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อากาศยานไร้คนขับตามกฎหมายการเดินอากาศ
Unmanned Aerial Vehicle under Air Navigation Act
ประกายเพชร ธีระพัฒน์สกุล1 และสมชาย พิพุธวัฒน์2
บทคัดย่อ
บทความฉบั บนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ ในการศึ กษาถึ งอากาศยานไร้ คนขั บตาม
กฎหมายการเดินอากาศ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์
จากการศึกษาพบว่า องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ได้บัญญัติ
อนุสัญญาชิคาโก ค.ศ.1944 เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ เพียง
ข้อเดียว คือ ข้อ 8 ได้กาหนด ห้ามอากาศยานไร้คนขับทาการบินเหนืออาณาเขตรัฐ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษ และประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สิงคโปร์
ต่างมี กฎเกณฑ์ สาหรับอากาศยานไร้ คนขั บเป็นการเฉพาะ บทบั ญญั ตินี้ ให้ นิยาม
อากาศยานไร้คนขับ, การแบ่งประเภท, การจดทะเบียน, ใบสาคัญสมควรเดินอากาศ,
การปฏิบัติการบิน และอุบัติเหตุและการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานไร้คนขับ
ไว้ เป็ นการเฉพาะ เพื่ อจั ดการระบบอากาศยานไร้ คนขั บ ให้ ปฏิ บั ติ การบิ นได้ อย่ าง
เหมาะสม และไม่เกิดความเสียหายหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งมีการสอบสวน
อุบัติเหตุเพื่อสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุอันเกิดจากอากาศยานไร้คนขับ ในประเทศไทย
มีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 เพียงมาตราเดียวซึ่งอนุวัติ
มาจากข้อ 8 อนุสัญญาชิคาโก ค.ศ.1944 และมีข้อบังคับของคณะกรรมการการบิน
พลเรือน ฉบับที่ 94 ว่าด้วยการจราจรทางอากาศ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง
หลั กเกณฑ์ การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรื อปล่อยอากาศยานซึ่ งไม่ มี
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นักบิน ประเภทอากาศยานซึ่งควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558 เท่านั้น แม้จะมี
การบัญญัติเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับไว้เป็นการเฉพาะ แต่ยังกฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้น
ยังไม่มีความชัดเจนและไม่มีครอบคลุม จึงทาให้เกิดปั ญหาในการตีความกฎหมาย
และปัญหาในการควบคุมการปฏิบัติการบินของอากาศยานไร้คนขับ
ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: อากาศยานไร้คนขับ / การเดินอากาศ
Abstract
This article seeks to study on an unmanned aircraft vehicle
(hereinafter: UAV) under Thai Air Navigation Act by comparing with the same
rules and regulations of The United States of America (hereinafter: US), The
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter: UK), and
The Republic of Singapore (hereinafter: Singapore).
According to the study, the International Civil Aviation Organization
(ICAO) has just one rule regarding UAV namely Article 8 of the Chicago
Convention 1944 which stated that no aircraft capable of being flown without a
pilot shall be flown without a pilot over the territory of a contracting State without
special authorization by that State and in accordance with the terms of such
authorization. For the US, UK, and Singapore, these states own particular rules
and regulations on UAV which generate definition, classify, prescribe rules of
registration, assign rules of Airworthiness Certificate acquisition, control the
operation, and lay down principles of investigation in case of incident and
accident of UAV. These particular rules and regulations aim to systematize the
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operation of the UAV so as to restrain any damage or human rights violation
afterward. Moreover, investigation of the UAV accident is compulsory in order
to prevent any accident caused by UAV in the future. As for Thailand, UAV
regulations only exist in one article of the Air Navigation Act B.E.2497 which is
implemented from Article 8 of the Chicago Convention 1944, 94th Thailand Civil
Aviation Committee regulation on air traffic, and ministerial regulation of Ministry
of Transport on authorization and conditions of external controlled pilotless
aircraft operation B.E.2558. However, such regulations are not explicit and
inclusive enough and thus lead to consequent problems in legal interpretation
and UAV operation control.
As a result, novel and specific regulations regarding UAV or an
amendment of the Air Navigation Act B.E.2497 is strongly recommended.
Keywords: Unmaned Aircraft Vehicle / Air Navigation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเคลื่อนย้ายสินค้าและ
บริการได้รวดเร็วที่สุด คือ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry) และการขนส่งทาง
อากาศ (Air Transportation) ซึ่งถือว่าเป็นการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่ รวดเร็ ว
อากาศยานมี จุ ดเด่นด้ านความเร็ วสู ง สามารถเดิ นทางไปถึ งจุ ดหมายต่ างๆ ได้ ใน
ระยะเวลาสั้น จึงเสมือนโครงข่ายการคมนาคมที่เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกประเทศใน
โลกไว้ด้วยกัน3 และนอกจากการขนส่งโดยอากาศยานที่มีคนขับโดยทั่วไป ได้มีการนา
อากาศยานไร้ คนขั บ มาใช้ ใ นกิ จ การต่ า งๆ อย่ า งแพร่ หลายในทางพลเรื อ น เช่ น
3

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, อุตสาหกรรมการบินและการจาหน่างตั๋วเครื่องบิน, พิมพ์ครั้งที่
2, (กรุงเทพฯ: เพรส แอนด์ ดีไซน์, 2548), 3.
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การตรวจสอบสภาพอากาศ การถ่ายภาพมุมสูง การสารวจการจราจร การถ่ายภาพการ
แข่งขันกีฬากิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันเรือยาว รวมไปถึงการ
รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น เหตุการณ์น้าท่วม สาหรับ
อากาศยานไร้คนขับที่นามาใช้กิจกรรมทางทหาร เช่น การลาดตระเวน การสอดแนม
การโจรกรรมข้อมูล รวมทั้งใช้ในการป้องกันและปรามปราบการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า
การลักลอบขนของหนีภาษี
ในต่างประเทศมีการใช้อากาศยานไร้คนขับในเชิงพาณิชย์หลายประเทศ เช่น
4
อังกฤษ รัสเซีย5 อินเดีย6 มีการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับให้สามารถส่งสินค้าประเภท
อาหาร เช่น พิซซ่า ให้แก่ลูกค้าเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่ง ในสหรัฐอเมริกา
ได้ มี การน าอากาศยานไร้ คนขั บมาทดลองบิ นส่ งสิ นค้ าที่ มี การสั่ งซื้ อทางออนไลน์
(online)7 และสิ งคโปร์ โดยหน่ วยงานพั ฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศแห่ งชาติ (Infocommunications Development Authority of Singapore: IDA) ได้นาอากาศยาน
ไร้ คนขั บทดลองบิ น เพื่ อจั ดส่ งพั สดุ ภายใต้ ความร่ วมมื อกั บการไปรษณี ย์ สิงคโปร์

4

Nbcnews online, Domino's “DomiCopter” drone can deliver two large
pepperonis, (3 June 2013), Retrieved 20 February 2016, from
http://www.nbcnews.com/technology/dominos-domicopter-drone-can-deliver-two-largepepperonis-6c10182466
5
Nydailynews online, Pie in the sky: Russian chain delivers pizza by drone,
(25 June 2014), Retrieved 20 February 2016, from http://www.nydailynews.com/lifestyle/russian-chain-delivers-pizza-drone-article-1.1843441
6
BBC News online, India: Police investigate pizza deliveries by drone, (23
May 2014), Retrieved 20 February 2016, from http://www.bbc.com/news/blogs-newsfrom-elsewhere-27537120
7
กรุงเทพธุรกิจ, “อเมซอน” ทดลองโดรนส่งสินค้า, (1 ธันวาคม 2558), สืบค้นเมื่อ 20
กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/676715
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(Singapore Post)8 ส าหรั บประเทศไทยยั ง ไม่ มี บั ญญั ติ ไว้ ใ นพระราชบั ญญั ติ การ
เดินอากาศ พ.ศ.2497 อย่างชัดเจน โดยปัจจุบันมีความพยายามที่จะหาแนวทางการ
ออกกฎหมายสาหรับควบคุมอากาศยานไร้คนขับ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการ
บินร่วมกับอากาศยานทั่วไป9 ซึ่งอากาศยานไร้คนขับยังไม่มีกฎหมายบัญญัติควบคุมไว้
โดยเฉพาะ ต่างกับอากาศยานที่มีคนขับ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.249710
เป็นกฎหมายที่กาหนดมาตรฐานขั้นต่าเกี่ยวกับความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาชิคาโก ค.ศ.1944 อีกทั้งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 เป็นการ
ตราขึ้นมาเพื่อบังคับใช้การอากาศยานที่มีนักบินอยู่บนเครื่องเป็นผู้ควบคุม ดังพิจารณา
ได้จาก มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ได้ให้คานิยาม ว่า
“ผู้ประจาหน้าที่ หมายความว่า นักบิน ต้นหน นายช่าง พนักงานวิทยุ พนักงานควบคุม
การจราจรทางอากาศ พนักงานอานวยการบิน และผู้ทาหน้ าที่อื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง” และ “ผู้ควบคุมอากาศยาน หมายความว่ า นักบินที่ผู้ดาเนิ นการ
เดินอากาศหรือผู้จดทะเบียนอากาศยานกาหนดให้เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบความ
ปลอดภัยสาหรับการบินแต่ละเที่ยวบิน”ซึ่งนอกจากคานิยามตามพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ.2497 แล้ว ยังมีมาตราอื่นๆ ที่กาหนดอานาจหน้าที่ของคนขับ หรือ
ผู้ควบคุมด้วย เช่น มาตรา 41/88 “ในกรณีที่ผู้ควบคุมอากาศยานเห็นว่าอากาศยาน
อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถทาการบินได้อย่างปลอดภัย ให้แจ้งนายช่างทาการบารุงรักษา
8

AEC10NEWS, “สิงคโปร์” ทดสอบใช้ “โดรน” ส่งพัสดุเล็งผลสนองการค้าออนไลน์,
(12 ตุลาคม 2558), สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://www.aec10news.com/
อาเซียน/item/939-สิงคโปร์ทดสอบใช้โดนส่งพัสดุเล็งผลสนองการค้าออนไลน์
9
ผู้จัดการ online, “คมนาคม” เตรียมออกกฎหมายควบคุมอากาศยานไร้คนขับ
(UAV), สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2556, จาก
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000076603
10
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 71, ตอนที่ 58,
(14 กันยายน 2497), 1249.
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อากาศยานให้อยู่ในสภาพที่ทาการบินได้อย่างปลอดภัยก่อนนาอากาศยานทาการบิน”
ประกอบกับหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2497 ที่ว่า
“เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “เนื่องจากปรากฏว่าผู้ควบคุม
อากาศยานได้นาอากาศยานไปลงยังที่อื่น…”
จากหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2497
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เจตนารมณ์ อ ย่ า งชั ด แจ้ ง ว่ า อากาศยานในความหมายของ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ.2497 จะต้ อ งมี ผู้ ค วบคุ ม อั น เป็ น หนึ่ ง ใน
องค์ประกอบสาคัญของความเป็นอากาศยาน
สาหรับเครื่องบินบังคับวิทยุนั้น มีลักษณะลาตัวเหมือนเครื่องบินทั่วๆ ไป แต่
ย่อขนาดลง มีหลากหลายชนิดหลายรูปแบบ บางรุ่นใช้ แบตเตอรี่เป็นพลังงาน และใช้
น้ามันเป็นพลังงาน มีโครงสร้างง่ายๆ เริ่มตั้งแต่โครงสร้างที่เป็นกระดาษ ยางหรือโลหะ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์การใช้แตกต่างกันมากมายหลายประการ เช่น ใช้เพื่อการกีฬา ใช้เพื่อ
ความบันเทิง ใช้เพื่อการทหาร และอาจใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระทาความผิด เช่น
การใช้เครื่องบินบังคับเล็กในการส่งยาเสพติดเข้าสู่เรือนจา และใช้เพื่อก่อการร้าย โดย
การใช้วางระเบิดในจุดสาคัญต่างๆ ของประเทศก็อาจทาได้ โดยพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 24 ได้บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศ
ยานซึ่งไม่มีนักบิน หรือทิ้งร่มอากาศ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี
และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนด” ซึ่งปัจจุบันได้มีข้อบังคับของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน ฉบับที่ 94 ว่าด้วยกฎจราจรทางอากาศ11 ข้อ 2 ได้ให้ความหมายของ
“อากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล (Remotely Piloted Aircraft) หมายความ
ว่า อากาศยานที่ไม่มีคนอยู่ในอากาศยานซึ่งควบคุมการบินจากสถานีควบคุมการบิน
จากระยะไกล” และข้อ 19 ได้บัญญัติว่า “อากาศยานควบคุมการบินจากระยะไกลต้อง
11

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 94 ว่าด้วยกฎจราจรทางอากาศ,
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 132, ตอนพิเศษ 135 ง, (12 มิถุนายน 2558), 16.
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ไม่ปฏิบัติการบินในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สินหรืออากาศยาน
ลาอื่น ประกอบกับมาตรา 4 ได้นิยาม “อากาศยาน หมายความรวมถึง เครื่องทั้งสิ้นซึ่ง
ทรงตั วในบรรยากาศได้ โดยปฏิ กิ ริ ยาแห่ งอากาศ เว้ นแต่ วั ตถุ ซึ่ งระบุ ยกเว้ นไว้ ใน
กฎกระทรวง” ซึ่งในปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงกาหนดวัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ.
254812 ข้อ 2 กาหนดว่า วัตถุต่อไปนี้ไม่เป็นอากาศยานตามมาตรา 4
1. ว่าวทุกชนิดซึ่งชักเป็นเครื่องเล่นหรือเพื่อการกีฬา
2. บัลลูนหรือลูกโป่งซึ่งมีปริมาตรไม่เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร
3. เครื่องบินเล็กซึ่งใช้เป็นเครื่องเล่น
4. เครื่องซึ่งทรงตัวในบรรยากาศโดยปฏิกิริยาแห่งอากาศต่อพื้นผิวโลก เช่น
Hovercraft Ekranoplanes
5. ยานพาหนะทางน้าซึ่งทรงตัวในบรรยากาศโดยปฏิกิริยาแห่งอากาศที่เป็น
ผลกระทบต่อพื้นผิวโลก (Wing in Ground Effect Craft type A)
6. ยานพาหนะทางน้ าตามข้ อ 5 และสามารถทรงตั วในบรรยากาศโดย
ปฏิ กิ ริ ยาแห่ งอากาศได้ เป็ นการชั่ วคราวเพื่ อหลบหลี กสิ่ งกี ดขวาง ทั้ งนี้ การทรงตั ว
ดังกล่าวต้องอยู่ในระดั บสูงสุดไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรจากพื้นผิวน้า (Wing in
Ground Effect Craft type B)
ดั ง นั้ น เครื่ อ งบิ น บั ง คั บ วิ ท ยุ นั้ น จั ด อยู่ ใ นลั ก ษณะเป็ น เครื่ อ งเล่ น ตาม
ข้อยกเว้นของกฎกระทรวง แต่สาหรับการปฏิบัติการบินของอากาศยานควบคุมการบิน
จากระยะไกล ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ.2497 แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย 6
ของข้ อบั งคั บนี้ ” ซึ่ งเอกสารแนบท้ าย 6 เป็ นการกล่ าวถึ งรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บการ
ควบคุมการบินระยะไกลตามข้อ 19 ให้มีความชัดเจนขึ้น ซึ่งรวมถึงบุคคลที่จะเข้ามาทา
12

กฎกระทรวงกาหนดวัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ. 2548, ราชกิจจานุเบกษา,
เล่ม 122, ตอนที่ 52 ก, (2 กรกฎาคม 2548), 1.
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หน้าที่ควบคุมการบินระยะไกลด้วย แต่เอกสารแนบท้าย 6 ดังกล่าวก็ยังไม่มีความ
ชั ด เจนพอที่ จ ะสามารถน าไปบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กระนั้ นก็ ต าม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ก็มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอากาศยาน
ไร้คนขับไว้ในเรื่องอื่นๆ จึงทาให้ไม่มีความชัดเจนที่จะบังคับใช้กฎหมายกับอากาศยาน
ไร้ คนขั บได้ อย่ างมี ประสิทธิ ภาพ ซึ่ งการไม่ มีกฎหมายควบคุ มอากาศยานไร้ คนขั บ
ดังกล่าว ย่อมส่งผลให้อาจมีการใช้อากาศยานไร้คนขับไปในทางที่มิชอบซึ่งอาจเป็น
การละเมิ ดและอาจเป็ นภัยคุกคามสิ ทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนความ
ปลอดภัยในสังคมส่วนรวมได้13
ทั้ งนี้ เมื่ อพิ จารณาอนุ สัญญาชิ คาโก ข้ อ 8 ค.ศ.1944 ได้ วางกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับไว้ดังนี้ “อากาศยานที่สามารถบินได้โดยไม่มีนักบินจะทา
การบินเหนืออาณาเขตของรัฐผู้ท าสัญญาโดยไม่มี นักบินไม่ได้ นอกจากจะได้รั บ
อนุญาตพิเศษจากรัฐนั้นและได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดในใบอนุญาตเช่นว่านั้น รัฐที่ทา
สัญญาแต่ละรัฐรับรองว่าในภูมิภาคที่เปิดให้อากาศยานพลเรือนทาการบินได้ตนจะได้
จัดการควบคุ มการบิ นของอากาศยานที่ ไม่ มี นักบิ นเช่ นว่ านั้ นมิ ให้ เป็ นอั นตรายแก่
อากาศยานพลเรือน”14 ซึ่งอนุสัญญาชิคาโก ค.ศ.1944 เป็นต้นร่างแห่งพระราชบัญญัติ

13

ปิติเทพ อยู่ยืนยง, การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในปฏิบัติทางการ
ทหารและปัญหาทางกฎหมาย, (20 กันยายน 2556), สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2557, จาก
http://www.prachatai.com/journal/2013/09/ 48849
14
Chicago Convention 1944, Article 8 “No aircraft capable of being flown
without a pilot shall be flown without a pilot over the territory of a contracting State
without special authorization by that State and in accordance with the terms of such
authorization. Each contracting State undertakes to insure that the flight of such aircraft
without a pilot in regions open to civil aircraft shall be so controlled as to obviate danger
to civil aircraft.”
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การเดินอากาศ พ.ศ.2497 ของประเทศไทย และกฎหมายทั้งฉบับล้วนออกแบบมาเพื่อ
ใช้บังคับกับอากาศยานที่มีคนขับ
ฉะนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องทาการศึกษาเพื่อหามาตรการทางกฎหมายในการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ให้ครอบคลุมถึงอากาศยาน
ไร้คนขับด้วย เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลั กการ ความหมายที่ เกี่ ยวกั บอากาศยาน
ไร้คนขับ
2. เพื่ อ ศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกั บ อากาศยานไร้ ค นขั บ ทั้ ง ของไทยและ
ต่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ
4. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิจัยทางเอกสาร (Documentary
Research) โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาต่ างประเทศ เช่ น ทฤษฎี แนวคิ ด ตั วบทกฎหมาย ต ารา หนั งสื อ บทความ
วิทยานิพนธ์ ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัย (Internet Network)
เพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ประวัติและความหมายเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ
1. ประวัติเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ
ในปี พ.ศ.2458 Mr. Nikola Tesla นักวิศวกรเครื่ องกลและไฟฟ้ า เกิดที่
สาธารณรัฐโครเอเชีย (Croatia) และภายหลังได้รับสัญชาติพลเมืองอเมริกัน ได้เริ่ม
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แนวคิดเกี่ยวกับกองบินอากาศยานไร้คนขับขึ้น15 ต่อมาในปี พ.ศ.2459 ได้มีการสร้าง
อากาศยานไร้ คนขั บรุ่ นแรกซึ่ งเป็ นเป้ าฝึ กทางอากาศ (Aerial Target) โดย Mr.
Archibald Montgomery Low ผู้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรรมที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเครื่องบิน หลังจากนั้นอากาศยานไร้คนขับก็มีการพัฒนาอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น16
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 Mr. Reginald Denny นักแสดงและนักบิน
สัญชาติอังกฤษ ได้พัฒนาระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับให้สามารถควบคุมได้จาก
ระยะไกลหรือเรียกว่า Remote Piloted Vehicle: RPV และได้มีการคิดค้นและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพราะต้องการใช้เทคโนโลยีรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ จนทาให้
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการนาอากาศยาน
ไร้คนขับที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเป้าฝึกให้กับพลปืนต่อ ต้านอากาศยานและภารกิจ
โจมตี17
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการประยุกต์ใช้เครื่องยนต์ไอพ่น (Jet Engines)
เพิ่มเข้ามาในระบบเครื่องยนต์ของอากาศยานไร้คนขับ แต่ลักษณะของอากาศยาน
ไร้คนขับในยุคนั้นยังมีลักษณะที่ไม่แตกต่างจากเครื่องบินควบคุมด้วยรีโมท จนถึงยุค
สงครามเวียดนาม ในปี พ.ศ.2523 และ พ.ศ.2533 มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
มี การพั ฒนาอากาศยานไร้ คนขั บให้ มี ขนาดเล็ กลง และในยุ คแรกนั้ นอากาศยาน
ไร้คนขับถูกนาไปใช้ประโยชน์ในทางด้านกองทัพ เพราะอากาศยานไร้คนขับเป็นอาวุธที่
สามารถใช้ต่อสู้ได้ ทั้งนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียนักบินได้เป็นอย่างดี
15

Siciliano, B., & Khatib, O., (Eds.), Springer handbook of robotics, (German:
Springer, 2008), 1010.
16
Everett, H. R., & Toscano, M., Unmanned system of World War I and II,
(MA: Massachusetts, 2015), 270.
17
Leasure, M., & Nolan, M. S., Unmanned aviation systems: The definitive guide,
(IN: eAcademicBooks LLC, 2015), 16-17.
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ในช่วงปี พ.ศ.2523 ภารกิจของอากาศยานไร้คนขับในยุคแรกๆ มีวัตถุประสงค์
เพื่อลาดตระเวนข่าว เนื่องจากอากาศยานไร้คนขับมีจุดเด่น คือปราศจากความเสี่ยงใน
การสู ญเสี ยนั กบิ น ประหยั ดงบประมาณในการผลิ ต ระบบไม่ ซั บซ้ อน มี ขนาดเล็ ก
ตรวจจับได้ยาก มีความคล่องตัวสู ง และระยะเวลาในการบินไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
เมื่อยล้าของนักบิน เพราะใช้นักบินภายนอก (External Pilot) ในเวลาต่อมาภารกิจต่างๆ
จึงมีมากขึ้น เช่น การค้นหาเป้าหมาย (Target Acquisition) เพื่อชี้เป้า จนกระทั่งปี พ.ศ.
2533 อากาศยานไร้คนขับจึงกลายเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสงครามทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ทั้งนี้คุณสมบัติที่สาคัญอีกประการของอากาศยานไร้คนขับคือ สามารถเป็น
เครื่ องมื อเฝ้ าตรวจจากระยะไกลและส่ งภาพกลั บมายั งผู้ บั งคั บได้ ในเวลาจริ งหรื อ
ใกล้เคียงเวลาจริงมากที่สุด
ซึ่งในปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับนอกเหนือจากใช้เฉพาะทางทหารแล้ว ยังมี
การพัฒนานาไปใช้กับด้านพลเรือน และมีการพัฒนาขึ้นจนมีราคาถูกลง คุ้มค่าและเกิด
การแพร่หลายอย่างมาก ซึ่งในปี พ.ศ.2554 พบว่า ตลาดของอากาศยานไร้คนขับกาลัง
เป็นที่ต้องการมากกว่า 57 ประเทศ มีอากาศยานไร้คนขับมากกว่า 610 แบบทั่วโลกที่ใช้
งานทั้งกิจการพลเรือนและกิจการทางทหาร และมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
ทางอากาศยานไร้คนขับอีกกว่า 250 บริษัท ซึ่งคาดว่าอุตสาหกรรมด้านอากาศยาน
ไร้คนขับจะเติบโตและมีมูลค่ามากถึง 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ.2563
สาหรับอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย มีการนามาใช้ตั้งแต่สมัยสงคราม
ร่มเกล้ า ซึ่งในขณะนั้ นมี สงครามระหว่ างประเทศไทยและสาธารณรั ฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีการจัดอากาศยานไร้คนขับจากประเทศอังกฤษเข้ามาประจาการใน
กองทัพอากาศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 คือ รุ่น R4D Sky Eye จานวน 7 ลา ของบริษัท
Bae โดยประจาการอยู่ที่ฝูงบิน 402 กองบิน 4 ตาคลี ซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับประเภท
ควบคุมได้ระยะไกล RPV มีภารกิจตรวจการและถ่ายภาพ โดยร่วมปฏิบัติการอยู่กับ
เครื่องบินลาดตระเวน แต่ด้วยข้อจากัดทางเทคโนโลยีในขณะนั้นทาให้ RPV ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้ของกองทัพได้เท่าที่ควร เนื่องจาก RPV เหมาะสมกับการใช้
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งานในพื้นที่โล่งแจ้ง แต่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในภูมิประเทศที่เป็นป่า เขา ในประเทศ
ไทย หลังจากนั้นอากาศยานไร้คนขับก็มิได้เป็นที่สนใจจากกองทัพไทยในการนามาใช้อีก
ต่อมาในปี พ.ศ.2538 สมัยสงครามอ่าวเปอร์เซีย18 มีการนาอากาศยานไร้คนขับ
มาใช้ ซึ่งทาให้นักวิชาการและกองทัพไทยหันกลับมาสนใจอากาศยานไร้คนขับอีกครั้ง
หนึ่ง แต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย และไม่เป็นที่นิยมมากเท่าที่ควร จนกระทั่งเกิดสงคราม
อ่าวเปอร์เซียครั้งที่ 2 อากาศยานไร้คนขับได้มีบทบาทสาคัญในการปฏิบัติภารกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการบุกจับ Saddam Hussein และมีการพัฒนาใช้สาหรับ
สังเกตการณ์ จนกลายเป็นอากาศยานใช้สาหรับการรบและการโจมตีที่น่ากลัว และจาก
การพัฒนาครั้งนี้ทาให้ประเทศไทยมีการตื่นตัว สนใจ และให้ความสาคัญกับอากาศยาน
ไร้คนขับอย่างชัดเจนมากขึ้ น ดังเห็นได้จากการที่ กองทัพบกมีการจัดหาอากาศยาน
ไร้คนขับ รุ่น Searcher Mk.1 จากประเทศอิสราเอลเข้ามาประจาการที่กองพลทหารปืน
ใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ในภารกิจตรวจการณ์ ชี้เป้าในการยิงปืนใหญ่ จนก่อให้เกิด
ความสาคัญต่อโครงการวิจยั ทางด้านอากาศยานไร้คนขับอย่างแพร่หลาย สาหรับประเทศ
ไทยไม่มีแนวคิดในการรุกรานประเทศอื่นใด จึงมีการใช้อากาศยานไร้คนขับในลักษณะ
เป็นการอานวยการเฉพาะพื้นที่ หรือใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับในงานเฉพาะกิจ
สาหรับบินตรวจการณ์เฉพาะบริเวณเพื่อรักษาทรัพยากรของประเทศ เช่น ทรัพยากร ป่าไม้
ทรัพยากรทางทะเล การบินตรวจการณ์ในพื้นที่ล่อแหลม เป็นต้น และมีการพัฒนาอย่าง
แพร่หลายจนนามาใช้ในกิจการพาณิชย์พลเรือน เป็นต้น19

18

วรชาติ สัตยเลขา, ความต้องการเครื่องบินไร้คนขับจะโตเป็น 8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
ภายในปี 2020, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2559, จาก http://www.dae.mi.th/aeroblog/?tag=uav
19
อาภรณ์ พลเสน, บทความพิเศษ: รู้จักอากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned
aerial vehicle: UAV), สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2559, จาก
http://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=24&cname=&cno=4308
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2. ความหมายเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ
1) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ให้ความหมายของอากาศยาน
ไร้คนขับ ตามประกาศเวียนการบิน ที่ 328 เรื่อง ระบบอากาศยานไร้คนขับ ได้ให้นิยาม
ศัพท์ (Glossary) ดังนี้
“อากาศยานไร้คนขับ หมายถึง อากาศยานซึ่งมีวัตถุประสงค์ปฏิบัติการ
บินโดยไม่ใช้นักบินบนอากาศยาน”20
ระบบอากาศยานไร้คนขั บ หมายถึ ง อากาศยานและองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการโดยไม่ใช้นักบินบนอากาศยาน21
2) สหรัฐอเมริกา
รัฐบัญญัติว่าด้วยการด้วยการปฏิรูปและปรับปรุงสานักงานบริหารการ
บินแห่งชาติทันสมัย (FAA Modernization and Reform Act of 2012) หมวด B เรื่อง
ระบบอากาศยานไร้คนขับ มาตรา 331(8)22 อากาศยานไร้คนขับ หมายถึง อากาศยาน
ที่ปฏิบัติการโดยไม่อาจใช้มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงภายในหรือบนอากาศยาน
3) สหราชอาณาจักร
สานักงานการบินพลเรือนแห่งราชอาณาจักร (Civil Aviation Authority
of the United Kingdom: CAA) มีการจัดทาคาอธิบายวิธีการเดินอากาศสาหรับอากาศ
20

Unmanned aircraft. An aircraft which is intended to operate with no pilot on

board.
21

Unmanned aircraft system. An aircraft and its associated elements which
are operated with no pilot on board.
22
FAA Modernization and Reform Act of 2012, Subtitle B Unmanned Aircraft
Systems, SEC. 331 DEFINITIONS:… (8) UNMANNED AIRCRAFT. The term ‘‘unmanned
aircraft’’ means an aircraft that is operated without the possibility of direct human
intervention from within or on the aircraft.
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ยานไร้คนขับ 722 (Civil Aircraft Airworthiness Information and Procedures 722:
CAP 722) เป็นการเฉพาะโดยครอบคลุมทั้งการให้ความหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ใน
คาอธิบายฉบับเดียว ซึ่งอากาศยานไร้คนขับ คือ อากาศยานที่เจตนาให้ปฏิบัติการบิน
โดยไม่ มี มนุ ษย์ อยู่ บนอากาศยาน และเป็นส่วนหนึ่ งของระบบอากาศยานไร้คนขั บ
ยิ่งกว่านั้นอากาศยานไร้คนขับยัง
(1) สามารถปฏิบัติการบินได้อย่างต่อเนื่องตามความหมายของ
อากาศพลศาสตร์
(2) การบินระยะไกล สามารถปรับระดับอัตโนมัติหรือปฏิบัติการ
บินอย่างอิสระ
(3) สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
(4) ไม่เป็นอาวุธหรือคล้ายอาวุธหรือออกแบบสาหรับเป็นอาวุธ
ระบบอากาศยานไร้ คนขั บ 23 คื อ ระบบอากาศยานไร้ คนขั บส่ วนบุ คคล
“ส่วนประกอบของระบบ” ประกอบด้วยอากาศยานไร้คนขับ และส่วนประกอบของ
ระบบนั้นๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติการบิน เช่น สถานีควบคุมระยะไกล ส่วนประกอบใน
การติดต่อสื่อสารการเริ่มปฏิบัติการและการกลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งอาจจะมีความ
หลากหลายของอากาศยานไร้คนขับ ระบบควบคุมอากาศยาน หรือการเริ่มปฏิบัติการ
และส่วนประกอบในการกลับคืนสู่สภาพปกติของระบบอากาศยานไร้คนขับ

23

Unmanned Aircraft System (UAS)-An Unmanned Aircraft System comprises
individual “System Elements” consisting of the Unmanned Aircraft (UA) and any other System
Elements necessary to enable flight, such as a Remote Pilot Station, Communication Link and
Launch and Recovery Element. There may be multiple UAs, RPS or Launch and Recovery
Elements within a UAS.
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4) สิงคโปร์
รัฐบัญญัติการเดินอากาศ บทที่ 6 (Air Navigation ACT CHAPTER 6)
ให้ความหมายในหมวดที่ 1 มาตรา 224 ว่าด้วยการให้ความหมาย ว่า “อากาศยานไร้
คนขับ คือ อากาศยานที่อาจจะบินหรือปฏิบัติการบินโดยไม่ใช้บุคคลบนเครื่องบิน และ
ระบบอากาศยานไร้คนขับ25 คือ อากาศยานไร้คนขับ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอากาศยานไร้คนขับ
5) ประเทศไทย
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 เพียงมาตรา
เดียว คือ มาตรา 24 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบินหรือทิ้งร่มอากาศ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนด”
3. อากาศยานไร้ คนขั บตามกฎหมายระหว่ างประเทศและกฎหมาย
ต่างประเทศ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้ออกคู่มือสาหรับอากาศยานบังคับ
ระยะไกล ค.ศ.2015 (Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems: RPAS) โดยมี
บางข้อได้มีการนาอนุสัญญาชิคาโก ค.ศ.1944 มาใช้โดยอนุโลมและเพิ่มข้อยกเว้น
พิเศษเป็นการเฉพาะ เพราะอนุสัญญาชิคาโก ค.ศ.1944 ได้ออกกฎเกณฑ์มาใช้สาหรับ
อากาศยานที่มีคนขับ โดยสาหรับอากาศยานไร้คนขับได้บัญญัติกฎเกณฑ์ไว้เพียงข้อ
เดียวเท่านั้นคือ ข้อ 8 ซึ่งกาหนด ห้ามอากาศยานไร้คนขับทาการบินเหนืออาณาเขตรัฐ
เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตพิเศษ ทั้งนี้ หลังจากที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศได้
พิจารณาและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการใช้อากาศยานไร้คนขับอย่างแพร่หลาย
24

“unmanned aircraft” means an aircraft that may be flown or used without
any individual on board the aircraft to operate it;
25
“unmanned aircraft system” means an unmanned aircraft and its associated
elements;
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มากขึ้นจึงได้ มีการออกคู่มื อสาหรับอากาศยานบังคับระยะไกล ปี ค.ศ.2015 โดย
กาหนดการจดทะเบียนของอากาศยานไร้คนขับ ใบสมควรเดินอากาศ ปฏิบัติการบิน
ของอากาศยานไร้คนขับในน่านฟ้าของรัฐผู้ทาสัญญา เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีผลให้รัฐภาคี
สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวในการปฏิบัติการบินระหว่างประเทศ อย่างไรก็
ดีคู่มือดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับกับการปฏิบัติการบินภายในประเทศ จึงจะต้องศึกษา
ถึงกฎเกณฑ์ภายในประเทศต่อไป
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักงานบริหารการบิน
แห่งชาติ (Federal Aviation Administration: FAA) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
บริ หารความปลอดภั ย (Safety) ด้ านการบินพลเรื อน (Civil Aviation) ของรั ฐบาล
สหรัฐอเมริกา โดยประเทศสหรัฐอเมริกากาหนดให้มีการแบ่งประเภทอากาศยานไร้
คนขับตามหลักภารกิจ และให้แบ่งอากาศยานไร้คนขับเป็น 3 ประเภท คือ (1) อากาศ
ยานไร้คนขับพลเรือน (2) อากาศยานไร้คนขับราชการ และ (3) อากาศยานไร้คนขับเพื่อ
การละเล่น
ซึ่งนอกเหนือจากการให้ความหมายของอากาศยานไร้คนขับและการจาแนก
ประเภทของอากาศยานไร้คนขับ ประเทศสหรัฐอเมริกามีการกาหนดกฎเกณฑ์ด้าน การ
จดทะเบียนอากาศยาน ความสมควรเดินอากาศ และการสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อความ
ปลอดภัยของอากาศยานในการปฏิบัติการบิน ซึ่งกาหนดให้การปฏิบัติการบินนั้นต้อง
ปฏิบัติการบินภายใต้ห้วงอากาศของรัฐระดับเอถึงจีตามที่นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติการ
บินของอากาศยานไร้คนขับในห้วงอากาศของรัฐ ได้กาหนดให้ห้วงอากาศของรัฐ26 โดย
จะต้องมีการจดทะเบียนตามประมวลข้อบังคับแห่งชาติ ในบรรพที่ 14 ลักษณะที่ 47
(Code of Federal Regulations: CFR14, Part 47) ที่มีการกาหนดให้การจดทะเบียน
อากาศยานบังคับใช้กับอากาศยานไร้คนขับที่มีน้าหนักมากกว่า 55 ปอนด์ และผู้ควบคุม
อากาศยานจะต้องมีอายุมากกว่า 13 ปี และเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือมีถิ่นถาวร
26

เลขที่ N JO 7210.891
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ตามกฎหมาย รวมทั้งมีนโยบายเกี่ยวกับความสมควรเดินอากาศของอากาศยานไร้คนขับ
เลขที่ 8130.34 C. ซึ่งกาหนดให้การออกใบสมควรเดินอากาศจะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้ (1)
พื้นที่สาหรับการบินหรือการปฏิบัติการบิน (2) แผนการทดลองการบิน (3) รายละเอียด
ของอากาศยาน (4) รายการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย (5) การตรวจสภาพอากาศยาน
และการบารุงรักษา (6) การประเมินผลความปลอดภัย (7) การควบคุมและประเมินผล
ความปลอดภัยในระยะนอกสายตา (8) การตรวจสภาพอากาศยาน
จากฎเกณฑ์ทั้งหมดข้างต้นประเทศสหรัฐอเมริกาเล็งเห็นถึงความปลอดภัย
ของการปฏิบัติการบินซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นประเทศสหรัฐมีคณะกรรมการความ
ปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติ (National Transportation Safety Board: NTSB)
มีอานาจในการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเมื่อมีการสอบสวนอุบัติเหตุก็จะมีการหา
มาตรการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้าอีกครั้ง
ในสหราชอาณาจักรมีการแบ่งอากาศยานไร้คนขับตามหลักน้าหนักและตาม
หลักภารกิจ ซึ่งมีกาหนดการปฏิบัติการบินในน่านฟ้าเป็น 3 ระดับ โดยกาหนดให้มีการ
จดทะเบี ยนอากาศยานไร้ คนขั บตามค าสั่ งว่ าด้ วยการเดิ นอากาศ ค.ศ.2009 (Air
Navigation Order 2009) สาหรับการออกใบสมควรเดินอากาศ สหราชอาณาจักรมีการ
แบ่งเป็น 4 ระยะ ตั้งแต่การเริ่มต้นการผลิตอากาศยาน การตรวจสอบคุณสมบัติด้าน
ความปลอดภั ย อุปกรณ์เทคนิคต่ างๆ ตลอดทั้ งแผนการดู แลรั กษาอากาศยาน ซึ่ ง
สหราชอาณาจักรมีหน่วยงานรายงานอุบัติเหตุ (Mandatory Occurrence Reporting:
MOR) มีหน้าที่ทารายงานตามแผนรายงานอุบัติเหตุ อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกับระบบ
อากาศยานไร้คนขับ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบอากาศยานไร้คนขับมีหน้าที่รายงาน
ต่อหน่วยงานรายงานอุบั ติเหตุ ตามรายการที่ก าหนด เช่น การสูญเสี ยการควบคุ ม
การเชื่อมโยงข้อมูล (กรณีนี้อาจเกิดความสูญเสียที่เกิดในเหตุการณ์ ที่จะเป็นผลร้ายต่อ
ความปลอดภั ยของน่ านฟ้ าหรื อบุ คคลที่ สาม) ความล้ มเหลวในระบบน าทาง การ
เปลี่ยนแปลงระบบนาทาง เมื่อระบบจะแสดงผลเกิดความล้มเหลว เกิดความเสียหาย
กับโครงสร้าง เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติการบินจากการเขียนโปรแกรมผิดพลาด
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(ความเร็วไม่เป็นไปตามที่สานักงานการบินพลเรือนแห่งสหราชอาณาจักรกาหนด) หรือ
เหตุใดๆ ทีเ่ กิดความเสียหายแก่บุคคลที่สาม
ประเทศสิงคโปร์มีการกาหนดให้มีการแบ่งอากาศยานตามหลักภารกิจและ
และตามน้าหนักดัง เหมือนสหราชอาณาจักร สาหรับกฎเกณฑ์การปฏิบัติการบินของ
อากาศยานไร้คนขับกาหนดให้อากาศยานไร้คนขับที่มีน้าหนัก 7 กิโลกรัมขึ้นไป จะต้อง
จดทะเบียนอากาศยาน และต้องมีการแสดงสัญชาติและเครื่องหมายตามที่ได้กาหนด
ไว้ โดยการออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศจะต้องพิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ (1)
การออกแบบ กระบวนการผลิตชิ้นส่วนและวัสดุของอากาศยาน (2) ใบรับรองในการ
ดูแลและรักษาอากาศยานหรือชิ้นส่วนอากาศยาน และรายงานการทดสอบอากาศยาน
ที่มีการบารุงรักษา (3) การซ่อมบารุงเครื่องยนต์ของอากาศยาน (4) ใบอนุญาตซ่อม
บารุงอากาศยาน (5) อุปกรณ์ที่ใช้ในอากาศยาน (6) วิทยุ และและอุปกรณ์นาทางของ
อากาศยาน (7) อุปกรณ์ที่จาเป็นเบื้องต้นของอากาศยาน (8) สมุดปูมเดินทางประจา
อากาศยาน (9) ตารางบันทึกน้าหนักอากาศยาน27 เป็นต้น ส่วนด้านการสอบสวน
อุบัติเหตุนั้น มีสานักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศ (Air Accident Investigation
Bureau: AAIB) ที่ได้จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2002 สังกัดกระทรวงคมนาคม (Ministry of
Transport) ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการเดินอากาศ ค.ศ.1966 (Air Navigation Act
1966) เพื่อให้ทาหน้าที่ในการสนับสนุนและยกระดับความปลอดภัยในการเดินอากาศที่
รวมตลอดถึงความมีอิสระในการควบคุมดูแล โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ลงนามไว้ใน
อนุสัญญาชิคาโก ค.ศ.194428 ซึ่งอานาจหน้าที่ของสานักงานสอบสวนอุบัติเหตุ มี

27

Air Navigation Act 1966, Part II AIRWORTHINESS AND EQUIPMENT OF

AIRCRAFT
28

พูนลาภ มายาง, องค์กรที่มีอานาจสอบสวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับอากาศยาน ตาม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, (เชียงราย:
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2557), 64-65.
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อานาจโดยตรงในการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับอากาศยานตลอดจนสนับสนุนและ
ยกระดับความปลอดภัยในการเดินอากาศ
ประเทศไทยพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ.2497 เป็ นกฎเกณฑ์ ที่
ออกมาเพื่อใช้บังคับกับอากาศที่มีคนขับ ซึ่งต่อมามีข้อบังคับของคณะกรรมการการบิน
พลเรือน ฉบับที่ 94 ว่าด้วยการจราจรทางอากาศ และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง
หลั กเกณฑ์ การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรื อปล่อยอากาศยานซึ่ งไม่ มี
นักบิน ประเภทอากาศยานซึ่งควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558 ซึ่งได้บัญญัติถึง
กฎเกณฑ์โดยกว้างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการบิน และการแบ่งประเภทของอากาศยาน
ไร้คนขับเท่านั้น
สรุปผลการศึกษาวิจัย
จากการศึกษาพบว่าประเทศไทย มี พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
2497 ใช้บังคับเกี่ยวกับการเดินอากาศภายในประเทศ โดยมีการกาหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยการบินขั้นต่าไว้ แต่ บังคับใช้ กับอากาศยานที่มีคนขับอากาศยานไร้
คนขับเท่านั้น อากาศยานไร้คนขับ ยังไม่มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว จึงจาเป็นต้อง
ตรากฎหมายในเรื่องนี้เพื่อควบคุมและบังคับใช้กับอากาศยานไร้คนขับเป็นการเฉพาะ
โดยกาหนดความหมายของอากาศยานไร้คนขับ และระบบอากาศยานไร้คนขับ การจด
ทะเบียนอากาศยาน การออกใบสมควรเดินอากาศ และการกาหนดหน่วยงานสอบสวน
อุบัติเหตุต่อไป
ข้อเสนอแนะ
เห็ นควรให้ มี การตรากฎกระทรวงมาบั งคั บใช้ เกี่ ยวกั บ การจดทะเบี ยน
คุ ณสมบั ติ ของผู้ ยื่ นจดทะเบี ยน สิ ทธิ หน้ าที่ และความรั บผิ ดของผู้ ใช้ อากาศยาน
ไร้คนขับ การจากัดการใช้สิทธิที่จะไม่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น รวมถึงกาหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อควบคุม กากับ ดูแลผู้ใช้อากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น เพราะ
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