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องค์กรกำกับดูแลด้ำนมลพิษทำงเสียงจำกอำกำศยำน
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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงองค์กรที่เหมาะสมในการเข้า
มากากับดูแลมลพิษทางเสียงจากอากาศยาน โดยศึกษาเปรียบเทียบองค์กรควบคุม
มลพิษทางเสียงจากอากาศยานของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสิงคโปร์ โดย
ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น
ตัวบทกฎหมาย ตารา หนังสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัย และผลสารวจในด้านต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาประกอบ
การศึกษาวิเคราะห์
จากการศึ กษาพบว่ าการก ากั บดู แลมลพิ ษทางเสี ยงจากอากาศยานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษและสิงคโปร์นั้นต่างอยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมการบิน
พลเรือนของประเทศนั้นๆ เป็นการเฉพาะมิได้มีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ให้แก่องค์กร
อื่นเข้ ามามีบทบาท เนื่องจากมลพิ ษทางเสียงจากอากาศยานเป็นเรื่องทางเทคนิ ค
เฉพาะที่จะต้องให้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเสียงจากอากาศยาน
เข้ามาควบคุมดูแลโดยตรง แต่ในประเทศไทยนั้นองค์กรที่เข้ามาทาหน้าที่กากับดูแล
มลพิ ษทางเสี ยงจากอากาศยานนั้ นมี หลากหลายองค์ กรไม่ ว่ าจะเป็ นกรมการบิ น
พลเรื อน กรมควบคุ มมลพิ ษ และสานั กนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม องค์กรเหล่านี้มีอานาจและหน้าที่ในการเข้ามากากับดูแลมลพิษทางเสียง
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จากอากาศยานด้วยกันทั้งสิ้น ทาให้การดาเนินงานไม่มีความเป็นเอกเทศ มีขอบเขต
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายใกล้เคียงกันซึ่งอาจส่งผลให้มีการใช้บังคับกฎหมายซ้าซ้อน
กัน หรือองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายอาจมีความสับสนในอานาจหน้าที่ของตน หรือไม่มี
ความเชี่ยวชาญ ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายนั้นๆ ทาให้การบังคับใช้กฎหมาย
ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง และส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมาย
นั้นไม่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงควรให้มีการกาหนดองค์กรกากับดูแลมลพิษทางเสียงจากอากาศ
ยานเป็นการเฉพาะเพียงองค์กร ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรอื่นๆ และบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างมีความถู กต้อง เข้าใจ และมีประสิทธิภาพบรรลุตามเจตนารมณ์
แห่งกฎหมาย ซึ่งองค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมลพิษทางเสียงจาก
อากาศยานนั้นคือ กรมการบินพลเรือน
คำสำคัญ: องค์กรกากับดูแล / มลพิษทางเสียง / อากาศยาน
Abstract
The objective of this article was to find the proper organization
which would serve as the supervising organization on the aircraft noise
pollution by means of comparing with those of the United States of America,
England and Singapore. Such study will be done by making research and
analysis from documents both in Thai and foreign languages such as laws,
text books, magazines, articles, theses, websites relating to the subject
matter of this research as well as various survey results.
This study found that the authority in supervising aircraft noise
pollution in the United States of America, England and Singapore are
vested solely in their civil aviation departments without dividing it to other
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organizations, due to the reason that aircraft noise pollution is a technical
issue requiring the attention of the persons with particular expertise.
However, in Thailand, there are several organizations involving in the
aircraft noise pollution supervision, such as the Civil Aviation Department,
the Pollution Controlling Department and the Office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning (ONEP). This may cause the
repetition of the exercise of authority and create confusion to the persons in
charge. At the same time, lacking comprehensive technical knowledge in
specific field would result in the ineffective enforcement of law.
Therefore, it is more appropriate to assign the task of supervising the
aircraft noise pollution to solely one organization for the sake of effective law
enforcement. In my view, the organization which is in possession of relevant
expertise in this field is the Civil Aviation Department.
Keywords: Regulatory Body / Noise Pollution / Aircraft
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เมื่ออุตสาหกรรมการบินมีความสาคัญต่อมนุษย์โลกมากขึ้น จึงจาเป็น
จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างเพียงพอและ
ท าให้ อุ ต สาหกรรมมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จของประเทศ ซึ่ งโครงสร้ างหลั กของการคมนาคมขนส่ งทางอากาศคื อ
ท่าอากาศยาน โดยเฉพาะท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่สามารถรองรับการจราจร
ทางอากาศได้ในปริมาณมาก และมีสิ่งอานวยความสะดวกครบวงจรสาหรับการ
คมนาคมขนส่งทางอากาศ หรืออาจเรียกได้ว่า ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทาง
อากาศ เป็นสิ่งก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความคุ้มค่ าแก่การลงทุนในระบบ

MFU CONNEXION, 4(1) || page 75

เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งการดาเนินการสร้างท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ก็ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มจาก
การก่อสร้างไปจนถึงการดาเนินการ และในขณะเดียวกันการคมนาคมทางอากาศมี
อากาศยานเป็นพาหนะในการเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ อากาศยานจึงประกอบไปด้วย
เทคโนโลยี และเครื่องยนต์กลไกที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลา
และค่าใช้จ่าย แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าว จึงก่อให้เกิดเสียงดังเป็นมลพิษ
ทางเสียงแก่บุคคลที่อยู่รอบท่าอากาศยาน อย่างไรก็ตามประเทศต่ างๆ ได้คานึงถึง
ความสาคั ญ ของมลพิ ษ ทางเสี ย งจากอากาศยาน จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รหรื อ
หน่วยงานต่างๆ ขึ้น เพื่อทาหน้าที่ควบคุมดูแลมลพิษทางเสียจากอากาศยานเป็นการ
เฉพาะ รวมทั้งรับผิดชอบในการเยียวยาค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายด้วย
ในการดาเนินโครงการสร้างท่าอากาศยานนั้นมีมาตรการทางกฎหมายที่
กาหนดวิธีการประเมินและติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 ที่
กาหนดให้โครงการท่าอากาศยานทุกขนาดจะต้องมีการจัดทารายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะเริ่มดาเนินโครงการ เป็นต้น และกาหนดให้ท่าอากาศ
ยานและการดาเนินกิจกรรมขนส่งทางอากาศ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและวิธี
ปฏิบัติที่แนะนาขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil
Aviation Organization Standard and Recommendation Practices: SARDs) ที่
เกี่ยวข้องที่อาจปรากฏอยู่ในบทบัญญัติกฎหมายภายใน ได้แก่ พระราชบัญญัติการ
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เดินอากาศ พ.ศ. 2497 3 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการดาเนินโครงการจะมีมาตรการทาง
กฎหมายในด้านสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการดาเนินโครงการคือ
มลพิ ษ ทางเสี ย งจากอากาศยาน โดยเฉพาะเสี ย งที่ เ กิ ด จากอากาศยานเหล่ า นี้
ก่อให้เกิดปัญหาและเกิดผลกระทบต่อผู้ได้รับเสียง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ
โดยรอบท่ าอากาศยาน ทั้ งนี้ในระหว่างการด าเนิ นการสร้างท่าอากาศยานได้ มี
ประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเสนอเรื่องถึง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรือ ทอท. ให้ระงับการใช้ท่าอากาศยาน
ระหว่าง 21.00-05.00 น. และได้มีการขู่หากไม่ ยอมให้ความร่วมมือระงับการใช้
อากาศยานในระยะเวลาดังกล่าว จะปล่อยลูกโป่งขึ้นท้องฟ้าเพื่อให้กระทบกับการบิน
อี ก ด้ ว ย จากการติ ด ตามการแก้ ไขปั ญ หาและการเยี ย วยาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงจากอากาศยานอย่างรุนแรง
นั้น ทุกอย่างเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินชดเชย การจัดซื้อที่อยู่
อาศั ยในแนวเส้นเสี ยง รวมถึงการเข้ามาซ่ อมแซมที่ อยู่อาศั ยของชาวบ้านที่ได้รั บ
ผลกระทบ ดังนั้น จึงมีประชาชนยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากั ด (มหาชน) อั น เนื่ อ งมาจากการได้ รั บ ผลกระทบจากการด าเนิ น งาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจานวนมาก
จะเห็นได้ว่ามลพิษทางเสียงจากอากาศยานนั้น เป็นปัญหาที่ สร้างความ
เดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ป ระชาชนที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณโดยรอบท่ า อากาศยาน ประชาชน
ผู้ใช้บริการทางอากาศและกระทบต่อการเดินอากาศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ปัญหา
ที่ตามมาจากมลพิษทางเสียงคือ การเสื่อมการได้ยนิ ก่อนเวลาอันควร (noise-induced
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พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 71, ตอนที่ 58,
(14 กันยายน 2497), 1249, ปัจจุบัน มีการแก้ไขแล้ว ทั้งสิ้น 11 ฉบับ โดยฉบับ ล่าสุดที่ ได้มีการ
ประกาศใช้คือ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2553, ต่อไปในบทความนี้จะ
เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497”.
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hearing loss) ที่เป็นผลโดยตรงของเสียงต่อระบบประสาทรับรู้การได้ยินของมนุษย์
มนุษย์ที่ได้รับฟังเสียงดังมากๆ และเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน อาจทาให้เกิดอาการ
เจ็บป่วยทางหูทาให้ไม่ได้ยินการพูดคุยแบบธรรมดา นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อ
การด ารงชี วิ ต ทั้ ง ทางตรง และทางอ้ อ ม เช่ น การรบกวนการนอนหลั บ รบกวน
ประสิทธิภาพการทางาน เพราะไม่มีสมาธิ การรบกวนการฟังที่มีผลต่อการเรียนรู้สิ่ง
ที่ได้ฟัง (speech intelligibility) หรือการติดต่อสื่อสาร ขัดขวางการได้ยินสัญญาณ
ต่ า งๆ อาจท าให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ ผลกระทบของเสี ย งต่ อ จิ ต ใจท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ก่อให้เกิดความราคาญ อารมณ์เสีย หรือเกิดความเครียด
และอาจมีโรคอื่นๆ ตามมา หรือเป็นปัจจัยเสริมให้โรคอื่นที่เป็นอยู่แล้วทรุดหนักลง
จากความเครียด เช่น โรคกระเพาะ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือทาให้สภาพ
จิตใจไม่ปกติแล้วทาลายทรัพย์สินหรืออาจทาร้ายคนรอบข้าง เป็นต้น
ซึ่งการควบคุมมลพิษทางเสียงจากอากาศยานนั้นมีหลายองค์กรที่มีอานาจ
หน้า ที่ในการควบคุม ดูแลไม่ว่ าจะเป็น กรมควบคุ มมลพิษ กรมส่ง เสริ มคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม สานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมการบินพลเรือน เป็นต้น องค์กร
ผู้มีอานาจบังคับใช้กฎหมายเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การดาเนินงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามเจตนารมณ์กฎหมาย หากองค์กรเหล่านี้ขาดประสิทธิภาพไม่ว่าจะเกิด
จากขาดคุณสมบัติ ไม่มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการดาเนินการตาม
กฎหมายแล้ว อาจจะทาให้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่นั้นไม่สามารถบรรลุเจตนารมณ์
ของกฎหมายได้ หรืออาจจะมีการบังคับใช้กฎหมายแต่ขัดกับ เจตนารมณ์ที่แท้จริง
ของกฎหมายได้ ดังนั้นองค์กรที่จะเข้ามาควบคุมหรือกากับดูแลมลพิษทางเสียงจาก
อากาศยานนั้นควรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับอากาศ
ยานรวมถึ ง เข้ า ใจถึ ง ปั ญ หามลพิ ษ ทางเสี ย งจากอากาศยานที่ เ กิ ด ขึ้ นได้ อ ย่ า งดี
เนื่องจากมลพิษทางเสียงจากอากาศยานนั้นถือเป็นปัญหาสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ
ปัญหามลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมการบินเพื่อการพาณิชย์ที่จะปรากฏคู่อยู่กับการ
เปิดดาเนินการของท่าอากาศยานขนาดใหญ่ทั่วโลกที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศ

MFU CONNEXION, 4(1) || page 78

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเสียงจากอากาศยานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่
อาศั ย อยู่ โ ดยรอบท่ า อากาศยาน และจ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามรอบคอบ และความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษในการจัดการการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานขนาดใหญ่
เพื่อทาให้เกิดเสียงดังน้อยที่สุด
ปัญหาขององค์กรผู้มีอานาจ และการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุ ม
มลพิษมีบทบัญญัติกฎหมายด้านการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมหลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทาให้มีองค์กรผู้ใช้อานาจตามกฎหมายหลายองค์กร และมีทั้งผู้ดารงตาแหน่งและ
อยู่ในรูปของคณะกรรมการมีอานาจในการพิจารณาตัดสินใจ หรือมีเพียงอานาจใน
การให้ข้อเสนอแนะ คาปรึกษา หรือคาแนะนาแก่องค์กรผู้มีอานาจตัดสินใจ อานาจ
ในการเสนอแนะอาจมีบริบทของส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ และส่วนของรูปแบบ และ
มาตรฐานในการตีความให้คุณค่า และปรับใช้มาตรการทางกฎหมายขององค์กร
เหล่านี้ที่จะทาให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพได้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรผู้มีอานาจ อาจแบ่งได้ดังนี้ (1) ขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายมีความ
ซ้าซ้อนกัน องค์กรผู้มีอานาจหลายองค์กรมีภารกิจในขอบเขตที่ใกล้เคียงกัน บ่อยครั้ง
จะมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่ซ้าซ้อนกัน หรือกลัวว่าจะซ้าซอนจึงเกิด
ช่องว่างไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย ทาให้การบังคับใช้กฎหมายอาจมากเกินไปหรือ
น้อยเกินไปก็ได้ (2) องค์กรผู้มีอานาจสับสนในอานาจหน้าที่ของตน เป็นกรณีที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายใหม่ หรื อ กฎหมายที่มี ค วามก้ า วหน้ า มาก หรื อ
กฎหมายที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายนั้นๆ จะ
เห็นได้ว่ามลพิษทางเสียงจากอากาศยานนั้นมีความเกี่ ยวข้องกับอากาศยานและ
กฎหมายเป็นสาคัญ
ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับองค์กรที่จะเข้ามาควบคุมและกากับ
ดูแลปัญหามลพิษทางเสียงจากอากาศยาน ทั้งนี้ควรจะเป็นองค์กรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอากาศยานเป็นอย่างดีด้วย เพื่อให้การดาเนินการตามกฎหมาย
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ในการควบคุมและกากับดูแลมลพิษทางเสียงจากอากาศยานมีความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น4
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์กรกากับ ดูแลมลพิษทางเสียงจากอากาศ
ยานของประเทศไทย เพื่อนาเสนอองค์กรที่มีความเหมาะสมในการกากับดูแลด้าน
มลพิษทางเสียงจากอากาศยาน
3. วิธีดำเนินกำรวิจัย
บทความนี้เป็นการค้นคว้า และวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
โดยศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารอันได้แก่ บทบัญญัติกฎหมายระหว่าง
ประเทศภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 1944 ตัวบท
กฎหมายต่างๆ ประกาศ ระเบียบ คาสั่งของหน่วยงานของรัฐ วิทยานิพนธ์ ตารา
คาอธิบายกฎหมาย คาพิพากษา บทความในวารสารต่างๆ บทความทางราชการทั้ง
ในและต่างประเทศ สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ รวมถึงสื่อทางอินเตอร์เน็ตทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการดาเนินการวิจัย
4. ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีองค์กรกากับดูแลมลพิษทางเสียงจาก
อากาศยานอยู่ด้วยกัน 3 องค์กร ได้แก่

4

กฤติกา เลิศสวัสดิ์, การป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงจากอากาศยานภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 1944, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2552), 183.
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4.1 กรมกำรบินพลเรือน
กรมการบิ นพลเรือน ภายใต้ การดู แลของกระทรวงคมนาคม เดิมมี ชื่ อว่ า
“กรมการบินพาณิชย์” ต่อมาวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมการ
ขนส่งทางอากาศ” ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
หลังจากนั้ นในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ ยนชื่อจาก
“กรมการขนส่งทางอากาศ” เป็น “กรมการบินพลเรือน” เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจด้านการบินซึ่งคลอบคลุมทั้งการขนส่งทางอากาศและการเดินอากาศ ทั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางในการกาหนดชื่อหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ มี
ภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการขนส่งทางอากาศ (air transportation) การ
เดินอากาศ (air navigation) และอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ดาเนินการจัด
ระเบียบ กาหนดมาตรฐาน กากับดูแล และตรวจสอบ การดาเนินการด้านการบิน
ด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารบิ น รวมทั้ งร่ ว มมื อ ประสานงานกั บ องค์ การหรื อหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในและต่ า งประเทศด้ า นการบิ น พลเรื อ นให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ อนุสัญญา ความตกลงและมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศกาหนด5
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. 2497 ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี
คณะกรรมการชุดหนึ่งชื่อว่า “คณะกรรมการการบินพลเรือน”6 มีอานาจหลักๆ ตาม
มาตรา 15 ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนอานวยความสะดวก แผน
รักษาความปลอดภัย และแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ รวมทั้งแผนแม่บทการ
จัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ
2. รับปรึกษาและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบินพลเรือนแก่รัฐมนตรี
5
6

กรมการขนส่งทางอากาศ, รายงานประจาปี 2550, (กรุงเทพฯ: กรมฯ, 2551), 8.
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497, มาตรา 7.
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3. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณค่าโดยสารและค่า
ระวางสาหรับอากาศยานขนส่งตามมาตรา 20
4. พิจารณากาหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการ ค่าภาระ
หรือเงินตอบแทนอื่นใดในสนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรา 56
ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
5. พิจารณากาหนดเงื่ อนไขการเรียกเก็ บและอนุ มัติ อัตราค่ าบริ การ
เครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศซึ่งให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรา 57
6. ออกข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้และตามอนุสัญญา
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการการบิ น พลเรื อ นยั ง มี อ านาจในการแต่ ง ตั้ ง
อนุกรรมการเพื่อทากิจการ หรือพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงใดๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่ง
อานาจและหน้าที่ของกรมการบินพลเรือน ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2497 ได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ยังได้บัญญัติให้มี
คณะกรรมการขึ้นอีกคณะหนึ่งเพื่อให้ทาหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับอากาศยานเป็นการ
เฉพาะชื่ อว่า “คณะกรรมการเทคนิค”7 มีอ านาจหน้า ที่ต ามพระราชบัญ ญัติ การ
เดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 15/4 เช่น
1. ออกประกาศก าหนดส่ ว นประกอบอื่ น ของอากาศยานเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานตามมาตรา 4
2. ออกข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานอากาศยานตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง
(ข) มาตรฐานอากาศยานที่ผลิตเพื่อส่งออกตามมาตรา 35
(ค) ระบุประเภทอากาศยานและส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
ที่ผลิตตามแบบโดยไม่ต้องมีใบรับรองแบบตามมาตรา 36 วรรคสาม
7

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497, มาตรา 15/1.
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(ง) หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบโดยการบินทดลองหรือการ
ทดสอบอย่ า งอื่ น ของอากาศยานต้ น แบบหรื อ ต้ น แบบส่ ว นประกอบส าคั ญ ของ
อากาศยานต้นแบบตามมาตรา 41/2
(จ) หลักเกณฑ์การใช้งานได้อย่างปลอดภัยของอากาศยานหรือ
ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานตามมาตรา 41/4
(ฉ) หลักเกณฑ์การตรวจสอบการแก้ไขดัดแปลงอากาศยานหรือ
ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานตามมาตรา 41/5 มาตรา 41/6 และมาตรา 41/7
(ช) การแก้ ไขดั ดแปลงแบบอากาศยาน แบบส่ วนประกอบ
สาคัญของอากาศยาน แบบชิ้นส่วนรับรองคุณภาพ และแบบบริภัณฑ์ใดเป็นการ
แก้ไขในสาระสาคัญหรือไม่ใช่สาระสาคัญตามมาตรา 41/8
3. ออกประกาศให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นมาตรฐาน
ชิ้นส่วนของอากาศยานตามมาตรา 34 วรรคสอง
4. ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกั บบุคลากรที่มีความรู้และความ
ชานาญเพียงพอในการผลิตอากาศยานของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานตาม
มาตรา 41/22 (3)
5. กาหนดการบารุงรักษาอากาศยาน สาหรับอากาศยานที่ไม่มี
ใบรับรองแบบตามมาตรา 41/69 วรรคสอง (2)
การนี้สามารถแบ่งการทาหน้าที่ของคณะกรรมการการบินพลเรือนออกได้
เป็น 3 ด้าน กล่าวคือ
1. ด้านนโยบายและมาตรการทางกฎหมายควบคุมอากาศยานเพื่อ
การบินพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับเสียงจากอากาศยาน
2. ด้านนโยบายและมาตรการทางกฎหมายควบคุมวิธีการปฏิบัติการ
บินของอากาศยานและการเดินอากาศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้าน
เสียงจากอากาศยาน
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3. ด้ า นนโยบายและมาตรการทางกฎหมายด้ า นการจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมและค่าภาระในการเดินอากาศเพื่อลดมลพิษทางเสียงจากอากาศยาน
จะเห็นได้ว่า กรมการบินพลเรือนเป็นองค์กรชานาญการเฉพาะด้าน 8 และ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการการบินพล
เรือนและคณะกรรมการเทคนิค ทาหน้าที่ในการกากับดูแลกิจการการเดินอากาศของ
ประเทศไทย โดยให้คณะกรรมการการบินพลเรือนทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการการบินพลเรือนภายในประเทศ ตลอดทั้งคอยให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีใน
การกฎกระทรวงต่างๆ เพื่อใช้ในบังคับให้กิจการการบินพลเรือนภายในประเทศเป็นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย ทั้งคณะกรรกมการบินพลเรื อนยังมี อานาจหน้าที่ในการออก
ข้อบังคับได้อีกด้วย เพื่อใช้เป็นข้อบังคับในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่และบังคับการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ในการควบคุมการบินพล
เรือนของประเทศไทย
ส่ ว นคณะกรรมการเทคนิ ค นั้ น มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการดู แ ลมาตรฐาน
อากาศยานเป็นการเฉพาะ รวมทั้งมีอานาจในการออกประกาศมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวกับข้องกับอากาศยานด้วย เช่น การออกมาตรฐานส่ วนประกอบสาคั ญ ของ
อากาศยาน มาตรฐานอากาศยานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานมลพิษทางเสียง
หรือมาตรฐานมลพิษทางอากาศ เป็นต้น และมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการ
เดิ น อากาศ เป็ น ต้ น ซึ่ ง ในเรื่ อ งของมาตรฐานอากาศยานเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะมาตรฐานมลพิ ษ ทางเสี ย งหรื อ มาตรฐานมลพิ ษ ทางอาก าศยาน
คณะกรรมการเทคนิคได้มีการออกข้อกาหนดของคณะกรรมการเทคนิค ฉบับที่ 2 ว่า
ด้วยมาตรฐานมลพิษจากเครื่องยนต์ของอากาศยาน พ.ศ. 25579 โดยได้อนุวัติการให้
8

สมชาย พิพุธวัฒน์, กฎหมายการเดินอากาศ, ปรับปรุงครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.,

2554), 217.
9

ประกาศเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557.
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เป็นไปตามภาคผนวก 16 แห่งอนุสัญญาชิคาโก ค.ศ. 1944 อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกต
ว่า คณะกรรมการเทคนิคมิได้มีการแปลภาคผนวก 16 ดังกล่าวเป็นภาษาไทยแล้ว
นามาบัญญัติไว้ในข้อบังคับดังกล่าว จึงทาให้ไม่ชัดเจนว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องตีความกฎหมายไปในรูปแบบใด และลักษณะใด เช่น ต้องตีความ
ตามตั ว อั ก ษรอย่ า งเคร่ ง ครั ด หรื อ ต้ อ งตี ค วามตามเจตนารมณ์ เป็ น ต้ น และ
พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ก็มิได้มีการบัญญัติโทษในกรณีที่มีการฝ่า
ฝืนข้อกาหนดของคณะกรรมการเทคนิคไว้แต่อย่างใด มีเพียงมาตรา 73 (4) ที่บัญญัติ
ให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนที่
ออกตามมาตรา 19 เท่านั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทเท่านั้น
ส่วนการกากับดูแลมลพิษทางเสียงจากอากาศยานนั้น กรมการบินพลเรือน
โดยคณะกรรมการการบิ นพลเรื อนและคณะกรรมการเทคนิ ค ต่ างมี อ านาจหน้ าที่
แตกต่างกันตามที่พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 บัญญัติไว้ แต่มีจุดหมาย
หรือจุดประสงค์อย่างเดียวกัน คือ การกากับดูแลกิจการการบินพลเรือนของประเทศให้
มีความเรียบร้อยและได้มาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้ออก
มาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่แนะนา เพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิกได้นาไปปรับใช้ แต่อานาจ
หน้าที่ในการกากับดูแลโดยเฉพาะมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของกรมการบินพลเรือนนั้น
ก็มีข้อจากัดอยู่ เนื่องจากประเทศไทยมีองค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแลมลพิษสิ่งแวดล้อม
อยู่หลายองค์กร ซึ่งมลพิษทางเสียงจากอากาศยานก็เป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอย่าง
หนึ่งที่องค์กรอื่นมีอานาจในการกากับดูแลด้วยเช่นกัน เช่น สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น ทาให้การกากับดูแล
มลพิษทางเสียงจากอากาศยานไม่เกิดเป็นเอกภาพเท่าที่ควร
4.2 สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สานั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับ
การก าหนดนโยบายและแผนการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม โดย
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เสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเพื่อนาไปสู่การปฏิบั ติอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนติดตามตรวจสอบ มาตรการเงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงาน
การวิ เ คราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่อ สร้ า งความเข้ ม แข็ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี10
ในการนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ.2535 ได้จั ดตั้ ง “คณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ ”11 มีหน้ าที่ หลัก ในการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 13
เช่น
1. กาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 32
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 35
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา 37
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือแก้ไข
อันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 53(1)
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งกาเนิดที่รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 55

10

สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกี่ยวกับเรา (ความ
เป็นมา), สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2557, จาก http://www.onep.go.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=58&Itemid=135
11
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535,
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 109, ตอนที่ 37, (4 เมษายน 2535), 1, มาตรา 12 วรรคแรก.
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6. ก ากั บ ดู แ ลและเร่ ง รั ด ให้ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก า ออก
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เพื่อให้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความเป็นระบบโดยสมบูรณ์
7. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่
ปรากฏว่า ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันอาจทาให้เกิดความเสี ยหาย
อย่างร้ายแรง
8. กาหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีภารกิจในการกาหนด
นโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของชาติ ให้ ค วามเห็ น ชอบในแผนจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อ ม รวมทั้ งในการประกาศก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อ
กิจการที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ออก
ประกาศกาหนดเขตควบคุมมลพิษกาหนดมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษี
อากร และการส่งเริมการลงทุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
กากับดูแลเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบังคับ ประกาศ
และระเบี ย บต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมี ค วามสมบู ร ณ์ 12 ส่ ว น
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่
ในการติดตามดูแลควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีอานาจในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
12

อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม: ความรับผิด
ทางแพ่ง การชดเชยเยียวยา และการระงับข้อพิพาท, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2554), 66.
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ต่างๆ เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแก้ไข มลพิษต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อม
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
4.3 กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535 อันเป็นผลสืบเนื่องมา
จากประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
253513 ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี “คณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ ” มี อ านาจหน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 53
ดังนี้
1. เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีการดาเนิ นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม ป้ อ งกั น ลด หรื อ ขจั ด มลพิ ษ ต่ อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษี
อากรและการลงทุนของเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
4. เสนอแนะการกาหนดอัตราค่าบริการสาหรับระบบบาบัดน้าเสีย
รวมหรื อระบบกาจั ดของเสีย รวมของทางราชการต่อ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชาติ
5. ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการกาหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งกาเนิดตามมาตรา 55

13

กรมควบคุมมลพิษ, เกี่ยวกับ คพ. (หน้าที่ บทบาท และภารกิจทั่วไป), (9 พฤศจิกายน
2555), สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2557, จาก http://www.pcd.go.th/about/ab_mission.html
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6. ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการกาหนดประเภทของแหล่งกาเนิด
มลพิษที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 68 และมาตรา 69
7. ประสานงานระหว่ างส่วนราชการ รัฐ วิสาหกิ จและเอกชน เพื่ อ
ควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษ
8. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ
กฎหมายอื่นให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ดังนั้น คณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงมีภารกิจในการนานโยบายและแผน
ด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีอานาจหน้าที่
สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้คาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
มลพิษ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ กาหนดมาตรการ
ส่งเสริมด้านภาษีอากร การลงทุน และอัตราค่าบริการสาหรับระบบบาบัดของเสีย
ช่วยเหลือ ให้คาแนะนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษ รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานต่า งๆ
ของรัฐและเอกชนเพื่อควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษ14
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ได้ให้นิยามของคาต่างๆ ดังนี้
“สิ่ ง แวดล้ อ ม” หมายความว่ า สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ มี ลัก ษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทาขึ้น
“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้า
อากาศ เสียง และสภาวะอื่นๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกาหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปสาหรับ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

14

อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม: ความรับผิด
ทางแพ่ง การชดเชยเยียวยา และการระงับข้อพิพาท, 67.
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“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมวลสารอื่นๆ รวมทั้ง
กาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษ
หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ ภาวะที่ เ ป็ น พิ ษ ภั ย อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชนได้ และให้ ห มายความรวมถึ ง รั ง สี ความร้ อ น แสง เสี ย ง กลิ่ น ความ
สั่นสะเทือน หรือเหตุราคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกาเนิดมลพิษ
ด้วย
“แหล่งกาเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใดๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มา
ของมลพิษ
“ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ เรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วย
การเดินอากาศ
จะเห็นได้ว่ามลพิษทางเสียงจากอากาศยานเป็นไปตามนิยามในมาตรา 4
จึงตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ที่ ส านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม โดย
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอานาจกากับ
ดูแล เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ตามที่กฎหมายได้ให้อานาจไว้ ซึ่งอานาจหน้าที่ของ
กรมควบคุมมลพิ ษดั งกล่ าว เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินการป้องกันแก้ ไขปั ญหา
มลพิษตามที่ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพราะกรมควบคุมมลพิษในฐานะที่มีความรู้ความชานาญเรื่อง
มลพิ ษ สามารถท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกาหนด
มาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม มาตรฐานควบคุ ม มลพิ ษ จากแหล่ ง ก าเนิ ด หรื อ
มาตรการอื่นๆ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
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ดั ง นั้ น กรมควบคุ ม มลพิ ษ จึ ง มี ภ ารกิ จ ในการก ากั บ ดู แ ล อ านวยการ
ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการฟื้นฟู คุ้มครอง และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เสนอแนะการกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ15
จากการศึกษาอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของทั้ง 3 องค์กรดังกล่าว พบว่า
องค์กรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ต่างอยู่ใน
ฐานะองค์กรกากับดูแลด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่ง องค์กรกากับดูแล 16 เป็นองค์กรหนึ่งที่ทา
หน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ติ ด ตามดู แ ล การบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ นความ
ควบคุมดูแลขององค์กร เพื่อให้การบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรดาเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สนองต่อนโยบายของประเทศชาติและประชาชน
ผู้เขียนเห็นว่า ในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียงจาก
อากาศยานนั้นเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากมีการปรับปรุงองค์กรต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เนืองๆ
เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่นับวันจะเจริญรุดหน้า
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม องค์กรทั้งหลายที่ได้กล่าวมา ต่างก็มิได้เอาใจใส่ต่อมลพิษ
ทางเสี ย งจากอากาศยานเท่ า ใดนั ก ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการองค์ ก รเกี่ ย วกั บ การ
ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมลพิษทางเสียงจากอากาศยานอยู่ด้วยกัน 3 องค์กร คือ
(1) กรมการบิ น พลเรื อ น (2) ส านั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และ (3) กรมควบคุมมลพิษ แต่องค์กรทั้ง 3 นั้นก็มิได้มีแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ การหรื อควบคุ มมลพิ ษทางเสี ยงจากอากาศยานอย่ างเป็ นระบบและเป็ น
15

อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม: ความรับผิด
ทางแพ่ง การชดเชยเยียวยา และการระงับข้อพิพาท, 67.
16
นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมายปกครอง, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), 368.
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รูปธรรมนัก กล่ าวคื อ มลพิ ษทางเสี ยงจากอากาศยานถึงแม้ จะเป็นส่ วนหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อมที่จะต้องได้รับการดูแลจากหน่วยงานดังกล่าว แต่มลพิษทางเสียงจาก
อากาศยานเป็นมลพิษที่มีลักษณะเฉพาะที่จะต้องได้รับการดูแลและควบคุมอย่าง
ละเอียดและต่อเนื่องตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ในภาคผนวก 16 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
แห่ งอนุ สัญญาชิ คาโก ค.ศ. 1944 ประกอบกั บสมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่ าง
ประเทศ (The International Air Traffic Association: IATA) ได้กาหนดให้รัฐบาลของ
แต่ละประเทศภาคีสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลเสียงที่เกิดจากอากาศ
ยานอันเนื่องมาจากการขนส่งทางอากาศเป็นสาคัญ โดยให้แต่ละรัฐบาลของประเทศ
ภาคีสมาชิกดาเนินการลดความดังของเสียงที่เกิดจากอากาศยานนั้นลง ตลอดทั้งให้มี
มาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยที่ได้รับผลกระทบจากเสียงนั้น อันจะทาให้
บรรเทาและลดผลกระทบจากเสียงที่เกิ ดจากอากาศยานลงได้ 17 ในขณะเดียวกั น
ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสิงคโปร์ ต่างได้มอบหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบ
ควบคุมมลพิษทางเสียงจากอากาศยานแก่องค์กรที่ทาหน้าที่ในการบริการกิจการการ
เดินอากาศของประเทศเป็นผู้ดูแล เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบให้สหพันธ์บริหาร
การบิน ประเทศอังกฤษ มอบให้สานักงานบริหารการบินพลเรือน และประเทศสิงคโปร์
มอบให้สานักงานบริหารการบินพลเรือนแห่งสิงคโปร์ ทาหน้าที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแล
มลพิษทางเสียงจากอากาศยานเป็นการเฉพาะ และถึงแม้ว่าทั้งสามประเทศจะมี
หน่วยงานอื่ นๆ ที่ ทาหน้าที่ในการดู แลสิ่งแวดล้อมด้วยก็ ตาม แต่ก็ ให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจาะจงทาหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางเสียงจาก
อากาศยาน โดยมีกฎหมายบัญญัติให้อานาจไว้อย่างชัดเจน ทาให้การปฏิบัติหน้าที่
หรือการควบคุมดูแลมลพิษทางเสียงจากอากาศยานมีความชัดเจน ส่งผลให้สามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงจุด และบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17

2013), 3.

IATA, IATA position on noise-related operating restriction, (Canada: IATA,
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ทั้งนี้ จากการที่ประเทศไทยได้มีหลายองค์กรทาหน้าที่ ในการดูแลควบคุม
มลพิษทางเสียงจากอากาศยานดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดการทาหน้าที่ซ้าซ้อนกัน
กล่าวคือ ในแต่ละองค์กรต่างมีอานาจหน้าที่และภารกิจที่เน้นไปในการควบคุมดูแล
สิ่ง แวดล้อ มด้ว ยกัน ทั้ งสิ้ น ซึ่ ง มลพิ ษทางเสี ยงก็ ถือ เป็น ส่ วนหนึ่ง ของสิ่ งแวดล้ อ ม
เช่นกัน ทาให้หลายหน่ว ยงานเข้ามาดูแล จนทาให้เป็นที่สับสนยิ่งว่าองค์กรใดเป็น
องค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลมลพิษทางเสียงจากอากาศยาน ซึ่งความ
สับสนดังกล่าวจึงนามาซึ่งผลการดาเนินงานที่ล่าช้า ไม่ทันต่อผลกระทบที่มีมากขึ้น
และทวี ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ในปั จ จุ บั น ดั ง นี้ ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า สมควรให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
หน่วยงานหรือองค์การขึ้นในกรมการบินพลเรือน เพื่อให้ทาหน้าที่ในการวิจัย ติดตาม
ควบคุม ดูแล และแก้ไขมลพิษทางเสียงจากอากาศยาน และทั้งให้มีอานาจในการ
เสนอแนะมาตรการต่างๆ ต่อกรมคณะกรรมการการบินพลเรือนเพื่อออกข้อบังคับ
เกี่ยวกับเสียงจากอากาศยาน เนื่องจากมลพิษทางเสียงจากอากาศยานเป็นเรื่อง
เฉพาะที่ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชานาญการเรื่องอากาศยานเข้ามาดูแล
ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสิงคโปร์ อันจะทาให้สามารถควบคุมและ
ดูแลได้ตรงจุด และเป็นการลดความซ้าซ้อนของการทางานจากองค์กรอื่นๆ ลง ทั้ง
การที่ให้มีองค์กรเดียวในการทาหน้าที่ควบคุมดูแลมลพิษทางเสียงจากอากาศยาน
นั้ น ยั ง มี โอกาสปลอดจากการแทรกแซงจากบุ ค คลหรื อ องค์ ก รอื่ น ในระดั บ ที่ สู ง
เนื่องจากองค์กรอื่นมิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้วย การทาหน้าที่ของ
องค์กรเดี่ยวร่วมกับองค์กรอื่นก็เป็นเพียงการประสานงานในราชการทั่วไปเท่านั้น จึง
ทาให้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการดาเนินงาน อันจะทาให้ถูกแทรกแซงจากบุคคล
หรือองค์การอื่นได้ ประกอบกับปัญหามลพิษทางเสียงจากอากาศยาน เป็นเรื่องที่
สาคัญที่ต้องได้รับการตัดสินใจจากผู้มีอานาจอย่างแท้จริงในการดาเนินการแก้ไข จึง
จะท าให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาและเยี ยวยาผู้ ได้ รั บผลกระทบอย่ างรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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อนึ่ง มลพิษทางเสียงจากอากาศยานเป็นไปตามนิยามในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 จึงตกอยู่ภายใต้
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอานาจกากับดูแล เพื่อแก้ไข
ปัญหามลพิษต่างๆ ตามที่กฎหมายได้ให้อานาจไว้ ปัญหาจึงมีว่ามลพิษทางเสียงจาก
อากาศยานองค์กรหรือหน่วยงานใดของรัฐบาลจะมีอานาจในการก ากับดูแล ทั้งนี้
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. 2497 ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก รมการบิ น พลเรื อ น
โดยคณะกรรมการเทคนิค มีอานาจตามมาตรา 34 ในการออกข้อกาหนดมาตรฐาน
อากาศยานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกากับดูแลมลพิษทางเสียงจากอากาศยานหรือ
มลพิษทางอากาศ และในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติและ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอานาจในการกากับดูแล ควบคุม ติดตามมลพิษทาง
เสียงจากอากาศยานและมลพิษทางอากาศด้วยเช่นกัน เช่นนี้จึงทาให้มลพิษทางเสียง
จากอากาศยานมีองค์กรกากับดูแลหลายองค์กร จึงทาให้เกิดการซ้าซ้อนกันในทาง
กฎหมายและในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนักในการกากับดูแลมลพิษทาง
เสียงจากอากาศยาน ประกอบกับอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลมลพิษทางเสียงจาก
อากาศยานต้องกระจัดกระจายกันไป เกิดความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายของ
องค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งอาจทาให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายโดยการเกี่ยงกัน
ทาหน้าที่ ส่งผลให้การกากับดูแลมลพิษทางเสียงไม่เกิดประสิทธิภาพสมเจตนารมณ์
แห่งกฎหมายและการจัดตั้งองค์กรกากับดูแลได้
อนึ่ง ถึงแม้ว่ามลพิษทางเสียงจากอากาศยานจะเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่
อยู่ ภายใต้ การกากั บดู แลของสานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้ อ มก็ ต าม แต่ ม ลพิ ษ ทางเสี ย งจากอากาศยานเป็ น มลพิ ษ ที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงที่ยากต่อการพิจารณาวินิจฉัยถึงมลพิษดังกล่าว จึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
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ทางด้านวิศวกรรมเครื่องยนต์อากาศยาน และหรือเทคโนโลยีการบินเข้าร่วมด้วยในการ
กากับดูแล ปัจจุบันประเทศไทยมีกรมการบินพลเรือนคอยทาหน้าที่ในการกากับดูแล
กิจการการเดินอากาศอยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญและชานาญการในการ
บินพลเรือนองค์กรหนึ่งของประเทศ ดังนี้ ผู้เขียนเห็นว่า สมควรให้มีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย โดยให้กรมการบินพลเรือนในฐานะองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการบินพลเรือน
ทาหน้าที่กากับดูแลมลพิษทางเสียงจากอากาศยานด้วย เพื่อให้การกากับดูแลมลพิษ
ทางเสี ยงจากอากาศยานมี ความชั ดเจนเป็ นเอกภาพมากยิ่ งขึ้ น เฉกเช่ นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่มีสหพันธ์บริหารการบิน (Federal Aviation Administration: FAA)
ประเทศอังกฤษ ที่มีสานักงานบริหารการบิน (Civil Aviation Authority: CAA) และ
ประเทศสิงคโปร์ ที่มีสานักงานบริหารการบินพลเรือนแห่งสิงคโปร์ (Civil Aviation
Authority of Singapore: CAAS) ซึ่งองค์กรของทั้ง 3 ประเทศนั้นล้วนแต่เป็นองค์กรที่
ท าหน้ าที่ ในการก ากั บดู แลกิ จการการบิ นพลเรื อนภายในประเทศเป็ นหลั ก แต่ ใน
ขณะเดียวกันกฎหมายของทั้ง 3 ประเทศนั้นก็ได้บัญญัติให้องค์กรมีอานาจหน้าที่ใน
การกากั บดูแลมลพิษทางเสียงจากอากาศยานด้วย ซึ่งนับว่ าเป็นการดีที่ท าให้การ
กากับดูแลมลพิษทางเสียงจากอากาศยานไม่กระจัดกระจายไปยังองค์กรอื่น ทาให้ง่าย
และสะดวกต่อการควบคุ ม ติดตาม และยังทาให้บทบาทหน้าที่ขององค์ กรมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5. สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า มลพิษทางเสียงจากอากาศยานส่งผล
กระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานโดยตรงและส่งผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ เป็ น อย่ า งมาก เสี ย งจากอากาศยานอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
ทางด้านการได้ยิน ด้านสุขภาพกาย ด้า นสุขภาพจิต ด้านการติดต่อสื่อสาร การ
ท างาน และการด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ และส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศน์ ใ น
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สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ได้มี การก าหนดกฎเกณฑ์และมาตรการควบคุมและ
ป้องกั นมลพิษทางเสี ยงจากอากาศยานซึ่งได้แก่ (1) มาตรการการลดเสีย งจาก
อากาศยานที่แหล่งกาเนิดเสียง (2) การจัดการและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(3) วิธีปฏิบัติการบินที่ลดเสียง (4) การเก็บค่าธรรมเนียม เป็นต้น แม้จะมีมาตรการ
ต่างๆ ในการควบคุมและป้องกันมลพิษทางเสียงจากอากาศยาน แต่ปัญหานี้ก็ไม่
สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้ ตราบใดที่ยังมีการดาเนินการด้านการบินอยู่ ดังนั้น
องค์กรที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องมลพิษทางเสียงจากอากาศยานนั้นก็มีความสาคัญ
เนื่องจากองค์กรเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การดาเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายอย่ า งแท้ จ ริ ง หากองค์ ก รผู้ ใ ช้ ก ฎหมายขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในการบังคับใช้กฎหมาย
อาจทาให้กฎหมายนั้นไม่สามารถบรรลุเจตนารมณ์ แห่งการตรากฎหมายได้ หรือมี
การบังคับใช้ในทางที่ผิด ส่งผลให้กฎหมายนั้นๆ ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นใน
เรื่องขององค์กรควบคุมมลพิษทางเสียงจากอากาศยาน ได้แก่ (1) ขอบเขตอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายมีความซ้าซ้อนกัน องค์กรผู้มีอานาจหลายองค์กรมีภารกิจใน
ขอบเขตที่ใกล้เคียงกัน บ่อยครั้งจะมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่ซ้าซ้อนกัน
หรือกลัวว่าจะซ้าซ้อนกันจึงเกิดช่องว่างไม่มกี ารบังคับใช้กฎหมาย ทาให้การบังคับใช้
กฎหมายอาจมากเกินไป หรือน้อยเกินไปก็ได้ (2) องค์กรผู้มีอานาจสับสนในอานาจ
หน้าที่ของตน เป็นกรณีที่อาจเกิดขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มี
ความก้าวหน้ามาก หรือกฎหมายที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายนั้น จึงจาเป็นจะต้องมีการศึกษาถึงองค์ กรที่จะเข้ามาบังคับใช้
กฎหมายด้านการควบคุมมลพิษทางเสียงอย่างจริงจัง เนื่องจากมลพิษทางเสียงจาก
อากาศยานเป็นปัญหาที่มีความเฉพาะด้าน ซึ่งองค์กรที่จะเข้ามาดูแลนั้นควรจะเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความเป็นเอกเทศเพื่อให้การดาเนินการ
นั้นมีประสิทธิภาพ
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5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 สมควรให้มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์ก รขึ้นในกรมการบิน
พลเรือน เพื่อให้ทาหน้าที่ในการวิจยั ติดตาม ควบคุม ดูแล และแก้ไขมลพิษทางเสียง
จากอากาศยาน และทั้ ง ให้ มี อ านาจในการเสนอแนะมาตรการต่ า งๆ ต่ อ
คณะกรรมการการบิ น พลเรื อ นเพื่ อ ออกข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ เสี ย งจากอากาศยาน
เนื่ อ งจากมลพิ ษ ทางเสี ย งจากอากาศยานเป็ น เรื่ อ งเฉพาะที่ ต้ อ งให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและชานาญการเรื่องอากาศยานเข้ามาดูแล ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ และสิงคโปร์ อันจะทาให้สามารถควบคุมและดูแลได้ตรงจุด และเป็นการลด
ความซ้าซ้อนของการทางานจากองค์กรอื่นๆ ลง ทั้งการที่ให้มีองค์กรเดียวในการทา
หน้าที่ควบคุมดูแลมลพิษทางเสียงจากอากาศยานนั้ น ยังมีโอกาสปลอดจากการ
แทรกแซงจากบุคคลหรือองค์กรอื่นในระดับที่สูง เนื่องจากองค์กรอื่นมิได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานด้วย การทาหน้าที่ขององค์กรเดี่ยวร่วมกับองค์กรอื่นก็เป็นเพียง
การประสานงานในราชการทั่วไปเท่ านั้น จึงทาให้ไม่ มีผลประโยชน์ร่วมกันในการ
ดาเนินงาน อันจะทาให้ถูกแทรกแซงจากบุคคลหรือองค์การอื่นได้ ประกอบกับปัญหา
มลพิษทางเสียงจากอากาศยาน เป็นเรื่องที่สาคัญที่ต้องได้รับการตัดสินใจจากผู้มี
อานาจอย่ างแท้จริงในการดาเนินการแก้ไข จึ งจะทาให้ สามารถแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.2.2 ควรให้มี ก ารแก้ ไขปรับ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ การเดิ นอากาศ
พ.ศ. 2497 โดยบัญญัติให้มีการมอบอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลสิ่งแวดล้อมด้าน
มลพิษทางเสียงจากอากาศยานที่กระจัดกระจายอยู่ตามองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
ให้ ม าเป็ นอ านาจหน้ า ที่ ข องกรมการบิ น พลเรือ น เนื่ องจากมลพิ ษ ทางเสี ย งจาก
อากาศยานเป็ นเรื่อ งที่ มีลัก ษณะเฉพาะที่ต้ องให้ องค์ กรหรื อหน่ว ยงานที่มี ความ
ชานาญทางด้านการบินเข้ามาทาหน้าที่ในการกากับดูแลเป็นการเฉพาะทาง ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถลดความซ้าซ้อนของการใช้อานาจในเรื่องเดียวกันจากองค์กรอื่นๆ ลง
และยังทาให้กากับดูแลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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