แนวทางและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปัจจุบันปัญหาการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟในปัจจุบันทาให้เกิดความเสียหายและรุนแรง
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่ออากาศยานจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์
ความเชื่ อมั่ นและเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ กระทรวงคมนาคมจึ งเห็ นสมควรขอความร่ วมมื อหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนทราบถึงภัยอันตรายร้ายแรงจากการปล่อยโคมลอย โคมควันและ
การจุดบั้งไฟ โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย
โคมควันและการจุดบั้งไฟ เพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้
1) ห้ามปล่อยโคมลอย โคมควันและจุดบั้งไฟโดยเด็ดขาด บริเวณแนวขึ้น-ลงสนามบินที่อยู่ห่าง
จากเส้นทางขึ้น-ลงของเครื่องบินห่างข้างละ 4.6 กิโลเมตร เป็นระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางวิ่ง
ทั้งสองด้าน
2) มาตรการเกี่ยวกับโคมลอยและโคมควัน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดปล่อยโคมลอยและโคมควัน หรือหากจาเป็นต้องดาเนิน
กิจกรรมตามประเพณีควรต้องใช้โคมที่ มีขนาดและรูปแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.๘๐๘/๒๕๕๒
ทั้งนี้สมควรทาความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับอันตรายและปัญหาที่อาจเกิดอัคคีภัยและอันตรายร้ายแรงต่อ
การเดินอากาศและอากาศยานด้วย
2.1) มาตรฐานโคมลอยและโคมควัน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโคมลอย มผช.๘๐๘/๒๕๕๒ และโคมควันขนาดและรูปแบบ
ที่กาหนด ดังนี้
โคมลอย (มผช.๘๐๘/๒๕๕๒)
(๑) ตัวโคมต้องมีปริมาตรไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙๐
เซนติเมตร และความสูงไม่เกิน ๑๔๐ เซนติเมตร
(๒) ทาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษว่าว โครงทาจากไม้ไผ่ และส่วนที่เป็นเชื้อเพลิง
ทาจากกระดาษชุบ เทีย น ขี้ผึ ้ง หรือ พาราฟิน น้าหนัก ไม่เกิน ๕๕ กรัม ระยะเวลาการเผาไหม้ข องเชื้อเพลิง
ไม่เกิน ๘ นาที โดยยึดติดกับตัวโคมด้วยเชือกทนไฟหรือลวดอ่อนเบอร์ ๒๔ (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ มิลลิเมตร)
จานวน ๒ เส้น ความยาวเส้นละไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร
(๓) ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย
ตารางแสดงขนาดและรูปแบบโคมลอยมาตรฐาน มผช.๘๐๘/๒๕๕๒
ขนาด
โคมลอยขนาดเล็ก
โคมลอยขนาดกลาง
โคมลอยขนาดใหญ่

เส้นผ่านศูนย์กลาง
หรือความกว้าง
(ซม.)
ไม่เกิน
๕๐
มากกว่า ๕๐
แต่ไม่เกิน ๗๐
มากกว่า ๗๐
แต่ไม่เกิน ๙๐

ความสูง
(ซม.)
ไม่เกิน
๗๐
มากกว่า ๗๐
แต่ไม่เกิน ๙๐
มากกว่า ๙๐
แต่ไม่เกิน ๑๔๐

น้้าหนักเชื้อเพลิง
(กรัม)

ระยะเวลาการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิง (นาที)

ไม่เกิน ๒๕
ไม่เกิน ๓๕

ไม่เกิน ๔
ไม่เกิน ๕

ไม่เกิน ๕๕

ไม่เกิน ๘

/โคมควัน ...

-๒โคมควัน
ควรทาจากกระดาษว่าวขนาดความกว้างxยาว ไม่เกิน ๕๐x๗๕ เซนติเมตร/แผ่น จานวน
กระดาษไม่เกิน ๗๒ แผ่น/โคม ขนาดความกว้างของปากโคมควันเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
และหลีกเลี่ยงการใช้สีกระดาษว่าวที่มีลักษณะคล้ายกับสีของท้องฟ้า เช่น สีฟ้า ขาว และเทา
2.๒) ขอความร่วมมือให้ประชาชนปล่อยโคมตามช่วงเวลาที่ก้าหนด ดังนี้
(๑) โคมควัน ให้ปล่อยในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เฉพาะในวันลอยกระทงเท่านั้น
(๒) โคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทงให้ปล่อยหลังเวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
3) มาตรการเกี่ยวกับบั้งไฟ
3.1) ห้ ามไม่ ให้ มี การจั ดการพนั น หรือขานนั บเวลาเพื่ อแข่ งขั นเอาทรัพย์ สิ นในการจั ดงาน
ประเพณีบั้งไฟอย่างเด็ดขาด
3.2) ห้ามจุดบั้งไฟขนาดใหญ่ซึ่งมีความสูงในระดับเพดานบินโดยเด็ดขาด หากจุดตามประเพณี
บั้งไฟควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3 นิ้วครึ่ง
3.3) ผู้ ผลิ ตบั้ งไฟต้องขออนุ ญาตจากนายทะเบี ยนและต้องได้รับอนุ ญาตอย่ างถูกต้ องก่อน
ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
4) การปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ ขอให้แจ้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และจ้านวน
การปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้ งไฟให้ สนามบิน/ท่าอากาศยานหรือศูนย์ ควบคุมการบินในพื้นที่ทราบ
ล่วงหน้า ๗ วัน ก่อนการปล่อยจริงและต้องมีผู้ประสานงานระหว่างการปล่อยให้แจ้งข้อมูลมายังสนามบินทุกครั้ง
เพื่อนาข้อมูลไปประกอบการออกประกาศแจ้งเตือนนักบิน (NOTAM : Notice To Airmen) ให้หลีกเลี่ยงการใช้ห้วงอากาศ
บริเวณที่มีการกระทาดังกล่าวเท่านั้น หามิใช่เป็นการขออนุญ าตกระท้าการแต่อย่างใด โดยสามารถแจ้ง
รายละเอียดข้อมูลการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟได้ที่ส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2286 0922, 0 2287 0320 - 9 ต่อ 2852 หรือ 0 2285 9355 โทรสาร 0 2287 4060
นอกเวลาราชการหรือวันหยุด ส่งให้ NOTAM Office (NOF) โทรศัพท์ 0 2285 9832, 0 2287 8202 หรือ
โทรสาร 0 2286 4695, 0 2287 8205)
5) ขอความร่ วมมือหน่ วยงานฝ่ายปกครองพิ จารณาก้าหนดมาตรการเพื่ อควบคุมวัสดุที่ ใช้
ในการผลิ ตโคมลอย โคมควัน และบั้ งไฟ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งให้ จัดพิ มพ์คาแนะน า
คาเตือนตลอดจนชื่อผู้ผลิตบนผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายด้วย
6) การบั งคับใช้กฎหมาย ในกรณี ห ากมีการกระท าใดอันเป็ นเหตุให้ เกิดความเสี ยหายต่อ ชีวิต
ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อ อากาศยาน ผู้กระทาผิดอาจได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
6.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521
6.2 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
6.3 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. 2490
6.4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225, 229, 231, 232, 238, 291, 389 และ 390
6.5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 422
6.6 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส้านักแผนความปลอดภัย ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โทรศัพท์ 0 2215 1515 ต่อ 2022, 2024

ขอความรวมมือจากพี่นองประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ และกรุงเทพมหานคร มีความเห็นรวมกันเพื่อการปองกันและ
ลดผลกระทบด า นลบจากป ญ หาการปล อ ยโคมลอยและโคมควั น
การเลนพนันบั้งไฟ อันเปนตนเหตุใหเกิดเพลิงไหม ปญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ตลอดจนการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายรายแรง
ที่อาจจะเกิดขึ้นตออากาศยาน รวมทั้งชีวิตและทรัพยสินโดยสวนรวม
จึ งร วมกั นจั ดทํ าบั นทึ กข อตกลงความร วมมื อ เรื่ อง การป องกั นและ
ลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยาน จากการปลอยโคมลอย/
โคมควันและการจุดบั้งไฟ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยทุกหนวยงาน
ไดแสดงเจตจํานงคในการบูรณาการความรวมมือตามภารกิจที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายรายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น
ตออากาศยาน รวมทั้งชีวิตและทรัพยสินโดยสวนรวม

ความผิดกรณีเกิดความเสียหายตออากาศยาน

 พรบ. วาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. 2521
 พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
 พรบ. อาวุ ธป น เครื่ องกระสุ นป น วั ตถุ ระเบิ ด ดอกไม เพลิ งและสิ่ งเที ยมอาวุ ธป น
พ.ศ. 2490
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225, 229, 231, 232, 238, 291, 389
และ 390
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 และมาตรา 422
 พรบ. การพนัน พ.ศ.2478

- หามปลอยโคมลอย/โคมควันและจุดบั้งไฟในพื้นที่ เสี่ยง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น - ลงของเครื่องบิน
หางขางละ 4.6 กม. เปนระยะทางยาว 18.5 กม. จากหัวทางวิ่งทั้งสองดาน
- หามจุดบั้งไฟขนาดใหญ ซึ่งมีความสูงในระดับเพดานบิน
โดยเด็ดขาด หากจุดตามประเพณีบั้งไฟควรมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ไมเกิน 3 นิ้วครึ่ง และ หามขานนับเวลาการจุดบั้งไฟ เพื่อหลีกเลี่ยง
การเลนพนัน
- งดปลอยโคมลอย โคมควันและจุดบั้งไฟ ในบริเวณพื้นที่
เสี่ยงอันตรายตอการเกิดอัคคีภัย สนามบิน สายไฟฟา หญาแหง คลังน้ํามัน
กองขยะ บานเรือนประชาชน ตลาด ปาไม โรงเรียน วัด เปนตน
- ปล อยโคมลอย/โคมควั นที่ เป นไปตามรู ปแบบและขนาด
มาตรฐานที่กําหนด โดยการปลอยโคมควันที่มีปริมาตรเกิน 1 ลูกบากศเมตร
ต อ งได รั บ อนุ ญ าตและปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนดตาม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
- แจงขอมูลการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
วัน เวลา สถานที่ จํานวนและขอมูลผูประสานงานใหสนามบิน/ทาอากาศยาน
หรือศูนยควบคุมการบินทราบลวงหนาทุกครั้ง อยางนอย 7 วัน กอนปลอยจริง
เพื่อใชเปนขอมูลในการออกประกาศแจงเตือนนักบิน (การออกประกาศ
NOTAM:NoticestoAirmen) ใหหลีกเลี่ยงเสนทางที่มีการปลอยโคมลอย/
โคมควันและการจุดบั้งไฟดังกลาว และตองมีผูประสานงานระหวาง
การปลอยเพื่อแจงขอมูลที่เปนปจจุบันทุกครั้ง หรือ
- แจงขอมูลไดทสี่ ํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
โทรศัพท 0 2286 0922, 0 2287 0320 - 9 ตอ 2852
หรือ 0 2285 9355 โทรสาร 0 2287 4060
(นอกเวลาราชการหรื อวั นหยุ ด ส งให NOTAM Office(NOF)
โทรศัพท 0 2285 9832, 0 2287 8202 หรือโทรสาร 0 2286 4695,
0 2287 8205)
กระทรวงคมนาคม
35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
http://www.otp.go.thโทรศัพท 0 22163480โทรสาร02216 3481
สนับสนุนโดย พลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี

ภาพถายจริง
กรณีโคมลอย ลอยอยูใกลเครื่องบิน

เทศกาลลอยกระทงในจั งหวั ดภาคเหนื อหรื อเทศกาลยี่ เป ง
มีการจัดกิจกรรมการปลอยโคมลอยหรือที่เรียกวา “โคมไฟ” โดยมีการจุดไฟ
เพื่อใหเกิดอากาศรอนพยุงตัวโคมใหลอยขึ้น และโคมควันหรือที่เรียกวา
“ว าวฮม” คื อ โคมขนาดใหญ บรรจุ ด วยควันรอน ไม ต องใช เชื้ อเพลิ ง
ปล อยให ลอยขึ้ นไปบนท องฟ า โคมลอยมั กจะปล อยในช วงหั วค่ํ าและ
กลางคื น เพราะจะมองเห็ นแสงไฟที่ เกิ ดจากการเผาไหม ของเชื้ อเพลิ ง
ที่ผูกติดโคมไว สวนโคมควันจะปลอยในเวลากลางวันตัวโคมจะมีขนาดใหญ
สีสันสดใส

?
การปลอยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ อาจกอใหเกิดไฟไหม
หรืออัคคี ภัยรายแรง และเปนภัยคุกคามตอความปลอดภัยในการบิ น
ของอากาศยาน ที่นํามาถึงความเสียหายตอชีวิตและทรัพสินของสวนรวม
เชน ไฟไหมบานเรือนประชาชน ไฟไหมปาไม หรืออาจทําใหเครื่องบินตกได

ผลกระทบบนภาคพื้นดิน

กรณีขาวหนังสือพิมพและสื่อแขนงตางๆ ที่เกิดเหตุไฟไหม
ทรัพยสินของประชาชน เนื่องมาจากการปลอยโคมลอยและบั้งไฟ โดยเกิดเหตุ
ไฟลุกไหมที่ตัวโคมขณะลอยอยูเหนือทองฟา ลวงหลนพรอมเปลวไฟสูพื้นดิน
ตกลงบนทุงหญา หลังคาบานรถยนต หรือปาไม หรือกรณีตัวโคมเปนวัสดุติดไฟ
เกิดเพลิงไหมหรือลอยไปตกลงบนสายไฟฟาแรงสูง ทําใหหมอแปลงไฟฟาระเบิด
และไฟฟาดับทั่วเมือง เปนตน
ยกเลิกบิน!

โคมควั น มั ก ปล อ ยบริ เวณวั ด ในจั ง หวั ด ทางภาคเหนื อ
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม มีการปลอยโคมควันขนาดใหญเปนจํานวนมาก
ในวั นขึ้ น ๑๕ ค่ํ า เดื อน ๑๒ (พฤศจิ กายน) วั นลอยกระทง ระหว างเวลา
10.๐๐ – ๑๒.๐๐ น

การจุดบั้งไฟในงานบุญบั้งไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยทั่วไปจะจัดงานในเดือนพฤษภาคม - มิ ถุนายน ช วงเทศกาลเขาพรรษา
แตเนื่องจากปจจุบันพฤติกรรมการจุดบั้งไฟไดผิดเพี้ยนไปจากรูปแบบเดิม
โดยมีการเลนพนันบั้งไฟที่เรียกวา “บั้งไฟสนาม” ซึ่งเปนการลักลอบจุดบั้งไฟ
ในหลายพื้นที่ตลอดทั้งป ไมเพียงแคในชวงเทศกาลเทานั้น

ผลกระทบตอการบินและอากาศยาน

ปจจุบันไดมีการเพิ่มเชื้อเพลิงผูกติดกับตัวโคมลอย เพื่อใหลอย
อยูในอากาศไดสงู และนานขึ้น แตหารูไมวาผลกระทบที่ตามมาของโคมลอย
ในขณะที่ลองลอยสูทองฟาตามกระแสลมจะพัดพาไปอยางไรจุดหมาย
โดยโคมอาจจะถูกดูดเขาไปในเครื่องยนตของเครื่องบินแลวเกิดเพลิงลุกไหม
และอาจสรางความเสียหายตอทรัพยสินและชีวิตคนในเครือ่ งบิน ซึ่งไดรับ
การยื นยั นจากนั กบิ นและผู เกี่ ยวข องว าเครื่ องบิ นสามารถระเบิ ดได ทั นที
นี่คือมหันตภัยจากการปลอยโคมลอยและการจุดบั้งไฟที่หลายๆคนมองขาม

ภาพถายจริง
ขณะบั้งไฟพุงทะยานอยูใกลเครื่องบิน

ภาพถายจริง
กรณีโคมลอยลอยอยูใกลเครื่องบิน

ขอบคุ ณ ภาพข า วจากไทยรั ฐ ออนไลน

ที่มา: YouTube (ตะลึง บั้งไฟเกือบชนเครื่องบิน)

ปจจุบันมีการจุดบั้งไฟเพื่อแขงขันจะทําให บั้งไฟของใครสูงกวากัน
และมีการพนันบั้งไฟเขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งจากอดีตบั้งไฟจะผลิตจาก
วัสดุอุปกรณทําจากไมไผ แตปจจุบันมีการนําทอ PVC หรือทอเหล็กมาแทน
และเพิ่มปริมาณดินปนใหมากขึ้นเพื่อการจุดบั้งไฟใหสามารถพุงทะยาน
อยางไรจุดหมายเพียงตองการความสูง หากบั้งไฟใครสูงกวาจะเปนผูชนะ
การพนัน จุดหมายปลายทางของบั้งไฟจะพุงชนโดนอะไรก็เปนเรื่องของ
ชะตากรรม หรือความโชครายไปเทานั้น แตหารูไมวาการจุดบั้งไฟยิ่งสูง
มหั นตภั ยความสู ญ เสี ยยิ่ งคื บคลานเข าใกล ต อการบิ นของอากาศยาน
มากขึ้ นด วย โดยมี รายงานจากนั กบิ นว าพบเห็ นบั้ งไฟขณะทํ าการบิ น
ในระดั บ ความสู ง 20,000 ฟุ ต (ประมาณ 6,000 เมตร) ซึ่ ง เป น
ระดั บ เพดานบิ น ของเครื่ อ งบิ น โดยสารที่ ใ ช ค วามสู ง ประมาณ
20,000-30,000 ฟุต โดยในชวงหลายปที่ผานมามีรายงานจากนักบิน
ถึ งการพบเห็ นบั้ งไฟและโคมลอยในขณะทํ า การบิ น อยู เสมอและ
พบถี่มากขึ้นเรื่อยๆ
ปญหาการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟในปจจุบัน
มีความรุนแรงมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งหากทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตออากาศยานจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอภาพลักษณ ความเชื่อมั่น
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยางมหาศาล
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