ขอมูลปญหาและอุปสรรค
จากวิทยุชุมชนรบกวนการบิน บั้งไฟ โคมลอยและโคมควัน
ตอระบบการเดินอากาศของประเทศ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

๒

๑. ปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบินตอระบบการเดินอากาศของประเทศ
๑.๑ ปญหา/อุปสรรค
เนื่องจากวิทยุสื่อสารในการควบคุมจราจรทางอากาศอยูในยานความถี่ ๑๑๘.๐๐๐ – ๑๓๖.๙๗๕
เมกะเฮิรตซ กระจายเสียงดวยระบบ AM ในขณะที่การกระจายเสียงระบบ FM ใชคลื่นความถี่ ๘๘.๐๐๐ –
๑๐๘.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ซึ่งปกติแลวเครื่องสง FM ที่ไดมาตรฐานจะตองไมสงสัญญาณความถี่แปลกปลอมออกมา
แตในกรณีที่การสงกระจายเสียงชุมชนดวยเครื่องสงที่ดอยคุณภาพนั้น มีการสงคลื่นความถี่แปลกปลอมออกมาตรง
กับคลื่นความถี่ใชงานในการควบคุมจราจรทางอากาศ รบกวนการบินระบบการเดินอากาศของประเทศ จึงทําให
เกิดการรบกวนในปจจุบัน และเมื่อสถานีวิทยุ FM ออกอากาศ เครื่องรับวิทยุภาคพื้นดินจะรับสัญญาณไดไกลสุด
ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร ในขณะที่การรบกวนภาคอากาศจะขึ้นอยูกับความสู งของเครื่องบิน หากสงคลื่นความถี่
แปลกปลอมออกมาดวย จะไมเพียงรบกวนสถานีภาคพื้นดินของ บวท. แตจะรบกวนเครื่องบินบนอากาศดว ย
เนื่องจากคลื่นความถี่สามารถเดินทางไดตามระยะสายตา (Line of Sight) จากขอมูลสถิติการรบกวนที่ บวท. ไดรับ
แจงจากนักบิน ซึ่งไดมีการบันทึกขอมูลไวตั้งแตป ๒๕๔๘ ในสวนของระบบวิทยุสื่อสารยานความถี่ ๑๑๘.๐๐๐ –
๑๓๖.๙๗๕ เมกะเฮิรตซ ที่ใชในการติดตอระหวางเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบินมีแนวโนมสูงขึ้น 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 ในปจจุบันการรบกวนจากวิทยุภาคพื้นเริ่มสงผลกระทบมากขึ้นตอยานความถี่ ๑๐๘.๐๐๐ –
๑๑๘.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ซึ่งเปนยานความถี่ที่ใชสําหรับเครื่องชวยการเดินอากาศ ในการบอกทิศทางและแนวกึ่งกลาง
ทางวิ่งเพื่อใหอากาศยานลงสูสนามบินโดยปลอดภัย สาเหตุหลักของการเกิดปญหาการรบกวนของสัญญาณวิทยุสวน
ใหญ เ กิ ด จากเครื่ อ งส ง วิ ท ยุ ต ลอดจนการเชื่ อ มต อ อุ ป กรณ สายส ง กํ า ลั ง สายอากาศ ของสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชน
สวนใหญไมไดมาตรฐาน และไมมีการควบคุมใหไดตามมาตรฐาน ทําใหสถานีสงคลื่นความถี่แปลกปลอมออกมา
รบกวนยานความถี่ที่ บวท. ใชงาน
สําหรับอุปสรรคในการดําเนินการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบินสามารถสรุปประเด็นสําคัญ ๆ
ไดดังตอไปนี้
- ไมไดรับความรวมมือในการแกไขปญหาจากสถานีวิทยุชุมชน
- เจาของสถานีอางวาไมทราบ ไมมีชาง ไมมีงบประมาณแกไข หรือแกไขแลว แตการรบกวนยังอยู
- สถานีวิทยุชุมชนบางแหงไมเชื่อวาการรบกวนจะไปถึงเครื่องบินได แมจะไดรับหนังสือเตือน
จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.)
- คลื่นความถี่วิทยุชุมชนเขามารบกวนการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่ควบคุมจราจรทาง
อากาศกับนักบิน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยการบิน
๑.๒ สถิติวิทยุชุมชนรบกวนการบิน (ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒)
๑.๓ ความคืบหนาของการดําเนินการ
บวท. ไดรวมกับ กสทช. ในการทดสอบทางเทคนิคของการวัดสัญญาณรบกวนดานการบิน นอกจากนี้
กสทช. จะมีมาตรการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนรูปธรรม โดยจะมีการประกาศแนวทางการแกไขปญหา
ความถี่รบกวน จํานวน ๓ เรื่อง ไดแก

๓/๑. ประกาศ...

๓
๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
๒. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการวัดการแพรแปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ...
๓. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑปองกันการรบกวนการใชคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับจัดสรรคลื่นความถี่ 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) สถานีวิทยุกระจายเสียงที่สํานักงาน กสทช. ออกใบอนุญาตใหทดลองออกอากาศไปแลวนั้น หากจะ
ใหมีการออกอากาศใหมอีกครั้งใหดําเนินการดังนี้
๑.๑ สถานีจะตองนําเครื่องสงมาตรวจมาตรฐานใหผานตามระเบียบสํานักงาน กสทช. ประกาศ
บังคับใชงาน และขออนุญาต มี ใช ตั้งสถานีใหถูกตองตามกฎหมาย
๑.๒ หลังจากเครื่องสงตรวจผานมาตรฐาน เมื่อนําเครื่องสงไปเชื่อมตอเขากับระบบสายอากาศ
เพื่อสงกระจายเสียงในครั้งแรก จะตองมีการตรวจวัดการแพรกระจายคลื่นวามีการรบกวนในยานการบินหรือไม
พรอมจัดทํารายงานผลการตรวจวัดการแพรกระจายคลื่นไปยังสํานักงาน กสทช. เพื่อรับรองผล หากไมมีการรบกวน
การบินและกิจการอื่น จึงจะอนุญาตใหออกอากาศตอไปได
๑.๓ เมื่อดําเนินการตามขอ ๑.๒ แลวไมพบการรบกวนใหสํานักงาน กสทช. ผูกรัดดวยลวดตะกั่ว
Seal ปดทับลวดที่ Lock ระหวางเครื่องสงวิทยุกับสายนําสัญญาณ เพื่อปองกันการนําเครื่องสงที่ไมไดมาตรฐาน
มาออกอากาศ
๑.๔ เมื่ อสถานี วิ ทยุ ออกอากาศครบ ๑ ป ใหดําเนินการตามขอ ๑.๑ และ ๑.๒ เมื่ อตรวจผ าน
มาตรฐานทางสํานักงาน กสทช. จึงตอใบอนุญาตใหออกอากาศตอไปได
(๒) การกําหนดพื้นที่ปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยใหปลอดการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ติดตั้งอยูโดยรอบทาอากาศยาน กําหนดใหทาอากาศยานหลักที่รัศมี 50NM สําหรับทาอากาศยานระหวางประเทศ
และ 30NM สําหรับทาอากาศยานภายในประเทศ
(๓) จัดเก็บขอมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยรอบสนามบินตามขอ ๒ หากเกิดการรบกวนขึ้นจะได
ประสานงานกับทางสถานีไดทัน เพื่อใหยุติการออกอากาศได และปรับปรุงสถานีตอไป
(๔) สงเสริมการเรียนรู สรางความเขาใจใหกับผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อใหตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการเดินอากาศ กับการถูกรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
(๕) การขออนุญาตใชงานความถี่สํารองเพิ่มเติม จากเดิมที่ไดรับการตออายุมา ๑๕ ความถี่ (โดย
ขอมูลทั้งหมดนี้ บวท. ไดดําเนินการรวมกับสํานักงาน กสทช.)
๔/(๖) การแกไข...

๔
(๖) การแก ไ ขการรบกวนการสื่ อ สาร บวท. ได ดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาตามแนวปฏิ บั ติ ข องการ
ดําเนินการเมื่อเกิดคลื่นรบกวน สวนการแกไขปญหาการรบกวนเครื่องชวยการเดินอากาศนั้น จะดําเนินการ
ตรวจสอบและประสานงานกับสํานักงาน กสทช. เขต หรือเมื่อตรวจพบแหลงรบกวน จะพยายามเจรจากับสถานี
ที่สงสัญญาณรบกวนใหยุติการออกอากาศและใหตรวจสอบและแกไขเครื่องสงตอไป หากไมสามารถเจรจากับ
สถานีสงสัญญาณรบกวนใหยุติการรบกวนได บวท. จะแจงสํานักงาน กสทช. เขต ใหมาดําเนินการตอไป
(๗) ดําเนินการใหคําปรึกษา/แนะนํา และใหความรูแกสถานีวิทยุกระจายเสียงตามที่ไดรับคําขอ
ความอนุเคราะหและเดินทางไปใหความรูแกผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงรวมกับ สํานักงาน กสทช.
อยางตอเนื่อง
(๘) บวท. อยูระหวางดําเนินการจัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบสัญญาณรบกวนรวมกับสํานักงาน
กสทช. เพิ่มเพื่อติดตั้งใชงานในการตรวจสอบสัญญาณรบกวนสําหรับ ศูนยฯ ภูมิภาค และหอบังคับการบินที่มี
สถิติการรบกวนอยูบอยครั้ง ซึ่งสามารถรับสัญญาณรบกวนในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือได ทําใหมีขอมูลสําหรับการ
วิเคราะหหาแหลงรบกวน และทําใหสามารถระงับการรบกวนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
๑.๖ การผลักดันการแกปญหา: มาตรการแกไขปญหารวมกับสํานักงาน กสทช.
มาตรการระหวาง บวท. และสํานักงาน กสทช. โดยไดดําเนินการดังนี้
(๑) เพิ่มความเขมงวดในมาตรการการตรวจสอบมาตรฐาน การวัดการแพรกระจายคลื่น การปองกัน
การใชเครื่องสงไมไดมาตรฐานและการขออนุญาตการมี ใช ตั้งสถานี
(๒) กําหนดพื้นที่ปลอดภัยในการเดินอากาศ ซึ่งปลอดจากการรบกวนของจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ติดตั้งอยูโดยรอบสนามบิน
(๓) จัดเก็บขอมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยรอบสนามบิน และประสานงานกับสถานีใหยุติการออก
อากาศหากเกิดการรบกวนขึ้น
(๔) สงเสริมการสรางความเขาใจใหกับผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง
(๕) พิจารณาขออนุญาตใชงานความถี่สํารองเพิ่มเติม
บวท. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม (คค.) ใหดําเนินการยกรางบันทึกความรวมมือระหวาง คค.
กับ สํานักงาน กสทช. มีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารคลื่นความถี่ และแกไขปญหาวิทยุภาคพื้นรบกวนการสื่อสาร
การบินและวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศ ซึ่งเปน ๑ ใน ๔ ปจจัยอันตรายทางการบินที่ คค. ใหความสําคัญ
๑.๗ ขอมูลผลการดําเนินงาน ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันจันทรที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หองมัฆวานรังสรรค สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ไดดําเนินการจัด
พิธีลงนามบันทึกความรวมมือระหวาง คค. กับ สํานักงาน กสทช. และจัดการประชุมเสวนา (Symposium) เรื่อง
“วิทยุ ภาคพื้ นที่ไม ไดมาตรฐานรบกวนการบิ น ๑ ใน ๔ ปจจั ยอันตรายด านการบิน กระทบเศรษฐกิ จของชาติ ”
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานเขารวมประชุม ไดแก กระทรวงคมนาคม กองทัพบก สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กระทรวงมหาดไทย สมาคมนั กบิ นไทย สมาคมวิทยุ กระจายเสียงจังหวั ดกาญจนบุ รี บริ ษัท การบินไทย จํ ากัด
(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
จัดการการใชคลื่นความถี่ในกิจการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ซึ่งการจัดการปญหาการรบกวนของ
คลื่นความถี่เปนหนึ่งในประเด็นความรวมมือภายใตบันทึกความรวมมือดังกลาว
๕/ทั้งนี้...

๕
ทั้งนี้ การรบกวนการสื่อสารการบินของคลื่นวิทยุภาคพื้นที่ไมไดมาตรฐาน เปนประเด็นเรงดวนที่ถูก
ยกระดับใหเปน ๑ ใน ๔ ปจจัยอันตรายทางการบิน ที่อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจภาพลักษณของประเทศไทย
ดังนั้น บวท. และสํานักงาน กสทช. ในฐานะหนวยงานผูกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่ จึงรวมกันจัดประชุมเสวนา
ครั้งนี้ เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตระหนักถึงผลกระทบของคลื่นวิทยุภาคพื้นที่ไมไดมาตรฐานซึ่งเปนอันตรายตอ
กิจการบิน และรวมมือกันแกปญหาดังกลาว เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเดินอากาศ
บวท. ไดมีการผลักดันรวมกับสํานักงาน กสทช. ซึ่งจะมีการประกาศใชกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการ
ควบคุมและมีมาตรการเพื่อบริหารจัดการปญหาวิทยุชุมชนใหลดนอยลงและไมสงผลกระทบตอกิจการดานการบิน
๑.๘ ขอมูลผลการดําเนินงาน ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ไดมีการจัด
อบรมสัมมนาภายใตบันทึกความรวมมือระหวางกระทรวงคมนาคม กับ สํานักงาน กสทช. รวม ๓ ครั้ง โดยครั้งที่
๑ ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลําปาง ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๑ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด โฮเต็ล แอนด รีสอรทจังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ ๓ ระหวาง
วันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สํานักงาน กสทช. ภาค ๑ กรุงเทพมหานคร
การดําเนินการของทั้งสองหนวยงานนอกเวลาราชการและในชวงวันหยุดราชการ สรุปไดดังนี้
๑) บวท. มีหนังสือแจงการรบกวนอยางเปนทางการผานทาง e-mail ไปยังสํานักงาน กสทช. เขต
และสําเนาเรื่องใหสํานักงาน กสทช. ภาค
๒) บวท./กสทช. ประสานงานเพิ่มเติมผานทาง Application Line หากพบการรบกวนคลื่นความถี่
นอกเวลาราชการ และผูแทนสํานักงาน กสทช. จะนําไปประสานงานภายในเพื่อระงับการออกอากาศคลื่นวิทยุ
ภาคพื้นที่สงสัญญาณรบกวน
๓) สํานักงาน กสทช. เขต มอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการ โดยกําหนดเวลาในการดําเนินการจะนับ
ถัดจากวันที่สํานักงาน กสทช. เขตไดรับหนังสือแจงการรบกวน
๔) สํานักงาน กสทช. เขต แจงผลการดําเนินการเบื้องตนให บวท. ทราบผานทาง Application Line
๕) สํานักงาน กสทช. เขต มีหนังสือแจงผลการดําเนินการอยางเปนทางการให บวท. ทราบผานทาง
ไปรษณีย
ในกรณีไมมีการตอบรับจากสํานักงาน กสทช. เมื่อมีการแจงพบคลื่นความถี่วิทยุภาคพื้นรบกวนคลื่น
ความถี่สื่อสารการบินภายใน ๓ วัน จึงจําเปนตองมีการแจงการตรวจพบเขาไปอีกครั้งหนึ่ง สงผลตอจํานวนการ
รองเรียนไปยังสํานักงาน กสทช. และเมื่อ บวท. แจงพบการรบกวนคลื่นความถี่สื่อสารการบินและไดทําการ
รายงานการตรวจพบใหแกสํานักงาน กสทช. ทราบแลวนั้น โดยปกติสํานักงาน กสทช. จะมีขั้นตอนการรายงาน
การพบ/ไมพบการรบกวนใหแก บวท. ทราบภายใน ๓ วัน อยางไรก็ตาม บวท. รองขอใหสํานักงาน กสทช. มีการ
ตอบรับอยางรวดเร็วเมื่อไดรับแจงการตรวจพบการรบกวนคลื่นความถี่สื่อสารการบินวาไดรับเรื่องรองเรียนจาก
บวท. เรียบรอยแลว และอยูระหวางการดําเนินการตรวจสอบหาแหลงกําเนิดคลื่นความถี่รบกวน เพื่อที่ บวท.
จะสามารถแจงไปยังสายการบินที่มีการรองเรียนเขามาไดเชนกัน

๖/๒. ปญหา...

๖
๒. ปญหาการจุดบั้งไฟตอระบบการเดินอากาศของประเทศ
๒.๑ ปญหา/อุปสรรค
การจุดบั้งไฟเปนประเพณีทองถิ่นของภาคตะวั นออกเฉียงเหนือที่มีความสํ าคั ญ และเป นประเพณี
สื บ ทอดมายาวนานมี กํ า หนดจั ด ในช ว งเดื อ นมิ ถุ น ายนและกรกฎาคม แต ป จ จุ บั น พฤติ ก รรมการจุ ด บั้ ง ไฟ
มี ความเสี่ ย งสู งที่ จะเกิ ดอั นตรายร า ยแรงต ออากาศยาน ชีวิตและทรั พย สิ นของประชาชน รวมถึ งภาพลั กษณ
ของประเทศในกรณีเกิดอุบัติเหตุกับอากาศยาน เชน การจุดบั้งไฟนอกเทศกาล การจัดแขงขันความสูงของบั้งไฟและ
การลักลอบการจุดบั้งไฟเพื่อการพนัน เปนตน ซึ่งในหลายกรณี ไมเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับ ที่แสดงไวใน
ประกาศกรมการบินพลเรือน ปจจุบันคือ สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) เรื่องการแจงขาวเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ป ๒๕๕๓ และใบรับแจงขอมูลการจุดบั้งไฟ/ปลอยโคมลอย สิ่งเหลานี้จึงเปนปญหา
ตอระบบการเดินอากาศของประเทศ เนื่องจาก
- มีการจุดบั้งไฟในพื้นที่ที่ไมไดประกาศในระบบของผูทําการในอากาศ (Notice to Airmen: NOTAM)
- มีการจุดบั้งไฟเกินความสูงที่ไดประกาศใน NOTAM
- บางครั้งการประกาศ NOTAM สําหรับการจุดบั้งไฟครอบคลุมระยะเวลานานเปนอุปสรรคตอการบิน
- มีการจุดบั้งไฟในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงคือ ในบริเวณเสนทางวิ่งขึ้นและแนวรอนลงสูทาอากาศยานสําหรับ
การขึ้น-ลงของอากาศยาน และบริเวณใกลเคียงเสนทางบินหลักในการเขา-ออกของอากาศยาน
- ประชาชน/เจ า หน า ที่ ของหนว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ย วข อง ขาดความตระหนั กรู และความเข าใจ
ในผลกระทบของการจุดบั้งไฟตอการปฏิบัติการบินและการใหบริการจราจรทางอากาศ
- ขาดการประสานงานอยางใกลชิดกับประชาชน/ผูจัดงาน กรณีมีเหตุการณฉุกเฉินในการจุดบั้งไฟ
๒.๒ สถิติการออกประกาศ NOTAM จากการจุดบั้งไฟ/การปล อยโคมลอยและโคมควั น และการ
รายงานการพบเห็นการจุดบั้งไฟ/การปลอยโคมลอยและโคมควัน ในพื้นที่ที่ไมไดแจงออกประกาศ
NOTAM โดยนักบิน (ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒)
๓. ปญหาการปลอยโคมลอยและโคมควันตอระบบการเดินอากาศของประเทศ
๓.๑ ปญหา/อุปสรรค
ในชวงตนป ๒๕๕๑ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ไดรายงานให กพท. ทราบวามี
สถิติการพบซากโคมลอยและโคมควันที่รวงหลนภายในเขตทาอากาศยานเชียงใหม จํานวนเพิ่มขึ้นเกินกวาหนึ่ง
เทาตัวเมื่อเทียบกับสถิติ ป ๒๕๔๙ ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงอันตรายตออากาศยาน ชีวิต ทรัพยสิน และภาพลักษณ
ของประเทศในกรณีเกิดอุบัติเหตุกับอากาศยาน ประกอบกับปจจุบันพฤติกรรมการปลอยโคมลอยและโคมควัน
ของประชาชนเปลี่ ยนแปลงไปจากวัตถุ ประสงคดั้งเดิม ซึ่งเปนประเพณีทองถิ่น มาเปนการจัดกิจ กรรมนอก
เทศกาล การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว การแขงขันโคมลอยและโคมควัน เปนตน
ซึ่งในหลายกรณี ไมเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับที่แสดงไวในประกาศ กพท. เรื่องการแจงขาวเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ป ๒๕๕๓ และใบรับแจงขอมูลการจุดบั้งไฟ/ปลอยโคมลอย สิ่งเหลานี้จึงเปน
ปญหาตอระบบการเดินอากาศของประเทศ เนื่องจาก
- มีการปลอยโคมลอยและโคมควันในแนวรอนและเสนทางขึ้น-ลงของอากาศยาน
- การปล อยโคมลอยและโคมควั นไมสามารถควบคุ มพื้ นที่และทิศทางเพื่อใหคําแนะนํ ากับนั กบิ นได
เนื่องจากทิศทางลมในขณะปลอยโคมลอยและโคมควัน
- ประชาชน/เจ าหน าที่ ของหน ว ยงานภาครั ฐที่ เกี่ ย วข อง ขาดความตระหนั กรู และความเข าใจ
ในผลกระทบของการปลอยโคมลอยและโคมควัน ตอการปฏิบัติการบินและการใหบริการจราจร
ทางอากาศ
๗/- ขาดการ...

๗
- ขาดการประสานงานอยางใกลชิดกับประชาชน/ผูจัดงาน กรณีมีเหตุการณฉุกเฉินในการปลอย
โคมลอยและโคมควัน
๔. การดําเนินงานในการกําหนดแนวทางและมาตรการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายดานการ
ขนสงทางอากาศ จากกรณีการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ สรุปการดําเนินงาน ดังนี้
๔.๑ บวท. ไดนําเสนอ Roadmap การปฏิรูปงานการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ซึ่งเปนสิ่งที่
ต อ งแก ไขอย างเร งด วนด านความปลอดภั ยในการเดิ นอากาศ ตอ คค. เพื่ อประมวลผลข อมู ลนํ าเสนอหั วหน า
ฝายเศรษฐกิจ คสช. โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
๑. ประชาสัมพันธปญหา ผลกระทบ และทําความเขาใจกับประชาชนใหมากขึ้น
๒. บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พ.ร.บ. วาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑
ฯลฯ
๓. เรงรัด ผลักดันการตรากฎหมาย/กฎกระทรวงที่เกี่ยวของที่ยังเปนฉบับรางอยู เชน ราง พ.ร.บ. อาวุธปน
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน
๔.๒ จากการประชุ มมาตรการรั กษาความปลอดภัย และลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจ ากการจุดบั้งไฟชว ง
เทศกาลเขาพรรษา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุม ๒ กระทรวงคมนาคม โดยมีปลัดกระทรวง
คมนาคมเปนประธาน
บวท. ไดนําเสนอใหที่ประชุมรับทราบถึงสถิติการจุดบั้งไฟที่เขามาในเขตเสนทางบิน อีกทั้งระยะความสูง
ของบั้ ง ไฟที่ สู ง เกิ น มาตรฐาน ส ง ผลให นั ก บิ น สามารถมองเห็ น ได ณ ขณะทํ า การบิ น เพราะขณะนี้ พ บว า
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการลักลอบจุดบั้งไฟที่ดัดแปลงจากทอพีวีซี ซึ่งมีแรงระเบิด และพุงไดสูงถึง ๒๐,๐๐๐ ฟุต
จนอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอเครื่องบิน และกระทบตอความเชื่อมั่นในนานฟาไทยได ซึ่งที่ประชุมจะจัดทํา
ขอมูลเพื่อนําเสนอมาตรการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยานจากกรณีการจุดบั้งไฟ
ให คสช. พิจารณาแกไขเปนวาระแหงชาติ ตอไป
๔.๓ จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางแกไขดานการขนสงทางอากาศ เมื่อวันเสารที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธาน
บวท. ไดนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการแกไขปญหาการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ
ซึ่งจากการประชุม รวค. ไดมอบหมายใหดําเนินการ ดังนี้
๑) ใหคณะกรรมการ บวท. เสนอมาตรการแนวทางและการแกไข พรอมกับ ใหผูบ ริห าร บวท.
ผลักดันการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง
๒) ให รองปลัดกระทรวงคมนาคม (รปค.) (นายวรเดชฯ) เปนหัวหนาทีม รวมกับผูชวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงคมนาคม (พล.ต.ท. วรศักดิ์ฯ) เพื่อการวางแผนการทํางานและรวมทํางานอยาง
บูรณาการกับทุกกระทรวงทีเ่ กี่ยวของเพื่อใหไดขอสรุปภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๔.๔ กระทรวงคมนาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดใหความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการเดินอากาศ
จากกรณี ก ารปล อ ยโคมลอย/โคมควั น และการจุ ด บั้ ง ไฟ ที่ มี ก ารจุ ด และปล อ ยโดยไม เ ลื อ กเทศกาล
ดวยขนาดที่ใหญขึ้นลอยขึ้นไปบนอากาศที่ความสูงมากขึ้นจนเขาใกลอากาศยานที่ทําการบินอยู สงผลอยางยิ่งตอ
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ซึ่งไดพยายามสรางความเขาใจและสรางแนวปฏิบัติรวมกันระหวางภาคประชาชนกับ
ผูรับผิดชอบดานการบินมาอยางตอเนื่อง จากสาเหตุดังกลาวขางตน
๘/คค. ซึ่งมี...

๘
คค. ซึ่งมีภารกิจในการดูแลรับผิดชอบการขนสงทางอากาศของประเทศไทย ไดตระหนักถึงอันตรายที่
เกิ ด จากการปล อยโคมลอย/โคมควั น และการจุดบั้งไฟ ที่ ทําใหเกิดความเสีย หายแกชีวิตและทรัพยสิน ของ
ประชาชน จึงไดจัดใหมีการดําเนินการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of Cooperation:
MOC) เรื่อง การปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยาน จากการปลอยโคมลอย/โคมควัน และ
การจุดบัง้ ไฟ ระหวางหนวยงาน ๑๐ หนวยงานประกอบดวย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสโมสรและ
หอประชุม กระทรวงคมนาคม โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธาน
พิธีลงนามฯ เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยานจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการ
จุดบั้งไฟ อันเปนตนเหตุใหเกิดเพลิงไหม ปญหาเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการปองกันและลดความเสี่ยงอันตราย
รายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นตออากาศยาน เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยไมมีกฎหมายใดใชบังคับเพื่อควบคุมโดยตรง
ซึ่งทั้ง ๑๐ หนวยงานที่รวมลงนามฯ จะรวมมือในการบูรณาการการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบิน
และอากาศยานจากการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ดังนี้
๑. กระทรวงคมนาคม กํ าหนดแนวทางและมาตรการป องกั นและลดความเสี่ ยงอั นตรายร ายแรงต อ
อากาศยานจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ โดย บวท. จัดทําแผนที่กําหนดพื้นที่โซนนิ่ง พื้นที่
ควบคุมและเฝาระวังเปน พิเ ศษบริเวณโดยรอบสนามบิน เพื่อใชป ระกอบการจั ดทํ าประกาศขอความรว มมือ
ประชาชนหามปลอยโคมลอยและโคมควัน
๒. กระทรวงมหาดไทย เรงผลักดันรางพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว ซึ่งเปนการแกไขเพิ่มเติมใหสามารถควบคุม
การจุดบั้งไฟและตะไลดวย โดยมอบหมายหนวยงานดําเนินการตามแนวทางและมาตรการปองกันและลดความเสี่ยง
อัน ตรายร า ยแรงต อ อากาศยานจากการปล อ ยโคมลอย/โคมควั น และการจุ ด บั้ งไฟ รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ
ใหประชาชนทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมาย
๓. กระทรวงกลาโหม ใหการสนับสนุนกําลังพลและยุทโธปกรณในการใหความชวยเหลือเพื่อปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดขึ้นจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ เมื่อไดรับการรองขอจาก
สวนราชการหรือหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และ
ใหการสนับสนุนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการควบคุมยุทธภัณฑตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ
พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่อาจถูกนําไปใชเปนสวนประกอบของบั้งไฟ
๔. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รณรงคประชาสัมพันธใหผูประกอบการทองเที่ยวตระหนักถึง
อันตรายจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟที่อาจสงผลกระทบตอการบินและอากาศยาน โดยให
งดใชโคมลอย/โคมควันและบั้งไฟในการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวที่มิใชเชิงวัฒนธรรมประเพณี
๕. กระทรวงศึ กษาธิ การ ให ความรูความเขาใจและสรางจิ ตสํ านึ กใหแกนั กเรียนนั กศึ กษาเพื่อตระหนักถึ ง
เรื่อง ความปลอดภัยและภัยอันตราย รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการ
จุดบั้งไฟ โดยการนําเนื้อหาไปใชประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๖. กระทรวงวัฒนธรรม รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนดําเนินกิจกรรมการปลอยโคมลอย/โคมควัน
และการจุดบั้งไฟ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคดั้งเดิมของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น โดยตระหนักถึงอันตราย
จากอัคคีภัยและผลกระทบตอการบินและอากาศยาน รวมถึงความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของสวนรวมจาก
การปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
๙/๗. สํานักงาน...

๙
เครงครัด

๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ กวดขัน/ควบคุม เรื่องพนันบั้งไฟ และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของโดย

๘. กรมประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป
มีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงอันตราย รวมถึงรับทราบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปลอยโคมลอย/
โคมควันและการจุดบั้งไฟ โดยใหความรวมมือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่กระทรวงคมนาคมกําหนด
๙. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มอบหมายใหสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดในการประสานงาน
กับวัด เพื่อทําความเขาใจและขอความรวมมือใหประชาชนดําเนินกิจกรรมการปลอยโคมลอย/โคมควันและการ
จุดบั้งไฟ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคดั้งเดิมของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น โดยตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัย
และผลกระทบตอการบินและอากาศยาน รวมทั้งความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของสวนรวมจากการปลอย
โคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
๑๐. กรุงเทพมหานคร พิจารณาออกประกาศกําหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อปองกัน
และลดความเสี่ยงอันตรายจากการปลอยโคมลอย รวมทั้งประชาสัมพันธเพื่อขอความรวมมือหนวยงานราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนในพื้ น ที่ กรุ ง เทพมหานคร ให ง ดปล อ ยโคมลอย/โคมควั น โดยเด็ ด ขาด เนื่ องจาก
มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดอัคคีภัยตอบานเรือนประชาชน รวมถึงอันตรายรายแรงตอการบินและอากาศยาน
นอกจากนั้น กระทรวงฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการรวมระหวางหนวยงาน โดยสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม จะเปนหนวยงานประสานและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ ซึ่งบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ดังกลาวจะมีผลบังคับใชตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
๔.๕ บวท. จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารงานดานความมั่นคง กับปจจัยอันตรายทางการบิน” เมื่อวันพุธที่
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา ที่มุงเนนการมีสวนรวมจากหนวยงาน
ดานความมั่นคง (ทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือนฝายปกครอง) จาก ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อใหทุกภาคสวนเห็นถึงผลกระทบจากการจุดบั้งไฟ การปลอยโคมลอย/โคมควัน รวมถึงวิทยุชุมชน และรวมกัน
หามาตรการควบคุ มและลดความเสี่ ยงของป จจั ยอั นตรายทางการบิ น และได มี การสั่ งการของแม ทั พภาค ๒
ใหฝายปกครอง เจาหนาที่ตํารวจ และกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย ดําเนินมาตรการปองกัน กวดขัน/ควบคุม
และประชาสัมพันธเพื่อการควบคุมและปองกันอันตรายรายแรงที่อาจกระทบตอการบินและอากาศยาน
ตอมาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ แมทัพภาค ๒ ออกวิทยุราชการ แจงฝายปกครอง เจาหนาที่ตํารวจ และกอง
กําลังรักษาความสงบเรียบรอย ดําเนินมาตรการปองกัน กวดขัน/ควบคุม และประชาสัมพันธ ตลอดจนสนับสนุน
การใหความชวยเหลือบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น เพื่อการควบคุม/ปองกันอันตรายที่อาจกระทบตอการบิน หนวยงาน
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร มีการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทาง
๔.๖ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร จัดการประชุมคณะกรรมการรวมประสานและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและ
อากาศยานจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห อ งประชุ ม ๒ ชั้ น ๔ กระทรวงคมนาคม ซึ่ ง มี ร องปลั ด กระทรวงคมนาคม
ดานอํ านวยการ เปนประธาน ประกอบดวยผูแทนจากหน วยงานที่เกี่ ยวของรวมเปนกรรมการ ไดแก ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงกลาโหม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทน
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงาน
กรมการบินพลเรือนแหงประเทศไทย บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ผูแทนบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ผูแทนบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไป
ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ
๑๐/๔.๗ สํานักงาน...

๑๐
๔.๗ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร มีการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางปองกันและลด
ความเสี่ ย งอั น ตรายต อ การบิ น และอากาศยานจากการปล อ ยโคมลอย/โคมควั น และการจุ ด บั้ ง ไฟ
เมื่อวันจันทรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร สนข. ซึ่งมี
ผูอํานวยการสํานักแผนความปลอดภัย เปนประธาน ประกอบดวย พ.ต.อ.ดร.เดชชาติ สุขุมมะสวัสดิ์ ผูแทน
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ผูแ ทน บวท. ผูแทน บกท. ผูแทนสายการบินบางกอกแอรเวย นกแอร
ไทยแอรเอเชีย ไทยสมายลแอร ไลออนแอร และนายปรีชา ชูทรัพย อดีตผูอํานวยการศูนยปลอดภัยกระทรวง
คมนาคม เปนตน เพื่อผลักดันใหเกิดความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียในวงการบิน เพื่อหาแนวทางดําเนินการลด
ความเสี่ยงจากปจจัยอันตรายทางการบิน และการแกไขปญหารวมกัน
๔.๘ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อพิจารณาหาแนวทางการควบคุมหรือ
จํากัดการจุดบั้งไฟไมใหเกิดอันตราย โดยมีการประชุมเมื่อวันศุกรที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ และมีผูแทนจาก
บวท. เขารวมประชุม ซึ่งเปนการพิจารณารางกฎกระทรวงมหาดไทยวาดวยกําหนดมาตรฐานการผลิต การคา
การครอบครอง ดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง (ฉบับที่...) พ.ศ.... และรางคําสั่งกระทรวง
มหาดไทย เรื่ อง จํากัดประเภท ชนิด ขนาด ดอกไมเพลิงชนิ ดพลุบั้ งไฟ และพลุตะไล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อ
ออกเปนกฎหมายและรางคําสั่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะใชแนวทางทาง
กฎหมายควบคูไปกับมาตรการทางปกครอง และจะหารือกับประชาชนทางภาคอีสานเพื่อทําความเขาใจและ
ขอความรวมมือตอไป
๔.๙ กระทรวงยุติ ธรรม ปลัดกระทรวงยุ ติธรรม เป นประธานการประชุ มการแกไขปญหาปจจั ยอันตราย
ทางการบิ น ร วมกั บหน วยงานที่ เกี่ ยวข อง เร งแก ป ญหาป จจั ยอั นตรายทางการบิ น โดยใช กลไกกฎหมายและ
การบริหารงานปกครอง โดยมีรองผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม และผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
กระทรวงคมนาคม กระทวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรุงเทพมหานคร และบริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด เขารวมประชุมเมื่อวันศุกรที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อรวมกันพิจารณาแนวทางการแกไขปญหา
ปจจั ยอันตรายทางการบิ นโดยกฎหมายและการบริ หารงานปกครองในสวนของปญหาการจุดบั้งไฟ การปล อย
โคมลอยและโคมควัน โดยใหมีการปรับปรุงกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีการนําไปบังคับใชใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อาทิ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ.
๒๔๙๐ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ.
๒๕๕๘ พระราชบั ญญัติ การเดิ นอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และพระราชบัญญัติป องกันและบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.
๒๕๕๐ เปนตน รวมทั้งกํากับ/ควบคุมการจุดบั้งไฟ การปลอยโคมลอยและโคมควันในพื้นที่และระยะสูงใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว
ตอมาเมื่อวันศุกรที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ กระทรวงยุติธรรม โดยรองผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม รักษาการ
ในตําแหนงที่ปรึกษาดานกฎหมายกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุมการแกไขปญหาปจจัยอันตรายทาง
การบิน “ปญหาการจุดบั้งไฟ การปลอยโคมลอย/โคมควัน” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นในประเด็นการแกไข
ปญหา กําหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมอันจะเปนการลดความเสี่ยงที่เปนปจจัยอันตรายทางการบินและ
อากาศยานของประเทศไทย และเสริมสรางความเชื่อมั่นในการเดินทางทางอากาศและเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ใหแกประเทศไทย โดยมีผแู ทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวมประชุม ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๔ ชั้น ๘
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

๑๑/บวท. ขอเสนอ...

๑๑
บวท. ขอเสนอแนวทางดํ าเนิ นการแกไขปญหาเพื่ อใหภาครั ฐ โดยกระทรวงและหน วยงานที่ เกี่ ยวของ
พิจารณาดังตอไปนี้
(๑) ปรับปรุงกลไกทางกฎหมายใหการนําไปบังคับใชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตรวจสอบ ทบทวน
ปรับปรุง บูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหกฎหมายตาง ๆ มีมาตรฐาน/หลักเกณฑชัดเจน สอดคลอง เชื่อมโยง
และสนับสนุนซึ่งกันและกันในแงการปองกันควบคุมและการปราบปราม/บรรเทาเยียวยา ขจัดชองวางทางกฎหมาย
และความจําเปนในการตีความ ตั้งแตการจําแนกประเภทใหบั้งไฟ/โคมลอยเปนวัตถุอันตราย และใหครอบคลุ ม
ขั้ นตอนเกี่ ยวข อง ทั้ งในด านการให การอนุ ญาต ใช วั สดุ /ดิ นป น ผลิ ต จั ดซื้ อ ครอบครอง และการทํากิ จกรรม
ตลอดจนมี บทลงโทษที่ ชั ดเจน รวมถึ งตอบสนองตอเจตนารมณ ที่ตองการทํ าให กิจการบิ นของประเทศมี ความ
ปลอดภัย
(๒) ดํ าเนิ นมาตรการป องกันและควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายจากผูรับผิดชอบทุกดานที่
เกี่ยวของในทุกขั้นตอนอยางจริงจัง ทั้งในดานการใหการอนุญาต ใชวัสดุ/ดินปน ผลิต จัดซื้อ ครอบครอง และทํา
กิจกรรม และบังคับใชกฎหมายทั้งในเชิงปราบปราม เชน พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือในเชิงปองกันและ
บรรเทา/เยียวยาผลกระทบ/อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมจุดบั้งไฟ/ปลอยโคมลอย
(๓) สงเสริมใหวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ และการปลอยโคมลอย/โคมควันอยูคูกับชุมชนตอไปอยางที่
เปนมาตั้งแตอดีต ภายใตการกํากับ/ควบคุมใหการจัดกิจกรรมยิงบั้งไฟและปลอยโคมลอย/โคมควันดําเนินไปในพื้นที่
และระยะสูงที่กําหนดไว
(๔) สื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนตระหนักถึงผลกระทบรายแรงที่จะตามมาหากเกิดอุบัติเหตุ
อากาศยานจากการยิงบั้งไฟและปลอยโคมลอย/โคมควัน และตระหนักถึงการที่มีกฎหมาย/บทลงโทษที่เกี่ยวของ
และความสุมเสี่ยงในการกระทําผิดกฎหมายโดยไมรู/ไมเจตนา และรวมถึงการใหขอมูลภาครัฐในการชวยสืบคน
กรณีฝาฝน
๔.๑๐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการรวมประสานและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยานจาก
การปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี
ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร กรมทาอากาศยาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด บริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด กระทรวงมหาดไทย
กรมป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองท องถิ่น กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงวั ฒ นธรรม สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ
กรมประชาสัมพันธ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรุงเทพมหานคร สํานักงานกิจการยุติธรรม สํานักงาน
การบินพลเรือนแหงประเทศไทย และบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพื่อดําเนินภารกิจที่เกี่ยวของกับ
การปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการปลอยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ ประสานและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตามบั นทึกขอตกลงความร วมมือฯ ให เกิดประสิ ทธิผลตามเปาหมาย และติดตามความคืบ หนาผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานตามภารกิจที่เกี่ยวของ
๔.๑๑ คํ าสั่ งหั วหน าคณะรั กษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๔๔
มีการออกมาตรการปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เปนตนไป
๑๒/ในคราว...

๑๒
ในคราวประชุมเมื่อวันจันทรที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ได จั ด ประชุ ม ติ ด ตามการแก ก ฎหมายด า นการบิ น หลั ง จากที่ น ายกรั ฐ มนตรี ป ระกาศให มี ผ ลบั ง คั บ ใช
มาตรา ๔๔ แลว ทางสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ตองปฏิบัติตามรางคําสั่งในขอ ๒ ที่วาดวย
ให จั งหวั ดจั ดทํ าประกาศจังหวั ดเพื่ อกํ าหนดมาตรการป องกั นและการรั กษาความปลอดภั ยและการดู แลรั กษา
ความสงบเรี ยบรอยของประชาชน ในการจุดและปลอยหรือกระทํ าการอยางใดเพื่อใหบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศ
๔.๑๒ ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย เปนประธานการประชุม เพื่อจัดทํารางประกาศจังหวัด เรื่องมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอ่ืนใด
ที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ ณ หองประชุมที่ทําการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
หนองคาย ในวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีผูแทนจาก บวท. ที่เกี่ยวของ คือ คุณสันติเวช ปาลกะวงศ
ณ อยุ ธ ยา และคุ ณ จิ ร าภรณ ใช เ ที ย มวงษ ศู น ย ค วบคุ ม การบิ น อุ ด รธานี (ศอ.บภ๒.) เข า ร ว มการประชุ ม
คณะกรรมการจัดทํารางประกาศจังหวัดหนองคาย โดยไดมีการออกมาตรการและให บวท. พิจารณาขนาดของบั้งไฟ
ซึ่งในสวนของ บวท. ไมสามารถกําหนดไดวาขนาดของบั้งไฟจะเปนเทาไร สวนใหญจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับพื้นที่
เสนทางบินระหวางเวียงจันทนกับหนองคาย วันเวลา สถานที่ในการจุด โดย ศอ.บภ.๒ ขอใหมีการประชาสัมพันธ
แตละจังหวัดกอนการจุดบั้งไฟและลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดกอน
๔.๑๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ คุณวราวุธ รพิพันธุ ผูอํานวยการใหญ (ภูมิภาคและศูนยประกอบการ)
คุณชวลิต จันทหาร ผูอํานวยการสนับสนุนศูนยควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค และ
คุณเกียรติศักดิ์ เรียนวัฒนา ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม เขารวมการประชุมมาตรการปองกัน และ
แกไขปญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด
ที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ โดยมีคุณปวิน ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม
ณ หองราชพฤกษ ๑ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม โดยมีนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน เขารวมประชุมหารือเรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหา
ความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกันขึ้น
ไปสูอากาศ และประชุมเพื่อสรางความเขาใจ เรื่อง ประกาศจังหวัดเชียงใหมเกี่ยวกับการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุฯ
โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใชแลว
กระทรวงมหาดไทย ไดมอบหมายใหสํานักนิติการดําเนินการจัดทําประกาศจังหวัด เพื่อออกประกาศ
ให ทุก จั ง หวัด กํ า หนดแนวทางมาตรการป อ งกั น และการรั กษาความปลอดภั ย และการดู แ ลรั ก ษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน ในการจุดและปลอยหรือกระทําการอยางใดเพื่อใหบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควั นหรือวัตถุอื่น ใดที่คลายคลึ งกันขึ้นไปสู อากาศ โดยใหแตล ะจังหวัดเป นผูออกประกาศเอง ซึ่งจากการ
ติดตามการออกประกาศจังหวัด ณ วันจันทรที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีจังหวัดที่ไดออกประกาศเรียบรอยแลว
จํานวนทั้ งสิ้ น ๓๑ ฉบั บ ไดแก จั งหวัดอุดรธานี สกลนคร พิจิ ตร อยุ ธยา เลย ชลบุ รี ยะลา เพชรบุ รี ชุมพร
สุรินทร นครปฐม สมุทรปราการ ระนอง นครพนม บึงกาฬ ลํ าปาง ลพบุรี มหาสารคาม ศรี สะเกษ รอยเอ็ ด
สระบุรี เชียงใหม พิษณุโลก อุทัยธานี ตราด ราชบุรี เชียงราย หนองคาย ปตตานี สระแกว อางทอง และตอมา
เมื่อวั นที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีเพิ่ มเติมอีกจํานวน ๑๔ ฉบับ ไดแก พะเยา กาญจนบุ รี กําแพงเพชร บุรีรัมย
นครราชสีมา สุโขทัย นครศรีธรรมราช มุกดาหาร กระบี่ ภูเก็ต นราธิวาส สตูล ตรัง พังงา

