
คลื่นความถี่สถานีวิทยุชุมชน 
รบกวน 
ข่ายสื่อสารควบคุมจราจรทางอากาศ 
 

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชมุคณะกรรมาธิการ ห้อง๑๑๔ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ 



ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปญัหา 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

การด าเนินการที่ผ่านมา 

การแก้ไขปัญหาของ บวท. 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

 

 



ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 



  วิทยุสื่อสารในการควบคมุจราจรทางอากาศใช้ระบบ  AM  

ย่านความถี่ 118-137 MHz และความถี่ที่ใชใ้นระบบเครื่องช่วยการ
เดินอากาศย่านความถี่ 108-117.75MHz ในขณะที่การส่งกระจาย
เสียงระบบ FM ใช้คลื่นความถี ่88-108 MHz     แม้จะห่างกันถึง 
10 MHz    หากแต่การส่งกระจายเสียงชุมชนด้วยเครื่องส่งที่ด้อย
คุณภาพ  จะท าให้มีการส่งคลื่นแปลกปลอม  ออกมาตรงกับคลื่น
ความถี่ใช้งานในการควบคมุจราจรทางอากาศจึงเกิดการรบกวน
ขึ้นอยู่ในปัจจุบัน 

ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 



6/14/2013 

เครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS (Localizer) 
บอกกึ่งกลางทางวิ่ง 18-25NM 

ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 



6/14/2013 

เคร่ืองช่วยการเดินอากาศ ILS 
 (Glide Slope) บอกแนวร่อนลงท ามุม 3 องศา 

ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 



6/14/2013 

เครื่องช่วยการเดินอากาศDME (Distance Measuring Equipment) 
บอกระยะทางระหว่างอากาศยานกับภาคพ้ืนดิน 

ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 



6/14/2013 

เครื่องช่วยการเดินอากาศ 
VOR (Very High Frequency Omni-Directional Radio Range) 

บอกทิศทางโดยรอบสถานี360 องศา ให้กับอากาศยาน 

ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 



6/14/2013 

คลื่น FM ที่ถูกส่งออกอากาศพร้อม ๆ กัน
จ านวนมากในปัจจุบัน    ด้วยอุปกรณ์ที่
ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดการแพร่กระจาย
คลื่นแปลกปลอม     ทั้ง Harmonic และ 
Spurious Emission ออกมารบกวนได้
อย่างมาก 

ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 



6/14/2013 

ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 

เครื่องส่งวิทยุที่ไม่ได้มาตรฐาน มีการแพร่คลื่นรบกวนย่านการบิน
ตลอดย่านความถี่ 109-137MHz 



ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 

เครื่องส่งวิทยุFM100.75MHzที่มีการแพร่คล่ืนรบกวนย่านการบินความถี่ 116.33, 
124.21, 131.83MHz 



ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 

เครื่องส่งวิทยุFM100.75MHzที่มีการแพร่คล่ืนรบกวนย่านการบิน 

ความถี่ 116.33, 124.21, 131.70MHz 



6/14/2013 

ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 

คลื่นวิทยท่ีุได้ 87.0 – 138 MHz. แทรกคล่ืนวิทยทุกุคลื่นรวมทัง้วิทยกุารบิน 



6/14/2013 

การติดตั้งสายอากาศ FM92.0MHz และ
FM106.25MHz    อยู่ในระนาบเดียวกัน 
จะเกิดการรวมคลื่น เกิดคลื่นลูกใหม่ขึ้น
เรียกว่า (Intermodulation Products)  
   

ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 



6/14/2013 

เสา ๑ ต้น ออกอากาศ ๒ ความถี่ จะเกิด Intermodulation Products เป็นความถี่
ใหม่ขึ้น คือ 2F2-F1=120.50MHz, แทนค่าในสูตร (2x106.25)-92.0=120.50MHz  
ซึ่งจะรบกวน Area Control Sector 1 ของวิทยุการบิน 

ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 



ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 

เสา ๑ ต้น ออกอากาศ ๓ ความถี่ เช่น 88.50,93.0,106.0 MHz  เกิดความถี่ใหม่  
(Intermodulation Products) เกิดการรบกวนข่ายสื่อสารการบินความถี่ 119.0MHz  

 



ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 

การเชื่อมต่อสายส่งก าลังท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อให้เกิดการ
รบกวนการส่ือสารการบิน 



ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 

การเชื่อมต่อสายส่งก าลังที่ไม่ได้มาตรฐาน 



เมื่อสถานีวิทยุ FM ออกอากาศ เครื่องรับวิทยุภาคพื้นดินจะรับสัญญาณ  ได้ไกลสุด              
ประมาณ 22 กม. หากส่งคลื่นแปลกปลอมออกมาจะไม่รบกวนสถานีภาคพื้นดินของ  
บริษัท วิทยุการบินฯ   แต่จะรบกวนเครื่องบินบนอากาศแทน        เนื่องจากคลื่น
เดินทางได้ตามระยะสายตา (Line of Sight) 

               
                 

           FM
             30  .
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ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของปัญหา 



ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักบิน 



ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักบิน 

สถานีวิทยุกระจายเสียงฯรบกวนนักบินที่ความถี่ 120.50MHz 



6/14/2013 

 ผลกระทบต่อการควบคุมจราจรทางอากาศ 

 เกิดความไม่ชัดเจนของสัญญาณเสียง ต้องทวนซ้ าข้อความ
บ่อยครั้ง ท าให้เกิดความล่าช้า รวมถึงการเข้าใจผิด 

 คลื่นรบกวนท าให้เกิดความเครียด และเพิ่ม Workload กับทั้ง
นักบินและ ATC  

 การรบกวนในช่วงปฏิบัติการบินที่มีความเสี่ยงสูง เช่น Final 
Approach หรือช่วงมีการจราจรหนาแน่น อาจเกิดผลกระทบ
รุนแรงขึ้นได้ เช่น Missed Approach 

 การเปลี่ยนไปใช้ความถี่ส ารองบ่อยครั้ง เกิดความสับสนต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน บางครั้งความถี่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 



ช่วงเวลา 
ศูนย์ควบคุมฯ 

กรุงเทพ 
ทย.สุวรรณภูมิ ทย.ดอนเมือง ทย.ภูมิภาค รวม 

พ.ค.- ธ.ค. ๔๘ ๔๔๒ - ๕๓๓ ๑๘๘ ๑,๑๖๓ 

ม.ค.- ธ.ค. ๔๙ ๔๑๔ ๖๓* ๕๓๔ ๑๔๘ ๑,๑๕๙ 

ม.ค.- ธ.ค. ๕๐ ๒๔๙ ๑๕๓ ๑๒ ๕๓ ๔๖๗ 

ม.ค.- ธ.ค. ๕๑ ๔๖๓ ๓๓๙ ๕๖ ๑๑๙ ๙๗๗ 

ม.ค.- ธ.ค. ๕๒  ๕๕๗ ๖๖๔ ๓๑ ๑๑๑ ๑,๓๖๓ 

ม.ค.- ธ.ค. ๕๓  ๖๘๔ ๑,๐๖๕ ๒๖ ๑๒๙ ๑,๙๐๔ 

ม.ค.- ธ.ค. ๕๔ ๗๖๖ ๗๗๙ ๑๓ ๒๒๓ ๑,๗๘๑ 

มค.-ธ.ค. ๕๕ ๑,๒๐๓ ๘๓๖ ๑๘ ๕๔๗ ๒,๖๐๔ 

สถิติการรบกวนจากสถานีวิทยุชุมชนระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕ ที่ได้รับแจ้งจากนักบิน 

หน่วยงาน บวท. ที่ได้รับผลกระทบ 



เวลา / 
ผู้เก่ียวข้อง 

เหตุการณ์ / รายละเอียด 

พ.ค. ๔๘  เริ่มพบปญัหาคลื่นวิทยุรบกวน และตรวจพบว่ามาจากสถานีวิทยุชุมชน บวท. 
ได้แจ้งขอ ความร่วมมือในการก ากับดแูลจากกรมประชาสัมพันธ์ 

พ.ค. ๔๘ 
 

 ให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินกิจการ ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ 

มิ.ย. ๔๘  แจ้งปญัหาการรบกวนให้กับ รมช. ภูมิธรรม เวชยชัย ทราบ 

มิ.ย. ๔๘  ให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการปฏิรปูสื่อในคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนษุย์ วุฒิสภา          

ก.ย. ๔๘  ให้ข้อมูลการรบกวนและผลกระทบต่อคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 

ต.ค. ๔๘  แจ้งปญัหาการรบกวนให้กับ รมค. พงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล ทราบ 

การด าเนินการที่ผ่านมา 



เวลา / 
ผู้เก่ียวข้อง 

เหตุการณ์ / รายละเอียด 

ธ.ค. ๔๙  เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาให้ กทช. และ กปส. พิจารณาด าเนินการ คือ 
เข้มงวดการออกอากาศ/มาตรฐานอุปกรณ์/การบ ารงุรักษา , ดูแลสถานีที่มา
รบกวนซ้ า , ท างานตลอด ๒๔ ชม. , ปรับ พท. รับผิดชอบของ กทช. ให้เหมาะสม , 
ขอใช้ 118-137 MHz 

ก.ค. ๕๐  กทช. อนุญาตให้ใช้ความถ่ีส ารองจ านวน ๑๕ ความถ่ีเปน็เวลา ๑ ป ี

พ.ค. ๕๑  มีการรบกวนความถี่ 133.1 MHz อย่างรุนแรง กทช. ตรวจสอบแล้วสั่งปิดสถาน ี
   วิทยุชุมชนท่ีคลองเตย 

 ก.ค. ๕๑  กทช. อนุญาตให้ใช้ความถ่ีส ารองจ านวน ๑๕ ความถ่ีเปน็เวลา ๑ ป ี

 ก.ค. ๕๑  ขอความร่วมมือในการแก้ไขปญัหาความถี่รบกวนจากสายการบนิ สมาคม    
   มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินการที่ผ่านมา (๒) 



เวลา / 
ผู้เก่ียวข้อง 

เหตุการณ์ / รายละเอียด 

ต.ค. ๕๑  กทช. อนุญาตให้ใช้ความถ่ีส ารองจ านวน ๑๕ ความถ่ีเปน็เวลา ๑ ป ี

ม.ีค. ๕๒  เปิดตัวโครงการสถานีวิทยุชุมชนต้นแบบ 

ก.ค. ๕๒  กทช. อนุญาตให้ใช้ความถ่ีส ารองจ านวน ๑๕ ความถ่ีเปน็เวลา ๑ ป ี

ก.พ. ๕๓  เชิญ กทช. เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บวท. เพื่อรับทราบปญัหาการรบกวนที่  
   เกิดขึ้น 

ส.ค. ๕๓  น าเสนอข้อมูลสถิติการรบกวนในที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบความ 
   ปลอดภัยใน การเดินอากาศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  กรมการบินพลเรือน โดยผู้แทน  
   ของ กทช. เข้ามาชี้แจงด้วย 

การด าเนินการที่ผ่านมา (๓) 



เวลา / 
ผู้เก่ียวข้อง 

เหตุการณ์ / รายละเอียด 

ก.ย. ๕๔  ส านักงาน กสทช. อนุญาตใหใ้ช้ความถี่ส ารองจ านวน ๑๕ ความถ่ีเป็นเวลา ๑ ป ี

ม.ิย.๕๕  บันทึกข้อตกลงท าความเข้าใจ ระหว่าง ส านักงาน กสทช. กับ บวท              
   เรื่อง การแก้ไขปญัหาวิทยุภาคพื้นรบกวนการสื่อสารการบนิ 

ก.ย. ๕๕  ส านักงาน กสทช. อนุญาตใหใ้ช้ความถี่ส ารองจ านวน ๑๕ ความถ่ีเป็นเวลา ๑ ป ี

ธ.ค. ๕๕ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในหัวข้อ ระบบสื่อสารระบบน าร่องทางการ 
  บิน  สาเหตุการรบกวนและแนวทางป้องกันการรบกวนคลื่นการบนิ ภายใต้ 
  หลักสูตร การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 
  ส าหรับทดลองประกอบกิจการ ทั้ง ๔ ภาค 

การด าเนินการที่ผ่านมา (๔) 



เวลา / 
ผู้เก่ียวข้อง 

เหตุการณ์ / รายละเอียด 

ธ.ค. ๕๕  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในหัวข้อ ระบบสื่อสารระบบน าร่องทางการ 
   บิน สาเหตุการรบกวนและแนวทางป้องกันการรบกวนคลื่นการบนิกับส านักงาน 
   กสทช. เขต        จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการใช้ความถ่ีวิทยุ กับ   
   เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. เขต       เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการแก้ไขปัญหา 
   ความวิทยุกระจายเสียงรบกวนการบิน  

ม.ค. ๕๖  บวท. ร่วมกับ ส านักงาน กสทช. เขต บินตรวจสัญญาณวิทยุภาคพื้นรบกวนการ 
   สื่อสารการบนิ ครั้งที่ ๑ 

การด าเนินการที่ผ่านมา (๕) 



6/14/2013 

ATC พบ 
การรบกวน 

นกับินพบ 
การรบกวน 

แจ้ง ATC 

ช่างพบ 
การรบกวน 

ช่างเวร 
แจง้ กสทช. 

ใชค้วามถี่ 
ส ารอง 

กสทช.  
แจ้งระงับ 

การออกอากาศ กสทช. ขอหมายศาล 
พร้อมก าลงัต ารวจ 
เขา้จบักมุหากไม่ยอม 
ระงบัการออกอากาศ 

การแก้ไขปัญหาของ บวท 



ใชเ้วลา 3-5 วนั 

การแก้ไขปัญหาของ บวท. 

๑. ช่างเวรแจ้ง กสทช. โดยการ FAX เอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.๑ กสทช. สามารถตรวจพบการรบกวน และแจ้งระงับการออกอากาศ 
๑.๒ กสทช. ไม่สามารถตรวจพบการรบกวน  

๒. ใช้งานช่องความถี่ส ารองที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน กสทช. 
๓. เจ้าหน้าที่ บวท. ออกท าการค้นหาเอง 
 ๓.๑ บริเวณรอบ กทม. และปริมณฑล ใช้รถตู้บริษัทฯ  
  ๓.๑.๑ พบสถานีรบกวนประสานท าความเข้าใจกับทางสถานีให้ปรับปรุงแก้ไข 
  ๓.๑.๒ หากไม่สามารถด าการเองได้แจ้งส านักงาน กสทช. เขต ด าเนินการ 
 ๓.๒ พื้นที่ต่างจังหวัดตามเส้นทางบิน  
  ๓.๒.๑ รบกวน APP Control 
  ๓.๒.๒ รบกวน AREA Control 



๔. ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับสถานีวิทยุชุมชนเป็นผู้บรรยายตามการประชุมสัมมนา 
ของเครือข่ายกลุ่มสถานีวิทยุชุมชน 

       วชช. อ าเภอสามพราน จ. นครปฐม   
 วชช. อ าเภอบ้านโป่ง จ. ราชบุร ี
 วชช. อ าเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา 
 วชช. อ าเภอเมือง  จ. สระบุรี 
 วชช. อ าเภอเมือง  จ. กาญจนบุร ี

  วชช. อ าเภอเมือง  จ. ชลบุร ี
  วชช. อ าเภอเมือง  จ. จันทบุร ี

การแก้ไขปัญหาของ บวท. 



การแก้ไขปญัหาของ บวท. 



๕. ปรับปรุงระบบควบคุมวิทยุสื่อสาร ให้สามารถเปลี่ยนความถี่จากส่วนกลางได้ (Fully 
Control) เพ่ือสามารถใช้งานความถี่ส ารองได้ 

๖. รวบรวมข้อมูลสถิติความถี่รบกวน ทุก ๑๕วัน  และส่งรายงานให้ส านักงาน กสทช. 
ทุก ๓ เดือน 

๗. ประสานงานการส่งข้อมูลจากการออกไปตรวจสอบความถี่รบกวนให้ส านักงาน 
กสทช. เขต โดยตรง 
 

 

การแก้ไขปญัหาของ บวท. 



ปัญหาข้อขัดข้อง 

 

 ไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากสถานีวิทยุชุมชน 

- เจ้าของสถานีอ้างว่าไม่ทราบ ไม มีช าง ไม มีเงินแก ไข แก ไขแล ว  
แต่ไม่หาย 

  การรบกวนยังอยู ่

- สถานีวิทยุชุมชน บางแห งไม เชื่อว าการรบกวนจะไปถึงเครื่องบินได
แม้ จะได้ 

  รับหนังสือเตือนจาก ส านักงาน กสทช.  



ข้อเสนอแนะ 

 ติดตั้งระบบ Directional Finding (DF) บนเครื่องบิน (Aerothai) เพื่อค้นหา
สถานีที่ กสทช. ไม่สามารถหาพบ 

 เพิ่มสถานีตรวจสอบความถี่รบกวน (ทั้ง กสทช. เขต และส่วนที่ บวท. 

      จะพิจารณาด าเนินการ) 

 

 

 

 


