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๒ 
 
๑. วิทยุชุมชนรบกวนการบินตอระบบการเดินอากาศของประเทศ 

๑.๑ อุปสรรคในการดําเนินการ  
 ปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบินสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังตอไปนี้ 
  -  ไมไดรับความรวมมือในการแกไขปญหาจากสถานีวิทยุชุมชน 

 -  เจาของสถานีอางวาไมทราบ ไมมีชาง ไมมีงบประมาณแกไข หรือแกไขแลว แตการรบกวนยังอยู 
  -  สถานีวิทยุชุมชนบางแหงไมเชื่อวาการรบกวนจะไปถึงเครื่องบินได แมจะไดรับหนังสือเตือนจาก 
     สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
      (กสทช.) 
  -  คลื่นความถ่ีวิทยุชุมชนเขามารบกวนการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีควบคุมจราจรทางอากาศกับ 
     นักบิน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยการบิน 
 

 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)   สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีสํานักงาน กสทช. ออกใบอนุญาตใหทดลองออกอากาศไปแลวนั้น หากจะ  
ใหมีการออกอากาศใหมอีกครั้งใหดําเนินการดังนี้ 
   (๑.๑)  สถานีจะตองนําเครื่องสงมาตรวจมาตรฐานใหผานตามระเบียบสํานักงาน กสทช. 
ประกาศบังคับใชงาน และขออนุญาต มี ใช ตั้งสถานีใหถูกตองตามกฎหมาย 
  (๑.๒)  หลังจากเครื่องสงตรวจผานมาตรฐาน เม่ือนําเครื่องสงไปเชื่อมตอเขากับระบบ
สายอากาศเพ่ือสงกระจายเสียงในครั้งแรก จะตองมีการตรวจวัดการแพรกระจายคลื่นวามีการรบกวนในยานการ
บินหรือไม พรอมจัดทํารายงานผลการตรวจวัดการแพรกระจายคลื่นไปยังสํานักงาน กสทช. เพ่ือรับรองผล หากไมมี
การรบกวนการบนิและกิจการอ่ืน จึงจะอนุญาตใหออกอากาศตอไปได 
  (๑.๓) เม่ือดําเนินการตามขอ (๑.๒) แลวไมพบการรบกวนใหสํานักงาน กสทช. ผูกรัดดวยลวดตะก่ัว  
Seal ปดทับลวดท่ี Lock ระหวางเครื่องสงวิทยุกับสายนําสัญญาณ เพ่ือปองกันการนําเครื่องสงท่ีไมไดมาตรฐาน 
มาออกอากาศ 
  (๑.๔) เม่ือสถานีวิทยุออกอากาศครบ ๑ ป ใหดําเนินการตามขอ (๑.๑) และ (๑.๒) เม่ือตรวจผาน 
มาตรฐานทางสํานักงาน กสทช. จึงตอใบอนุญาตใหออกอากาศตอไปได 
 (๒)  การกําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยใหปลอดการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ท่ีติดตั้งอยูโดยรอบทาอากาศยาน กําหนดใหทาอากาศยานหลักท่ีรัศมี 50NM สําหรับทาอากาศยานระหวางประเทศ 
และ 30NM สําหรับทาอากาศยานภายในประเทศ 
  (๓)  จัดเก็บขอมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยรอบสนามบินตามขอ (๒) หากเกิดการรบกวนข้ึนจะได
ประสานงานกับทางสถานีไดทัน เพ่ือใหยุติการออกอากาศได และปรับปรุงสถานีตอไป 
 

๓/(๔) สงเสริม... 



๓ 
 
 (๔)  สงเสริมการเรียนรู สรางความเขาใจใหกับผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือใหตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการเดินอากาศ กับการถูกรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 
  (๕)  การขออนุญาตใชงานความถ่ีสํารองเพ่ิมเติม จากเดิมท่ีไดรับการตออายุมา ๑๕ ความถ่ี (โดย 
ขอมูลท้ังหมดนี้ บวท. ไดดําเนินการรวมกับสํานักงาน กสทช.) 
 (๖) การแกไขการรบกวนการสื่อสาร บวท. ไดดําเนินการแกไขปญหาตามแนวปฏิบัติของการ
ดําเนินการเม่ือเกิดคลื่นรบกวน สวนการแกไขปญหาการรบกวนเครื่องชวยการเดินอากาศนั้น จะดําเนินการ
ตรวจสอบและประสานงานกับสํานักงาน กสทช. เขต หรือเม่ือตรวจพบแหลงรบกวน จะพยายามเจรจากับสถาน ี
ท่ีสงสัญญาณรบกวนใหยุติการออกอากาศและใหตรวจสอบและแกไขเครื่องสงตอไป หากไมสามารถเจรจากับ
สถานีสงสัญญาณรบกวนใหยุติการรบกวนได บวท. จะแจงสํานักงาน กสทช. เขต ใหมาดําเนินการตอไป 
  (๗) ดําเนินการใหคําปรึกษา/แนะนํา และใหความรูแกสถานีวิทยุกระจายเสียงตามท่ีไดรับคําขอ 
ความอนุเคราะหและเดินทางไปใหความรูแกผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงรวมกับ สํานักงาน กสทช. 
อยางตอเนื่อง 
 (๘) บวท. ดําเนินการจัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบสัญญาณรบกวนรวมกับสํานักงาน กสทช. ติดตั้ง 
ใชงานในการตรวจสอบสัญญาณรบกวนสําหรับ ศูนยฯ ภูมิภาค และหอบังคับการบินท่ีมีสถิติการรบกวน 
อยูบอยครั้งเรียบรอยแลว ซ่ึงสามารถรับสัญญาณรบกวนในบริเวณท่ีติดตั้งเครื่องมือได ทําใหมีขอมูลสําหรับการ
วิเคราะหหาแหลงรบกวน และทําใหสามารถระงับการรบกวนไดรวดเร็วยิ่งข้ึน    
 

๑.๒ ความคืบหนาผลการดําเนินงาน  ป ๒๕๖๒ 
 

    ไตรมาสท่ี ๑ 
 -  บวท. ไดใหคําปรึกษา/แนะนํา และใหความรูทางเทคนิคแกผูประกอบการสถานวีิทยุกระจายเสียงตามท่ี
ไดรับการรองขอความอนุเคราะหรวมกับ สาํนักงาน กสทช. วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา และวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ไตรมาสท่ี ๒  
 -  สงเสริมการเรียนรู สรางความเขาใจใหกับผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงใหตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศ จากการถูกรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงไดมีการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการแพร
แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงรบกวนระบบสื่อสารทางการบินรวมกับสํานักงาน กสทช. เขต จํานวน ๒๑ 
เขต (๑ ครั้ง/สํานักงานเขต/เดือน) ในการติดตามการแกไขปญหาการรบกวนในแตละภูมิภาค 
  ๑. สํานักงาน กสทช. เขต ๒๕ (นครพนม) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหารและ
บึงกาฬระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ พบการรบกวนความถ่ียานกิจการทางการบิน 
  ๒. สํานักงาน กสทช. เขต ๒๒ (อุบลราชธานี) ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร และศรีสะเกษ
ระหวางวันท่ี ๕ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พบการรบกวนความถ่ียานกิจการทางการบิน 
  ๓. สํานักงาน กสทช. เขต ๑๓ (สุพรรณบุรี) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ระหวาง
วันท่ี ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยไมพบการรบกวนความถ่ียานกิจการทางการบิน 
 -  ประชุมรวมกับสํานักงาน กสทช. ภาค/เขต เพ่ือสรุปผลในการดําเนินการแกไขปญหาการรบกวนใน
แตละภูมิภาครวมระหวาง ๒ หนวยงาน (บวท. และ กสทช.) ๓ เดือน/ครั้ง/ภาค/เขต 
  ๑. วันท่ี ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ สัมมนารวมกับสํานักงาน กสทช. (ทุกเขต) เรื่องแนวทาง
การแกไขปญหาความถ่ีรบกวนในยานกิจการทางการบิน ประจําป ๒๕๖๒ ท่ีจังหวัดอุดรธานี 
 

๔/๒. นําเสนอ... 



๔ 
 

  ๒. นําเสนอขอมูลในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความ
จําเปนการใชคลื่นความถ่ีดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ณ อาคารเอ็กซิมแบงควาดวยเรื่องผลกระทบหากยายสถานท่ีตั้งใหมของสถานีวิทยุกระจายเสียง  
กองพลท่ี ๑ รักษาพระองค ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 98.00 MHz มาท่ีกองพันทหารสื่อสารท่ี ๑ รักษาพระองค 
ถนนนางลิ้นจี่ 
 ไตรมาสท่ี ๓ 
 -  ประชุมเตรียมการคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๒ (JTC-2) 
 -  ประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย - เมียนมา ครั้งท่ี ๒ (JTC-2) ระหวางวันท่ี ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จ.เชียงใหม 
 -  บวท. ไดไปใหความรูกับวิศวกรศูนยควบคุมการบินภูเก็ต เรื่องการถูกรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 
พรอมแนวทางการตรวจ การแกไขปญหา และวิธีการแจงการรบกวนผานระบบ Customer Relationship 
Management (CRM) ไปยังสํานักงาน กสทช. ในระหวางวันท่ี ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวันท่ี ๒๑ - ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ปจจุบัน ไดมีการปรับปรุงระบบ CRM สําหรับแจงปญหาและติดตามแกไขปญหาวิทยุกระจายเสียง
รบกวนกิจการทางการบินผานระบบ CRM ระหวางสํานักงาน กสทช. กับ บวท. ผานระบบ Internet ท้ังนี้ไดมี
การพัฒนาระบบดังกลาวใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเปนท่ีเรียบรอยแลว 
   ไตรมาสท่ี ๔ 
   - ไมมีขอมูลผลการดําเนินงาน 
 
๒.  ปญหาการจุดบ้ังไฟ/โคมลอยและโคมควันตอระบบการเดินอากาศของประเทศ 
 ๒.๑   อุปสรรคในการดําเนินการ 
  การจุดบ้ังไฟ 

-  มีการจุดบั้งไฟในพ้ืนท่ีท่ีไมไดประกาศในระบบของผูทําการในอากาศ (Notice to Airmen: NOTAM)  
-  มีการจุดบั้งไฟเกินความสูงท่ีไดประกาศใน NOTAM 
-  บางครั้งการประกาศ NOTAM สําหรับการจุดบั้งไฟครอบคลุมระยะเวลานานเปนอุปสรรคตอการบิน 
-  มีการจุดบั้งไฟในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงคือ ในบริเวณเสนทางวิ่งข้ึนและแนวรอนลงสูทาอากาศยาน

สําหรับการข้ึน-ลงของอากาศยาน และบริเวณใกลเคียงเสนทางบินหลักในการเขา-ออกของอากาศยาน 
 -  ประชาชน/เจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ขาดความตระหนักรูและความเขาใจ 
  ในผลกระทบของการจุดบั้งไฟตอการปฏิบัติการบินและการใหบริการจราจรทางอากาศ 

-  ขาดการประสานงานอยางใกลชิดกับประชาชน/ผูจัดงาน กรณีมีเหตุการณฉุกเฉินในการจุดบั้งไฟ 
โคมลอยและโคมควัน 

  -  มีการปลอยโคมลอยและโคมควันในแนวรอนและเสนทางข้ึน-ลงของอากาศยาน 
 -  การปลอยโคมลอยและโคมควันไมสามารถควบคุมพ้ืนท่ีและทิศทางเพ่ือใหคําแนะนํากับนักบินได 

เนื่องจากทิศทางลมในขณะปลอยโคมลอยและโคมควัน รวมท้ังประชาชนขาดความตระหนักรู/
ความไมเขาใจในผลกระทบจากอันตรายในเรื่องนี ้

 
 
 

๕/บวท. ได... 



 
๕ 

 

  บวท. ไดนําเสนอแนวทางดําเนินการแกไขปญหาเพ่ือใหภาครัฐ โดยกระทรวงและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
พิจารณาดังตอไปนี้ 
    (๑)  ปรับปรุงกลไกทางกฎหมายใหการนําไปบังคับใชมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยตรวจสอบ ทบทวน 
ปรับปรุง บูรณาการกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหกฎหมายตาง ๆ มีมาตรฐาน/หลักเกณฑชัดเจน สอดคลอง เชื่อมโยง 
และสนับสนุนซ่ึงกันและกันในแงการปองกันควบคุมและการปราบปราม/บรรเทาเยียวยา ขจัดชองวางทางกฎหมาย
และความจําเปนในการตีความ ตั้งแตการจําแนกประเภทใหบั้งไฟ/โคมลอยเปนวัตถุอันตราย และใหครอบคลุม
ข้ันตอนเก่ียวของ ท้ังในดานการใหการอนุญาต ใชวัสดุ/ดินปน ผลิต จัดซ้ือ ครอบครอง และการทํากิจกรรม 
ตลอดจนมีบทลงโทษท่ีชัดเจน รวมถึงตอบสนองตอเจตนารมณท่ีตองการทําใหกิจการบินของประเทศมีความ
ปลอดภัย   
    (๒)  ดําเนินมาตรการปองกันและควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายจากผูรับผิดชอบทุกดานท่ี
เก่ียวของในทุกข้ันตอนอยางจริงจัง ท้ังในดานการใหการอนุญาต ใชวัสดุ/ดินปน ผลิต จัดซ้ือ ครอบครอง และทํา
กิจกรรม และบังคับใชกฎหมายท้ังในเชิงปราบปราม เชน พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือในเชิงปองกันและ
บรรเทา/เยียวยาผลกระทบ/อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมจุดบั้งไฟ/ปลอยโคมลอย  
    (๓)  สงเสริมใหวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ และการปลอยโคมลอย/โคมควันอยูคูกับชุมชนตอไปอยาง
ท่ีเปนมาตั้งแตอดีต ภายใตการกํากับ/ควบคุมใหการจัดกิจกรรมยิงบั้งไฟและปลอยโคมลอย/โคมควันดําเนินไปใน
พ้ืนท่ีและระยะสูงท่ีกําหนดไว 
    (๔)  สื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนตระหนักถึงผลกระทบรายแรงท่ีจะตามมาหากเกิดอุบัติเหตุ
อากาศยานจากการยิงบั้งไฟและปลอยโคมลอย/โคมควัน และตระหนักถึงการท่ีมีกฎหมาย/บทลงโทษท่ีเก่ียวของ
และความสุมเสี่ยงในการกระทําผิดกฎหมายโดยไมรู/ไมเจตนา และรวมถึงการใหขอมูลภาครัฐในการชวยสืบคน
กรณีฝาฝน 
 

 ๒.๒  ความคืบหนาผลการดําเนินการ ป ๒๕๖๒ 
         ไตรมาสท่ี ๑ จนถึงไตรมาสท่ี ๔ 

    

   ปจจุบัน บันทึกขอตกลงความรวมมือเรื่องการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยาน 
จากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟระหวาง ๑๐ หนวยงาน ไดหมดอายุลงเม่ือวันท่ี ๘ มกราคม 
๒๕๖๒ ซ่ึง บวท. ไดประสานสอบถามถึงเรื่องดังกลาวไวในเบื้องตนแลวนั้น จึงไดเรียนถามแนวทางการ
ดําเนินการตอเนื่องในเรื่องนี้ไปเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ (หนังสือ บวท ๖๖/๒๕๖๒) เชน จะมีการพิจารณา 
นําเสนอเพ่ือทบทวนและจัดทําบันทึกขอตกลงใหมหรือไมอยางไร ท้ังนี้เพ่ือท่ี บวท. จะไดเตรียมการสนับสนุน
ขอมูลท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสมตอไป  
  อยางไรก็ตาม บวท. ยังคงหลักการและเปาหมายสําคัญคือ การสงเสริมใหงานประเพณีและการประกอบ
อาชีพสุจริต อยูคูกับสังคม และอยูรวมกันไดกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ ภายใตการควบคุมการปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย และการสรางความรูความเขาใจถึงภัยอันตรายและผลท่ีจะตามมา หากเกิดอุบัติเหตุอากาศยาน
จากปจจัยอันตรายดังกลาว 
 

๓. สถิติวิทยุชุมชนรบกวนการบินและสถิติการจุดบ้ังไฟ โคมลอยและโคมควัน (ตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๒) 
 
 
 

 
 



 
 
 

  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


