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๑. วิทยุชุมชนรบกวนการบินต่อระบบการเดินอากาศของประเทศ 

๑.๑ อุปสรรคในการด าเนินการ  
 ปัญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบินสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
  -  ไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากสถานีวิทยุชุมชน 

 -  เจ้าของสถานีอ้างว่าไม่ทราบ ไม่มีช่าง ไม่มีงบประมาณแก้ไข หรือแก้ไขแล้ว แต่การรบกวนยังอยู่ 
  -  สถานีวิทยุชุมชนบางแห่งไม่เชื่อว่าการรบกวนจะไปถึงเครื่องบินได้ แม้จะได้รับหนังสือเตือนจาก 
     ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
      (กสทช.) 
  -  คลื่นความถี่วิทยุชุมชนเข้ามารบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับ 
     นักบิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการบิน 
 

 ผลกระทบจากการรบกวน มี ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
 ๑.  การรบกวนการสื่อสาร 
    ๑.๑  ท าให้การสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบินรับฟังไม่ชัดเจน 
   ๑.๒  การรบกวนการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบินท าให้การสื่อสารรับฟัง 

ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได ้
   ๑.๓  รบกวนเครื่องรับวิทยุของเครื่องบิน ท าให้เกิดความร าคาญแก่นักบิน 
  ๒.  การรบกวนเครื่องช่วยการเดินอากาศ (Localizer และ VOR) 
    ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการน าเครื่องบินเข้ามาลง ณ สนามบิน 
 

  วิธีการแก้ไขปัญหาของ บวท. 
   (๑)   สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ส านักงาน กสทช. ออกใบอนุญาตให้ทดลองออกอากาศไปแล้วนั้น หากจะ  
ให้มีการออกอากาศใหม่อีกครั้งให้ด าเนินการดังนี้ 
   (๑.๑)  สถานีจะต้องน าเครื่องส่งมาตรวจมาตรฐานให้ผ่านตามระเบียบส านักงาน กสทช. 
ประกาศบังคับใช้งาน และขออนุญาต มี ใช้ ตั้งสถานีให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
  (๑.๒)  หลังจากเครื่องส่งตรวจผ่านมาตรฐาน เมื่อน าเครื่องส่งไปเชื่ อมต่อเข้ากับระบบ
สายอากาศเพ่ือส่งกระจายเสียงในครั้งแรก จะต้องมีการตรวจวัดการแพร่กระจายคลื่นว่ามีการรบกวนในย่านการ
บินหรือไม่ พร้อมจัดท ารายงานผลการตรวจวัดการแพร่กระจายคลื่นไปยังส านักงาน กสทช. เพ่ือรับรองผล หากไม่มี
การรบกวนการบนิและกิจการอ่ืน จึงจะอนุญาตให้ออกอากาศต่อไปได้ 
  (๑.๓) เมื่อด าเนินการตามข้อ (๑.๒) แล้วไม่พบการรบกวนให้ส านักงาน กสทช. ผูกรัดด้วยลวดตะกั่ว  
Seal ปิดทับลวดที่ Lock ระหว่างเครื่องส่งวิทยุกับสายน าสัญญาณ เพ่ือป้องกันการน าเครื่องส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน 
มาออกอากาศ 
  (๑.๔) เมื่อสถานีวิทยุออกอากาศครบ ๑ ปี ให้ด าเนินการตามข้อ (๑.๑) และ (๑.๒) เมื่อตรวจผ่าน 
มาตรฐานทางส านักงาน กสทช. จึงต่อใบอนุญาตให้ออกอากาศต่อไปได้ 
 (๒)  การก าหนดพื้นที่ปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยให้ปลอดการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ที่ติดตั้งอยู่โดยรอบท่าอากาศยาน ก าหนดให้ท่าอากาศยานหลักที่รัศมี 50NM ส าหรับท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 
และ 30NM ส าหรับท่าอากาศยานภายในประเทศ 
  (๓)  จัดเก็บข้อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยรอบสนามบินตามข้อ (๒) หากเกิดการรบกวนขึ้นจะได้
ประสานงานกับทางสถานีได้ทัน เพ่ือให้ยุติการออกอากาศได้ และปรับปรุงสถานีต่อไป 
 

๓/(๔) ส่งเสริม... 



๓ 
 
 (๔)  ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการเดินอากาศ กับการถูกรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 
  (๕)  การขออนุญาตใช้งานความถี่ส ารองเพ่ิมเติม จากเดิมที่ได้รับการต่ออายุมา ๑๕ ความถี่ (โดย 
ข้อมูลทั้งหมดนี้ บวท. ได้ด าเนินการร่วมกับส านักงาน กสทช.) 
 (๖) การแก้ไขการรบกวนการสื่อสาร บวท. ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวปฏิบัติของกา ร
ด าเนินการเมื่อเกิดคลื่นรบกวน ส่วนการแก้ไขปัญหาการรบกวนเครื่องช่วยการเดินอากาศนั้น จะด าเนินการ
ตรวจสอบและประสานงานกับส านักงาน กสทช. เขต หรือเมื่อตรวจพบแหล่งรบกวน จะพยายามเจรจากับสถานี 
ที่ส่งสัญญาณรบกวนให้ยุติการออกอากาศและให้ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องส่งต่อไป หากไม่สามารถเจรจากับ
สถานีส่งสัญญาณรบกวนให้ยุติการรบกวนได้ บวท. จะแจ้งส านักงาน กสทช. เขต ให้มาด าเนินการต่อไป 
  (๗) ด าเนินการให้ค าปรึกษา/แนะน า และให้ความรู้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงตามที่ได้รับค าขอ 
ความอนุเคราะห์และเดินทางไปให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงร่วมกับ ส านักงาน กสทช. 
อย่างต่อเนื่อง 
 (๘) บวท. ด าเนินการจัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบสัญญาณรบกวนร่วมกับส านักงาน กสทช. ติดตั้ง 
ใช้งานในการตรวจสอบสัญญาณรบกวนส าหรับ ศูนย์ฯ ภูมิภาค และหอบังคับการบินที่มีสถิติการรบกวน  
อยู่บ่อยครั้งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถรับสัญญาณรบกวนในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือได้ ท าให้มีข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์หาแหล่งรบกวน และท าให้สามารถระงับการรบกวนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น    
 

๑.๒ ความคืบหน้าผลการด าเนินงาน  ปี ๒๕๖๒ 
 

    ไตรมาสที่ ๑ 
 -  บวท. ได้ให้ค าปรึกษา/แนะน า และให้ความรู้ทางเทคนิคแก่ผู้ประกอบการสถานวีิทยุกระจายเสียงตามที่
ได้รับการร้องขอความอนุเคราะห์ร่วมกับ ส านักงาน กสทช. วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ไตรมาสที่ ๒  
 -  ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงให้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศ จากการถูกรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง ซึ่งได้มีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบการแพร่
แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงรบกวนระบบสื่อสารทางการบินร่วมกับส านักงาน กสทช. เขต จ านวน ๒๑ 
เขต (๑ ครั้ง/ส านักงานเขต/เดือน) ในการติดตามการแก้ไขปัญหาการรบกวนในแต่ละภูมิภาค 
  ๑. ส านักงาน กสทช. เขต ๒๕ (นครพนม) ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหารและ
บึงกาฬระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พบการรบกวนความถ่ีย่านกิจการทางการบิน 
  ๒. ส านักงาน กสทช. เขต ๒๒ (อุบลราชธานี) ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ และศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พบการรบกวนความถ่ีย่านกิจการทางการบิน 
  ๓. ส านักงาน กสทช. เขต ๑๓ (สุพรรณบุรี) ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ระหว่าง
วันที ่๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยไม่พบการรบกวนความถี่ย่านกิจการทางการบิน 
 -  ประชุมร่วมกับส านักงาน กสทช. ภาค/เขต เพ่ือสรุปผลในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการรบกวนใน
แต่ละภูมิภาคร่วมระหว่าง ๒ หน่วยงาน (บวท. และ กสทช.) ๓ เดือน/ครั้ง/ภาค/เขต 
  ๑. วันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ สัมมนาร่วมกับส านักงาน กสทช. (ทุกเขต) เรื่องแนวทาง
การแก้ไขปัญหาความถี่รบกวนในย่านกิจการทางการบิน ประจ าปี ๒๕๖๒ ที่จังหวัดอุดรธานี 
 

๔/๒. น าเสนอ... 



๔ 
 

  ๒. น าเสนอข้อมูลในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความ
จ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ณ อาคารเอ็กซิมแบงค์ว่าด้วยเรื่องผลกระทบหากย้ายสถานที่ตั้งใหม่ของสถานีวิทยุกระจายเสียง  
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 98.00 MHz มาที่กองพันทหารสื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค์ 
ถนนนางลิ้นจี่ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 -  ประชุมเตรียมการคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๒ (JTC-2) 
 -  ประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒ (JTC-2) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จ.เชียงใหม่ 
 -  บวท. ได้ไปให้ความรู้กับวิศวกรศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เรื่องการถูกรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 
พร้อมแนวทางการตรวจ การแก้ไขปัญหา และวิธีการแจ้งการรบกวนผ่านระบบ Customer Relationship 
Management (CRM) ไปยังส านักงาน กสทช. ในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๑ - ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงระบบ CRM ส าหรับแจ้งปัญหาและติดตามแก้ไขปัญหาวิทยุกระจายเสียง
รบกวนกิจการทางการบินผ่านระบบ CRM ระหว่างส านักงาน กสทช. กับ บวท. ผ่านระบบ Internet ทั้งนี้ได้มี
การพัฒนาระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   ไตรมาสที่ ๔ 
   - ผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๒ จากสถิติการรบกวนที่ บวท. ได้รับจากนักบินในช่วงเดือนมกราคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันมีการแจ้งเตือนการรบกวนความถี่จากนักบิน จ านวน ๓๘๑ ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลง
จากปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑,๑๖๖ ครั้ง 
 

๑.๓ ความคืบหน้าผลการด าเนินงาน  ปี ๒๕๖๓ (ปีปฏิทิน) 
 

    ไตรมาสที่ ๑ 
 -  จากสถิติการรบกวนของวิทยุชุมชน บวท. ได้รับแจ้งจากนักบิน ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ มี
การแจ้งเตือนการรบกวนความถี่จากนักบิน โดยภาพรวมมีการรบกวนเพ่ิมมากขึ้น ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ
เส้นทางบินกรุงเทพ (๑๒๘ ครั้ง) เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๖๒ (๕๐ ครั้ง) เนื่องจากมีสถานีชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
และการรบกวนจากระบบส่งจ่ายไฟฟ้าก าลัง 
    

๒.  ปัญหาการจุดบั้งไฟ/โคมลอยและโคมควันต่อระบบการเดินอากาศของประเทศ 
 ๒.๑   อุปสรรคในการด าเนินการ 
  การจุดบั้งไฟ 

-  มีการจุดบั้งไฟในพ้ืนที่ที่ไม่ได้ประกาศในระบบของผู้ท าการในอากาศ (Notice to Airmen: NOTAM)  
-  มีการจุดบั้งไฟเกินความสูงที่ได้ประกาศใน NOTAM 
-  บางครั้งการประกาศ NOTAM ส าหรับการจุดบั้งไฟครอบคลุมระยะเวลานานเป็นอุปสรรคต่อการบิน 
-  มีการจุดบั้งไฟในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงคือ ในบริเวณเส้นทางวิ่งขึ้นและแนวร่อนลงสู่ท่าอากาศยาน

ส าหรับการขึ้น-ลงของอากาศยาน และบริเวณใกล้เคียงเส้นทางบินหลักในการเข้า-ออกของอากาศยาน 
 
 

๕/- ประชาชน... 



๕ 
 

 -  ประชาชน/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ขาดความตระหนักรู้และความเข้าใจใน
ผลกระทบของการจุดบั้งไฟต่อการปฏิบัติการบินและการให้บริการจราจรทางอากาศ 

  -   ขาดการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชน/ผู้จัดงาน กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินในการจุดบั้งไฟ 
โคมลอยและโคมควัน 

  -  มีการปล่อยโคมลอยและโคมควันในแนวร่อนและเส้นทางข้ึน-ลงของอากาศยาน 
 -  การปล่อยโคมลอยและโคมควันไม่สามารถควบคุมพ้ืนที่และทิศทางเพ่ือให้ค าแนะน ากับนักบินได้ 

เนื่องจากทิศทางลมในขณะปล่อยโคมลอยและโคมควัน  รวมทั้งประชาชนขาดความตระหนักรู้/
ความไมเ่ข้าใจในผลกระทบจากอันตรายในเรื่องนี้ 

 

  บวท. ได้น าเสนอแนวทางด าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ภาครัฐ โดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ปรับปรุงกลไกทางกฎหมายให้การน าไปบังคับใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตรวจสอบ ทบทวน 
ปรับปรุง บูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กฎหมายต่าง ๆ มีมาตรฐาน/หลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง เชื่อมโยง 
และสนับสนุนซึ่งกันและกันในแง่การป้องกันควบคุมและการปราบปราม/บรรเทาเยียวยา ขจัดช่องว่างทางกฎหมาย
และความจ าเป็นในการตีความ ตั้งแต่การจ าแนกประเภทให้บั้งไฟ/โคมลอยเป็นวัตถุอันตราย และให้ครอบคลุม
ขั้นตอนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการให้การอนุญาต ใช้วัสดุ/ดินปืน ผลิต จัดซื้อ ครอบครอง และการท ากิจกรรม 
ตลอดจนมีบทลงโทษที่ชัดเจน รวมถึงตอบสนองต่อเจตนารมณ์ที่ต้องการท าให้กิจการบินของประเทศมีความ
ปลอดภัย   
    (๒)  ด าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายจากผู้รับผิดชอบทุกด้านที่
เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนอย่างจริงจัง ทั้งในด้านการให้การอนุญาต ใช้วัสดุ/ดินปืน ผลิต จัดซื้อ ครอบครอง และท า
กิจกรรม และบังคับใช้กฎหมายทั้งในเชิงปราบปราม เช่น พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือในเชิงป้องกันและ
บรรเทา/เยียวยาผลกระทบ/อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมจุดบั้งไฟ/ปล่อยโคมลอย  
    (๓)  ส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ และการปล่อยโคมลอย/โคมควันอยู่คู่กับชุมชนต่อไปอย่าง
ที่เป็นมาตั้งแต่อดีต ภายใต้การก ากับ/ควบคุมให้การจัดกิจกรรมยิงบั้งไฟและปล่อยโคมลอย/โคมควันด าเนินไปใน
พ้ืนที่และระยะสูงที่ก าหนดไว้ 
    (๔)  สื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงที่จะตามมาหากเกิดอุบัติเหตุ
อากาศยานจากการยิงบั้งไฟและปล่อยโคมลอย/โคมควัน และตระหนักถึงการที่มีกฎหมาย/บทลงโทษที่เกี่ยวข้อง
และความสุ่มเสี่ยงในการกระท าผิดกฎหมายโดยไม่รู้/ไม่เจตนา และรวมถึงการให้ข้อมูลภาครัฐในการช่วยสืบค้น
กรณีฝ่าฝืน 

 ๒.๒  ความคืบหน้าผลการด าเนินการ ปี ๒๕๖๒ 
         ไตรมาสที่ ๑ จนถึงไตรมาสที่ ๔ 

    

   ปัจจุบัน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน 
จากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟระหว่าง ๑๐ หน่วยงาน ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๖๒ ซึ่ง บวท. ได้ประสานสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้วนั้น จึงได้เรียนถามแนวทางการ
ด าเนินการต่อเนื่องในเรื่องนี้ไปเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ (หนังสือ บวท ๖๖/๒๕๖๒) เช่น จะมีการพิจารณา 
น าเสนอเพ่ือทบทวนและจัดท าบันทึกข้อตกลงใหม่หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือที่ บวท. จะได้เตรียมการสนับสนุน
ข้อมูลที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสมต่อไป  
 

๖/อย่างไร... 



๖ 
 
  อย่างไรก็ตาม บวท. ยังคงหลักการและเป้าหมายส าคัญคือ การส่งเสริมให้งานประเพณีและการประกอบ
อาชีพสุจริต อยู่คู่กับสังคม และอยู่ร่วมกันได้กับความปลอดภัยในการเดินอากาศ ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายและผลที่จะตามมา หากเกิดอุบัติเหตุอากาศ
ยานจากปัจจัยอันตรายดังกล่าว 

 ๒.๓  ความคืบหน้าผลการด าเนินการ ปี ๒๕๖๓ (ปีปฏิทิน) 
         ไตรมาสที่ ๑ 
    

   บวท. ให้การสนับสนุนภาครัฐตามมาตรการที่ภาครัฐก าหนด และการรายงานสถิติของบั้งไฟ โคมลอย
และโคมควันต่อภาครัฐเป็นประจ าทุกไตรมาส เพ่ือใช้บริหารจัดการในภาพรวมของประเทศ 
 
๓. สถิติวิทยุชุมชนรบกวนการบินและสถิติการจุดบั้งไฟ โคมลอยและโคมควัน (ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒) 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


