
 
 

การทดสอบความเข้มของสญัญาณ เพ่ือวดัผลกระทบต่อการส่งสญัญาณคล่ืนวิทย ุ
ของสถานีวิทยเุสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ สวนแสงธรรม 

หากต้องลดก าลงัส่งเหลือเพียง 500 วตัต ์
 
สภาพปัจจบุนัท่ีได้สิทธิทดลองออกอากาศติดต่อกนัมา 3 ปี :    

ก ำลงัสง่ 10,000 วตัต ์(เทำ่กบัสถำนีวทิยทุีไ่ดร้บัอนุญำตตำมภำคผนวก ฉ) 
เสำอำกำศสงู 110 เมตร  
อตัรำขยำยสำยอำกำศ 6 เทำ่ 

อปุกรณ์ท่ีใช้ :  1. Spectrum Analyzer  
   2. GPS Navigator  
   3. เครื่องรบัวทิย ุ 
อปุกรณ์ในการบนัทึกผล:  กลอ้งถ่ำยวดีโิอ และบนัทกึเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
การบนัทึกผล  1. กรำฟจำก Spectrum Analyzer  
    2. วดีโิอ 
สมมติฐาน : ถำ้หำกวทิยเุสยีงธรรมลดก ำลงัสง่เหลอืเพยีง 500 วตัต ์จะไดร้บัผลกระทบอยำ่ง
รุนแรงจำกคลื่นเดมิ หำกคลื่นเดมิไมล่ดก ำลงัสง่ลง 
การทดสอบ: แบง่กำรทดสอบเป็น 2 ระยะคอื 
 
  ครัง้ท่ี 1 วนัที ่1 ธนัวำคม พ.ศ. 2553 ทดสอบโดยใช ้Spectrum Analyzer  

สถำนทีท่ดสอบ ซอยวภิำวด ี16 ต ำแหน่งกลำงซอยชว่ง 
ระหวำ่งปำกซอยทีอ่อกสูถ่นนวภิำวด ีกบั ปำกซอยทีอ่อกสูถ่นนรชัดำภเิษก 
เงือ่นไขในกำรทดสอบ : ไมป่รบัก ำลงัสง่ลงจำก 10,000 วตัต ์
 

  ครัง้ท่ี 2 วนัที ่14 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 ทดสอบโดยใช ้Spectrum Analyzer  
สถำนทีท่ดสอบ 3 จุดคอื  สวนแสงธรรม พทุธมณฑลสำย 3 
    บรเิวณโรงพยำบำลศริริำช 
    บรเิวณศำลหลกัเมอืง    
เงือ่นไขในกำรทดสอบ : ปรบัก ำลงัสง่ใหล้ดลงเหลอืเพยีง 500 วตัต ์
 

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑๙ 
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ผลของการทดสอบ ครัง้ท่ี 1 (แสดงให้เหน็ในแผน่ซีดี) 
 วิเคราะหจ์าก Spectrum Analyzer 

ใน VDO จะแสดงใหเ้หน็ curve 3 เสน้  ดำ้นบนซำ้ย แสดงตวัเลขทีม่หีน่วยเป็น kHz.หรอื 
MHz.แลว้แต่จะปรบั ในกรำฟบนหน้ำจอ จะมเีสน้ ๆ หน่ึงในแนวตัง้ เลื่อนไปทัง้ซำ้ยขวำ 
เสน้ในแนวตัง้นัน้ ตรงกบัทีย่อด curve ใด คอืคำ่ควำมถีข่องคลื่นวทิยนุัน้ เชน่ 103.25, 104.0, 
104.25  MHz. คลื่นตวัเลขใกลก้นั curve จะอยูต่ดิกนั 
ความสงูของ curve บอกถงึระดบัควำมแรงสญัญำณ (Field Strength) มทีัง้ dBm.(เดซเิบลมลิลิ
วตัต-์อยูด่ำ้นลำ่ง คำ่ควำมถี;่ โดย 4 dBm มคีำ่ควำมแรงสญัญำณ 1 เทำ่โดยประมำณ)  
ความกว้างของ curve แสดงใหเ้หน็ Bandwidth คอื เทยีบกบักำรขบัรถคอืชว่งก ำหนดควำม
กวำ้งเลนบนถนน 
ค่า dBm เป็นคำ่ field strength ประเภทหน่ึงทีว่ดัเป็นวตัต ์สำมำรถแปลงเป็นโวทต ์เพือ่ใหเ้ทยีบ
คำ่กบัคำ่ field strength ที ่กสทช.ก ำหนดได ้โดยใชส้ตูร 
dBm to dBuV/m conversion and vice versa 
Formula: dBuV/m = dBm + 77.21 + 20 log (fMHz) 
เมื่อปรบัไปที ่103.25 MHz. จะเหน็เป็น curve เลก็อยูต่รงกลำง curve ใหญ่ 2 ลกู  
โดย curve ใหญ่ดำ้นซำ้ยคอื คลื่นวทิย ุFM 103.0 MHz. สว่นดำ้นขวำคอื FM 103.5 MHz.  
จะเหน็ไดช้ดัเจนวำ่ คลื่นวทิยจุำกทัง้ 2 สถำนีน้ี ม ีcurve ทีส่งูกวำ่และ มBีandwidth  
(ควำมกวำ้งของคลื่นในแนวแกน X) กวำ้งกวำ่เรำ  
แสดงวำ่ คลื่นวทิยทุัง้สองมสีญัญำณทีเ่ขม้กวำ่และมำเบยีดคลื่นวทิยเุสยีงธรรมเพือ่ประชำชนฯ 
สวนแสงธรรม ถำ้เทยีบกบัรถกเ็ป็นรถทีม่ขีนำดคนัใหญ่เกนิกวำ่เลนถนน เวลำวิง่มำเจอกนักต็อ้ง
ชนกนั ปกตแิลว้ตอ้งมชีอ่งวำ่งระหวำ่งคลื่นแต่ละลกู เรยีกวำ่ guard band (ระยะ 50 kHz.) เพือ่
ป้องกนัคลื่นทีใ่กลเ้คยีงมำทบักนั แต่คล่ืนหลกัทัง้สองฝัง่ไม่มี guard band และยงัล า้เข้ามา
ในช่วงของความถ่ี 103.25  
 วิเคราะหจ์าก การรบัฟัง 

ผลของกำรทดสอบโดย Spectrum Analyzer สอดคลอ้งกบักำรรบัฟงัจรงิ กลำ่วคอื  
จะหมุนหำคลื่น FM 103.25 MHz. จำกสถำนีวทิยเุสยีงธรรมเพือ่ประชำชน ฯ สวนแสงธรรม ได้
ยำกกวำ่คลื่นวทิยขุองผูป้ระกำรรำยเดมิ เน่ืองจำกคลื่นเดมิไมม่ ีguard band จงึท ำใหค้ลื่นธรรมะ
จำก  FM 103.25 MHz.มชีว่งแคบเพยีงนิดเดยีว พอบดิคลื่นเลยไปหรอืหนัเสำไปนิดเดยีว จะ
เป็นคลื่นบนัเทงิ หรอืบำงครัง้แคค่นเดนิผำ่นวทิย ุกก็ลำยเป็นเพลงโดยไมต่อ้งปรบั แสดงผลตรง
กบัลกัษณะ curve จำกคลื่นทีต่รวจจบัได ้ซึง่ลกัษณะของคลื่นจำกสถำนีวทิยขุองผูป้ระกอบกำร
รำยเดมิใน กทม.เป็นอยำ่งน้ีเกอืบทุกคลื่น โดยไม่มกีำรก ำกบัดแูลหรอืตรวจสอบจำก กสทช.   
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ผลของการทดสอบ ครัง้ท่ี 2  
 

สถำนที ่ พกิดั 
ระยะห่ำงจำก
สวนแสงธรรม 

ค่ำควำมเขม้ของ
สญัญำณ 

กำรรบัฟงัทำงกำยภำพ 

ท ำกำรทดสอบ 
ละตจิดู,  
ลองตจิดู 

ก.ม. 
  ฟงัจำกวทิยุ 

สวนแสงธรรม 
 
13°44'47.00"N,  
100°21'47.00"E 

0 ปำนกลำง ชดัเจน  

ศริริำช 
 
13°45'35.26"N,   
100°28'57.40"E 

13.1 ต ่ำ 
พอฟงัได ้คุณภำพของ

เสยีงไมด่ ี

เสำหลกัเมอืง 
 13°45'8.64"N,   
100°29'37.80"E 

14.16 ต ่ำมำก 
คุณภำพสญัญำณต ่ำ     

ไมส่ำมำรถทีจ่ะรบัฟงัได ้

 
 จำกตำรำงสรุปผล จะเหน็ไดว้ำ่ กำรลดก ำลงัสง่เพยีงเงือ่นไขเดยีวตำมที ่กสทช. ก ำหนด 
ในขณะทีย่งัคงมเีสำสงู 110 ม. และมอีตัรำขยำยสำยอำกำศ 6 เทำ่ ยงัมผีลกระทบอยำ่งรุนแรง
ต่อกำรกระจำยเสยีงของวทิยเุสยีงธรรม สวนแสงธรรม   ท ำใหก้ำรออกอำกำศดว้ยก ำลงัสง่ 500 
วตัต ์ไมส่ำมำรถกระจำยไดถ้งึ 20 ก.ม.ตำมที ่กสทช. ประเมนิเอำไว ้
 สำเหตุสว่หนหน่ึงเน่ืองจำก คลื่นวทิยขุำ้งเคยีงยงัคงออกอำกำศในก ำลงัสง่ทีส่งูมำกอยำ่ง
น้อย 1 หมื่นวตัต ์ในขณะทีว่ทิยเุสยีงธรรมลดลงเหลอืเพยีง 500 วตัต ์ 
 บทวิเคราะห ์  

แมเ้สำอำกำศจะสงูถงึ 110 เมตร และอตัรำขยำยสำยอำกำศ 6 เทำ่ กย็งัไมส่ำมำรถ
กระจำยเสยีงไดถ้งึ 20 ก.ม. ดงันัน้สำมำรถสรุปไดว้ำ่ ถำ้หำกลดก ำลงัสง่ ลดเสำอำกำศลง และลด
อตัรำขยำยสำยอำกำศลง ตำมที ่กสทช.ก ำหนด จะเทำ่กบักำรปิดสถำนีวทิยเุสยีงธรรมเพือ่
ประชำชนฯ สวนแสงธรรม ไปโดยปรยิำย 
 ดงันัน้ เพือ่ควำมเป็นธรรม และเสมอภำค หำกจะใหส้ถำนีวทิยเุสยีงธรรมเพือ่ประชำชนฯ 
สวนแสงธรรม สำมำรถออกอำกำศกระจำยเสยีงไดอ้ยำ่งน้อย 20 ก.ม. จ ำเป็นจะตอ้งลดก ำลงัสง่ 
และเสำอำกำศ และอตัรำขยำยอำกำศของคลื่นวทิยเุดมิลงดว้ย เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหำคลื่นเบยีด 
หรอือนุญำตสถำนีวทิยเุสยีงธรรมเพือ่ประชำชนฯ สวนแสงธรรม  ออกอำกำศดว้ยเงือ่นไข
ตำมปกตทิีด่ ำเนินงำนมำรว่ม 10 ปี 
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 แม ้กสทช.จะไดใ้หส้มัภำษณ์กบั สถำนีวทิยรุฐัสภำเมื่อเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2555 วำ่ 
ในทีสุ่ดสถำนีวทิยไุมว่ำ่รำยเดมิหรอืรำยใหมจ่ะตอ้งอยูใ่นเงือ่นไขเดยีวกนันัน้ แต่จำกรำ่งประกำศ 
กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลำกำรแจง้รำยละเอยีดกำรใชป้ระโยชน์คลื่นควำมถี่ และเหตุ
แหง่ควำมจ ำเป็นในกำรถอืครองคลื่นควำมถีเ่พือ่กำรประกอบกจิกำรกระจำยเสยีง และกจิกำร
โทรทศัน์ กลบัระบุไวม้ใีจควำมสรุปไดว้ำ่  

ถงึแมแ้ผนแมบ่ทฯ จะใหผู้ป้ระกอบกำรรำยเดมิคนืคลื่นควำมถีว่ทิยภุำยใน 5 ปีนัน้ แต่ถำ้
หำกผูป้ระกอบกำรรำยเดมิมสีญัญำสมัปทำนยำวนำนถงึ 10 ปี กสทช.จะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนื
คลื่นหลงัจำก 10 ปีผำ่นไป นำนกวำ่ทีก่ ำหนดไวใ้นแผนแมบ่ทฯ นอกจำกน้ี ยงัมกีำรเอือ้ใหส้ถำนี
วทิยทุีเ่กดิใหมใ่นสงักดัของผูป้ระกอบกำรรำยเดมิ สำมำรถไดร้บัอนุญำตอกีดว้ย ทัง้ ๆ ทีเ่พิง่ตัง้
สถำนีใหมใ่นปี พ.ศ. 2553 

ดงันัน้ กำรบงัคบัใชป้ระกำศ กสทช. ดงักลำ่ว จงึเป็นกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยทีไ่มเ่ป็นธรรม
เป็นอยำ่งยิง่  
 
แผนภาพประกอบเพ่ิมเติม 
 

 
 
วงกลมขนาดใหญ่ หมำยถงึ คลื่นจำกสถำนีวทิยุทีม่กี ำลงัสง่สงู จงึมคีวำมชดัเจนสงู 
วงกลมขนาดเลก็ หมำยถงึ คลื่นจำกสถำนีวทิยุทีถู่กจ ำกดัก ำลงัสง่จำกประกำศของ กสทช. 
ซึง่ถูกก ำหนดใหใ้ชก้ ำลงัสง่ต ่ำ จงึมคีวำมชดัเจนต ่ำและถูกแทรกจำกคลื่นใหญ่ทีอ่ยูด่ำ้นขำ้งไดง้ำ่ย 


