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บทนํา
ตามที่ปรากฏเปนขาวทางสื่อสารมวลชนวามีผูโดยสารคนหนึ่งไดกระทําการ

โดยแกลงขมขูแอรโฮสเตสของสายการบินภายในประเทศสายการบินหนึ่งของไทย 
ท่ีกาํลังจะทาํการบนิออกจากทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ไปยังจดุหมายปลายทาง
ทีส่นามบินหาดใหญ วามีระเบิดบรรจุอยูในกระเปาเดินทาง ขณะเครื่องบินจอดรอ
เตรียมขึ้นบินจนทําใหสายการบินดังกลาวตองยกเลิกการบินชั่วคราวและใหผูโดยสาร
ทั้งหมดลงจากเครื่องบิน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย แตเมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบ
ภายในกระเปาเดินทางแลวก็ไมพบระเบดิแตอยางใด แตการกระทาํของบคุคลดงักลาว
ก็ทําใหผูโดยสารที่อยูในอากาศยานระหวางการบินดังกลาว รวมทั้งบุคคลผูทราบขาว
ตื่นตกใจ ซึ่งเขาขายเปนความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนกฎหมายฉบับใหม
ทีก่ําหนดเกี่ยวกับอํานาจหนาทีข่องผูควบคุมอากาศยานไทยและเจาหนาทีท่ีเ่กี่ยวกับ
ความผดิในอากาศยาน และความผดิบางประการท่ีผูโดยสารไดกระทาํเก่ียวกับการเดนิ
อากาศและอากาศยาน รวมทัง้กําหนดเกี่ยวกับเจาหนาทีผู่รักษาความปลอดภัยใน
อากาศยานในระหวางการบิน  

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนีจ้ึงใครขอนําเสนอเรื่อง 
“มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน” ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ใหผูอานไดรับทราบและเขาใจถึงความเปนมาและสภาพปญหาของ
การรักษาความปลอดภัยแกผูโดยสารในอากาศยาน รวมทัง้มาตรการตาง ๆ ในการ
รักษาความปลอดภัยแกผูโดยสารในสนามบิน ดังนี้

มาตรการทางกฎหมายในการรักษา
ความปลอดภัยในอากาศยาน

creo
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๑. ความเปนมาและสภาพปญหา 
 โดยท่ีปจจบุนัไดมกีารกระทําความผิดทางอาญาตอการเดินอากาศในหลาย

ลักษณะดวยกันและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เชน การกอการราย การขูวางระเบิด
บนเครื่องบินหรืออากาศยาน การประพฤติตนไมเหมาะสมในอากาศยาน รวมทั้งใน
ทาอากาศยานหรือสนามบิน เปนตน เมื่อมีการกระทําความผิดในลักษณะดังกลาวขึ้น
จึงตองมีมาตรการตาง ๆ ในการที่จะปองกันและรักษาความปลอดภัยใหแกผูโดยสาร 
ผูควบคุมอากาศยาน เจาหนาที่ประจําอากาศยานในระหวางการบิน และทรัพยสิน
ในอากาศยานน้ัน รวมท้ังมาตรการในการลงโทษผูกระทําความผิดในอากาศยานน้ัน 
ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดการกระทําดังกลาวขึ้นอีก 

   ดวยเหตุดังกลาว ทางคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันที่มี 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี จึงไดมีการ
เสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการ
เดินอากาศ พ.ศ. .... ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา ซึ่งสภา
นิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาในวาระที่หน่ึงขั้นรับหลักการใน
คราวประชุมสภานิติบัญญัติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ และไดพิจารณาในวาระที่สอง และวาระ
ทีส่าม ในคราวประชมุสภานติบิญัญตั ิครัง้ที๒่๖/๒๕๕๗ เมือ่วันศกุรที ่๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ โดยมีมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย และพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา เปนตนไป กลาวคอื เริม่มผีลใชบงัคบัในวนัที ่๑๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๘
เปนตนมา

๒.  มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยใน
อากาศยานตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  พระราชบัญญัติว าด วยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกาํหนดมาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยแกผูโดยสาร
ในอากาศยาน และอากาศยานที่อยูระหวางการบิน โดยกําหนดประเภทความผิดและ
บทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิด ดังนี้
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   ๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๗ - มาตรา ๙  

   ๒พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ – มาตรา ๑๗

   ๒.๑ ความผิดเกี่ยวกับการกระทําที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอ
ความปลอดภัยของผูโดยสาร และอากาศยาน๑

     (๑) ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบนิผูใดฝาฝนหรอืไมปฏบิตัิ
ตามคําสั่งของผูควบคุมอากาศยานหรือเจาหนาที่ประจําอากาศยานซึ่งสั่งในนาม
ผูควบคุมอากาศยาน ทีเ่ปนคําสั่งเพื่อรักษากฎ ระเบียบ และความเรียบรอยใน
อากาศยาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

      ถาการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง ที่สั่ง
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกอากาศยานหรือแกบุคคลหรือทรัพยสินในอากาศยาน 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ปหรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

     (๒) ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบนิผูใดกระทาํการหรอืมสีิ่ง
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

        (๒.๑) สูบบุหรี่ในหองนํ้าหรือทีอ่ืน่ใดที่มิใชสถานที่ทีจั่ดไว
ใหสูบบุหรี่เปนการเฉพาะ

        (๒.๒)  ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในเวลาที่หามใช หรือ
       (๒.๓) มีสิ่งที่มีประกาศหามมิใหนําขึ้นไปในอากาศยาน

ไวในการครอบครอง 
        ถาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําเพือ่ใหเกิดการขัดของ

แกอุปกรณทีเ่กี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศยาน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

     (๓)  ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบินผูใดทําใหเครื่องตรวจ
จับควันหรืออุปกรณอืน่ใดในอากาศยานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศยาน
ไมทํางาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

  ๒.๒  การกระทําความผิดทางอาญาในประการที่นาจะเกิดอันตราย
ตอความปลอดภัยของผูโดยสารและอากาศยาน๒ 

     (๑)  ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบนิผูใดใชกาํลงัประทษุราย
ผูอ่ืน ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๒ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๘๐,๐๐๐ บาท หรอืท้ังจาํท้ังปรบั

     (๒)  ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบนิผูใดกระทาํการอยางหน่ึง
อยางใดดังตอไปนี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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       (๒.๑) กระทาํตอรางกายผูอืน่อนัเปนการมุงหมายในทางเพศ
       (๒.๒)  กระทําการอันควรขายหนาตอหนาธารกํานัลโดย

เปลือยหรือเปดเผยสวนของรางกาย หรือ
       (๒.๓) ใชวาจาลวนลามหรอืแสดงกริยิาทาทางอนัเปนการ

ลามกอยางอื่น
     (๓)  ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบินผูใดกระทําการอยางหน่ึง

อยางใดดงัตอไปนีถ้าการกระทาํนัน้นาจะเปนเหตใุหเกดิอนัตรายตอความปลอดภยัของ
อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานหรือเปนการฝาฝนตอกฎ ระเบียบ และความ
เรยีบรอยในอากาศยาน ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๕ ป หรอืปรับไมเกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

       (๓.๑) ใชกําลังทํารายผูอื่น
       (๓.๒)  ทําใหเสียทรัพย
       (๓.๓)  ดื่มเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล

หรอืใชสารที่มีฤทธิ์ตอจิตประสาท หรือ
       (๓.๔)  กระทําดวยประการใด ๆ ที่กอ

ใหเกิดความวุนวายในอากาศยาน
     (๔) ผูอยู ในอากาศยานในระหวางการบิน

ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ถาการกระทําน้ัน
เปนการรบกวนการปฏิบัติหนาที่ของผู ควบคุมอากาศยานหรือเจาหนาที่ประจํา
อากาศยานหรือทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของผูควบคุมอากาศยานหรือ
เจาหนาที่ประจําอากาศยานลดลง ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๗ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

        (๔.๑) ใชกาํลงัทํารายผูควบคมุอากาศยานหรอืเจาหนาท่ี
ประจําอากาศยาน หรือ

       (๔.๒) ทําใหผูควบคุมอากาศยานหรือเจาหนาท่ีประจํา
อากาศยานเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขูเข็ญ ไมวาจะทําดวยใชแรง
กายภาพหรือดวยวิธีอื่นใด

     (๕)  ผู ใดโดยไม มีเหตุอันสมควรเข าไปหรือซอนตัวอยู ใน
อากาศยานในระหวางบริการหรือไมยอมออกไปเมื่อผูควบคุมอากาศยานไดสั่งให
ออกไปจากอากาศยาน ตองระวางโทษจาํคกุไมเกิน ๑ ป หรอืปรบัไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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     (๖) ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบนิผูใดทาํรายรางกายผูอื่น 
ถาการกระทํานัน้นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยาน 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๕ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

     (๗) ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบินผูใดฆาผูอื่น ถาการ
กระทํานัน้นาจะเปนเหตุใหเกิดอนัตรายตอความปลอดภัยของอากาศยาน ผูกระทํา
ตองระวางโทษประหารชีวิต

     (๘) ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบนิผูใดยึดหรอืเขาควบคมุ
อากาศยานโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายผูอื่น หรือขู
วาจะกระทําอนัตรายตออากาศยานนัน้ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต 
หรือจําคุกตั้งแต ๑๐ ป ถึง ๒๐ ป

  ๒.๓ ความผิดฐานทําใหอากาศยานไมสามารถทําการบินไดหรือการ
กอใหเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของอากาศยาน๓ 

     (๑) ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้ตองระวางโทษ
ประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต ๑๕ ป ถึง ๒๐ ป และปรับตั้งแต 
๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท

       (๑.๑) ทําลายอากาศยานในระหวางบริการ
       (๑.๒) ทําใหอากาศยานในระหวางบรกิารเสยีหายจนเปน

เหตุใหอากาศยานนัน้ไมสามารถทําการบินได หรือเปนเหตุหรือนาจะเปนเหตุใหเกิด
อันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยานในระหวางการบิน หรือ

        (๑.๓) วางหรือกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อใหมีการวาง
ในอากาศยานในระหวางบรกิารซ่ึงวสัดหุรอืสิ่งใด ๆ  ท่ีนาจะทําลายอากาศยานนั้น หรอื
นาจะกอใหเกดิความเสยีหายจนเปนเหตใุหอากาศยานน้ันไมสามารถทาํการบนิได หรอื
นาจะกอใหเกิดความเสียหายจนนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของ
อากาศยานในระหวางการบิน

  ๒.๔  การกระทําความผิดในทาอากาศยานหรือการกระทําใด ๆ ที่
ทําใหการบริการของทาอากาศยานตองหยุดชะงัก๔

     (๑) ผูใดใชอาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ดงัตอไปน้ี ถาการกระทาํน้ันเปนอันตรายหรอืนาจะเปนอันตรายตอความปลอดภยัของ
ทาอากาศยาน ผูกระทาํตองระวางโทษประหารชีวติ จําคกุตลอดชวีติ หรอืจําคกุตั้งแต 
๑๕ ป ถงึ ๒๐ ป และปรับตั้งแต ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท

  ๓พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘

  ๔พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๙ – มาตรา ๒๐

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๔๔

มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน

จุลนิติ

   ๕พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ – มาตรา ๒๒    
   ๖พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๓ – มาตรา ๒๕

       (๑.๑) ทาํรายรางกายผูอืน่ในทาอากาศยานจนเปนเหตใุหหรอื
นาจะเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส หรือถึงแกความตาย

      (๑.๒) ทาํลายหรอืทาํใหเสยีหายอยางรายแรงตอทาอากาศยาน
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทาอากาศยาน หรือตออากาศยานที่จอดอยูใน
ทาอากาศยานซึ่งไมใชอากาศยานในระหวางบริการ หรือ

      (๑.๓) ทําใหการใหบริการของทาอากาศยานหยุดชะงัก
    (๒) ผูใดใชอาวธุหรือวสัดอุืน่ใดฆาผูอืน่ในทาอากาศยาน ถาการกระทาํ

นัน้เปนอนัตรายหรือนาจะเปนอนัตรายตอความปลอดภัยของทาอากาศยาน ผูกระทํา
ตองระวางโทษประหารชีวิต

 ๒.๕ การกระทาํความผดิฐานทาํลายหรอืทําใหเสยีหาย
แกเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ หรือการแจง
ขอความหรือสงขาวสารอันเปนเท็จ เปนเหตุใหผู ที่อยู ใน
ทาอากาศยานหรืออยูในอากาศยานตื่นตกใจ๕

    (๑) ผูใดทําลายหรือทําใหเสียหายแกเครื่อง
อํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ตามกฎหมายวาดวยการ
เดินอากาศ หรือทําใหการทํางานของเคร่ืองอํานวยความสะดวก
ดังกลาวขัดของ ถาการกระทํานั้นเปนเหตุหรือนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอ
ความปลอดภัยของอากาศยานในระหวางการบิน ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวติ 
จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต ๑๕ ป ถึง ๒๐ ป และปรับตั้งแต ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท

    (๒) ผูใดแจงขอความหรือสงขาวสารซ่ึงรูอยูแลววาเปนเท็จ และ
การนัน้เปนเหตหุรอืนาจะเปนเหตใุหผูทีอ่ยูในทาอากาศยานหรอืผูทีอ่ยูในอากาศยาน
ในระหวางการบินตืน่ตกใจ ผูกระทําตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๕ ป หรอืปรับไมเกนิ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

      ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของ
อากาศยานในระหวางการบินผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๕ ป ถึง ๑๕ ป หรือ
ปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ๒.๖ การกําหนดบทลงโทษสําหรับผู สนับสนุนการกระทําความผิด 
ผูพยายามกระทําความผิด และผูตระเตรียมการกระทําความผิด๖ 

    นอกจากพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดิน
อากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะกําหนดบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดดังกลาวแลว 



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๔๕

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

   ๗เฉลมิพงษ ซิ่วสุวรรณ “มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืน : กรณศีกึษาการยดึและ
ปดลอมทาอากาศยานในระหวางประเทศ” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

พระราชบัญญัติดังกลาวยังไดกําหนดบทลงโทษสาํหรบัผูสนับสนุนการกระทาํความผดิ 
ผูพยายามกระทําความผิด และผูตระเตรียมการกระทําความผิด ดังนี้ 

    (๑) ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาวขางตน 
ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการ

    (๒) ผูใดพยายามกระทําความผิดดังกลาวขางตน ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ

    (๓) ผูใดตระเตรยีมการกระทําความผดิ ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของ
โทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดในมาตรานั้น ๆ 

๓. มาตรการในการปองกนัและรกัษาความปลอดภัยในอากาศยาน
ตามอนุสัญญาที่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี๗ 

 นอกจากมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแกผูโดยสารในอากาศยาน 
และทรัพยสินในอากาศยาน ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังมีมาตรการในการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในอากาศยานที่เปนไปตามหลกัสากล โดยกําหนดไวในอนุสญัญาตาง ๆ  ท่ีประเทศไทย
ไดเขาเปนภาคดีวย ทัง้นีก้เ็พราะวาในการขนสงผูโดยสารและสนิคาโดยอากาศยานหรือ
เครื่องบนิน้ัน ถอืเปนการขนสงสาธารณะที่เรยีกวาเปนการบนิพลเรอืนระหวางประเทศ 
(International Civil Aviation) ทีจ่ะตองมีมาตรการตามหลักมาตรฐานขั้นตํ่าตาม
บทบญัญัตขิององคการการบนิพลเรอืนระหวางประเทศ (International Civil Aviation 
Organization : ICAO) เพื่อปองกันภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการแทรกแซงโดยมิชอบดวย
กฎหมาย โดยในป ค.ศ. ๑๙๗๔ องคการการบนิพลเรือนระหวางประเทศไดบัญญัติ
ภาคผนวก ๑๗ (annex ๑๗) ของอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
ค.ศ. ๑๙๔๔ (Convention on International Civil Aviation ๑๙๔๔) หรอือนสุญัญา
ชิคาโก ค.ศ. ๑๙๔๔ (Chicago Convention ๑๙๔๔) วาดวยการรักษาความปลอดภัย 
โดยมีสาระสําคัญ คือ การรักษาความปลอดภัย การปองกันการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศจากการกระทําทีเ่ปนการแทรกแซงอันมิชอบดวยกฎหมาย (Safeguarding 
International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference) และให
รัฐภาคีตองถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ค.ศ. ๑๙๗๕ เปนตนมา

 อยางไรก็ด ีนอกจากอนุสญัญาชคิาโก ค.ศ. ๑๙๔๔ แลว ยังมีอนุสญัญาหรอื
ความตกลงระหวางประเทศอกี ๔ ฉบบั ท่ีเปนมาตรการในการปองกนัและปราบปราม
การกระทําความผิดเพื ่อความปลอดภัยในการบินพลเรือนระหวางประเทศซึ ่ง
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี ไดแก

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๔๖

มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน

จุลนิติ

 (๑) อนุสัญญาวาดวยความผิดและการกระทําอื่น ๆ บางประการท่ี
กระทําบนอากาศยาน ค.ศ. ๑๙๖๓ (Convention on Offences and certain other 
Acts Committed on Board Aircraft ๑๙๖๓) หรืออนุสัญญาโตเกียว ค.ศ. ๑๙๖๓ 
(Tokyo Convention ๑๙๖๓)

    อนสุญัญาฉบบันี ้กาํหนดใหรฐัภาคจีะตองรวมมอืกนัในการปราบปราม
การกระทําความผิดทางอาญาทุกประเภทท่ีกระทําโดยบุคคลท่ีอยูบนอากาศยาน
ในขณะทีอ่ากาศยานกาํลงับนิ โดยการจดัใหมกีฎเกณฑระหวางประเทศวาดวยอํานาจศาล 
โดยวิธกีารแกไขหรืออดุชองวางของปญหาเขตอํานาจศาลเพ่ือลงโทษผูกระทําความผิด 
กลาวคือ วัตถุประสงคหลักของอนุสัญญาฉบับนี้คือออกมา
เพือ่ประกนัวาผูทีก่ระทาํความผิดบนอากาศยานในระหวางการบนิ
หรืออยูบนพื้นผิวทะเลหลวงหรือพื้นที่อื่นใดภายนอกอาณาเขต
ของรฐัใด ๆ จะไมหลุดพนจากการถกูลงโทษ เพราะเหตทุีไ่มมรีฐัใด
ใชอํานาจศาลในการจับกุมและดําเนินคดีแกบุคคลนั้นได

 (๒) อนสุญัญาเพือ่การปราบปรามการยึดอากาศยาน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย ค.ศ. ๑๙๗๐ (Convention for the 
Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft ๑๙๗๐) หรือ
อนุสัญญาเฮก ค.ศ. ๑๙๗๐ (Hague Convention ๑๙๗๐)

    อนสุญัญาฉบบันี ้ไดระบเุพิม่เตมิอาํนาจของรฐัภาคี ตอจากอนุสญัญา
โตเกียว ค.ศ. ๑๙๖๓ กลาวคือ ใหรัฐภาคีมีอํานาจลงโทษผูกระทําความผิดที่ปรากฏตัว
ในดินแดนของรัฐตน จะเห็นไดวา อนุสัญญาฉบับนี้นอกจากเปนการระบุฐานความผิด
ในการยดึหรอืควบคมุอากาศยานใหชดัเจนขึน้แลว ยงัเปนการอดุชองวางของอนสุญัญา
โตเกียว ค.ศ. ๑๙๖๓ โดยการระบุใหรัฐที่อากาศยานมิไดจดทะเบียนมีอํานาจจับตัว
และลงโทษผูกระทําความผิดได 

 (๓) อนุสัญญาเพ่ือการปราบปรามการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย
ตอความปลอดภัยของการบินพลเรือน ค.ศ. ๑๙๗๑ (Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation ๑๙๗๑) 
หรืออนุสัญญามอนตริออล ค.ศ. ๑๙๗๑ (Montreal Convention ๑๙๗๑)

    อนุสัญญาฉบับนี้ ไดเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันมิชอบดวย
กฎหมาย ตอความปลอดภยัของการบนิพลเรอืนขึน้ใหม ใหมขีอบขายท่ีกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น กลาวคือ ผูกระทําความผิดตามอนุสัญญาฉบับนี้ ไมจําเปนตองเปนผูที่อยูใน
อากาศยานเทานัน้ ผูกระทาํความผดิจะอยูบนพืน้ดนิกไ็ด นอกจากนี ้ยงัรวมถงึความผดิ
ที่มิไดกระทําตออากาศยานโดยตรง แตกระทําตอเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งเปนสาเหตุ
แหงความไมปลอดภัยของอากาศยาน อีกทั้งยังรวมถึงความผิดในการแจงขาวเท็จ 



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๔๗

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

ซึ่งอาจเปนอันตรายตออากาศยานดวย สําหรับการลงโทษผูกระทําความผิดนั้น 
อนุสัญญาฉบับนีเ้ปนการเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับการทําลายอากาศยาน เครื่องชวย
การเดินอากาศยานและการแจงขาวเท็จ รวมถึงเปนการเพิ่มเขตอํานาจใหศาลนอกรัฐ
ที่จดทะเบียนอากาศยานดวย

 (๔) พิธสีารเพื่อปองกนัการปราบปรามการกระทาํอนัมชิอบดวยกฎหมาย 
ณ ทาอากาศยานซึ่งใหบรกิารการบนิพลเรอืน ค.ศ. ๑๙๘๘ (The Protocol for the 
Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation ๑๙๘๑) 
หรือพิธีสารมอนตริออล ค.ศ. ๑๙๘๘ (Montreal Protocol ๑๙๘๘)

    พิธีสารฉบับนี ้ เปนการแกไขอนุสัญญามอนตริออล ค.ศ. ๑๙๗๑ 
โดยการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทําความผิด ณ ทาอากาศยาน โดยกําหนด
ลักษณะความผิดเกี่ยวกับการประทุษรายบุคคลในทาอากาศยานที่ใหบริการการบิน
พลเรอืนระหวางประเทศ จนเปนเหตใุหผูอ่ืนนั้นไดรบัอันตรายสาหสัหรอืถงึแกความตาย
หรือทําลายหรือทําใหเสียหายรายแรงตอสิ่งอํานวยความสะดวกของทาอากาศยานที่
ใหบริการการบินพลเรือนหรือตออากาศยานทีไ่มอยูในระหวางการบริการ และอยูใน
ทาอากาศยานนัน้หรือทําใหการใหบริการของทาอากาศยานหยุดชะงักลงไมวาโดยใช
อุปกรณ วัตถุหรืออาวุธใด ๆ และการกระทํานั้นเปนอันตรายหรือนาจะเปนอันตราย
ตอความปลอดภัยของทาอากาศยานนั้น จะตองรับโทษตามที่กําหนดไวในพิธีสาร
ฉบับนี้ดวย

    ทัง้นี ้เน่ืองจากประเทศไทยเปนรฐัภาคขีองอนุสญัญาโตเกยีว ค.ศ. ๑๙๖๓
อนุสัญญาเฮก ค.ศ. ๑๙๗๐ อนุสัญญามอนตริออล ค.ศ. ๑๙๗๑ และพิธีสาร
มอนตรอิอล ค.ศ. ๑๙๘๘ จึงไดตรากฎหมายอนุวตักิารในสวนของมาตรการทางกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในทาอากาศยานเพื่อใชบังคับแกกิจการการบิน
พลเรอืน ใหมีความสอดคลองกบัอนสุญัญาดงักลาว  เชน พระราชบญัญตัวิาดวยความผดิ
บางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิด
บางประการตอการเดนิอากาศ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระราชบญัญตัวิาดวย
ความผิดบางประการตอการเดนิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตน นอกจากนี้ ยังไดมกีารออก
ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศฉบับตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ จากหนวยงานทีเ่กี่ยวของในการควบคุมดูแลกิจการการบินพลเรือน
อีกหลายฉบับ เชน ขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน และประกาศ
กรมการขนสงทางอากาศ เปนตน 

creo
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มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน
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บทสรุป  
  จากขอกฎหมายดังกลาวกบักรณเีหตกุารณทีผู่โดยสารคนหนึง่ไดแกลงขมขู

แอรโฮสเตสของสายการบินภายในประเทศวามรีะเบิดบรรจุอยูในกระเปาเดนิทาง ขณะ
เครื่องบินจอดรอเตรียมขึ้นบินจนทําใหตองยกเลิกการบินชั่วคราวและใหผูโดยสาร
ทั้งหมดลงจากเครื่องบิน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยนั้น แตเมื่อเจาหนาที่ไดทําการ
ตรวจสอบภายในกระเปาเดนิทางแลวปรากฏวาไมพบระเบิดแตอยางใด จนนาํไปสูการ
ดําเนินคดีแกผู โดยสารคนดังกลาวในขอหากระทําการเขาขายเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติว าดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาตรา ๒๒ ที่บัญญัติวา “ผูใดแจงขอความหรือสงขาวสารซึ่งรูอยู
แลววาเปนเทจ็ และการน้ันเปนเหตหุรอืนาจะเปนเหตใุหผูทีอ่ยูใน
ทาอากาศยานหรอืผูทีอ่ยูในอากาศยานในระหวางการบนิตืน่ตกใจ 
ผูกระทาํตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิหาป หรอืปรบัไมเกนิสองแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” ทั้งนี้ เนื่องจากมีพยานหลักฐาน และ
พฤตกิารณทีเ่ชือ่ไดวามกีารกระทาํความผดิจรงิ ซึง่สะทอนใหเหน็วา
การบังคับใชกฎหมายมีผลท่ีบังคับไดจริงตามเจตนารมณของ
กฎหมาย  

 ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมผีลบังคบัใชแลว การกระทาํตาง ๆ บนเครือ่งบนิหรอือากาศยานตามที่
กฎหมายกําหนดไวนัน้ หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามยอมเปนความผิดและตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใหแก
ผู โดยสารทีอ่ยูบนเครือ่งบนิ หรอือยูในสนามบนิ รวมทัง้เปนการปองกนัและรกัษาความ
ปลอดภยัแกทรพัยสนิทัง้บนเครือ่งบนิและในสนามบนิมใิหเสยีหายดวย และหากบคุคลใด
ก็ตามท่ีกระทําความผิดตามท่ีกฎหมายฉบับน้ีกําหนดไวยอมมีความผิดและตอง
รบัโทษตามทีก่ฎหมายกาํหนดไว โดยจะอางวาไมรูกฎหมายเพือ่ใหตนเองพนจากความ
รับผิดดังกลาวนั้นยอมกระทําไมได ดังสุภาษิตกฎหมายท่ีวา “ความไมรูกฎหมาย
จะอางเปนขอแกตัวไมได” (Ignorantia juris non excusat)


