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Section : ข่าวทั่วไป 
วันที่ : พุธ 22 กันยายน 2564 
หัวข้อข่าว : ชาวอุดรฯ ร้อง ส.ส. เครื่องบินรบสิงคโปร์เสียงดังหูแทบแตก ข้ึนลงที 
บ้านส่ัน-หลังคาหลุด 

ชาวอุดรฯ ร้อง ส.ส. เครื่องบินรบสิงคโปร์เสียงดังหูแทบแตก ข้ึนลงที บ้านสั่น-หลังคาหลุด 

 
เมื่อเวลา 13.30 น. วันท่ี 22 กันยายน 2564 ท่ีห้องประชุมภายในกองบิน 23 อุดรธานี นายศราวุธ 

เพชรพนมพร ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมนายเกียรติ สิทธิอมร รอง
ประธานฯ นายจักพล ต้ังสุทธิธรรม โฆษกฯ และคณะ ร่วมประชุมติดตามผลกระทบทางเสียงจากการฝึกบิน
เครื่องบิน เอฟ 16 กองทัพอากาศสิงคโปร์ ร่วมกับกองทัพอากาศไทย โดยมีนายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.
อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี นำหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ได้รับผลกระทบร่วมประชุม 
โดยมี น.อ.สุรศักดิ์ เสสะเวช ผบ.บน.23 ช้ีแจงการแก้ไขปัญหา 

นายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เป็น ส.ส.
ในพื้นท่ีได้รับคำร้องเรียนมาก จึงนำเรื่องนี้เข้ากรรมาธิการฯ ได้รับฟังคำช้ีแจงไปบ้างแล้ว ว่าเป็นข้อตกลงของ
กองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ เข้ามาร่วมฝึกในพื้นท่ี 3 สนามบิน และมีสนามบินอุดรธานีอยู่
ด้วย ซึ่งสนามบินนี้อยู่ คู่กับอุดรธานีมานาน ต้ังแต่เป็นฐานบินของกองทัพสหรัฐ จนมาถึงปัจจุบันมีสนามบิน
พาณิชย์มาใช้ร่วม วันนี้ได้ลงมาดูพื้นท่ีจริง พร้อมกับขอให้กรมควบคุมมลพิษมาตรวจวัดเสียงเกินมาตรฐาน
หรือไม่ เพื่อหาวิธีอยู่ด้วยกันให้ได้ 

ผู้ได้รับผลกระทบได้ช้ีแจงท่ีประชุม ท้ัง มทบ.24 อุดรธานี, รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม, รร.อนุบาลค่าย
ประจักษ์ฯ และ รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ระบุว่า เครื่องบินที่ข้ึนลงแบ่งเป็นเครื่องบินพาณิชย์, เครื่องบิน บน.23 
สองส่วนนี้ได้รับผลกระทบน้อย และเครื่องบิน เอฟ 16 กองทัพอากาศสิงคโปร์ ได้รับผลกระทบมาก และขึ้นลง
ตลอดท้ังวัน ร.ร.ต้องหยุดเรียนช่ัวคราว ขณะเครื่องบินขึ้น-ลง หรือบินผ่าน เด็กเล็กต้องใช้มืออุดหู หากเสียงมี
ความรุนแรงมาก วัดจากสัญญาณกันขโมยรถยนต์จะแจ้งเตือน รวมไปถึงรุนแรงจนอาคารเขย่า หลังคา 
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กระเบ้ืองสไลด์หลุดลงมา แม้ในช่วงหลังความรุนแรงลดลงแต่ก็ยังเดือดร้อนอยู่ เสนอย้ายการฝึกของสิงคโปร์ไป
ท่ีอื่น 

น.อ.สุรศักด์ิ เสสะเวช ผบ.บน.23 ช้ีแจงว่า รับทราบประเด็นข้อทุกข์ร้อน ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไข
ในระยะส้ัน คือ ปรับห้วงเวลาการบิน หลีกเล่ียงกระทบสถานศึกษาและชุมชน เป็นวันละ 2 ช่วง เช้าขึ้น 08.30 
น. ลง 09.40 น. บ่ายขึ้น 11.40 น. ลง 12.50 น. ในวันเปิดราชการ, ปรับวิธีการบินขึ้น-ลง ให้เสียงกระทบ
ลดลง, กำกับดูแลเส้นทางและความสูง หลีกเล่ียงการบินผ่านชุมชน และกิจกรรมมวลชนในชุมชนรับฟังปัญหา
และแนวทางแก้ไข 

“ส่วนแก้ไขปัญหาระยะกลางและยาว เนื่องจากปัจจุบันความเจริญ ขยายออกไปในพื้นท่ีต่างๆ 
เส้นทางเดิมท่ีใช้ฝึกก็มีชุมชน มีฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู เส้นทางการบินก็ต้องปรับแก้ ขณะท่ีกองทัพอากาศมีแผน
ปรับปรุง สนามบินน้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็น 1 ใน 5 สนามบินท่ี น.23 รับผิดชอบอยู่ และมีรันเวย์ยาว
เพียงพอ ให้เป็นศูนย์ฝึกบินขนาดใหญ่ ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว กองทัพอากาศก็มีแผนอีก 3-5 ปี จะย้าย
การฝึกของกองทัพสิงคโปร์ไปท่ีนั่น” 

นายวิชญ์วารุตม์ สมจันทร์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ ช้ีแจงว่า กรมได้
ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดเสียงอากาศยาน บริเวณหัว-ท้ายรันเวย์ด้านละ 2 จุด คือท่ี รพ.ค่ายประจักษ์ฯ, ร.ร.อนุ
บาลค่ายประจักษ์, ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา และวัดป่าบ้านถ่อน ผลการตรวจวัดยังไม่สมบูรณ์ ผลเบื้องต้นท่ี 
ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์ ค่าเฉล่ีย 65.2 และท่ีวัดป่าบ้านถ่อน ค่าเฉล่ีย 64.8 ไม่เหมาะใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย จะต้องมีการ
ปรับปรุงแหล่งกำเนิด หรือสาธารณูปการ ส่วนระดับเสียงสูงสุดคือ 101 

นายเกียรติ สิทธีอมร รองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เห็นว่า
กองบิน 23 และกองทัพอากาศ มีความต้ังใจแก้ไขปัญหา ท้ังเรื่องปัญหาระยะส้ันและยาว ท่ีอนาคตจะย้ายไป
ฝึกในสนามบินอื่น ระหว่างรอการย้ายจะทำอย่างไรได้บ้าง เพราะหาเปรียบกับค่ามาตรฐาน สนามบินใน
อเมริการและยุโรป ค่าเฉล่ียกลางวันไม่เกิน 75 กลางคืนไม่เกิน 65 ซึ่งตอนนี้จุดสูงสุดหลังปรับปรุงแล้ว 101 
แนะนำให้หาอุปกรณ์ใส่หูเด็ก ลดเสียงลงกว่านี้ก่อนได้หรือไม่ หรือการทำความเข้าใจกับสิงคโปร์ ลดจำนวน
เท่ียวบินท่ีอุดรลงอีก เช่ือว่าสิงคโปร์เข้าใจ 

นายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เป็นข่าวดี
ในระดับหนึ่ง ท่ีมีแผนแก้ไขระยะยาว ชาวอุดรฯก็จะสบายใจมากขึ้น เพราะบันทึกข้อตกลงแก้ไขได้ทุก 5 ปี ก็
หวังว่าการแก้ไขสัญญาครั้งต่อไป หากมีการใช้สนามบินนี้ ชาวอุดรธานีก็ขอมีความร่วมด้วย ขณะเดียวกันหากมี
การเร่งรัด การปรับปรุงสนามบินน้ำพอง ให้สามารถใช้งานและย้ายไปได้เร็วขึ้น คณะกรรมาธิการฯก็พร้อมช่วย
ผลักดันงบประมาณ ส่วนปัญหาในช่วงนี้ก็จะพูดคุยรายละเอียดอีกครั้ง 
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กมธ.ต่างประเทศ จี้กองบิน 23 อุดรฯ แก้ไข เอฟ-16 สิงคโปร์ฝึกบินทำเสียงดัง 

 
 

กมธ.การต่างประเทศ ประชุมแก้ไขมลพิษทางเสียง จากการฝึกบินของ เอฟ-16 ทอ.สิงคโปร์ท่ีอุดรฯ 
ผบ.กองบิน 23 แจงมีการแก้ไขต่อเนื่องท้ังเวลา เส้นทางให้กระทบ ร.ร.และชุมชนน้อยสุด รอย้ายไปน้ำพองอีก 
2-3ปี 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันท่ี 22 กันยายน 2564 ท่ีห้องประชุมภายในกองบิน 23 อุดรธานี นายศราวุธ 
เพชรพนมพร ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมนายเกียรติ สิทธีอมร รอง
ประธานฯ นายจักพล ต้ังสุทธิธรรม โฆษกฯ และคณะ ร่วมประชุมติดตามผลกระทบทางเสียง จากการฝึกบิน
เครื่องบิน เอฟ 16 กองทัพอากาศสิงคโปร์ ร่วมกับกองทัพอากาศไทย โดยมีนายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.
อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี นำหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ได้รับผลกระทบร่วมประชุม 
โดยมี น.อ.สุรศักดิ์ เสสะเวช ผบ.บน.23 ช้ีแจงการแก้ไขปัญหา 

นายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เป็น ส.ส.
ในพื้นท่ี จ.อุดรธานี ได้รับคำร้องเรียนมาก จึงนำเรื่องนี้เข้ากรรมาธิการฯ ได้รับฟังคำช้ีแจงไปบ้างแล้ว ว่าเป็น
ข้อตกลงของกองทัพอากาศไทย กับกองทัพอากาศสิงคโปร์ เข้ามาร่วมฝึกในพื้นท่ี 3 สนามบิน และมีสนามบิน
อุดรธานีอยู่ด้วย ซึ่งสนามบินนี้อยู่คู่กับอุดรธานีมานาน ต้ังแต่เป็นฐานบินของกองทัพสหรัฐฯ จนมาถึงปัจจุบันมี
สนามบินพาณิชย์มาใช้ร่วมวันนี้ได้ลงมาดูพื้นท่ีจริงพร้อมกับขอให้กรมควบคุมมลพิษมาตรวจวัดเสียงเกิน
มาตรฐานหรือไม่ เพื่อหาวิธีอยู่ด้วยกันให้ได้ 
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จากนั้นตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบได้ช้ีแจงท่ีประชุม ท้ัง มณฑลทหารบกท่ี 24 อุดรธานี โรงพยาบาล
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม และโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ระบุว่า 
เครื่องบินท่ีขึ้นลงแบ่งเป็นเครื่องบินพาณิชย์, เครื่องบินอัลฟ่าเจ็ต บน.23 สองส่วนนี้ได้รับผลกระทบน้อย แต่
เครื่องบินขับไล่ เอฟ 16ซี/ดี ของกองทัพอากาศสิงคโปร์ ได้รับผลกระทบมาก เพราะขึ้น-ลงตลอดท้ังวัน ครูต้อง
หยุดสอนช่ัวคราว ขณะเครื่องบินขึ้น-ลง หรือบินผ่าน เด็กเล็กต้องใช้มืออุดหู หากเสียงมีความดังมาก วัดจาก
สัญญาณกันขโมยรถยนต์จะดังแจ้งเตือน รวมไปถึงรุนแรงจนประตู หน้าต่าง ของอาคารส่ันสะเทือน หลังคา
กระเบ้ืองสไลด์หลุดลงมา แม้ในช่วงหลังความรุนแรงลดลงแต่ก็ยังเดือดร้อนอยู่ เสนอย้ายการฝึกของสิงคโปร์ไป
ท่ีอื่น 

ด้าน น.อ.สุรศักด์ิ เสสะเวช ผบ.บน.23 กล่าวว่า ขอช้ีแจงว่า ทางกองบิน 23 รับทราบประเด็นข้อทุกข์
ร้อน ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยมีในการแก้ไขในระยะส้ัน คือ ปรับห้วงเวลาการบิน หลีกเล่ียงกระทบสถานศึกษาและ
ชุมชน เป็นวันละ 2 ช่วง เช้าขึ้น 08.30 น. ลง 09.40 น. บ่ายขึ้น 11.40 น. ลง 12.50 น. ในวันเปิดราชการ, 
ปรับวิธีการบินขึ้น-ลง ให้เสียงกระทบลดลง, กำกับดูแลเส้นทางและความสูง หลีกเล่ียงการบินผ่านชุมชน และ
กิจกรรมมวลชนในชุมชนรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข 

"ส่วนแก้ไขปัญหาระยะกลางและยาว เนื่องจากปัจจุบันความเจริญ ขยายออกไปในพื้นท่ีต่างๆ เส้นทาง
เดิมท่ีใช้ฝึกก็มีชุมชน มีฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู เส้นทางการบินก็ต้องปรับแก้ ขณะท่ีกองทัพอากาศมีแผนปรับปรุง 
สนามบินน้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็น 1 ใน 5 สนามบินท่ี บน.23 รับผิดชอบอยู่ และมีรันเวย์ยาวเพียงพอ ให้
เป็นศูนย์ฝึกบินขนาดใหญ่ ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว กองทัพอากาศก็มีแผนอีก 3-5 ปี จะย้ายการฝึกของ
กองทัพสิงคโปร์ไปท่ีนั่น" ผบ.กองบิน 23 กล่าว 

ขณะท่ี นายวิชญ์วารุตม์ สมจันทร์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า 
จากท่ีได้ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดเสียงอากาศยาน บริเวณหัว-ท้ายเรนเวย์ด้านละ 2 จุด คือท่ี รพ.ค่ายประจักษ์ฯ, 
ร.ร.อนุบาลค่ายประจักษ์ฯ, ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา และวัดป่าบ้านถ่อน ผลการตรวจวัดยังไม่สมบูรณ์ ผล
เบ้ืองต้นท่ี ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์ ค่าเฉล่ีย 65.2 เดซิเบล และท่ีวัดป่าบ้านถ่อน ค่าเฉล่ีย 64.8 เดซิเบล ไม่เหมาะใช้
เป็นท่ีอยู่อาศัย จะต้องมีการปรับปรุงแหล่งกำเนิด หรือสาธารณูปการ ส่วนระดับเสียงสูงสุดคือ 101 เดซิเบล 

ส่วน นายเกียรติ สิทธีอมร รองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เห็น
ว่ากองบิน 23 และกองทัพอากาศ มีความต้ังใจแก้ไขปัญหา ท้ังเรื่องปัญหาระยะส้ันและยาว ท่ีอนาคตจะย้าย
ไปฝึกในสนามบินอื่น ระหว่างรอการย้ายจะทำอย่างไรได้บ้าง เพราะหากเปรียบกับค่ามาตรฐาน สนามบินใน
อเมริกาและยุโรป ค่าเฉล่ียกลางวันไม่เกิน 75 เดซิเบล กลางคืนไม่เกิน 65 เดซิเบล ซึ่งตอนนี้จุดสูงสุดหลัง
ปรับปรุงแล้ว 101 เดซิเบล แนะนำให้หาอุปกรณ์ใส่หูเด็ก ลดเสียงลงกว่านี้ก่อนได้หรือไม่ หรือการทำความ
เข้าใจกับสิงคโปร์ ลดจำนวนเท่ียวบินท่ีอุดรฯ ลงอีก เช่ือว่าสิงคโปร์เข้าใจ 
 



 
 
 
 
 

ไทยรัฐ 
 (เว็บไซต์) 

Section : ข่าวทั่วไป 
วันที่ : พุธ 22 กันยายน 2564 
หัวข้อข่าว : กมธ.ต่างประเทศ จ้ีกองบิน 23 อุดรฯ แก้ไข เอฟ-16 สิงคโปร์ฝึกบิน
ทำเสียงดัง 

ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวหลังการประชุมว่า เป็นข่าวดีในระดับ
หนึ่ง ท่ีมีแผนแก้ไขระยะยาว ชาวอุดรฯ ก็จะสบายใจมากขึ้น เพราะบันทึกข้อตกลงแก้ไขได้ทุก 5 ปี ก็หวังว่า
การแก้ไขสัญญาครั้งต่อไป หากมีการใช้สนามบินนี้ ชาวอุดรธานีก็ขอมีส่วนร่วมด้วย ขณะเดียวกันหากมีการ
เร่งรัด การปรับปรุงสนามบินน้ำพอง ให้สามารถใช้งานและย้ายไปได้เร็วขึ้น คณะกรรมาธิการฯก็พร้อมช่วย
ผลักดันงบประมาณ ส่วนปัญหาในช่วงนี้ก็จะพูดคุยรายละเอียดอีกครั้ง. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


