา ข่าวจาก http://digitalradioinsider.blogspot.com/ Posted on December 9, 2015  

 เตรียมนบัหนึง่แผนเปล่ียนผ่านวิทยอุนาลอกสู่วิทยดุิจิตอล ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทศัน์ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2555-2559) ยทุธศาสตร์ท่ี 5.6 การเปล่ียนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสญัญาณใน

ระบบดิจิตอลระบไุว้ว่า ต้องมีแผนการเร่ิมการรับส่งสญัญาณวิทยกุระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอลภายใน 2 ปี มี

หลกัเกณฑ์และวิธีการอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ภายใน 3 ปี เร่ิมรับส่งสญัญาณวิทยกุระจายเสียงในระบบดิจิตอลภายใน 4 ปีและมีจ านวนครัวเรือนในเมือง

ใหญ่ท่ีสามารถรับสญัญาณวิทยกุระจายเสียงในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี 

 ล่าสดุในวงสนทนาของการประชมุเพ่ือปรึกษานโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพใน

การส่ือสารของประชาชนท่ีจดัขึน้โดยส านกังาน กสทช. เม่ือสปัดาห์ท่ีแล้วมีการพดูถึงแผนการก้าวไปสู่ วิทยุ

ดิจิตอล หรือ Digital Radio 

 โดย นางสาว สภุิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนกล่าวว่า ส านกังาน กสทช. ก าลงัเร่ิมเดินเคร่ืองโดยการผลกัดนัเร่ือง วิทยดุิจิตอลให้

กรรมการ กสทช. พิจารณาในต้นปี 2559 นี ้จงึต้องเร่ิมมีการนบัหนึง่จากการเปล่ียนผ่านวิทยรุะบบอนาลอกสู่

ระบบวิทยดุิจิตอล และต้องเร่ิมหารือว่าจะมีความแตกต่างจากการเปล่ียนผ่านทีวีจากระบบอนาลอกเป็นทีวี

ดิจิตอลหรือไม่อย่างไร 

 ด้าน นางสาว อรศรี ศรีระษา รักษาการผู้อ านวยการส านกักิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล อธิบายว่า 

การเปล่ียนผ่านจากวิทยอุนาลอกเป็นวิทยดุิจิตอลนัน้ไม่สามารถท าได้ในลกัษณะเดียวกนักบัทีวีดิจิตอลใน

ลกัษณะท่ีว่าปิดบริการอนาลอกแล้วเปิดบริการดิจิตอลได้อย่างทนัที จะต้องใช้ระยะเวลาหนึง่ในการ

ออกอากาศคู่ขนานระหว่างระบบ AM , FM และ วิทยดุิจิตอล โดยมีเนือ้หาในลกัษณะเดียวกนั 

http://digitalradioinsider.blogspot.com/


การเปล่ียนแปลงนีจ้ะใช้ระยะเวลานานกว่าการเปล่ียนผ่านระบบทีวีดิจิตอลเน่ืองจากเคร่ืองรับมีราคาแพง และ

หากมีการเดินทางไปในพืน้ท่ีท่ียงัไม่มีสญัญาณวิทยดุิจิตอล ก็จะต้องมีการเปล่ียนกลบัมารับสญัญาณ

อนาลอกแบบ AM และ FM โดยอตัโนมตัิได้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิทยุดจิติอลไทย อาจจะต้องเจอโรคเล่ือน  

เครดิตท่ีมา ข่าวจาก http://digitalradioinsider.blogspot.com/ Posted on May 1, 2016 

 วิทยดุิจิตอลไทย อาจจะต้องเจอโรคเล่ือน แผนการเปล่ียนผ่านระบบกระจายเสียงวิทยขุองไทยจาก

ระบบอนาลอกสู่ วิทยดุิจิตอล อาจจะก าลงัโดนเล่ือนออกไป ด้วยเหตท่ีุแผนแม่บทก าลงัจะหมดลงในปีหน้านี ้

โดยก่อนหน้านีน้ัน้ถือว่าการพยายามจดัสรรความถ่ีใหม่และเตรียมตวัเปล่ียนผ่านจากระบบอนาลอกเป็น

ดิจิตอลนัน้ถือเป็นโครงการหลกัอนัหนึง่ แต่กลบัประสบกบัความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนแม่บทเดิมส าหรับปี 

2555 – 2559 

 ทัง้นี ้กสท. เองมีเวลาเหลืออีกราว 17 เดือนในการเปล่ียนผ่านจากวิทยอุนาลอกเป็นดิจิตอล แต่คิดว่า

เวลาท่ีเหลือนัน้คงไม่เพียงพอในการด าเนินการต่างๆให้เป็นรูปธรรม โดยเม่ือปี 2557 ทาง กสทช. ได้ร่วมมือกบั

หน่วยงานของรัฐ 8 แห่งในการทดสอบระบบวิทยดุิจิตอล แต่ผลลพัธ์ท่ีได้ก็ยงัไม่มีข้อสรุปอะไรออกมา 

การทดลองดงักล่าวได้มีการใช้โครงข่ายของทหาร และโครงข่ายของทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กรมประชาสมัพนัธ์ ส านกัเลขาธิการรัฐสภา และ อสมท. โดยการทดสอบมี

เป้าหมายเพ่ือค้นความวิจยัเพิม่เติมในความเป็นไปได้ของ วิทยดุิจิตอล ซึง่ได้มีการออกอากาศในย่านความถ่ี

สงู (VHF) แบนด์ III ซึง่บางส่วนจะใช้งานในการออกอากาศทีวีในระบบอนาลอกอีกด้วย 

 นอกจากประเด็นดงักล่าวข้างต้นแล้ว ในประเด็นของทีวีชมุชนระบบดิจิตอลเองก็ได้รับผลกระทบ

เช่นกนั เน่ืองจากความล่าช้าของการยตุิระบบอนาลอกและการเข้าถึงทีวีดิจิตอลของประชากรไทย 

 ประเด็นส าคญัต่อมาก็คือการส่ือสารให้ประชาชนรับรู้ถึงการออกอากาศ วิทยดุิจิตอล ซึง่จะส่งผล

กระทบกบัทกุคนในประเทศ การเปล่ียนผ่านจากวิทยอุนาลอกเป็นวิทยดุิจิตอลจะเป็นไปพร้อมๆกบัการยดุติทีวี

ในระบบอนาลอกนัน่เอง 

http://digitalradioinsider.blogspot.com/


 จะว่าไปแล้ว วิทย ุFM น่าจะยงัคงอยู่ในประเทศไทยไปอีกนาน การเตรียมทดลองออกอากาศในระบบ 

DAB ได้ถกูเล่ือนออกไปเม่ือปี 2014 โดยเจ้าหน้าท่ีรายหนึง่อธิบายว่าผู้ ฟังจ านวนมากก าลงัหนัไปฟังทีวีผ่าน

ทางอินเตอร์เน็ตแทน 

 โดยแผนเดิมคือแผน A นัน้จะมี MUX 3 เครือข่ายติดตัง้ในหวัเมือง 11 จงัหวดัทัว่ประเทศ และแผน

ระยะยาวหรือแผน B นัน้จะมี MUX 4 เครือข่ายให้ครอบคลมุประชากร 95% พร้อมสถานีวิทย ุ64 สถานีทัว่

ประเทศและ 4 สถานีท้องถ่ินในระบบ DAB ซึง่จะมีจ านวน 39 พืน้ท่ี รวมจ านวนช่องทัง้สิน้ 2,496 ช่องวิทยุ

ดิจิตอล 

 อีกปัญหาหนึง่ท่ีประเทศไทยก าลงัเผชิญอยู่ก็คือ จ านวนช่องวิทยท่ีุมีอยู่เป็นจ านวนมาก มีสถานีเล็กๆ

อีกนบัพนั และสถานีวิทยชุมุชนอีกนบัไม่ถ้วน แต่ล่าสดุเม่ือปี 2552 มีสถานีวิทยชุมุชนลงทะเบียนกบั กสทช. 

กว่า 6,000 สถานีด้วยกนั 

ที่มา digitalradioinsider.blogspot.com 
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