สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนทีท่ างทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จานวน ๓ ฉบับ
ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รบั จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สานักงาน กสทช.)

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์
ประเด็น
๑. ขอบข่าย (ข้อ ๒)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม
-

-

-

๒. คลื่นความถี่ (ข้อ ๓)

-

-

-

๓. กาลังส่ง (ข้อ ๔)

-

-

-

๔. มาตรฐานทางเทคนิค (ข้อ ๕)

-

-

-

นายพิชัย แซ่ซิ้ม
นายกสมาคมการประมงจังหวัด
สมุทรปราการ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

กรณีที่เรือติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมหลายเครื่อง ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ดังนี้
- จานวนใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ต้องได้รับตาม
จานวนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ติดตั้งบนเรือ
- จานวนใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ต้องได้รบั 1 ใบ
ต่อเรือ 1 ลา
สามารถขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมชายฝั่งได้ โดยต้อง
ขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จาก กสทช.

๕. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ข้อ ๖) ขอสอบถามว่า กรณีที่เรือมีเครื่องวิทยุคมนาคมหลายเครื่อง
จะต้องมีใบอนุญาตกี่ใบ อะไรบ้าง

ขอสอบถามว่า แพปลาหรือสมาคมต่างๆ สามารถขอตั้งสถานีฝั่ง
เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเรือของตัวเองได้ไหม ถ้าได้จะต้องมี
ใบอนุญาตอะไรบ้าง และต้องดาเนินการอย่างไร

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

พ.จ.ต. สากล เพชรน้อย
กรมประมง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จานวน ๓ ฉบับ

๑/๑๐

ประเด็น
๖. สิทธิการอนุญาตเดิม (ข้อ ๗)
๑) การไม่อนุญาตให้ทา หรือ
นาเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ระบบ CB ย่านความถี่วิทยุ ๒๗
เมกะเฮิรตซ์ ที่ได้รับการอนุโลม
ว่าผ่านการทดสอบรับรอง
ตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม
ตามระเบียบ
กรมไปรษณีย์โทรเลขว่าด้วยการ
ทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่อง
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อ ๗.๑)
๒) ผลการทดสอบรับรอง
รายงานผลการทดสอบ
ใบรับรอง เอกสารจดทะเบียน
เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB
ย่านความถี่วิทยุ ๒๗
เมกะเฮิรตซ์ ที่ออกก่อนประกาศ
ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ได้
ต่อไปอีก ๕ ปี (ข้อ ๗.๒)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ขอสอบถามว่า เมื่อประกาศนี้ใช้บังคับแล้ว ถ้าบริษัทยังมีเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่เคยได้รับการอนุโลมว่าผ่านการทดสอบรับรอง
ตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งไม่มีผล type approval สารอง
จาหน่ายอยู่ จะสามารถนาเครื่องวิทยุดังกล่าวไปขอใบอนุญาตตั้ง
และใช้ ได้หรือไม่

นางสาวอภิฤดี อภอรักษ์สิทธิชน
หจก.ช.สหมงคลเอ็นจิเนียริ่ง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก เนื่องจากเครื่องวิทยุคมนาคมย่าน 27
MHz เป็นเครื่องที่มีใช้กันมากในภาคประมง โดยส่วนใหญ่จะเป็น
เครื่องที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเครื่องยังสามารถใช้ได้ หรือไม่ขัดกับประกาศฯ
การจะไปยกเลิกจึงไม่สมควร เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวประมง
ควรมีช่องทางที่จะดาเนินการให้เป็นเครื่องที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และควรมีการให้ความรู้แก่ชาวประมง ทั้งการขออนุญาตตั้งสถานี
และขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายพิชัย แซ่ซิ้ม
นายกสมาคมการประมงจังหวัด
สมุทรปราการ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ในกรณีที่ประกาศนี้ใช้บังคับแล้ว ยังมีเครื่องวิทยุคมนาคม
ระบบ CB ย่านความถี่วิทยุ ๒๗ MHz ที่เคยได้รับการอนุโลม
ว่าผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม
สารองจาหน่ายอยู่ ยังสามารถนาเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว
ไปขอใบอนุญาตตั้งสถานี และใช้ ได้ แต่ถ้าต้องการทาและ
นาเข้า จะต้องนาเครื่องวิทยุคมนาคมมาตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานให้เป็นไปตามที่ กสทช. กาหนด
เห็นควรปรับแก้ร่างประกาศ ดังนี้
๗.๒ บรรดาผลการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุ
คมนาคมระบบ CB ย่านความถี่วิทยุ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ ซึ่ง
ออกโดยกรมไปรษณีย์โทรเลข หรือรายงานผลการทดสอบ
ใบรับรอง และเอกสารจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ ที่ออกโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปอีก ๕ ปี นับแต่วันที่
ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ
๗.๓ บรรดารายงานผลการทดสอบ ใบรับรอง และ
เอกสารจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของ
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ CB ย่านความถี่วิทยุ ๒๗
เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไป

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จานวน ๓ ฉบับ

๒/๑๐

ประเด็น
๓) เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ
CB ย่านความถี่วิทยุ ๒๗
เมกะเฮิรตซ์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ใช้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ มี
ผลใช้บังคับ ให้ใช้ได้ตลอดอายุ
ของเครื่องวิทยุคมนาคม (ข้อ
๗.๓)
๗. หลักเกณฑ์การใช้งาน (ข้อ ๘)
๑) ให้ใช้ติดต่อสื่อสารในน่านน้า
ไทยเท่านั้น (ข้อ ๘.๑)

๒) ให้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง
สถานีฝั่งกับสถานีเรือ และสถานี
เรือกับสถานีเรือ (ข้อ ๘.๒)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม
ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
ขอสอบถามว่า เมื่อประกาศนี้ใช้บังคับแล้ว เครื่องวิทยุคมนาคมที่มี พ.จ.ต. สากล เพชรน้อย
อยู่ในปัจจุบันทั้งหมด จะสามารถใช้ต่อไปได้อีก 5 ปีถูกต้องหรือไม่ กรมประมง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
กรณีที่เคยได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ
CB ย่านความถี่วิทยุ ๒๗ MHz ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ ยังสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นได้ต่อไป
จนกว่าเครื่องวิทยุคมนาคมจะหมดสภาพ

ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดให้ใช้ติดต่อสื่อสารเฉพาะในน่านน้าไทย
เนื่องจากกฎข้อบังคับสาหรับตรวจเรือฯ พ.ศ. 2559 ของกรมเจ้าท่า
กาหนดให้เรือประมงขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ต้องมีเครื่อง
วิทยุคมนาคมช่วงความถี่ 2-25 MHz หรือ 27 MHz ซึ่งเรือที่มี
ขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไปจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วย
ข้อกาหนดนี้น่าจะทาได้ยากในทางปฏิบัติและไม่น่าจะเป็น
ประโยชน์ใดๆ ต่อผู้ใช้คลื่นความถี่และทางราชการ

นายพิชัย แซ่ซิ้ม
นายกสมาคมการประมงจังหวัด
สมุทรปราการ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ยืนยันตามเดิม เนื่องจาก ประเทศไทยอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ย่าน 27 MHz สาหรับสื่อสารกับเรือในน่านน้าไทย
เท่านั้น ซึ่งมีลักษณะการใช้งานแตกต่างจากประเทศอื่นๆ
ที่อนุญาตให้ใช้สื่อสารบนบก

นายสาวัสดิ์ บุณยะเวศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
paru4802@hotmail.com
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
น.ต.พีรชัย เปรมประเสริฐ
สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

รับความเห็นไว้เพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ข้อ ๘.๒ ไม่ได้กาหนดให้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีฝั่งกับสถานี
ฝั่ง ถ้ามีความจาเป็นต้องใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีฝั่งกับสถานี
ฝั่ง เช่น การประสานงานระหว่างท่าเรือกับท่าเรือในกรณีเกิดเหตุ
อุบัติภัยทางทะเล จะต้องใช้ความถี่อะไร

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากการสื่อสารระหว่างสถานีฝั่งกับ
สถานีฝั่งไม่ถือว่าเป็นการสื่อสารในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้
คลื่นความถี่เพื่อประสานงาน นั้น ให้เป็นไปตาม (ร่าง)
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่เพื่อ
สนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของ กสทช.

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จานวน ๓ ฉบับ

๓/๑๐

ประเด็น
๓) ไม่ใช้ถ้อยคาที่ไม่สุภาพ หรือ
หยาบคายในการติดต่อสื่อสาร
(ข้อ ๘.๓)
๔) ก่อนเริ่มสื่อสารต้องรับฟัง
ก่อนว่ามีผู้ใช้คลื่นความถี่อยู่
หรือไม่ ห้ามแย่งใช้คลื่นความถี่
ในการสื่อสาร (ข้อ ๘.๔)
๕) กาหนดระยะเวลาในการ
สื่อสารแต่ละครั้งสูงสุด ๕ นาที
และทุกครั้งที่สิ้นสุดการสื่อสาร
ต้องรับฟังอย่างน้อย ๑ นาที
ก่อนเริ่มการสื่อสารในครั้งถัดไป
(ข้อ ๘.๕)
๘. ประเด็นอื่นๆ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

-

-

-

-

-

-

ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดระยะเวลาในการสื่อสารแต่ละครั้งสูงสุด
๕ นาที และทุกครั้งที่สิ้นสุดการสื่อสารต้องรับฟังอย่างน้อย ๑
นาที เนื่องจากการติดต่อสื่อสารควรมีลักษณะเป็นการพูดโต้ตอบ
กันได้ในทันทีเหมือนการโทรศัพท์

นายพิชัย แซ่ซิ้ม
นายกสมาคมการประมงจังหวัด
สมุทรปราการ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

เห็นควรปรับแก้ร่างประกาศ ดังนี้
8.5 กาหนดระยะเวลาในการสื่อสารแต่ละครั้งสูงสุด
๕ นาที และทุกครั้งที่สิ้นสุดการสื่อสารต้องรับฟังอย่างน้อย
๑ นาที ก่อนเริ่มการสื่อสารในครั้งถัดไป ควรใช้ระยะเวลาให้
น้อยที่สุดหรือเท่าที่จาเป็น

ขอสอบถามว่า ท่าเรือชายฝั่งถือว่าเป็นสถานีฝั่งหรือไม่ และต้อง
น.ต.พีรชัย เปรมประเสริฐ
ได้รับจัดสรรนามเรียกขาน (Call sign) หรือไม่ เนื่องจากตอนนี้ที่ สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ท่าเรือไม่มีนามเรียกขานและผู้ใช้เครื่องวิทยุต้องผ่านการอบรมด้วย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
หรือไม่
ขอสอบถามว่า ในกรณีที่ตั้งสถานีฝั่งเพื่อเฝ้าฟังช่องความถี่ 16C
(27.155 MHz) และ 21C (27.215 MHz) ซึ่งเป็นช่องแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน จะต้องเฝ้าฟังเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเท่าไร เนื่องจาก
ภาคเอกชนอาจไม่สามารถเฝ้าฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง

พ.จ.ต. สากล เพชรน้อย
กรมประมง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

- ท่าเรือชายฝั่งที่ติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อใช้สื่อสารกับ
เรือถือว่าเป็นสถานีฝั่ง และจะต้องได้รับจัดสรรนามเรียกขาน
จาก กสทช.
- รับความเห็นประเด็นการจัดสรรนามเรียกขานไว้พิจารณา
ดาเนินการต่อไป
ควรเฝ้าฟังตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุฉุกเฉินสามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จานวน ๓ ฉบับ

๔/๑๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม
ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
ขอสอบถามว่า ผู้ที่มีประกาศนียบัตรและบัตรพนักงานวิทยุ ทีไ่ ด้รับ นายพิชัย แซ่ซิ้ม
จากการอบรมของสานักงาน กสทช. สามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคม นายกสมาคมการประมงจังหวัด
ย่าน 27 MHz ได้หรือไม่
สมุทรปราการ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ขอสอบถามว่า หลังจากประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว เรื่องการใช้
พ.จ.ต. สากล เพชรน้อย
เครื่องวิทยุคมนาคม สานักงาน กสทช. จะมีแนวทางการแก้ปัญหา กรมประมง
อย่างไร จะสามารถไปอบรมให้ชาวประมงให้ครอบคลุมทั่ว
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ประเทศได้หรือไม่ เนื่องจากเรือประมงส่วนใหญ่ที่ติดตั้งเครื่องวิทยุ
CB 27 MHz จะมีใบอนุญาตของสถานีถูกต้อง แต่ผู้ใช้เครื่องวิทยุ
ไม่ได้ผ่านการอบรมและไม่มีประกาศนียบัตรหรือบัตรพนักงานวิทยุ
ขอสอบถามว่า สานักงาน กสทช. จะมีช่องทางหรือแนวทางใดบ้าง นายพิชัย แซ่ซิ้ม
ที่จะจัดอบรมให้ชาวประมงได้รับประกาศนียบัตรและบัตร
นายกสมาคมการประมงจังหวัด
พนักงานวิทยุทุกคน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
สมุทรปราการ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
(1) น่าจะสนับสนุนให้ชาวประมงใช้คลื่นความถี่ VHF marine
band ซึ่งจะทาให้ข้อกาหนด “ให้ใช้ติดต่อสื่อสารในน่านน้าไทย
เท่านั้น” พอที่จะเป็นจริงได้
(2) ควรจะพิจารณาให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 27 MHz ในกิจการ
ด้านอื่น
(3) จากการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติที่รุกล้าน่านน้าไทย
พบว่า เรือเหล่านั้นมีเครื่องรับส่งวิทยุย่าน HF (all mode) และ
VHF ที่มีสมรรถนะสูงสาหรับการสื่อสาร ชาวประมงไทยควรมี
โอกาสเช่นนั้นบ้าง

นายสาวัสดิ์ บุณยะเวศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
paru4802@hotmail.com
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่าน 27 MHz จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและ
ได้รับประกาศนียบัตรและบัตรพนักงานวิทยุโทรศัพท์ใน
เรือประมง
รับความเห็น ไว้ประกอบการพิจารณากากับดูแลต่อไป

ผู้ประสงค์จะขอรับประกาศนียบัตรอาจประสานกับสมาคม
การประมงหรือหน่วยงานในเขตพื้นที่ ก่อนแจ้งสานักงาน
กสทช. เพื่อจะได้จัดเตรียมบุคลากรลงพื้นที่ต่อไป เนื่องจาก
สานักงาน กสทช. อาจมีข้อจากัดในส่วนของสถานที่การจัด
อบรม และการประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงรับทราบ
- รับความเห็นการเสนอให้เรือประมงสามารถใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมย่าน VHF และ HF ไว้ประกอบการพิจารณาต่อไป
- รับความเห็นการเสนอให้นาคลื่นความถี่ย่าน 27 MHz
ไปใช้ในกิจการอื่น ไว้ประกอบการพิจารณาต่อไป

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จานวน ๓ ฉบับ

๕/๑๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม
ผมอยากให้ทาง กสทช. ดาเนินการเกี่ยวย่านนี้แบบสากล ไม่ใช่คิดถึงแต่
ตัวเอง ไม่มองความเป็นสากลและโลกทัศน์ที่แคบ ทราบมาว่าท่านจะ
ดาเนินการให้ย่านความถี่นี่ที่มี Band ตั้งแต่ A-F เอาไปใช้ในกิจการทาง
ทะเลอย่างเดียว ท่านไม่มองถึงการพัฒนาโดยรวมทั้งสากลและ
ภายในประเทศ ไม่เข้าใจว่าความถี่ย่านนี้ไม่เคยยอมให้ประชาชนตั้งเสา
แบบประจาที่ เพราะกลัวจะไปกวนทีวี แล้วตอนนี้มันมีทีวีให้กวนไหม
ต่างชาติเขาใช้กันแบบอิสระทาไมไม่เห็นมากวนระบบทีวีในบ้านเรา
ผมเห็นควรว่าท่านควรเปิดกว้างในกิจการย่านความถี่นี้ ทั้งนี้การที่ท่าน
เปิดกว้างสาหรับวิทยุย่านนี้ท่านจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาต
ทั้งตั้งสถานีใบอนุญาตใช้ นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ทดลอง สามารถเพิ่มการ
ใช้งานการเรียนรู้ให้เป็นความถี่ทดสอบของนักวิทยุสมัครเล่นที่ต้องการ
จะไปสอบเลื่อนขั้น ฯลฯ กฎหมายแต่เดิมที่ใช้มามันไม่ยืดหยุ่น เนื่องจาก
ระบบทีวีสมัยก่อนมันไม่ทันสมัย ปัจจุบันมันมีทางเลือกในการสื่อสาร
มากมาย ท่านอย่าลืมว่าวิทยุย่านนี้มันส่งได้ไกลไม่จาเป็นต้องใช้ความสูง
หากวิทยุย่านนี้ถูกพัฒนามันสามารถเป็นข่ายฉุกเฉินสารองได้อย่างดีหาก
เกิดภัยพิบัติการสื่อสารพื้นฐานถูกตัดขาด แต่ท่านกลับลิดรอนสิทธิ์ที่
ประชาชนทุกคนพึงได้ ตัดโอกาศการมีข่ายสารองในยามฉุกเฉิน หาก
ท่านจาได้ตอนเกิดสึนามิที่ภูเก็ตวิทยุย่านนี้ถูกส่งมาเตือนภัยเป็นความถี่
แรกๆจากเรือประมงในทะเล แต่ตอนนี้ท่านคิดอะไรกัน ท่านมัวแต่จะ
เขียนกฏหมายแต่ไม่คานึงถึงผู้ที่จะใช้ ระบบวิทยุเรือปัจจุบันพัฒนาไป
มาก เรือประมงชายฝั่งนับวันจะไม่ใช้ย่านความถี่นี้ ท่านจะให้มันหาย
สาปสูญไปเลยหรือ แล้วเครื่องที่ผมมีและใช้อยู่จะทาอย่างไร เหมือนท่าน
เลือกปฏิบัติ กิจการ CB ในย่านความถี่อื่นๆ ท่านอนุญาตให้เขาใช้เสรีมี
การขออนุญาตตั้งสถานี แต่สาหรับย่าน 27 MHz มันไม่ได้รับการสนใจ
มานานแสนนาน จนปัจจุบันนี้ท่านยังจะปิดหูปิดตาประชาชนแล้วก็ให้
ทุกอย่างมันย่าอยู่กับที่แล้วก็ถอยหลังลงคลองหรืออย่างไรครับ ความถี่
CB เช่นย่าน 245 MHz ท่านจ้องแต่จะเพิ่มช่อง แต่ของเดิมที่มีไม่รู้จัก
เอามาใช้ประโยชน์หรือว่ามันได้เงินน้อยเลยละเลยไม่สนใจ หากข้อความ
นี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาผมก็จะร้องเรียนในทางอื่นๆต่อไปตามขั้นตอน
ครับ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
นายวิรัช กองทรัพย์
๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
E20FBA@hotmail.com
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
๒. โทรสาร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
- ยืนยันตามเดิม ทั้งนี้ รับความเห็นการเสนอให้นาคลื่น
ความถี่ย่าน 27 MHz ไปใช้ในกิจการอื่น ไว้ประกอบการ
พิจารณาต่อไป

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จานวน ๓ ฉบับ

๖/๑๐

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์
ประเด็น
๑. ขอบข่าย (ข้อ ๑)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

-

-

-

ย่านความถี่ ๒๗ MHz เดิมมีช่วงความถี่ A B C D E
และ F โดยแต่ละช่วงมี 40 ช่องความถี่เท่ากัน
ผมไม่เห็นด้วยกับการตัดช่วงความถี่ F รวมทั้ง A และ
E บางช่องทิ้ง เนื่องจากการใช้งานในช่องความถี่ที่
ติดกันจะมีสัญญาณแทรกเข้ามา ควรมีช่องความถี่
หลายๆช่องให้เลือกใช้

นายพิชัย แซ่ซิ้ม
นายกสมาคมการประมงจังหวัด
สมุทรปราการ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ยืนยันตามเดิม เนื่องจาก การกาหนดคลื่นความถี่ จะต้อง
สอดคล้องกับตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. 2558)
ซึ่งกาหนดให้ย่านความถี่ 25.67-26.1 MHz ใช้สาหรับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และย่านความถี่
28-29.7 MHz ใช้สาหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น ดังนั้น
จึงไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่อยู่ในย่านความถี่ดังกล่าว
เพื่อสื่อสารในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

๒) การจัดช่องความถี่แบบไม่เป็นคู่ (ข้อ ๒.๒) -

-

-

๓) คลื่นความถี่ฉุกเฉิน (ข้อ ๒.๓)

-

-

-

๔) ระยะห่างของช่องความถี่ที่อยู่ติดกัน
(ข้อ ๒.๔)

-

-

-

๕) การกาหนดช่องความถี่ (ข้อ ๒.๕)

-

-

-

-

-

-

๒. การกาหนดช่องความถี่ (ข้อ ๒)
๑) การแบ่งช่วงความถี่ (ข้อ ๒.๑)

๓. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๓)
๑) การใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน (ข้อ ๓.๑)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จานวน ๓ ฉบับ

๗/๑๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

๒) การกาหนดให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับ
ติดต่อสื่อสารประเภทเสียงพูดด้วย
เทคโนโลยีแอนะล็อก (ข้อ ๓.๒)

-

-

-

๓) การประสานงานคลื่นความถี่บริเวณ
ชายแดน (ข้อ ๓.๓)

-

-

-

๔) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกาหนด และที่จะ
ประกาศกาหนดเพิ่มเติมด้วย (ข้อ ๓.๔)

-

-

นายพิชัย แซ่ซิ้ม
นายกสมาคมการประมงจังหวัด
สมุทรปราการ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

กรณีที่เคยได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB
ย่านความถี่วิทยุ ๒๗ MHz ซึ่งมีช่วงความถี่ของเครื่องวิทยุ
คมนาคมมากกว่าช่วงความถี่ที่อนุญาตให้ใช้งาน ยังสามารถ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นได้ต่อไป ทั้งนี้ ต้องใช้คลื่นความถี่
ตามที่กาหนดไว้ในแผนความถี่นี้เท่านั้น

๔. ประเด็นอื่นๆ

ขอสอบถามว่า ตามร่างประกาศกาหนดช่วงความถี่
เพียงแค่ A ถึง E ในกรณีที่เรือประมงมีเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่มีช่วงความถี่ A ถึง F ซึ่งเกินกว่าที่กาหนด
จะมีความผิดหรือไม่

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จานวน ๓ ฉบับ

๘/๑๐

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สาหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์
ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

๑. ขอบข่าย (ข้อ ๑)

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

-

-

-

๑) กาลังคลื่นพาห์ที่กาหนด (ข้อ ๒.๑)

-

-

๒) ค่าคลาดเคลื่อนของความถี่
(ข้อ ๒.๒)

-

-

-

๓) ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (ข้อ
๒.๓)

-

-

-

๔) การแพร่แปลกปลอม (ข้อ
๒.๔)

-

-

-

๑) ความไวอ้างอิง (ข้อ ๓.๑)

-

-

-

๒) การเลือกรับสัญญาณ (ข้อ
๓.๒)

-

-

-

-

-

-

๒. ข้อกาหนดภาคเครื่องส่ง (ข้อ ๒)

๓. ข้อกาหนดภาคเครื่องรับ (ข้อ ๓)

๔. วิธีทดสอบ (ข้อ ๔)
๑) ภาคเครื่องส่ง (ข้อ ๔.๑)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จานวน ๓ ฉบับ

๙/๑๐

ประเด็น
๒) ภาคเครื่องรับ (ข้อ ๔.๒)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

-

-

-

-

-

-

๒) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต่อ
สุขภาพของมนุษย์ (ข้อ ๕.๒)

-

-

-

๖. การแสดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐาน (ข้อ ๖)

-

-

-

๗. ประเด็นอื่นๆ

-

-

-

๕. ข้อกาหนดด้านความปลอดภัย
(ข้อ ๕)
๑) ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
(ข้อ ๕.๑)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จานวน ๓ ฉบับ

๑๐/๑๐

