สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๑๗๐-๒๖๑๗๕ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สานักงาน กสทช.)

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๑. ขอบข่าย (ข้อ ๑)

-

-

๒. ภาพรวมการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๒)

-

-

๓. การติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุโทรศัพท์ (ข้อ ๓)

-

-

๔. การติดต่อสื่อสารด้วยการเรียกอย่างจาเพาะ เจาะจงโดยใช้วิธีดิจิตอล (ข้อ ๔)

-

๕. การติดต่อสื่อสารด้วยโทรเลขแบบแถบคลื่น แคบซึ่งพิมพ์ได้โดยตรง (ข้อ ๕)

-

๖. การติดต่อสื่อสารด้วยระบบแถบคลื่นกว้าง
(ข้อ ๖)

-

-

๗. การติดต่อสื่อสารด้วยการรับส่งข้อมูลทาง
สมุทรศาสตร์ (ข้อ ๗)

-

-

๘. การติดต่อสื่อสารด้วยการรับส่งข้อมูล (ข้อ ๘) -

-

๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๙. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๙)
๙.๑ การกาหนดให้ใช้ในลักษณะการใช้คลื่น ตามที่ กสทช. ได้กาหนดการใช้คลืน่ ความถีต่ ามแผนความถี่ใหม่นี้ ในลักษณะการ นายณัฐพัชร์ จัตุพรหงษ์ทอง กรมเจ้าท่า
ความถี่ร่วมกัน (Shared use)
ใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน (Shared use) ซึ่งไม่ใช่เป็นการจัดสรรให้หน่วยงานโดยเฉพาะ (ความเห็นจากการประชุมรับฟังความเห็นฯ
หมายความว่าเรือที่ประสงค์จะติดต่อกับกรมเจ้าท่าสามารถใช้คลื่นความถี่เดียวกัน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙)
กับกรมเจ้าท่าได้โดยไม่ต้อง ขออนุญาตร่วมข่ายสื่อสารกับกรมเจ้าท่าใช่หรือไม่
กองทัพเรือมีความถี่ จานวน ๙ ความถี่ ซึ่งตรงกับช่องความถี่ที่กาหนดตาม (ร่าง) กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศ กสทช.ฯ ได้แก่ ความถี่ 4140 4220 6470.5 8219 8225 8249 ทหารเรือ (แบบแสดงความเห็นลงวันที่ ๙
8500 8743 และ 8773 kHz ซึ่งตาม (ร่าง) ประกาศดังกล่าว กาหนดเงื่อนไข มิถุนายน ๒๕๕๙)
ให้ใช้งานร่วมกัน (Share use) จึงอาจส่งผลกระทบกับการใช้งานความถี่ของ
กองทัพเรือที่มีวัตถุประสงค์ในด้านความมั่นคงได้ ดังนั้น กสทช. ควรพิจารณา
ยกเว้น เงื่อนไขในการใช้งานร่วมกัน หรือพิจารณาจัดสรรความถี่วิทยุทดแทน
ให้ กับ ทร. เพื่อให้สามารถดารงการปฏิบัตติ ามภารกิจเพื่อความมั่นคงได้
๙.๒ การใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสาร
ด้วยวิทยุโทรศัพท์ของสถานีฝั่ง ต้องเป็นไป
ตาม Appendix 25 ของข้อบังคับวิทยุ
ระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิใช้ช่อง
ความถี่หมายเลข 402, 404, 409, 424,
426, 809, 817, 819, 835 และ 1235
โดยก่อนดาเนินการตั้งสถานี จะต้องส่งแบบ
คาขอต่อ ITU สถานีฝั่งที่ไม่ส่งแบบคาขอหรือ
ใช้คลื่นความถี่ไม่เป็นไปตาม Appendix 25
จะไม่ได้รับสิทธิคมุ้ ครองการรบกวน

สามารถใช้ความถี่ในช่องที่ไม่ตรงตาม Appendix 25 ได้หรือไม่ และ ต้องขออนุญาต
กสทช. ด้วยหรือไม่

บมจ.กสท โทรคมนาคม (ความเห็นจากการ
ประชุมรับฟังความเห็นฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๕๙)

ถ้ากรมประมงมีสถานีวิทยุคมนาคมชายฝั่งที่ใช้คลื่นความถี่ที่ตรงตาม Appendix 25 นายสากล เพชรน้อย กรมประมง (ความเห็น
กรมประมงจะต้องดาเนินการจดทะเบียนกับ ITU ด้วยหรือไม่
จากการประชุมรับฟังความเห็นฯ เมื่อวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๕๙)

๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๙.๓ การประสานงานความถี่บริเวณ
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

-

-

๙.๔ การประสานงานกับผู้ได้รับอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่รายอื่น

-

-

๙.๕ การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ เงื่อนไขการอนุญาต ที่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกาหนด และ
ที่จะประกาศกาหนดเพิม่ เติมด้วย

-

ประเด็นอื่นๆ

กรมไปรษณีย์โทรเลขได้เคยจัดสรรความถี่ให้กรมประมงจานวน ๕ คู่ (๑๐ ความถี)่ นายสากล เพชรน้อย กรมประมง (ความเห็น
ซึ่งเป็นความถี่ที่ตรงกับแผนความถี่วิทยุนี้ โดยกรมประมงมีการใช้งาน ๒ ลักษณะ คือ จากการประชุมรับฟังความเห็นฯ เมื่อวันที่ ๘
ใช้เพื่อสื่อสารกับเรือประมง และใช้สื่อสารเฉพาะภายในหน่วยงาน โดยขอสอบถาม มิถุนายน ๒๕๕๙)
ดังนี้
๑. การสื่อสารกับเรือประมงในน่านน้าไทยสามารถใช้ได้ทุกความถี่ใช่หรือไม่
หรือใช้ได้เฉพาะความถี่ 5 คู่ ตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิม
๒. หากใช้สื่อสารกับเรือประมงนอกน่านน้าไทยต้องใช้ความถี่ใด

๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. ให้ยกเลิกประกาศกรมไปรษณีย์ตามที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรความถี่
วิทยุที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุโทรศัพท์ (HF/SSB) ในลักษณะ
ความถี่แบบเป็นคูร่ ะหว่างสถานีฝั่งกับเรือ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
กรมประมง (แบบแสดงความเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๙)

2. ให้ กสทช. ประกาศ เรื่องการจัดสรรช่องความถี่วิทยุที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุโทรศัพท์ในลักษณะความถี่แบบเป็นคู่ให้กับ
ส่วนราชการตามที่ได้รับการจัดสรรจากกรมไปรษณียเ์ ดิม
ร่างประกาศจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด

นายสมเกียรติ พนิชการ กรมอุตุนยิ มวิทยา
(ความเห็นจากการประชุมรับฟังความเห็นฯ
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ควรกาหนดความถี่กลางสาหรับประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

นายณัฐพัชร์ จัตุพรหงษ์ทอง กรมเจ้าท่า
(ความเห็นจากการประชุมรับฟังความเห็นฯ
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙)

การรับฟังความเห็นครั้งนี้ครอบคลุมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือไม่ เช่น ตัวแทน
เจ้าของเรือสินค้าซึ่งเป็นผูไ้ ด้รับผลกระทบ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ความเห็นจาก
การประชุมรับฟังความเห็นฯ เมื่อวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๕๙)

๔

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

สอบถามเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ ดังนี้
๑. กองทัพเรือเคยได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ให้ใช้งานในลักษณะเพื่อความ
มั่นคงซึ่งเป็นการรับส่งข่าวสารเฉพาะภายในหน่วยงาน โดยมีความถี่ใช้งาน
ตรงกับความถี่ที่กาหนดตามแผนความถี่วิทยุนี้ กองทัพเรือจะสามารถ
ใช้งานต่อไปได้หรือไม่

นท. ธนาธิป ชูทัย กรมการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (ความเห็น
จากการประชุมรับฟังความเห็นฯ เมื่อวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๕๙)

๒. กรณีกองทัพเรือเคยได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ไม่ตรงกับความถีท่ ี่
กาหนดตามแผนความถี่วิทยุนี้ กองทัพเรือจะสามารถใช้งานต่อไปได้
หรือไม่ ถ้าใช้งานได้แล้วมีการรบกวนเกิดขึ้นใครจะได้รับสิทธิคมุ้ ครอง
การรบกวน
๓. การใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถีว่ ิทยุนี้สื่อสารภายในน่านน้าไทย
ใครก็มีสิทธิใช้งานได้ใช่หรือไม่ หรือใช้ได้เฉพาะเชิงพาณิชย์เท่านั้น
๔. หากสามารถใช้งานได้ ในกรณีที่มกี ารตั้งหน่วยงานใหม่ เช่น ศปมผ. หรือ
หน่วยงานในลักษณะศูนย์กลางการติดต่อกับเรือ โดยหน่วยงานดังกล่าว
สามารถเลือกใช้ความถี่ใดก็ได้ หรือต้องใช้เฉพาะความถี่ตาม Appendix 25
จานวน 10 ความถี่
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองทัพเรือมีความถี่ จานวน ๒๒ ความถี่ ได้แก่ ความถี่ 4007 4141.4
ทหารเรือ (แบบแสดงความเห็นลงวันที่ ๙
4209.5 4240 4312 4325 4350.4 4433.4 6250 6265 6290
6450 6469 6494.9 8205 8220.4 8280 8744.4 8755.8 12340 มิถุนายน ๒๕๕๙)
12481 และ 26105 kHz ใช้งานตามภารกิจของกองทัพเรือ เนื่องจากความถี่
ดังกล่าว อยู่ระหว่างช่องความถี่ที่กาหนดใน (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฯ ที่กาหนด
ทาให้ระยะห่างช่องความถี่ที่อยู่ติดกัน น้อยกว่าหลักการที่กาหนดไว้ (3 kHz)
จึงมีโอกาสเกิดการรบกวนกับการใช้งานคลื่นความถี่ใกล้เคียงของกองทัพเรือ
ดังนั้น กสทช. จะมีนโยบาย หรือแนวทางการดาเนินการอย่างไร เพือ่ ป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว ที่อาจจะเกิดขึ้น

๕

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเป็นเสมือนผู้ใช้คลื่นความถี่ในย่านดังกล่าว
ยินดีให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามระบบสากล

นายกิตติ โกสินสกุล สมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทย (ความเห็นจากการประชุมรับฟัง
ความเห็นฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙)
กสท มีการเฝ้าฟังในช่องความถี่ตามระบบ GMDSS ทั้งระบบ Radiotelephony บมจ.กสท โทรคมนาคม (ความเห็นจากการ
และ DSC และให้บริการข่าวสารด้านความปลอดภัย (NAVTEX) ความถี่ 518 kHz ประชุมรับฟังความเห็นฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน
โดย กสท ยินดีให้ความร่วมมือเพือ่ ให้เป็นไปตามที่ กสทช. กาหนด
๒๕๕๙)
กรมอุตุนิยมวิทยามีการใช้งานในย่านความถี่ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
นายสมเกียรติ พนิชการ กรมอุตุนยิ มวิทยา
๑. ระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศเรือ ซึ่งการออกอากาศข่าวพยากรณ์อากาศ (แบบแสดงความเห็นลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน
และการเตือนภัยในทะเลในรูปแบบเสียงมีการออกอากาศต่อเนื่องมาไม่ตา่ ๒๕๕๙)
กว่า ๓๐ ปี ให้กับผูร้ ับบริการ ได้แก่ กลุ่มเรือประมง และเรือเดินทะเล
ในน่านน้าทั้งฝั่งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย ออกอากาศที่ความถี่ ๘๗๔๓ kHz
กาลังส่ง ๑๐ kW ความกว้างแถบคลื่นความถี่ ๓ kHz
๒. ระบบเรดาห์วดั ความสูงของคลื่นทะเล เป็นระบบวัดความสูงของคลื่น
ทะเลโดยความถี่วิทยุ โดยใช้งานย่านความถี่ที่เกี่ยวข้องในช่วง ๔๓๗๒ ๔๓๙๗ kHz กาลังส่ง ๔๐ W ความกว้างแถบคลื่นความถี่ ๒๕ kHz
ทางกรมอุตุนิยมวิทยาอยากทราบแนวทางการปฏิบัติเมื่อประกาศฉบับนี้
มีผลบังคับใช้ว่ากรมฯจะสามารถใช้งานความถี่ได้ต่อเนื่องต่อไปได้หรือไม่
อย่างไร โดยเฉพาะระบบที่ ๑ ที่มผี ู้รับบริการในวงกว้างมาอย่างยาวนาน
หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ความถี่อื่น อาจทาให้ผู้รับบริการไม่ได้รับ
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้

๖

