
 

 
 

 
 

ขอมูลปญหาและอปุสรรค 
จากวิทยุชุมชนรบกวนการบิน บั้งไฟ โคมลอยและโคมควัน 

ตอระบบการเดินอากาศของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จาํกัด 
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๑. ปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบินตอระบบการเดินอากาศของประเทศ 

 

๑.๑   ปญหา/อุปสรรค  
 เนื่องจากวิทยุสื่อสารในการควบคุมจราจรทางอากาศอยูในยานความถี่ ๑๑๘.๐๐๐ – ๑๓๖.๙๗๕ 

เมกะเฮิรตซ กระจายเสียงดวยระบบ AM ในขณะท่ีการกระจายเสียงระบบ FM ใชคลื่นความถ่ี ๘๘.๐๐๐ – 
๑๐๘.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ซ่ึงปกติแลวเครื่องสง FM ท่ีไดมาตรฐานจะตองไมสงสัญญาณความถ่ีแปลกปลอมออกมา 
แตในกรณีท่ีการสงกระจายเสียงชุมชนดวยเครื่องสงท่ีดอยคุณภาพนั้น มีการสงคลื่นความถ่ีแปลกปลอมออกมาตรง
กับคลื่นความถ่ีใชงานในการควบคุมจราจรทางอากาศ รบกวนการบินระบบการเดินอากาศของประเทศ จึงทําให
เกิดการรบกวนในปจจุบัน และเม่ือสถานีวิทยุ FM ออกอากาศ เครื่องรับวิทยุภาคพ้ืนดินจะรับสัญญาณไดไกลสุด
ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร ในขณะท่ีการรบกวนภาคอากาศจะข้ึนอยูกับความสูงของเครื่องบิน หากสงคลื่นความถ่ี
แปลกปลอมออกมาดวย จะไมเพียงรบกวนสถานีภาคพ้ืนดินของ บวท. แตจะรบกวนเครื่องบินบนอากาศดวย 
เนื่องจากคลื่นความถ่ีสามารถเดินทางไดตามระยะสายตา (Line of Sight) จากขอมูลสถิติการรบกวนท่ี บวท. ไดรับ
แจงจากนักบิน ซ่ึงไดมีการบันทึกขอมูลไวตั้งแตป ๒๕๔๘ ในสวนของระบบวิทยุสื่อสารยานความถ่ี ๑๑๘.๐๐๐ – 
๑๓๖.๙๗๕ เมกะเฮิรตซ ท่ีใชในการติดตอระหวางเจาหนาท่ีควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบินมีแนวโนมสูงข้ึน โดยป 
๒๕๕๔ จํานวน ๑,๗๘๑ ครั้ง ป ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๖๐๔ ครั้ง ป ๒๕๕๖ จํานวน ๓,๓๑๑ ครั้ง ในป ๒๕๕๗ จํานวน 
๒,๒๖๒ ครั้ง และในป ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๕๓๔ ครั้ง 

 นอกจากนี้ ในปจจุบันการรบกวนจากวิทยุภาคพ้ืนเริ่มสงผลกระทบมากข้ึนตอยานความถ่ี ๑๐๘.๐๐๐ – 
๑๑๘.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ซ่ึงเปนยานความถ่ีท่ีใชสําหรับเครื่องชวยการเดินอากาศ ในการบอกทิศทางและแนวก่ึงกลาง
ทางวิ่งเพ่ือใหอากาศยานลงสูสนามบินโดยปลอดภัย สาเหตุหลักของการเกิดปญหาการรบกวนของสัญญาณวิทยุสวน
ใหญเกิดจากเครื่องสงวิทยุตลอดจนการเชื่อมตออุปกรณ สายสงกําลัง สายอากาศ ของสถานีวิทยุชุมชน 
สวนใหญไมไดมาตรฐาน และไมมีการควบคุมใหไดตามมาตรฐาน ทําใหสถานีสงคลื่นความถ่ีแปลกปลอมออกมา
รบกวนยานความถ่ีท่ี บวท. ใชงาน 

สําหรับอุปสรรคในการดําเนินการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบินสามารถสรุปประเด็นสําคัญ ๆ 
ไดดังตอไปนี้ 

-  ไมไดรับความรวมมือในการแกไขปญหาจากสถานีวิทยุชุมชน 
-  เจาของสถานีอางวาไมทราบ ไมมีชาง ไมมีงบประมาณแกไข หรือแกไขแลว แตการรบกวนยังอยู 
-  สถานีวิทยุชุมชนบางแหงไมเชื่อวาการรบกวนจะไปถึงเครื่องบินได แมจะไดรับหนังสือเตือน 

จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) 

- คลื่นความถ่ีวิทยุชุมชนเขามารบกวนการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศกับนักบิน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยการบิน 

๑.๒   สถิติวิทยุชุมชนรบกวนการบิน (ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๒) 
 

 ๑.๓   ความคืบหนาของการดําเนินการ 
 บวท. ไดรวมกับ กสทช. ในการทดสอบทางเทคนิคของการวัดสัญญาณรบกวนดานการบิน นอกจากนี้ 
กสทช. จะมีมาตรการเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนรูปธรรม โดยจะมีการประกาศแนวทางการแกไขปญหา
ความถ่ีรบกวน จํานวน ๓ เรื่อง ไดแก 
 
 
 

๓/๑. ประกาศ... 



๓ 
 
 ๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 
  ๒. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการวัดการแพรแปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ... 
  ๓. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑปองกันการรบกวนการใชคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุการบินของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. ... 
 

 ๑.๔  ผลกระทบจากการรบกวน มี ๒ ลักษณะ ไดแก 
  ๑.  การรบกวนการสื่อสาร 
    ๑.๑  ทําใหการสื่อสารระหวางผูควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบินรับฟงไมชัดเจน 
   ๑.๒  การรบกวนการสื่อสารระหวางผูควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบินทําใหการสื่อสารรับฟง 

ไมสามารถติดตอสื่อสารกันได 
   ๑.๓  รบกวนเครื่องรับวิทยุของเครื่องบิน ทําใหเกิดความรําคาญแกนักบิน 
  ๒.  การรบกวนเครื่องชวยการเดินอากาศ (Localizer และ VOR) 
    ๒.๑  ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการนําเครื่องบินเขามาลง ณ สนามบิน 
     

       ๑.๕  วิธีการแกไขปญหาของ บวท. 
   (๑)   สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีสํานักงาน กสทช. ออกใบอนุญาตใหทดลองออกอากาศไปแลวนั้น หากจะ  
ใหมีการออกอากาศใหมอีกครั้งใหดําเนินการดังนี้ 
  ๑.๑  สถานีจะตองนําเครื่องสงมาตรวจมาตรฐานใหผานตามระเบียบสํานักงาน กสทช. ประกาศ
บังคับใชงาน และขออนุญาต มี ใช ตั้งสถานีใหถูกตองตามกฎหมาย 
 ๑.๒  หลังจากเครื่องสงตรวจผานมาตรฐาน เม่ือนําเครื่องสงไปเชื่อมตอเขากับระบบสายอากาศ
เพ่ือสงกระจายเสียงในครั้งแรก จะตองมีการตรวจวัดการแพรกระจายคลื่นวามีการรบกวนในยานการบินหรือไม 
พรอมจัดทํารายงานผลการตรวจวัดการแพรกระจายคลื่นไปยังสํานักงาน กสทช. เพ่ือรับรองผล หากไมมีการรบกวน 
การบนิและกิจการอ่ืน 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 
 (๔)  สงเสริมการเรียนรู สรางความเขาใจใหกับผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือใหตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการเดินอากาศ กับการถูกรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 
  (๕)  การขออนุญาตใชงานความถ่ีสํารองเพ่ิมเติม จากเดิมท่ีไดรับการตออายุมา ๑๕ ความถ่ี (โดย 
ขอมูลท้ังหมดนี้ บวท. ไดดําเนินการรวมกับสํานักงาน กสทช.) 

๔/(๖) การแกไข... 



๔ 
 
 (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. อยูระหวางดําเนินการจัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบสัญญาณรบกวนรวมกับสํานักงาน 
กสทช. เพ่ิมเพ่ือติดตั้งใชงานในการตรวจสอบสัญญาณรบกวนสําหรับ ศูนยฯ ภูมิภาค และหอบังคับการบินท่ีมี
สถิติการรบกวนอยูบอยครั้ง ซ่ึงสามารถรับสัญญาณรบกวนในบริเวณท่ีติดตั้งเครื่องมือได ทําใหมีขอมูลสําหรับการ
วิเคราะหหาแหลงรบกวน และทําใหสามารถระงับการรบกวนไดรวดเร็วยิ่งข้ึน    
 

  ๑.๖  การผลักดันการแกปญหา: มาตรการแกไขปญหารวมกับสํานักงาน กสทช. 
   มาตรการระหวาง บวท. และสํานักงาน กสทช. โดยไดดําเนินการดังนี้ 
   (๑)  เพ่ิมความเขมงวดในมาตรการการตรวจสอบมาตรฐาน การวัดการแพรกระจายคลื่น การปองกัน
การใชเครื่องสงไมไดมาตรฐานและการขออนุญาตการมี ใช ตั้งสถานี 
   (๒)  กําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัยในการเดินอากาศ ซ่ึงปลอดจากการรบกวนของจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีติดตั้งอยูโดยรอบสนามบิน 
   (๓)  จัดเก็บขอมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยรอบสนามบิน และประสานงานกับสถานีใหยุติการออก 
อากาศหากเกิดการรบกวนข้ึน 
   (๔)  สงเสริมการสรางความเขาใจใหกับผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง 
   (๕)  พิจารณาขออนุญาตใชงานความถ่ีสํารองเพ่ิมเติม 
  บวท. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม (คค.) ใหดําเนินการยกรางบันทึกความรวมมือระหวาง คค. 
กับ สํานักงาน กสทช. มีวัตถุประสงคเพ่ือการบริหารคลื่นความถ่ี และแกไขปญหาวิทยุภาคพ้ืนรบกวนการสื่อสาร 
การบินและวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศ ซ่ึงเปน ๑ ใน ๔ ปจจัยอันตรายทางการบินท่ี คค. ใหความสําคัญ 
 

 ๑.๗  ขอมูลผลการดําเนินงาน ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๘  
   เม่ือวันจันทรท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หองมัฆวานรังสรรค สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ไดดําเนินการจัด
พิธีลงนามบันทึกความรวมมือระหวาง คค. กับ สํานักงาน กสทช. และจัดการประชุมเสวนา (Symposium) เรื่อง 
“วิทยุภาคพ้ืนท่ีไมไดมาตรฐานรบกวนการบิน ๑ ใน ๔ ปจจัยอันตรายดานการบิน กระทบเศรษฐกิจของชาติ” 
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานเขารวมประชุม ไดแก กระทรวงคมนาคม กองทัพบก สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
กระทรวงมหาดไทย สมาคมนักบินไทย สมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดกาญจนบุรี บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน)  บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยสมายสแอรเวย จํากัด บริษัท โอเรียนท ไทย 
แอรไลน จํากัด บริษัท กานตนิธิ เอวิเอชั่น จํากัด ผูประกอบการวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สื่อมวลชน (สิ่งพิมพ โทรทัศน และวิทยุ) และสํานักงาน กสทช. บันทึกความรวมมือนี้เปนความรวมมือในการบริหาร
จัดการการใชคลื่นความถ่ีในกิจการคมนาคมท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ซ่ึงการจัดการปญหาการรบกวนของ
คลื่นความถ่ีเปนหนึ่งในประเด็นความรวมมือภายใตบันทึกความรวมมือดังกลาว 
 

 ๕/ท้ังนี้... 



๕ 
 

   ท้ังนี้ การรบกวนการสื่อสารการบินของคลื่นวิทยุภาคพ้ืนท่ีไมไดมาตรฐาน เปนประเด็นเรงดวนท่ีถูก
ยกระดับใหเปน ๑ ใน ๔ ปจจัยอันตรายทางการบิน ท่ีอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจภาพลักษณของประเทศไทย 
ดังนั้น บวท. และสํานักงาน กสทช. ในฐานะหนวยงานผูกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ี จึงรวมกันจัดประชุมเสวนา 
ครั้งนี้ เพ่ือใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของตระหนักถึงผลกระทบของคลื่นวิทยุภาคพ้ืนท่ีไมไดมาตรฐานซ่ึงเปนอันตรายตอ
กิจการบิน และรวมมือกันแกปญหาดังกลาว เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเดินอากาศ 
  บวท. ไดมีการผลักดันรวมกับสํานักงาน กสทช. ซ่ึงจะมีการประกาศใชกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีการ
ควบคุมและมีมาตรการเพ่ือบริหารจัดการปญหาวิทยุชุมชนใหลดนอยลงและไมสงผลกระทบตอกิจการดานการบิน 
 

 ๑.๘ ขอมูลผลการดําเนินงาน ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปจจุบัน  
    สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ไดมีการจัด
อบรมสัมมนาภายใตบันทึกความรวมมือระหวางกระทรวงคมนาคม กับ สํานักงาน กสทช. รวม ๓ ครั้ง โดยครั้งท่ี 
๑ ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลําปาง ครั้งท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๒๑ - 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด โฮเต็ล แอนด รีสอรทจังหวัดอุดรธานี และครั้งท่ี ๓ ระหวาง
วันท่ี ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สํานักงาน กสทช. ภาค ๑ กรุงเทพมหานคร  
   การดําเนินการของท้ังสองหนวยงานนอกเวลาราชการและในชวงวันหยุดราชการ สรุปไดดังนี้ 
 ๑)  บวท. มีหนังสือแจงการรบกวนอยางเปนทางการผานทาง e-mail ไปยังสํานักงาน กสทช. เขต 
และสําเนาเรื่องใหสํานักงาน กสทช. ภาค 
  ๒)  บวท./กสทช. ประสานงานเพ่ิมเติมผานทาง Application Line หากพบการรบกวนคลื่นความถ่ี
นอกเวลาราชการ และผูแทนสํานักงาน กสทช. จะนําไปประสานงานภายในเพ่ือระงับการออกอากาศคลื่นวิทยุ
ภาคพ้ืนท่ีสงสัญญาณรบกวน 
 ๓)  สํานักงาน กสทช. เขต มอบหมายเจาหนาท่ีดําเนินการ โดยกําหนดเวลาในการดําเนินการจะนับ
ถัดจากวันท่ีสํานักงาน กสทช. เขตไดรับหนังสือแจงการรบกวน 
  ๔)  สํานักงาน กสทช. เขต แจงผลการดําเนินการเบื้องตนให บวท. ทราบผานทาง Application Line 

๕) สํานักงาน กสทช. เขต มีหนังสือแจงผลการดําเนินการอยางเปนทางการให บวท. ทราบผานทาง 
ไปรษณีย 
   ในกรณีไมมีการตอบรับจากสํานักงาน กสทช. เม่ือมีการแจงพบคลื่นความถ่ีวิทยุภาคพ้ืนรบกวนคลื่น
ความถ่ีสื่อสารการบินภายใน ๓ วัน จึงจําเปนตองมีการแจงการตรวจพบเขาไปอีกครั้งหนึ่ง สงผลตอจํานวนการ
รองเรียนไปยังสํานักงาน กสทช. และเม่ือ บวท. แจงพบการรบกวนคลื่นความถ่ีสื่อสารการบินและไดทําการ
รายงานการตรวจพบใหแกสํานักงาน กสทช. ทราบแลวนั้น โดยปกติสํานักงาน กสทช. จะมีข้ันตอนการรายงาน
การพบ/ไมพบการรบกวนใหแก บวท. ทราบภายใน ๓ วัน อยางไรก็ตาม บวท. รองขอใหสํานักงาน กสทช. มีการ 
ตอบรับอยางรวดเร็วเม่ือไดรับแจงการตรวจพบการรบกวนคลื่นความถ่ีสื่อสารการบินวาไดรับเรื่องรองเรียนจาก 
บวท. เรียบรอยแลว และอยูระหวางการดําเนินการตรวจสอบหาแหลงกําเนิดคลื่นความถ่ีรบกวน เพ่ือท่ี บวท.  
จะสามารถแจงไปยังสายการบินท่ีมีการรองเรียนเขามาไดเชนกัน 
 
 
 
 
 
 

๖/๒. ปญหา... 



๖ 
 
๒.  ปญหาการจุดบ้ังไฟตอระบบการเดินอากาศของประเทศ 
 ๒.๑   ปญหา/อุปสรรค 
  การจุดบั้งไฟเปนประเพณีทองถ่ินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีความสําคัญ และเปนประเพณี 
สืบทอดมายาวนานมีกําหนดจัดในชวงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม แตปจจุบันพฤติกรรมการจุดบั้งไฟ 
มีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิดอันตรายรายแรงตออากาศยาน ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึงภาพลักษณ 
ของประเทศในกรณีเกิดอุบัติเหตุกับอากาศยาน เชน การจุดบั้งไฟนอกเทศกาล การจัดแขงขันความสูงของบั้งไฟและ
การลักลอบการจุดบั้งไฟเพ่ือการพนัน เปนตน ซ่ึงในหลายกรณี ไมเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับ ท่ีแสดงไวใน
ประกาศกรมการบินพลเรอืน ปจจุบันคือ สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) เรื่องการแจงขาวเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ป ๒๕๕๓ และใบรับแจงขอมูลการจุดบั้งไฟ/ปลอยโคมลอย สิ่งเหลานี้จึงเปนปญหา
ตอระบบการเดินอากาศของประเทศ เนื่องจาก 

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

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

-  ขาดการประสานงานอยางใกลชิดกับประชาชน/ผูจัดงาน กรณีมีเหตุการณฉุกเฉินในการจุดบั้งไฟ 
๒.๒ สถิติการออกประกาศ NOTAM จากการจุดบ้ังไฟ/การปลอยโคมลอยและโคมควัน และการ 

     รายงานการพบเห็นการจุดบ้ังไฟ/การปลอยโคมลอยและโคมควัน ในพ้ืนท่ีท่ีไมไดแจงออกประกาศ 
    NOTAM โดยนักบิน (ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๒) 
 

๓.  ปญหาการปลอยโคมลอยและโคมควันตอระบบการเดินอากาศของประเทศ 
 ๓.๑   ปญหา/อุปสรรค  
  ในชวงตนป ๒๕๕๑ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ไดรายงานให กพท. ทราบวามี
สถิติการพบซากโคมลอยและโคมควันท่ีรวงหลนภายในเขตทาอากาศยานเชียงใหม จํานวนเพ่ิมข้ึนเกินกวาหนึ่ง
เทาตัวเม่ือเทียบกับสถิติ ป ๒๕๔๙ ซ่ึงทําใหเกิดความเสี่ยงอันตรายตออากาศยาน ชีวิต ทรัพยสิน และภาพลักษณ
ของประเทศในกรณีเกิดอุบัติเหตุกับอากาศยาน ประกอบกับปจจุบันพฤติกรรมการปลอยโคมลอยและโคมควัน
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุประสงคดั้งเดิม ซ่ึงเปนประเพณีทองถ่ิน มาเปนการจัดกิจกรรมนอก
เทศกาล การจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว การแขงขันโคมลอยและโคมควัน เปนตน 
  ซ่ึงในหลายกรณี ไมเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีแสดงไวในประกาศ กพท. เรื่องการแจงขาวเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ป ๒๕๕๓ และใบรับแจงขอมูลการจุดบั้งไฟ/ปลอยโคมลอย สิ่งเหลานี้จึงเปน
ปญหาตอระบบการเดนิอากาศของประเทศ เนื่องจาก 
 -  มีการปลอยโคมลอยและโคมควันในแนวรอนและเสนทางข้ึน-ลงของอากาศยาน 

 -  การปลอยโคมลอยและโคมควันไมสามารถควบคุมพ้ืนท่ีและทิศทางเพ่ือใหคําแนะนํากับนักบินได 
เนื่องจากทิศทางลมในขณะปลอยโคมลอยและโคมควัน  

 -  ประชาชน/เจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ขาดความตระหนักรูและความเขาใจ 
ในผลกระทบของการปลอยโคมลอยและโคมควัน ตอการปฏิบัติการบินและการใหบริการจราจร
ทางอากาศ 

๗/- ขาดการ... 



๗ 
 

 -  ขาดการประสานงานอยางใกลชิดกับประชาชน/ผูจัดงาน กรณีมีเหตุการณฉุกเฉินในการปลอย  
โคมลอยและโคมควัน 

 

๔.  การดําเนินงานในการกําหนดแนวทางและมาตรการปองกันและลดความเส่ียงอันตรายดานการ
ขนสงทางอากาศ จากกรณีการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบ้ังไฟ สรุปการดําเนินงาน ดังนี้  

๔.๑ บวท. ไดนําเสนอ Roadmap การปฏิรูปงานการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ซ่ึงเปนสิ่งท่ี
ตองแกไขอยางเรงดวนดานความปลอดภัยในการเดินอากาศ ตอ คค. เพ่ือประมวลผลขอมูลนําเสนอหัวหนา
ฝายเศรษฐกิจ คสช. โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 
   ๑. ประชาสัมพันธปญหา ผลกระทบ และทําความเขาใจกับประชาชนใหมากข้ึน 

๒.  บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน พ.ร.บ. วาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ฯลฯ 

๓.  เรงรัด ผลักดันการตรากฎหมาย/กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของท่ียังเปนฉบับรางอยู เชน ราง พ.ร.บ. อาวุธปน 
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน 

 ๔.๒ จากการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย และลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการจุดบั้งไฟชวง
เทศกาลเขาพรรษา เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุม ๒ กระทรวงคมนาคม โดยมีปลัดกระทรวง
คมนาคมเปนประธาน  
   บวท. ไดนําเสนอใหท่ีประชุมรับทราบถึงสถิติการจุดบั้งไฟท่ีเขามาในเขตเสนทางบิน อีกท้ังระยะความสูง
ของบั้งไฟท่ีสูงเกินมาตรฐาน สงผลใหนักบินสามารถมองเห็นได ณ ขณะทําการบิน เพราะขณะนี้พบวา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการลักลอบจุดบั้งไฟท่ีดัดแปลงจากทอพีวีซี ซ่ึงมีแรงระเบิด และพุงไดสูงถึง ๒๐,๐๐๐ ฟุต  
จนอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอเครื่องบิน และกระทบตอความเชื่อม่ันในนานฟาไทยได ซ่ึงท่ีประชุมจะจัดทํา
ขอมูลเพ่ือนําเสนอมาตรการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยานจากกรณีการจุดบั้งไฟ 
ให คสช. พิจารณาแกไขเปนวาระแหงชาติ ตอไป 
 ๔.๓   จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางแกไขดานการขนสงทางอากาศ เม่ือวันเสารท่ี  
๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธาน  

  บวท. ไดนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการแกไขปญหาการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ 
ซ่ึงจากการประชุม รวค. ไดมอบหมายใหดําเนินการ ดังนี้  

๑)  ใหคณะกรรมการ บวท. เสนอมาตรการแนวทางและการแกไข พรอมกับใหผูบริหาร บวท. 
ผลักดันการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง  

๒)  ให รองปลัดกระทรวงคมนาคม (รปค.) (นายวรเดชฯ)  เปนหัวหนาทีม รวมกับผูชวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงคมนาคม (พล.ต.ท. วรศักดิ์ฯ) เพ่ือการวางแผนการทํางานและรวมทํางานอยาง 
บูรณาการกับทุกกระทรวงท่ีเก่ียวของเพ่ือใหไดขอสรุปภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๔.๔  กระทรวงคมนาคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดใหความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการเดินอากาศ 
จากกรณีการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้ งไฟ ท่ี มีการจุดและปลอยโดยไม เลื อกเทศกาล  
ดวยขนาดท่ีใหญข้ึนลอยข้ึนไปบนอากาศท่ีความสูงมากข้ึนจนเขาใกลอากาศยานท่ีทําการบินอยู สงผลอยางยิ่งตอ
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ซ่ึงไดพยายามสรางความเขาใจและสรางแนวปฏิบัติรวมกันระหวางภาคประชาชนกับ
ผูรับผิดชอบดานการบินมาอยางตอเนื่อง จากสาเหตุดังกลาวขางตน 
 
 

๘/คค. ซ่ึงมี... 
 



๘ 
 
 คค. ซ่ึงมีภารกิจในการดูแลรับผิดชอบการขนสงทางอากาศของประเทศไทย ไดตระหนักถึงอันตรายท่ี
เกิดจากการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน จึงไดจัดใหมีการดําเนินการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of Cooperation: 
MOC) เรื่อง การปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยาน จากการปลอยโคมลอย/โคมควัน และ
การจุดบัง้ไฟ ระหวางหนวยงาน ๑๐ หนวยงานประกอบดวย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสโมสรและ
หอประชุม กระทรวงคมนาคม โดยมีพลอากาศเอกประจนิ จั่นตอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธาน
พิธีลงนามฯ เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยานจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการ
จุดบั้งไฟ อันเปนตนเหตุใหเกิดเพลิงไหม ปญหาเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการปองกันและลดความเสี่ยงอันตราย
รายแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนตออากาศยาน เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยไมมีกฎหมายใดใชบังคับเพ่ือควบคุมโดยตรง 
ซ่ึงท้ัง ๑๐ หนวยงานท่ีรวมลงนามฯ จะรวมมือในการบูรณาการการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบิน
และอากาศยานจากการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ดังนี้ 

๑. กระทรวงคมนาคม กําหนดแนวทางและมาตรการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายรายแรงตอ 
อากาศยานจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ โดย บวท. จัดทําแผนท่ีกําหนดพ้ืนท่ีโซนนิ่ง พ้ืนท่ี
ควบคุมและเฝาระวังเปนพิเศษบริเวณโดยรอบสนามบิน เพ่ือใชประกอบการจัดทําประกาศขอความรวมมือ
ประชาชนหามปลอยโคมลอยและโคมควัน 

๒. กระทรวงมหาดไทย เรงผลักดันรางพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว ซ่ึงเปนการแกไขเพ่ิมเติมใหสามารถควบคุม 
การจุดบั้งไฟและตะไลดวย โดยมอบหมายหนวยงานดําเนินการตามแนวทางและมาตรการปองกันและลดความเสี่ยง
อันตรายรายแรงตออากาศยานจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ รวมท้ังประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมาย 

๓. กระทรวงกลาโหม ใหการสนับสนุนกําลังพลและยุทโธปกรณในการใหความชวยเหลือเพ่ือปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดข้ึนจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ เม่ือไดรับการรองขอจาก 
สวนราชการหรือหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และ
ใหการสนับสนุนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในการควบคุมยุทธภัณฑตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ  
พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่ีอาจถูกนําไปใชเปนสวนประกอบของบั้งไฟ 

๔. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รณรงคประชาสัมพันธใหผูประกอบการทองเท่ียวตระหนักถึง
อันตรายจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟท่ีอาจสงผลกระทบตอการบินและอากาศยาน โดยให 
งดใชโคมลอย/โคมควันและบั้งไฟในการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียวท่ีมิใชเชิงวัฒนธรรมประเพณี 

๕. กระทรวงศึกษาธิการ ใหความรูความเขาใจและสรางจิตสํานึกใหแกนักเรียนนักศึกษาเพ่ือตระหนักถึง  
เรื่อง ความปลอดภัยและภัยอันตราย รวมถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการ
จุดบั้งไฟ โดยการนําเนื้อหาไปใชประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๖. กระทรวงวัฒนธรรม รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนดําเนินกิจกรรมการปลอยโคมลอย/โคมควัน
และการจุดบั้งไฟ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคดั้งเดิมของวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน โดยตระหนักถึงอันตราย 
จากอัคคีภัยและผลกระทบตอการบินและอากาศยาน รวมถึงความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของสวนรวมจาก
การปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ 
 
 

๙/๗. สํานักงาน... 



๙ 
 

๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ กวดขัน/ควบคุม เรื่องพนันบั้งไฟ และบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของโดย
เครงครัด 

๘. กรมประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนโดยท่ัวไป 
มีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงอันตราย รวมถึงรับทราบผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปลอยโคมลอย/ 
โคมควันและการจุดบั้งไฟ โดยใหความรวมมือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการท่ีกระทรวงคมนาคมกําหนด 

๙. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มอบหมายใหสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดในการประสานงาน 
กับวัด เพ่ือทําความเขาใจและขอความรวมมือใหประชาชนดําเนินกิจกรรมการปลอยโคมลอย/โคมควันและการ
จุดบั้งไฟ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคด้ังเดิมของวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน โดยตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัย
และผลกระทบตอการบินและอากาศยาน รวมท้ังความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของสวนรวมจากการปลอย 
โคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ 

๑๐. กรุงเทพมหานคร พิจารณาออกประกาศกําหนดแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกัน
และลดความเสี่ยงอันตรายจากการปลอยโคมลอย รวมท้ังประชาสัมพันธเพ่ือขอความรวมมือหนวยงานราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหงดปลอยโคมลอย/โคมควันโดยเด็ดขาด เนื่องจาก 
มีความเสี่ยงสูงท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยตอบานเรือนประชาชน รวมถึงอันตรายรายแรงตอการบินและอากาศยาน 
 นอกจากนั้น กระทรวงฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการรวมระหวางหนวยงาน โดยสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม จะเปนหนวยงานประสานและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ ซ่ึงบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ดังกลาวจะมีผลบังคับใชตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 ๔.๕  บวท. จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารงานดานความม่ันคง กับปจจัยอันตรายทางการบิน” เม่ือวันพุธท่ี  
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมุงเนนการมีสวนรวมจากหนวยงาน
ดานความม่ันคง (ทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือนฝายปกครอง) จาก ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือใหทุกภาคสวนเห็นถึงผลกระทบจากการจุดบั้งไฟ การปลอยโคมลอย/โคมควัน รวมถึงวิทยุชุมชน และรวมกัน 
หามาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงของปจจัยอันตรายทางการบิน และไดมีการสั่งการของแมทัพภาค ๒  
ใหฝายปกครอง เจาหนาท่ีตํารวจ และกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย ดําเนินมาตรการปองกัน กวดขัน/ควบคุม 
และประชาสัมพันธเพ่ือการควบคุมและปองกันอันตรายรายแรงท่ีอาจกระทบตอการบินและอากาศยาน 
ตอมาเม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ แมทัพภาค ๒ ออกวิทยุราชการ แจงฝายปกครอง เจาหนาท่ีตํารวจ และกอง
กําลังรักษาความสงบเรียบรอย ดําเนินมาตรการปองกัน กวดขัน/ควบคุม และประชาสัมพันธ ตลอดจนสนับสนุน
การใหความชวยเหลือบรรเทาภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือการควบคุม/ปองกันอันตรายท่ีอาจกระทบตอการบิน หนวยงาน 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร มีการจัดประชุมเพ่ือหารือแนวทาง 
 ๔.๖  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร จัดการประชุมคณะกรรมการรวมประสานและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและ
อากาศยานจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันอังคารท่ี ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๔ กระทรวงคมนาคม ซ่ึงมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม  
ดานอํานวยการ เปนประธาน ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมเปนกรรมการ ไดแก ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงกลาโหม กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทน
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงาน
กรมการบินพลเรือนแหงประเทศไทย บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ผูแทนบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ผูแทนบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไป
ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ 
                ๑๐/๔.๗ สํานักงาน... 



 ๑๐ 
 

 ๔.๗  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร มีการจัดประชุมเพ่ือหารือแนวทางปองกันและลด
ความเสี่ยง อันตรายตอการบินและอากาศยานจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้ ง ไฟ  
เม่ือวันจันทรท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร สนข. ซ่ึงมี  
ผูอํานวยการสํานักแผนความปลอดภัย เปนประธาน ประกอบดวย พ.ต.อ.ดร.เดชชาติ สุขุมมะสวัสดิ์ ผูแทน 
สํานักงานการบนิพลเรือนแหงประเทศไทย ผูแทน บวท. ผูแทน บกท. ผูแทนสายการบินบางกอกแอรเวย นกแอร 
ไทยแอรเอเชีย ไทยสมายลแอร ไลออนแอร และนายปรีชา ชูทรัพย อดีตผูอํานวยการศูนยปลอดภัยกระทรวง
คมนาคม เปนตน เพ่ือผลักดันใหเกิดความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียในวงการบิน เพ่ือหาแนวทางดําเนินการลด
ความเสี่ยงจากปจจัยอันตรายทางการบิน และการแกไขปญหารวมกัน   

  ๔.๘  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดต้ังคณะทํางานข้ึนเพ่ือพิจารณาหาแนวทางการควบคุมหรือ
จํากัดการจุดบั้งไฟไมใหเกิดอันตราย โดยมีการประชุมเม่ือวันศุกรท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ และมีผูแทนจาก 
บวท. เขารวมประชุม ซ่ึงเปนการพิจารณารางกฎกระทรวงมหาดไทยวาดวยกําหนดมาตรฐานการผลิต การคา  
การครอบครอง ดอกไมเพลิงและวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตดอกไมเพลิง (ฉบับท่ี...) พ.ศ.... และรางคําสั่งกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง จํากัดประเภท ชนิด ขนาด ดอกไมเพลิงชนิดพลุบั้งไฟ และพลุตะไล ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เพ่ือ
ออกเปนกฎหมายและรางคําสั่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะใชแนวทางทาง
กฎหมายควบคูไปกับมาตรการทางปกครอง และจะหารือกับประชาชนทางภาคอีสานเพ่ือทําความเขาใจและ 
ขอความรวมมือตอไป  
   ๔.๙  กระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุมการแกไขปญหาปจจัยอันตราย
ทางการบิน รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรงแกปญหาปจจัยอันตรายทางการบิน โดยใชกลไกกฎหมายและ 
การบริหารงานปกครอง โดยมีรองผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม และผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
กระทรวงคมนาคม กระทวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรุงเทพมหานคร และบริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด เขารวมประชุมเม่ือวันศุกรท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือรวมกันพิจารณาแนวทางการแกไขปญหา
ปจจัยอันตรายทางการบินโดยกฎหมายและการบริหารงานปกครองในสวนของปญหาการจุดบั้งไฟ การปลอย 
โคมลอยและโคมควัน โดยใหมีการปรับปรุงกลไกทางกฎหมายท่ีเก่ียวของใหมีการนําไปบังคับใชใหมีประสิทธิภาพ     
มากยิ่งข้ึน อาทิ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 
๒๔๙๐ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. 
๒๕๕๘ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ เปนตน รวมท้ังกํากับ/ควบคุมการจุดบั้งไฟ การปลอยโคมลอยและโคมควันในพ้ืนท่ีและระยะสูงใหเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  

ตอมาเม่ือวันศุกรท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙ กระทรวงยุติธรรม โดยรองผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม รักษาการ
ในตําแหนงท่ีปรึกษาดานกฎหมายกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุมการแกไขปญหาปจจัยอันตรายทาง 
การบิน “ปญหาการจุดบั้งไฟ การปลอยโคมลอย/โคมควัน” เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการแกไข
ปญหา กําหนดมาตรการและแนวทางท่ีเหมาะสมอันจะเปนการลดความเสี่ยงท่ีเปนปจจัยอันตรายทางการบินและ
อากาศยานของประเทศไทย และเสริมสรางความเชื่อม่ันในการเดินทางทางอากาศและเสริมสรางภาพลักษณท่ีดี
ใหแกประเทศไทย โดยมีผูแทนจากสวนราชการท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๔ ชั้น ๘ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 

 

 

๑๑/บวท. ขอเสนอ... 



๑๑ 
 

 บวท. ขอเสนอแนวทางดําเนินการแกไขปญหาเพ่ือใหภาครัฐ 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/โคมควันอยูคูกับชุมชนตอไปอยางท่ี
เปนมาตั้งแตอดีต ภายใตการกํากับ/ควบคุมใหการจัดกิจกรรมยิงบั้งไฟและปลอยโคมลอย/โคมควันดําเนินไปในพ้ืนท่ี
และระยะสูงท่ีกําหนดไว 

(๔)  สื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนตระหนักถึงผลกระทบรายแรงท่ีจะตามมาหากเกิดอุบัติเหตุ
อากาศยานจากการยิงบั้งไฟและปลอยโคมลอย/โคมควัน และตระหนักถึงการท่ีมีกฎหมาย/บทลงโทษท่ีเก่ียวของ
และความสุมเสี่ยงในการกระทําผิดกฎหมายโดยไมรู/ไมเจตนา และรวมถึงการใหขอมูลภาครัฐในการชวยสืบคน
กรณีฝาฝน 

  ๔.๑๐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการรวมประสานและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยานจาก
การปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี
ผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร กรมทาอากาศยาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด กระทรวงมหาดไทย 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงกลาโหม  
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
กรมประชาสัมพันธ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรุงเทพมหานคร สํานักงานกิจการยุติธรรม สํานักงาน
การบินพลเรือนแหงประเทศไทย และบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพ่ือดําเนินภารกิจท่ีเก่ียวของกับ
การปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดจากการปลอยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ ประสานและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย และติดตามความคืบหนาผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานตามภารกิจท่ีเก่ียวของ   
 ๔.๑๑  คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๗/๒๕๕๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔  
มีการออกมาตรการปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ 
โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เปนตนไป  
 
              ๑๒/ในคราว... 



 ๑๒ 
 
                 ในคราวประชุมเม่ือวันจันทรท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ไดจัดประชุมติดตามการแกกฎหมายดานการบิน หลังจากท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศให มีผลบั งคับใช 
มาตรา ๔๔ แลว ทางสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ตองปฏิบัติตามรางคําสั่งในขอ ๒ ท่ีวาดวย 
ใหจังหวัดจัดทําประกาศจังหวัดเพ่ือกําหนดมาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษา 
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ในการจุดและปลอยหรือกระทําการอยางใดเพ่ือใหบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย 
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน ข้ึนไปสูอากาศ  
 ๔.๑๒  ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย เปนประธานการประชุม เพ่ือจัดทํารางประกาศจังหวัด เรื่องมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอ่ืนใด 
ท่ีคลายคลึงกันข้ึนไปสูอากาศ ณ หองประชุมท่ีทําการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด 
หนองคาย ในวันอังคารท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีผูแทนจาก บวท. ท่ีเก่ียวของ คือ คุณสันติเวช ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา และคุณจิราภรณ ใชเทียมวงษ ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี (ศอ.บภ๒.) เขารวมการประชุม
คณะกรรมการจัดทํารางประกาศจังหวัดหนองคาย โดยไดมีการออกมาตรการและให บวท. พิจารณาขนาดของบั้งไฟ 
ซ่ึงในสวนของ บวท. ไมสามารถกําหนดไดวาขนาดของบั้งไฟจะเปนเทาไร สวนใหญจะใหคําแนะนําเก่ียวกับพ้ืนท่ี
เสนทางบินระหวางเวียงจันทนกับหนองคาย วันเวลา สถานท่ีในการจุด โดย ศอ.บภ.๒ ขอใหมีการประชาสัมพันธ
แตละจังหวัดกอนการจุดบั้งไฟและลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดกอน 
  ๔.๑๓ เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ คุณวราวุธ รพิพันธุ ผูอํานวยการใหญ (ภูมิภาคและศูนยประกอบการ) 
คุณชวลิต จันทหาร ผูอํานวยการสนับสนุนศูนยควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค และ 
คุณเกียรติศักดิ์ เรียนวัฒนา ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม เขารวมการประชุมมาตรการปองกัน และ
แกไขปญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใด  
ท่ีคลายคลึงกันข้ึนไปสูอากาศ โดยมีคุณปวิน ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม 
ณ หองราชพฤกษ ๑ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม โดยมีนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน เขารวมประชุมหารือเรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหา 
ความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันข้ึน
ไปสูอากาศ และประชุมเพ่ือสรางความเขาใจ เรื่อง ประกาศจังหวัดเชียงใหมเก่ียวกับการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุฯ 
โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงมีผลบังคับใชแลว 
   กระทรวงมหาดไทย ไดมอบหมายใหสํานักนิติการดําเนินการจัดทําประกาศจังหวัด เพ่ือออกประกาศ
ใหทุกจังหวัดกําหนดแนวทางมาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน ในการจุดและปลอยหรือกระทําการอยางใดเพ่ือใหบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ  
โคมควันหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันข้ึนไปสูอากาศ โดยใหแตละจังหวัดเปนผูออกประกาศเอง ซ่ึงจากการ
ติดตามการออกประกาศจังหวัด ณ วันจันทรท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีจังหวัดท่ีไดออกประกาศเรียบรอยแลว 
จํานวนท้ังสิ้น ๓๑ ฉบับ ไดแก จังหวัดอุดรธานี สกลนคร พิจิตร อยุธยา เลย ชลบุรี  ยะลา เพชรบุรี ชุมพร 
สุรินทร นครปฐม สมุทรปราการ ระนอง นครพนม บึงกาฬ ลําปาง ลพบุรี มหาสารคาม ศรีสะเกษ รอยเอ็ด 
สระบุรี เชียงใหม พิษณุโลก อุทัยธานี ตราด ราชบุรี เชียงราย หนองคาย ปตตานี สระแกว อางทอง และตอมา
เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีเพ่ิมเติมอีกจํานวน ๑๔ ฉบับ ไดแก พะเยา กาญจนบุรี กําแพงเพชร บุรีรัมย 
นครราชสีมา สุโขทัย นครศรีธรรมราช มุกดาหาร กระบี่ ภูเก็ต นราธิวาส สตูล ตรัง พังงา 
  
 
 
 
 


