สิ่งที่สงมาดวย ๑

ปญหา/อุปสรรค/ความคืบหนาวิทยุชมุ ชนรบกวนการบิน
บั้งไฟ โคมลอยและโคมควัน
ตอระบบการเดินอากาศของประเทศ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

๒
๑. วิทยุชุมชนรบกวนการบินตอระบบการเดินอากาศของประเทศ
๑.๑ อุปสรรคในการดําเนินการ
ปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบินสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังตอไปนี้
- ไมไดรับความรวมมือในการแกไขปญหาจากสถานีวิทยุชุมชน
- เจาของสถานีอางวาไมทราบ ไมมีชาง ไมมีงบประมาณแกไข หรือแกไขแลว แตการรบกวนยังอยู
- สถานี วิ ทยุ ชุ มชนบางแห งไม เชื่ อว าการรบกวนจะไปถึ งเครื่ องบิ นได แม จะได รั บหนั งสื อเตื อนจาก
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน และกิจการโทรคมนาคมแห งชาติ
(กสทช.)
- คลื่นความถี่วิทยุชุมชนเขามารบกวนการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับ
นักบิน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยการบิน
ผลกระทบจากการรบกวน มี ๒ ลักษณะ ไดแก
๑. การรบกวนการสื่อสาร
๑.๑ ทําใหการสื่อสารระหวางผูควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบินรับฟงไมชัดเจน
๑.๒ การรบกวนการสื่อสารระหวางผูควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบินทําใหการสื่อสารรับฟง
ไมสามารถติดตอสื่อสารกันได
๑.๓ รบกวนเครื่องรับวิทยุของเครื่องบิน ทําใหเกิดความรําคาญแกนักบิน
๒. การรบกวนเครื่องชวยการเดินอากาศ (Localizer และ VOR)
ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการนําเครื่องบินเขามาลง ณ สนามบิน
วิธีการแกไขปญหาของ บวท.
(๑) สถานีวิทยุกระจายเสียงที่สํานักงาน กสทช. ออกใบอนุญาตใหทดลองออกอากาศไปแลวนั้น หากจะ
ใหมีการออกอากาศใหมอีกครั้งใหดําเนินการดังนี้
(๑.๑) สถานี จ ะต อ งนํ าเครื่อ งส งมาตรวจมาตรฐานให ผานตามระเบี ย บสํ านั กงาน กสทช.
ประกาศบังคับใชงาน และขออนุญาต มี ใช ตั้งสถานีใหถูกตองตามกฎหมาย
(๑.๒) หลั ง จากเครื่ อ งส ง ตรวจผ า นมาตรฐาน เมื่ อ นํ า เครื่ อ งส ง ไปเชื่ อ มต อ เข า กั บ ระบบ
สายอากาศเพื่อสงกระจายเสียงในครั้งแรก จะตองมีการตรวจวัดการแพรกระจายคลื่นวามีการรบกวนในยานการ
บินหรือไม พรอมจัดทํารายงานผลการตรวจวัดการแพรกระจายคลื่นไปยังสํานักงาน กสทช. เพื่อรับรองผล หากไมมี
การรบกวนการบินและกิจการอื่น จึงจะอนุญาตใหออกอากาศตอไปได
(๑.๓) เมื่อดําเนินการตามขอ (๑.๒) แลวไมพบการรบกวนใหสํานักงาน กสทช. ผูกรัดดวยลวดตะกั่ว
Seal ป ดทั บลวดที่ Lock ระหว างเครื่ องส งวิ ทยุ กั บสายนํ าสั ญญาณ เพื่ อป องกั นการนํ าเครื่ องส งที่ ไม ได มาตรฐาน
มาออกอากาศ
(๑.๔) เมื่อสถานีวิทยุออกอากาศครบ ๑ ป ใหดําเนินการตามขอ (๑.๑) และ (๑.๒) เมื่อตรวจผาน
มาตรฐานทางสํานักงาน กสทช. จึงตอใบอนุญาตใหออกอากาศตอไปได
(๒) การกําหนดพื้นที่ปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยใหปลอดการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ติดตั้งอยูโดยรอบทาอากาศยาน กําหนดใหทาอากาศยานหลักที่รัศมี 50NM สําหรับทาอากาศยานระหวางประเทศ
และ 30NM สําหรับทาอากาศยานภายในประเทศ
(๓) จัดเก็บขอมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยรอบสนามบินตามขอ (๒) หากเกิดการรบกวนขึ้นจะได
ประสานงานกับทางสถานีไดทัน เพื่อใหยุติการออกอากาศได และปรับปรุงสถานีตอไป
๓/(๔) สงเสริม...

๓
(๔) สงเสริมการเรียนรู สรางความเขาใจใหกับผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อใหตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการเดินอากาศ กับการถูกรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
(๕) การขออนุญาตใชงานความถี่สํารองเพิ่มเติ ม จากเดิมที่ ไดรับการตออายุมา ๑๕ ความถี่ (โดย
ขอมูลทั้งหมดนี้ บวท. ไดดําเนินการรวมกับสํานักงาน กสทช.)
(๖) การแก ไขการรบกวนการสื่ อ สาร บวท. ได ดํ า เนิ น การแก ไขป ญ หาตามแนวปฏิ บั ติ ข องการ
ดําเนิ นการเมื่อเกิด คลื่น รบกวน สวนการแกไขป ญหาการรบกวนเครื่องชวยการเดิน อากาศนั้น จะดําเนิน การ
ตรวจสอบและประสานงานกับสํานักงาน กสทช. เขต หรือเมื่อตรวจพบแหลงรบกวน จะพยายามเจรจากับสถานี
ที่สงสัญญาณรบกวนใหยุติการออกอากาศและใหตรวจสอบและแกไขเครื่องสงตอไป หากไมสามารถเจรจากับ
สถานีสงสัญญาณรบกวนใหยุติการรบกวนได บวท. จะแจงสํานักงาน กสทช. เขต ใหมาดําเนินการตอไป
(๗) ดํ าเนิ น การให คําปรึ กษา/แนะนํา และใหความรูแกส ถานีวิท ยุกระจายเสีย งตามที่ไดรับ คําขอ
ความอนุเคราะหและเดินทางไปใหความรูแกผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงรวมกับ สํานักงาน กสทช.
อยางตอเนื่อง
(๘) บวท. ดําเนินการจัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบสัญญาณรบกวนรวมกับสํานักงาน กสทช. ติดตั้ง
ใช งานในการตรวจสอบสั ญ ญาณรบกวนสํ า หรับ ศู น ย ฯ ภู มิ ภ าค และหอบั งคั บ การบิ น ที่ มี ส ถิ ติ ก ารรบกวน
อยูบอยครั้งเรียบรอยแลว ซึ่งสามารถรับสัญญาณรบกวนในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือได ทําใหมีขอมูลสําหรับการ
วิเคราะหหาแหลงรบกวน และทําใหสามารถระงับการรบกวนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
๑.๒ ความคืบหนาผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๑
- บวท. ไดใหคําปรึกษา/แนะนํา และใหความรูทางเทคนิคแกผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงตามที่
ไดรับการรองขอความอนุเคราะหรวมกับ สํานักงาน กสทช. วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไตรมาสที่ ๒
- สงเสริมการเรียนรู สรางความเข าใจใหกับผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงให ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศ จากการถูกรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง ซึ่งไดมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร
แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงรบกวนระบบสื่อสารทางการบินรวมกับสํานักงาน กสทช. เขต จํานวน ๒๑
เขต (๑ ครั้ง/สํานักงานเขต/เดือน) ในการติดตามการแกไขปญหาการรบกวนในแตละภูมิภาค
๑. สํานักงาน กสทช. เขต ๒๕ (นครพนม) ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหารและ
บึงกาฬระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ พบการรบกวนความถี่ยานกิจการทางการบิน
๒. สํานักงาน กสทช. เขต ๒๒ (อุบลราชธานี) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร และศรีสะเกษ
ระหวางวันที่ ๕ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พบการรบกวนความถี่ยานกิจการทางการบิน
๓. สํานักงาน กสทช. เขต ๑๓ (สุพรรณบุรี) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ระหวาง
วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยไมพบการรบกวนความถี่ยานกิจการทางการบิน
- ประชุมรวมกับสํานักงาน กสทช. ภาค/เขต เพื่อสรุปผลในการดําเนินการแกไขปญหาการรบกวนใน
แตละภูมิภาครวมระหวาง ๒ หนวยงาน (บวท. และ กสทช.) ๓ เดือน/ครั้ง/ภาค/เขต
๑. วันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ สัมมนารวมกับสํานักงาน กสทช. (ทุกเขต) เรื่องแนวทาง
การแกไขปญหาความถี่รบกวนในยานกิจการทางการบิน ประจําป ๒๕๖๒ ที่จังหวัดอุดรธานี
๔/๒. นําเสนอ...

๔
๒. นําเสนอขอมูลในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความ
จําเป น การใช คลื่น ความถี่ ดานกิ จ การกระจายเสีย งและกิ จ การโทรทั ศน เมื่ อวัน ที่ ๒๘ มีน าคม ๒๕๖๒ เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ อาคารเอ็กซิมแบงควาดวยเรื่องผลกระทบหากยายสถานที่ ตั้งใหมของสถานีวิทยุกระจายเสีย ง
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 98.00 MHz มาที่กองพันทหารสื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค
ถนนนางลิ้นจี่
ไตรมาสที่ ๓
- ประชุมเตรียมการคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๒ (JTC-2)
- ประชุ ม คณะกรรมการร ว มทางเทคนิ ค ว าด ว ยการประสานและจั ด สรรความถี่ วิ ท ยุ ต ามบริ เวณ
ชายแดนไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒ (JTC-2) ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จ.เชียงใหม
- บวท. ไดไปใหความรูกับวิศวกรศูนยควบคุมการบินภูเก็ต เรื่องการถูกรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
พรอ มแนวทางการตรวจ การแก ไขป ญ หา และวิธีก ารแจ งการรบกวนผานระบบ Customer Relationship
Management (CRM) ไปยังสํานักงาน กสทช. ในระหวางวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๑ - ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
ปจจุบัน ไดมีการปรับปรุงระบบ CRM สําหรับแจงปญหาและติดตามแกไขปญหาวิทยุกระจายเสียง
รบกวนกิจการทางการบินผานระบบ CRM ระหวางสํานักงาน กสทช. กับ บวท. ผานระบบ Internet ทั้งนี้ไดมี
การพัฒนาระบบดังกลาวใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเปนที่เรียบรอยแลว
ไตรมาสที่ ๔
- ไมมีขอมูลผลการดําเนินงาน
๒. ปญหาการจุดบั้งไฟ/โคมลอยและโคมควันตอระบบการเดินอากาศของประเทศ
๒.๑ อุปสรรคในการดําเนินการ
การจุดบั้งไฟ
- มีการจุดบั้งไฟในพื้นที่ที่ไมไดประกาศในระบบของผูทําการในอากาศ (Notice to Airmen: NOTAM)
- มีการจุดบั้งไฟเกินความสูงที่ไดประกาศใน NOTAM
- บางครั้งการประกาศ NOTAM สําหรับการจุดบั้งไฟครอบคลุมระยะเวลานานเปนอุปสรรคตอการบิน
- มีการจุดบั้งไฟในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงคือ ในบริเวณเสนทางวิ่งขึ้นและแนวรอนลงสูทาอากาศยาน
สําหรับการขึ้น-ลงของอากาศยาน และบริเวณใกลเคียงเสนทางบินหลักในการเขา-ออกของอากาศยาน
- ประชาชน/เจ าหน าที่ ของหน ว ยงานภาครั ฐที่ เกี่ ย วข อ ง ขาดความตระหนั ก รูและความเข าใจ
ในผลกระทบของการจุดบั้งไฟตอการปฏิบัติการบินและการใหบริการจราจรทางอากาศ
- ขาดการประสานงานอยางใกลชิดกับประชาชน/ผูจัดงาน กรณีมีเหตุการณฉุกเฉินในการจุดบั้งไฟ
โคมลอยและโคมควัน
- มีการปลอยโคมลอยและโคมควันในแนวรอนและเสนทางขึ้น-ลงของอากาศยาน
- การปล อยโคมลอยและโคมควันไม สามารถควบคุ มพื้ นที่ และทิ ศทางเพื่ อให คําแนะนํ ากั บนั กบินได
เนื่ องจากทิ ศทางลมในขณะปลอยโคมลอยและโคมควัน รวมทั้ งประชาชนขาดความตระหนั กรู/
ความไมเขาใจในผลกระทบจากอันตรายในเรื่องนี้

๕/บวท. ได...

๕
บวท. ไดนําเสนอแนวทางดําเนินการแกไขปญหาเพื่อใหภาครัฐ โดยกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาดังตอไปนี้
(๑) ปรับปรุงกลไกทางกฎหมายใหการนําไปบังคับใชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตรวจสอบ ทบทวน
ปรับปรุง บูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหกฎหมายตาง ๆ มีมาตรฐาน/หลักเกณฑชัดเจน สอดคลอง เชื่อมโยง
และสนับสนุนซึ่งกันและกันในแงการปองกันควบคุมและการปราบปราม/บรรเทาเยียวยา ขจัดชองวางทางกฎหมาย
และความจํ าเป นในการตี ความ ตั้งแต การจํ าแนกประเภทให บั้ งไฟ/โคมลอยเปนวัตถุอันตราย และให ครอบคลุ ม
ขั้ นตอนเกี่ ยวข อง ทั้ งในด านการให การอนุ ญาต ใช วั สดุ /ดิ น ป น ผลิ ต จั ดซื้ อ ครอบครอง และการทํ ากิ จกรรม
ตลอดจนมี บทลงโทษที่ ชั ดเจน รวมถึ งตอบสนองตอเจตนารมณ ที่ ต องการทํ าให กิจการบิ นของประเทศมี ความ
ปลอดภัย
(๒) ดําเนินมาตรการปองกันและควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายจากผูรับผิดชอบทุกดานที่
เกี่ยวของในทุกขั้นตอนอยางจริงจัง ทั้งในดานการใหการอนุญาต ใชวัสดุ/ดินปน ผลิต จัดซื้อ ครอบครอง และทํา
กิจกรรม และบั งคับใชกฎหมายทั้ งในเชิ งปราบปราม เชน พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือในเชิงปองกันและ
บรรเทา/เยียวยาผลกระทบ/อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมจุดบั้งไฟ/ปลอยโคมลอย
(๓) สงเสริมใหวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ และการปลอยโคมลอย/โคมควันอยูคูกับชุมชนตอไปอยาง
ที่เปนมาตั้งแตอดีต ภายใตการกํากับ/ควบคุมใหการจัดกิจกรรมยิงบั้งไฟและปลอยโคมลอย/โคมควันดําเนินไปใน
พื้นที่และระยะสูงที่กําหนดไว
(๔) สื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนตระหนักถึงผลกระทบรายแรงที่จะตามมาหากเกิดอุบัติเหตุ
อากาศยานจากการยิงบั้งไฟและปลอยโคมลอย/โคมควัน และตระหนักถึงการที่มีกฎหมาย/บทลงโทษที่เกี่ยวของ
และความสุมเสี่ยงในการกระทําผิดกฎหมายโดยไมรู/ไมเจตนา และรวมถึงการใหขอมูลภาครัฐในการชวยสืบคน
กรณีฝาฝน
๒.๒ ความคืบหนาผลการดําเนินการ ป ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๑ จนถึงไตรมาสที่ ๔
ปจจุบัน บันทึกขอตกลงความรวมมือเรื่องการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยาน
จากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟระหวาง ๑๐ หนวยงาน ไดหมดอายุลงเมื่อวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๖๒ ซึ่ ง บวท. ได ป ระสานสอบถามถึ งเรื่ อ งดั งกล าวไว ในเบื้ อ งต น แล ว นั้ น จึ งได เรีย นถามแนวทางการ
ดําเนินการตอเนื่องในเรื่องนี้ไปเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ (หนังสือ บวท ๖๖/๒๕๖๒) เชน จะมีการพิจารณา
นําเสนอเพื่อทบทวนและจัดทําบันทึกขอตกลงใหมหรือไมอยางไร ทั้งนี้เพื่อที่ บวท. จะไดเตรียมการสนับสนุน
ขอมูลที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสมตอไป
อยางไรก็ตาม บวท. ยังคงหลักการและเปาหมายสําคัญคือ การสงเสริมใหงานประเพณีและการประกอบ
อาชีพสุจริต อยูคูกับสังคม และอยูรวมกันไดกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ ภายใตการควบคุมการปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย และการสรางความรูความเขาใจถึงภัยอันตรายและผลที่จะตามมา หากเกิดอุบัติเหตุอากาศยาน
จากปจจัยอันตรายดังกลาว
๓. สถิติวิทยุชุมชนรบกวนการบินและสถิติการจุดบั้งไฟ โคมลอยและโคมควัน (ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒)

