สิ่งที่สงมาดวย ๑

ขอมูลปญหาและอุปสรรค
จากวิทยุชุมชนรบกวนการบิน บั้งไฟ โคมลอยและโคมควัน
ตอระบบการเดินอากาศของประเทศ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

๒
๑. ปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบินตอระบบการเดินอากาศของประเทศ
๑.๑ ปญหา/อุปสรรค
เนื่องจากวิทยุสื่อสารในการควบคุมจราจรทางอากาศอยูในยานความถี่ ๑๑๘.๐๐๐ – ๑๓๖.๙๗๕
เมกะเฮิ รตซ กระจายเสี ย งด วยระบบ AM ในขณะที่ การกระจายเสี ย งระบบ FM ใช คลื่ น ความถี่ ๘๘.๐๐๐ –
๑๐๘.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ซึ่งปกติแลวเครื่องสง FM ที่ไดมาตรฐานจะตองไมสงสัญญาณความถี่แปลกปลอมออกมา
แตในกรณีที่การสงกระจายเสียงชุมชนดวยเครื่องสงที่ดอยคุณภาพนั้น มีการสงคลื่นความถี่แปลกปลอมออกมาตรง
กับคลื่นความถี่ใชงานในการควบคุมจราจรทางอากาศ รบกวนการบินระบบการเดินอากาศของประเทศ จึงทําให
เกิดการรบกวนในปจจุบัน และเมื่อสถานีวิทยุ FM ออกอากาศ เครื่องรับวิทยุภาคพื้นดินจะรับสัญญาณได ไกลสุ ด
ประมาณ ๒๒ กิ โลเมตร ในขณะที่ การรบกวนภาคอากาศจะขึ้ นอยู กั บความสู งของเครื่ องบิ น หากส งคลื่ นความถี่
แปลกปลอมออกมาดวย จะไมเพียงรบกวนสถานีภาคพื้นดินของ บวท. แตจะรบกวนเครื่องบินบนอากาศดว ย
เนื่องจากคลื่น ความถี่สามารถเดินทางไดตามระยะสายตา (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 ในป ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๕๓๔ ครั้ง ในป ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๕๔๑ ครั้ง และในการแกไขปญหาวิทยุ
ชุมชนรบกวนการบิ น จะเปน การแจงการรบกวนหรือการออกไประงับ การออกอากาศ ยั งคงดําเนิ น การตาม
แนวทางในปที่ผานมา ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ไดรับแจงเตือนจากนักบิน (ในชวงเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๐)
จํานวน ๖๔๖ ครั้ง โดยเปนการเปรียบเทียบสถิติในชวงเดือนเดียวกันระหวางป ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
(เดื อนมกราคม – กั น ยายน) ในป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ และป ๒๕๕๙ เทา กั บ ๑,๗๘๐ ครั้ ง ๑,๐๙๒ ครั้ง และ
๑,๒๙๗ ครั้ง ซึ่งจากการเก็บสถิติพบวารายงานการรบกวนคลื่นความถี่มีจํานวนลดลง
นอกจากนี้ ในปจจุบันการรบกวนจากวิทยุภาคพื้นเริ่มสงผลกระทบมากขึ้นตอยานความถี่ ๑๐๘.๐๐๐ –
๑๑๘.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ซึ่งเปนยานความถี่ที่ใชสําหรับเครื่องชวยการเดินอากาศ ในการบอกทิศทางและแนวกึ่งกลาง
ทางวิ่งเพื่อใหอากาศยานลงสูสนามบินโดยปลอดภัย สาเหตุหลักของการเกิดปญหาการรบกวนของสัญญาณวิทยุสวน
ใหญ เกิ ด จากเครื่ อ งส งวิ ท ยุ ต ลอดจนการเชื่ อ มต อ อุ ป กรณ สายส งกํ าลั ง สายอากาศ ของสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชน
สวนใหญไมไดมาตรฐาน และไมมีการควบคุมใหไดตามมาตรฐาน ทําใหสถานีสงคลื่นความถี่แปลกปลอมออกมา
รบกวนยานความถี่ที่ บวท. ใชงาน
สําหรับอุปสรรคในการดําเนินการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบินสามารถสรุปประเด็นสําคัญ ๆ
ไดดังตอไปนี้
- ไมไดรับความรวมมือในการแกไขปญหาจากสถานีวิทยุชุมชน
- เจาของสถานีอางวาไมทราบ ไมมีชาง ไมมีงบประมาณแกไข หรือแกไขแลว แตการรบกวนยังอยู
- สถานี วิทยุชุมชนบางแหงไมเชื่อวาการรบกวนจะไปถึงเครื่องบินได แม จะไดรับหนังสือเตือน
จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.)
- คลื่นความถี่วิทยุชุมชนเขามารบกวนการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่ควบคุมจราจรทาง
อากาศกับนักบิน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยการบิน
๑.๒ สถิติวิทยุชุมชนรบกวนการบิน (ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒)
๓/๑.๓ ความคืบหนา...

๓
๑.๓ ความคืบหนาของการดําเนินการ
บวท. ไดรวมกับ กสทช. ในการทดสอบทางเทคนิคของการวัดสัญญาณรบกวนดานการบิน นอกจากนี้
กสทช. จะมีมาตรการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนรูปธรรม โดยจะมีการประกาศแนวทางการแกไขปญหา
ความถี่รบกวน จํานวน ๓ เรื่อง ไดแก
๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ การกํากับ ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
(ฉบับที่ ๒)
๒. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการวัดการแพรแปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง
๓. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑปองกันการรบกวนการใชคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับจัดสรรคลื่นความถี่
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 เมื่อดํ าเนินการตามข อ ๑.๒ แลวไม พบการรบกวนใหสํานักงาน กสทช. ผูกรัดด วยลวดตะกั่ว
Seal ป ดทั บลวดที่ Lock ระหว างเครื่องส งวิ ทยุ กั บสายนํ าสั ญญาณ เพื่ อป องกั นการนํ าเครื่ องส งที่ ไม ได มาตรฐาน
มาออกอากาศ
๑.๔ เมื่ อสถานี วิทยุ ออกอากาศครบ ๑ ป ให ดํ าเนิ นการตามข อ ๑.๑ และ ๑.๒ เมื่ อตรวจผ าน
มาตรฐานทางสํานักงาน กสทช. จึงตอใบอนุญาตใหออกอากาศตอไปได
(๒) การกําหนดพื้นที่ปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยใหปลอดการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ติดตั้งอยูโดยรอบทาอากาศยาน กําหนดใหทาอากาศยานหลักที่รัศมี 50NM สําหรับทาอากาศยานระหวางประเทศ
และ 30NM สําหรับทาอากาศยานภายในประเทศ
๔/(๓) จัดเก็บ...

๔
(๓) จัดเก็บขอมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยรอบสนามบินตามขอ ๒ หากเกิดการรบกวนขึ้นจะได
ประสานงานกับทางสถานีไดทัน เพื่อใหยุติการออกอากาศได และปรับปรุงสถานีตอไป
(๔) สงเสริมการเรียนรู สรางความเขาใจใหกับผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อใหตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการเดินอากาศ กับการถูกรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
(๕) การขออนุญาตใชงานความถี่สํารองเพิ่มเติ ม จากเดิมที่ ไดรับการตออายุมา ๑๕ ความถี่ (โดย
ขอมูลทั้งหมดนี้ บวท. ไดดําเนินการรวมกับสํานักงาน กสทช.)
(๖) การแก ไขการรบกวนการสื่ อ สาร บวท. ได ดํ า เนิ น การแก ไขป ญ หาตามแนวปฏิ บั ติ ข องการ
ดําเนิ นการเมื่อเกิดคลื่น รบกวน สวนการแกไขป ญ หาการรบกวนเครื่องชวยการเดิน อากาศนั้น จะดําเนิน การ
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 และหอบังคับการบินที่มีสถิติการ
รบกวนอยู บ อ ยครั้ง ซึ่ งสามารถรับ สั ญ ญาณรบกวนในบริ เวณที่ ติ ดตั้ งเครื่ องมื อได ทํ าให มี ขอ มู ล สํ าหรับ การ
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 นที่ไมได มาตรฐานรบกวนการบิ น ๑ ใน ๔ ป จจัยอั นตรายดานการบิ น กระทบเศรษฐกิจของชาติ ”
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานเขารวมประชุม ไดแก กระทรวงคมนาคม กองทัพบก สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕/กระทรวง...

๕
กระทรวงมหาดไทย สมาคมนั กบิ นไทย สมาคมวิ ทยุกระจายเสี ยงจังหวัดกาญจนบุ รี บริษั ท การบิ นไทย จํากั ด
(มหาชน) บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายสแอรเวย จํากัด บริษัท โอเรียนท ไทย
แอรไลน จํ ากัด บริษัท กานตนิ ธิ เอวิเอชั่น จํ ากัด ผูประกอบการวิทยุ กระจายเสี ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สื่อมวลชน (สิ่งพิมพ โทรทัศน และวิทยุ) และสํานักงาน กสทช. บันทึกความรวมมือนี้เปนความรวมมือในการบริหาร
จัดการการใชคลื่นความถี่ในกิจการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ซึ่งการจัดการปญหาการรบกวนของ
คลื่นความถี่เปนหนึ่งในประเด็นความรวมมือภายใตบันทึกความรวมมือดังกลาว
ทั้งนี้ การรบกวนการสื่อสารการบิ นของคลื่นวิทยุภาคพื้นที่ไม ได มาตรฐาน เป นประเด็นเรงด วนที่ถูก
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
รองเรีย นไปยังสํานักงาน กสทช. และเมื่ อ บวท. แจงพบการรบกวนคลื่น ความถี่สื่อสารการบิ นและไดทําการ
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/มาตรการ...

๖
มาตรการเพื่ อแกไขปญหาคลื่นวิทยุกระจายเสียงรบกวนการสื่อสารการบินและเครื่องชวยการ
เดินอากาศ ระหวาง บวท. และสํานักงาน กสทช. ประกอบดวย ๕ มาตรการ ไดแก
(๑) มาตรการด า นมวลชน โดยการสร างความรู ค วามเข าใจให กั บ หน ว ยงานผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
(ผูประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง) รวมทั้งการออกตรวจวัดสัญญาณรบกวน การแพรแปลกปลอมของสถานี
วิทยุกระจายเสียงพรอมใหคําแนะนําในการแกไขปญหา
(๒) มาตรการดานระบบอุปกรณ ซึ่ง บวท. ไดจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณสําหรับคนหาสัญญาณรบกวน
ใหเปนไปตามประกาศของสํานักงาน กสทช. บังคับใชระหวางวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ –๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
รวมทั้งการออกตรวจวัดสัญญาณรบกวน พรอมทั้งใหคําแนะนําในการแกไขปญหา ตลอดจนการติดตั้งเครื่องมือ
เฝาระวังความถี่รบกวนยานการบิน
(๓) มาตรการดานกฎระเบียบ ปจจุบันสํานักงาน กสทช. ไดออกประกาศ ๓ ฉบับ ในการกํากับดูแล
สถานีวิทยุกระจายเสียง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๔๙ ง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ
๒๕๕๙ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) รวมทั้งผลักดันมาตรการเพิ่มเติม เชน มาตรฐานทางเทคนิค
ที่สํานักงาน กสทช. กําหนดใหผูประกอบการตองมีการรายงานผลการดําเนินการ ปละหนึ่งครั้ง
(๔) มาตรการดานการเลี่ยงผลกระทบ โดยการจัดใหมีความถี่สํารอง ซึ่ง บวท. ไดขอรับการจัดสรร
และขออนุญาตใชความถี่สํารองเพิ่มเติมจากสํานักงาน กสทช. จํานวน ๒๕ ความถี่ ปจจุบันไดรับการจัดสรรแลว
เพื่อใชงานกรณีถูกรบกวนจนไมสามารถใชงานความถี่ปกติได
(๕) มาตรการดานองคกรรัฐ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบดวยเครื่องมือตรวจสอบ
ที่ใชงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง บวท. รวมกับสํานักงาน กสทช. ลงพื้นที่รวมกันในการตรวจสอบสถานี
วิทยุกระจายเสียง โดยหากพบการรบกวนคลื่นความถี่ สํานักงาน กสทช. จะใหผูประกอบการสถานีแกไขภายใน
๑๕ วัน หรือจนกวาจะไมมีการรบกวน แตหากไมสามารถแกไขใหเปนไปตามขอกําหนดหลักเกณฑได สํานักงาน
กสทช. ก็จะสามารถเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการได
๒. ปญหาการจุดบั้งไฟตอระบบการเดินอากาศของประเทศ
๒.๑ ปญหา/อุปสรรค
การจุ ดบั้งไฟเปนประเพณี ทองถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อที่มีความสํ าคั ญ และเปนประเพณี
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 งไฟ
มี ความเสี่ ยงสูงที่ จะเกิ ดอั น ตรายรายแรงต ออากาศยาน ชี วิ ตและทรัพย สิ นของประชาชน รวมถึ งภาพลั กษณ
ของประเทศในกรณีเกิดอุบัติเหตุกับอากาศยาน เชน การจุดบั้งไฟนอกเทศกาล การจัดแขงขันความสูงของบั้งไฟและ
การลักลอบการจุ ดบั้งไฟเพื่ อการพนัน เป นต น ซึ่งในหลายกรณี ไม เป นไปตามระเบี ยบ/ขอบั งคับ 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
๗/- ประชาชน...

๗
- ประชาชน/เจ าหน าที่ ของหน ว ยงานภาครั ฐที่ เกี่ ย วข อ ง ขาดความตระหนั ก รูและความเข าใจ
ในผลกระทบของการจุดบั้งไฟตอการปฏิบัติการบินและการใหบริการจราจรทางอากาศ
- ขาดการประสานงานอยางใกลชิดกับประชาชน/ผูจัดงาน กรณีมีเหตุการณฉุกเฉินในการจุดบั้งไฟ
๒.๒ สถิ ติ การออกประกาศ NOTAM จากการจุ ด บั้ งไฟ/การปล อยโคมลอยและโคมควั น และการ
รายงานการพบเห็นการจุดบั้งไฟ/การปลอยโคมลอยและโคมควัน ในพื้นที่ที่ไมไดแจงออกประกาศ
NOTAM โดยนักบิน
ในป งบประมาณ ๒๕๖๐ บวท. ได เข าไปเกี่ ย วข องจากการดํ าเนิ น การตามคํ าสั่ ง คสช. เช น การ
ประชาสัมพันธปญหา ผลกระทบและทําความเขาใจกับประชาชน และการรณรงคในชวงเทศกาลกับจังหวัดตาง ๆ
โดยขอความรวมมือกับประชาชนไดตระหนักรูถึงอันตรายความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยขอมูล
สถิติการพบเห็นบั้งไฟจากนักบินที่ไมไดแจงออกประกาศ NOTAM ในชวงไตรมาสที่ ๓ ป ๒๕๖๐ มีจํานวน ๒๓ บั้ง
(เดื อนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) ซึ่งเทศกาลการจุดบั้ งไฟจะมีในชวงเดื อนพฤษภาคม – มิถุนายนของทุกป)
สําหรับสถิติการปลอยโคมลอยและโคมควัน ไมมีการรายงานพบเห็นโดยนักบิ นและที่ ไมไดรับแจงจากการออก
ประกาศ NOTAM
๓. ปญหาการปลอยโคมลอยและโคมควันตอระบบการเดินอากาศของประเทศ
ในชวงตนป ๒๕๕๑ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ไดรายงานให กพท. ทราบวามี
สถิติการพบซากโคมลอยและโคมควันที่รวงหลนภายในเขตทาอากาศยานเชียงใหม จํานวนเพิ่มขึ้นเกินกวาหนึ่ง
เทาตัวเมื่อเทียบกับสถิติ ป ๒๕๔๙ ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงอันตรายตออากาศยาน ชีวิต ทรัพยสิน และภาพลักษณ
ของประเทศในกรณีเกิดอุบัติเหตุกับอากาศยาน ประกอบกับปจจุบันพฤติกรรมการปลอยโคมลอยและโคมควัน
ของประชาชนเปลี่ ย นแปลงไปจากวัตถุป ระสงค ดั้ งเดิ ม ซึ่ งเปน ประเพณี ทองถิ่น มาเป น การจัด กิ จ กรรมนอก
เทศกาล การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว การแขงขันโคมลอยและโคมควัน เปนตน
ซึ่งในหลายกรณี ไมเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับที่แสดงไวในประกาศ กพท. เรื่องการแจงขาวเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ป ๒๕๕๓ และใบรับแจงขอมูลการจุดบั้งไฟ/ปลอยโคมลอย สิ่งเหลานี้จึงเป น
ปญหาตอระบบการเดินอากาศของประเทศ เนื่องจาก
- มีการปลอยโคมลอยและโคมควันในแนวรอนและเสนทางขึ้น-ลงของอากาศยาน
- การปลอยโคมลอยและโคมควันไม สามารถควบคุ มพื้ นที่ และทิ ศทางเพื่ อให คําแนะนํ ากับนักบิ นได
เนื่องจากทิศทางลมในขณะปลอยโคมลอยและโคมควัน
- ประชาชน/เจ าหน าที่ ของหน วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ย วข อง ขาดความตระหนั กรู และความเข าใจ
ในผลกระทบของการปลอยโคมลอยและโคมควัน ตอการปฏิบัติการบินและการใหบริการจราจร
ทางอากาศ
- ขาดการประสานงานอยางใกลชิดกับประชาชน/ผูจัดงาน กรณี มีเหตุการณฉุกเฉินในการปลอย
โคมลอยและโคมควัน

๘/๔. การดําเนินงาน...

๘
๔. การดําเนินงานในการกําหนดแนวทางและมาตรการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายดานการขนสง
ทางอากาศ จากกรณีการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ สรุปการดําเนินงาน ดังนี้
๔.๑ บวท. ไดนําเสนอ Roadmap การปฏิรูปงานการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ซึ่งเปนสิ่งที่
ตองแกไขอย างเรงดวนดานความปลอดภัย ในการเดิ นอากาศ ต อ คค. เพื่ อประมวลผลขอมู ลนําเสนอหัวหน 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 จากการประชุมเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย และลดความเสี่ยง
อุบัติเหตุจ ากการจุดบั้งไฟชวงเทศกาลเขาพรรษา ณ หองประชุม ๒ กระทรวงคมนาคม โดยมีป ลัดกระทรวง
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. เสนอมาตรการแนวทางและการแก ไข พรอมกั บ ใหผู บ ริห าร บวท.
ผลักดันการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง
๒) ให รองปลัดกระทรวงคมนาคม (รปค.) (นายวรเดชฯ) เปนหัวหนาทีม รวมกับผูชวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงคมนาคม (พล.ต.ท. วรศักดิ์ฯ) เพื่ อการวางแผนการทํ างานและรวมทํ างานอยาง
บูรณาการกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอสรุปภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๔.๔ กระทรวงคมนาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดใหความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการเดินอากาศ
จากกรณี การปล อ ยโคมลอย/โคมควั น และการจุ ด บั้ งไฟ ที่ มี ก ารจุ ด และปล อ ยโดยไม เลื อ กเทศกาล
ดวยขนาดที่ใหญขึ้นลอยขึ้นไปบนอากาศที่ความสูงมากขึ้นจนเขาใกลอากาศยานที่ทําการบินอยู สงผลอยางยิ่งตอ
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ซึ่งไดพยายามสรางความเขาใจและสรางแนวปฏิบัติรวมกันระหวางภาคประชาชนกับ
ผูรับผิดชอบดานการบินมาอยางตอเนื่อง จากสาเหตุดังกลาวขางตน
คค. ซึ่งมีภารกิจในการดูแรับผิดชอบการขนสงทางอากาศของประเทศไทย ไดตระหนักถึงอันตรายที่เกิด
จากการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ที่ทําใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
จึงไดจัดใหมีการดําเนินการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of Cooperation: MOC) เรื่อง
การปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยาน จากการปลอยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ
๙/ระหวาง....

๙
ระหวางหนวยงาน ๑๐ หนวยงานประกอบดวย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการ
ท องเที่ ยวและกี ฬา กระทรวงศึ กษาธิ การ กระทรวงวั ฒ นธรรม สํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ กรมประชาสั มพั น ธ
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 นและลดความเสี่ยงอั นตรายร ายแรงต อ
อากาศยานจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ โดย บวท. จัดทําแผนที่กําหนดพื้นที่โซนนิ่ง พื้นที่
ควบคุมและเฝาระวังเปน พิ เศษบริเวณโดยรอบสนามบิน เพื่ อใชป ระกอบการจัดทําประกาศขอความรวมมื อ
ประชาชนหามปลอยโคมลอยและโคมควัน
๒. กระทรวงมหาดไทย เรงผลักดันรางพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบั บที่..) พ.ศ. .... ใหมีผลบั งคับใชโดยเร็ว ซึ่งเปน การแกไขเพิ่มเติมใหสามารถควบคุม
การจุดบั้งไฟและตะไลดวย โดยมอบหมายหนวยงานดําเนินการตามแนวทางและมาตรการปองกันและลดความเสี่ยง
อั น ตรายร า ยแรงต อ อากาศยานจากการปล อ ยโคมลอย/โคมควั น และการจุ ด บั้ งไฟ รวมทั้ งประชาสั 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 ความรูความเข าใจและสรางจิ ตสํ านึ กให แก นั กเรียนนั กศึ กษาเพื่ อตระหนั กถึ ง
เรื่อง ความปลอดภัยและภัยอันตราย รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการ
จุดบั้งไฟ โดยการนําเนื้อหาไปใชประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๖. กระทรวงวัฒนธรรม รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนดําเนินกิจกรรมการปลอยโคมลอย/โคมควัน
และการจุดบั้งไฟ ให เปนไปตามวัตถุประสงคดั้ งเดิมของวัฒ นธรรมประเพณี ทองถิ่น โดยตระหนักถึงอันตราย
จากอัคคีภัยและผลกระทบตอการบินและอากาศยาน รวมถึงความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของสวนรวมจาก
การปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ กวดขัน/ควบคุม เรื่องพนันบั้งไฟ และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของโดย
เครงครัด
๘. กรมประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป
มีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงอันตราย รวมถึงรับทราบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปลอยโคมลอย/
โคมควันและการจุดบั้งไฟ โดยใหความรวมมือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่กระทรวงคมนาคมกําหนด
๑๐./๙. สํานักงาน....

๑๐
๙. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห งชาติ มอบหมายใหสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดในการประสานงาน
กับวัด เพื่อทําความเขาใจและขอความรวมมือใหประชาชนดําเนินกิจกรรมการปลอยโคมลอย/โคมควันและการ
จุดบั้งไฟ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคดั้งเดิมของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น โดยตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัย
และผลกระทบตอการบินและอากาศยาน รวมทั้งความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของสวนรวมจากการปลอย
โคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
๑๐. กรุงเทพมหานคร พิจารณาออกประกาศกําหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อปองกัน
และลดความเสี่ยงอันตรายจากการปลอยโคมลอย รวมทั้งประชาสัมพันธเพื่อขอความรวมมือหนวยงานราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนในพื้ น ที่ ก รุงเทพมหานคร ให งดปล อ ยโคมลอย/โคมควัน โดยเด็ ด ขาด เนื่ อ งจาก
มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดอัคคีภัยตอบานเรือนประชาชน รวมถึงอันตรายรายแรงตอการบินและอากาศยาน
นอกจากนั้น กระทรวงฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการรวมระหวางหนวยงาน โดยสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม จะเปนหนวยงานประสานและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ ซึ่งบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ดังกลาวจะมีผลบังคับใชตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
๔.๕ บวท. จั ดสั มมนาเรื่อง “การบริหารงานด านความมั่นคง กั บป จจั ยอั นตรายทางการบิ น” เมื่ อวั นพุ ธที่
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 น ตรายทางการบิ 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 สํ านักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร จัดการประชุมคณะกรรมการรวมประสานและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและ
อากาศยานจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๔ กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม ดานอํานวยการ
เปนประธาน ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนกรรมการ ไดแก ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
ผูแทนกระทรวงกลาโหม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติผูแทนกรุงเทพมหานคร
ผูแทนสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงานกรมการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ผูแทนบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูแทนบริษัท
ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือฯ
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
ผูอํานวยการสํ านั กแผนความปลอดภัย เป นประธาน ประกอบดวย พ.ต.อ.ดร.เดชชาติ สุขุมมะสวัส ดิ์ ผูแทน
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ผูแทน บวท. ผูแทน บกท. ผูแทนสายการบินบางกอกแอรเวย นกแอร
๑๑/ไทย...

๑๑
ไทยแอรเอเชีย ไทยสมายลแอร ไลออนแอร และนายปรีชา ชูทรัพย อดีตผูอํานวยการศูนยปลอดภัยกระทรวง
คมนาคม เปนตน เพื่อผลักดันใหเกิดความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียในวงการบิน เพื่อหาแนวทางดําเนินการลด
ความเสี่ยงจากปจจัยอันตรายทางการบิน และการแกไขปญหารวมกัน
๔.๘ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อพิจารณาหาแนวทางการควบคุมหรือ
จํากัดการจุดบั้งไฟไมให เกิดอันตราย โดยมีการประชุมเมื่อวันศุกรที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ และมีผูแทนจาก
บวท. เขารวมประชุม ซึ่งเปน การพิ จารณารางกฎกระทรวงมหาดไทยวาดวยกําหนดมาตรฐานการผลิ ต การคา
การครอบครอง ดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง (ฉบับที่...) พ.ศ.... และรางคําสั่งกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง จํากั ดประเภท ชนิ ด ขนาด ดอกไม เพลิงชนิ ดพลุ บั้งไฟ และพลุ ตะไล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่ อ
ออกเปนกฎหมายและรางคําสั่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะใชแนวทางทาง
กฎหมายควบคูไปกับมาตรการทางปกครอง และจะหารือกับประชาชนทางภาคอีสานเพื่อทําความเขาใจและ
ขอความรวมมือตอไป
๔.๙ กระทรวงยุ ติธรรม ปลั ดกระทรวงยุ ติ ธรรม เป นประธานการประชุ มการแก ไขป ญ หาปจจั ยอันตราย
ทางการบิ น ร วมกั บหน วยงานที่ เกี่ ยวข อง เร งแก ป ญ หาป จจั ยอั นตรายทางการบิ น โดยใช กลไกกฎหมายและ
การบริหารงานปกครอง โดยมีรองผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม และผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
กระทรวงคมนาคม กระทวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรุงเทพมหานคร และบริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด เขารวมประชุมเมื่อวันศุกรที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อรวมกันพิจารณาแนวทางการแกไขปญหา
ป จจั ยอั นตรายทางการบิ นโดยกฎหมายและการบริ หารงานปกครองในส วนของป ญหาการจุดบั้ งไฟ การปลอย
โคมลอยและโคมควัน โดยใหมีการปรับปรุงกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีการนําไปบังคับใชใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อาทิ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิ ด ดอกไมเพลิง และสิ่งเที ยมอาวุธปน พ.ศ.
๒๔๙๐ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ.
๒๕๕๘ พระราชบั ญญั ติการเดิ นอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และพระราชบัญญั ติ ปองกั นและบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.
๒๕๕๐ เปนตน รวมทั้งกํากับ/ควบคุมการจุดบั้งไฟ การปลอยโคมลอยและโคมควันในพื้นที่และระยะสูงใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว
ตอมาเมื่อวันศุกรที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ กระทรวงยุติธรรม โดยรองผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม รักษาการ
ในตําแหนงที่ปรึกษาดานกฎหมายกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุมการแกไขปญหาปจจัยอันตรายทาง
การบิ น “ป ญหาการจุดบั้งไฟ การปลอยโคมลอย/โคมควัน” เพื่อแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็นในประเด็น การแกไข
ปญหา กําหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมอันจะเปนการลดความเสี่ยงที่เปนปจจัยอันตรายทางการบินและ
อากาศยานของประเทศไทย และเสริมสรางความเชื่อมั่นในการเดินทางทางอากาศและเสริมสรางภาพลักษณ ที่ดี
ใหแกประเทศไทย โดยมีผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวมประชุม ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๔ ชั้น ๘
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
บวท. ไดนําเสนอแนวทางดําเนินการแกไขป ญหาเพื่อใหภาครัฐ โดยกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาดังตอไปนี้
(๑) ปรับปรุงกลไกทางกฎหมายใหการนําไปบังคับใชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตรวจสอบ ทบทวน
ปรับปรุง บูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหกฎหมายตาง ๆ มีมาตรฐาน/หลักเกณฑชัดเจน สอดคลอง เชื่อมโยง
และสนับสนุนซึ่งกันและกันในแงการปองกันควบคุมและการปราบปราม/บรรเทาเยียวยา ขจัดชองวางทางกฎหมาย
และความจําเปนในการตีความ ตั้งแตการจําแนกประเภทให บั้ งไฟ/โคมลอยเป นวัตถุอันตราย และใหครอบคลุม
ขั้ นตอนเกี่ ยวข อง ทั้ งในด านการให การอนุ ญาต ใช วั สดุ /ดิ น ป น ผลิ ต จั ดซื้ อ ครอบครอง และการทํ ากิ จกรรม
ตลอดจนมี บทลงโทษที่ ชั ดเจน รวมถึ งตอบสนองต อเจตนารมณ ที่ ต องการทํ าให กิจการบิ นของประเทศมี ความ
ปลอดภัย
๑๒/(๒) ดําเนิน...

๑๒
(๒) ดํ าเนิ นมาตรการป องกันและควบคุ มการปฏิ บั ติ ให เป นไปตามกฎหมายจากผู รับผิดชอบทุกด านที่
เกี่ยวของในทุกขั้นตอนอยางจริงจัง ทั้งในดานการใหการอนุญาต ใชวัสดุ/ดินปน ผลิต จัดซื้อ ครอบครอง และทํา
กิจกรรม และบังคับใชกฎหมายทั้งในเชิงปราบปราม เชน พ.ร.บ. การพนั น พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือในเชิงปองกันและ
บรรเทา/เยียวยาผลกระทบ/อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมจุดบั้งไฟ/ปลอยโคมลอย
(๓) สงเสริมใหวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ และการปลอยโคมลอย/โคมควันอยูคูกับชุมชนตอไปอยางที่
เปนมาตั้งแตอดีต ภายใตการกํากับ/ควบคุมใหการจัดกิจกรรมยิงบั้งไฟและปลอยโคมลอย/โคมควันดําเนินไปในพื้นที่
และระยะสูงที่กําหนดไว
(๔) สื่อสารทําความเขาใจกับ ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบรายแรงที่ จะตามมาหากเกิดอุบัติเหตุ
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 องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรมการปกครอง กรมส งเสริมการปกครองท องถิ่ น 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
ปฏิ บัติ ตามบั นทึกขอตกลงความรวมมื อฯ ให เกิดประสิทธิผลตามเป าหมาย และติดตามความคืบ หนาผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานตามภารกิจที่เกี่ยวของ
๔.๑๑ คํ าสั่ งหั วหน าคณะรักษาความสงบแห งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๔๔
มีการออกมาตรการปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เปนตนไป
ในคราวประชุมเมื่อวันจันทรที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ไดจัดประชุมติดตามการแกกฎหมายดานการบิน หลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศใหมีผลบังคับใชมาตรา ๔๔ แลว
ทางสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ตองปฏิบัติตามรางคําสั่งในขอ ๒ ที่วาดวยใหจังหวัดจัดทํา
ประกาศจังหวัดเพื่อกําหนดมาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ในการจุดและปลอยหรือกระทําการอยางใดเพื่อใหบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่น
ใดที่คลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศ
๔.๑๒ ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย เปนประธานการประชุม เพื่อจัดทํารางประกาศจังหวัด เรื่องมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่นใด
ที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ ณ หองประชุมที่ ทําการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ในวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีผูแทนจาก บวท. ที่เกี่ยวของ คือ คุณสันติเวช ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
๑๓/และ...

๑๓
และคุณจิราภรณ ใชเทียมวงษ ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี (ศอ.บภ๒.) เขารวมการประชุมคณะกรรมการจัดทํา
รางประกาศจังหวัดหนองคาย โดยไดมีการออกมาตรการและให บวท. พิจารณาขนาดของบั้งไฟ ซึ่งในสวนของ บวท.
ไมสามารถกําหนดไดวาขนาดของบั้งไฟจะเปนเทาไร สวนใหญจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับพื้นที่เสนทางบินระหวาง
เวียงจันทนกับหนองคาย วันเวลา สถานที่ในการจุด โดย ศอ.บภ.๒ ขอใหมีการประชาสัมพันธแตละจังหวัดกอน
การจุดบั้งไฟและลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดกอน
๔.๑๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ คุณวราวุธ รพิพันธุ ผูอํานวยการใหญ (ภูมิภาคและศูนยประกอบการ)
คุณ ชวลิ ต จัน ทหาร ผูอํานวยการสนับ สนุน ศูน ย ควบคุ มจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิ น ภู มิภ าค และ
คุณเกียรติศักดิ์ เรียนวัฒนา ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม เขารวมการประชุมมาตรการปองกัน และ
แกไขปญ หาความเดื อดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด
ที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ โดยมีคุณปวิน ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม
ณ หองราชพฤกษ ๑ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัด
เชีย งใหม โดยมีน ายอํ าเภอ กํ านั น ผูใหญ บ าน เข าร ว มประชุ ม หารื อเรื่ องมาตรการป องกัน และแกไขป ญ หา
ความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกันขึ้น
ไปสูอากาศ และประชุมเพื่อสรางความเขาใจ เรื่อง ประกาศจังหวัดเชียงใหมเกี่ยวกับการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุฯ
โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใชแลว
กระทรวงมหาดไทย ได ม อบหมายให สํ านั ก นิ ติ การดํ า เนิ น การจัด ทํ าประกาศจั งหวั ด เพื่ อ ออก
ประกาศใหทุกจังหวัดกําหนดแนวทางมาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน ในการจุดและปลอยหรือกระทํ าการอยางใดเพื่อใหบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ โดยใหแตละจังหวัดเปนผูออกประกาศเอง ซึ่งปจจุบันได
ดําเนินการออกประกาศจังหวัดไปแลว จํานวนทั้งสิ้น ๗๑ ฉบับ ไดแก จังหวัดอุดรธานี สกลนคร พิจิตร อยุธยา
เลย ชลบุรี ยะลา เพชรบุรี ชุมพร สุรินทร นครปฐม สมุทรปราการ ระนอง นครพนม บึงกาฬ ลําปาง ลพบุรี
มหาสารคาม ศรีส ะเกษ ร อยเอ็ ด สระบุรี เชี ย งใหม พิ ษณุ โลก อุทั ย ธานี ตราด ราชบุรี เชีย งราย หนองคาย
ปตตานี สระแกว อางทอง พังงา พะเยา กาญจนบุรี กําแพงเพชร บุรีรัมย กระบี่ ตรัง นครสวรรค นครราชสีมา
นครศรี ธ รรมราช มุ ก ดาหาร สมุ ท รสาคร สุ โ ขทั ย นราธิ ว าส ปทุ ม ธานี สมุ ท รสงคราม ภู เก็ ต สตู ล ระยอง
ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี สิงหบุรี ลําพูน ตาก อุบลราชธานี เพชรบูรณ สุพรรณบุรี ขอนแกน ยโสธร สงขลา
ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นาน กาฬสินธ หนองบัวลําภู อุตรดิตถ นครนายก แพร จันทบุรี ปราจีนบุรี เปนตน
๔.๑๔ ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี (ศอ.บภ๒.) เขารวมประชุมจังหวัด เพื่อกําหนดมาตรการปองกันปญหา
การเลนดอกไมเพลิงหรือจุดพลุและการปลอยโคมลอย โคมควัน ในชวงเทศกาลวันลอยกระทง เปนประจําทุกป
ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีหนวยงานที่รวมประชุม ประกอบดวยปกครองจังหวัด อําเภอ ทาอากาศยาน
ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี เทศบาลกองบิน ๒๓ หนวยราชการทหาร ตํารวจ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการปองกันและปองปรามไมเกิดอันตรายตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนจากการเลนดอกไมเพลิงหรือจุดพลุและการปลอยโคมลอย โคมควัน ในเทศกาลวันลอยกระทง จังหวัด
ใหอําเภอ บังคับใชประกาศจังหวัดอุดรธานี อยางเครงครัดและสั่งการในที่ประชุมกํานัน ผูใหญบาน เพื่อสื่อสาร
ใหประชาชนทราบ ทั้งนี้ยังไดรวมกับจังหวัดและสื่อทองถิ่น รณรงคผานสื่อสิ่งพิมพ วารสาร HOME CABLE TV
สื่ อโทรทั ศ น HOME CABLE TV ช อง ๘ เรื่องผลกระทบ บั้ งไฟ ปจ จั ย เสี่ ย งที่ ผ ลตอการบิน อั น ตรายของการ
ปลอยโคมลอยและมาตรการควบคุม เปนประจําในชวงเทศกาลบุญสําคัญ โดยมีวัตถุประสงคสรางความรูความ
เขาใจถึงภัยอันตรายและผลที่ตามมาใหประชาชนในพื้นที่ทราบ
๑๔/และ...

๑๔
และตอมาเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รองกรรมการผูอํานวยการใหญ บวท. คุณทินกร ชูวงศ เขารวมงาน
แถลงข าวในเรื่อง “มาตรการปองกัน อัน ตรายและอุ บั ติ เหตุที่ อาจเกิดกับ อากาศยานชวงเทศกาลลอยกระทง
ประจําป ๒๕๕๙” โดยมีพลตํารวจตรี ธนา ชูวงศ รองผูบัญ ชาการตํารวจภู ธรภาค ๑ เปน ประธานฯ รวมกับ
คุณธีรพล ศิรินานุวัฒน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคุณศิโรตม ดวงรัตน ผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ณ หองประชุม AOB1 ชั้น ๕ อาคารสํานักงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) โดย บวท. ไดเตรียมการ
บริหารจัดการการเดินอากาศในชวงเทศกาลลอยกระทงใหมีความปลอดภัย และไดกําหนดพื้นที่ที่ตองระวังเปน
พิเศษ การกําหนดพื้นที่ปลอดภัย คือบริเวณแนวขึ้น – ลงของเครื่องบินและบริเวณโดยรอบสนามบิน และกําหนด
ชวงเวลาใหเครื่องบินหลีกเลี่ยงทําการบินในชวงเวลาที่มีกิจกรรม อีกทั้งการจัดเตรียมอัตรากําลังเพิ่มเติม และ
เสริมบุคลากรที่มีประสบการณในการควบคุมจราจรทางอากาศมากํากับดูแลอยางใกลชิดในชวงเทศกาลดังกลาว
เพื่อใหทุกเที่ยวบินมีความปลอดภัยสูงสุด

