












 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือ 
ด้านการบริหารจราจรทางอากาศระหว่างทหารและพลเรือน (ชั่วคราว) 

(The Provisional–Directorate of Civil/Military Air Traffic Management Coordination : P-DCMAC) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๒๑) 

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบตัิทางอากาศ กองทพัอากาศ 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม: 
คณะกรรมการฝ่าย ทอ. 
๑.  พล.อ.ท.กนิษฐ์  ชัยสาร รองผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประธานกรรมการ 
๒.  พล.อ.ต.วิทยา เหลืองเลชานุรักษ์ ผู้อ านวยการ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ   

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
กรรมการ 

๓.  น.อ.พรสิน สารกุล 
 

นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ 
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

กรรมการ 

๔.  น.อ.บุญเลิศ เทียนทอง 
 

ผู้อ านวยการ กองบังคับการบิน 
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

กรรมการ 

๕.  น.อ.อภิชาต บุญเพ็ชร์ 
 

ผู้อ านวยการ กองนิรภัยการบิน 
ส านักงานนิรภัยทหารอากาศ 

กรรมการ 

๖.  น.อ.กฤตธี รุ่งรางแสง ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ๑  
ศูนย์ป้องกันทางอากาศ 
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๗.  น.อ.ธนกร ถาวรเกษตร ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ๓  
ศูนย์ป้องกันทางอากาศ  
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

กรรมการ 

๘.  น.อ.กิตติกรณ์ กรีธาพล ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ๒ 
ศูนย์ป้องกันทางอากาศ 
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

กรรมการ 

๙.  น.อ.กฤษณะ สุขสี เสนาธิการ กองบิน ๗  
๑๐.  น.อ.จักราวุธ ศรีสุวรรณ ฝ่ายเสนาธิการ กองยุทธการ 

ส านักยุทธการและการฝึก 
กรมยุทธการทหารอากาศ 

 

๑๑.  น.อ.สันต์ สมตน 
 

ผู้บังคับศูนย์บริการการบิน กองบังคับการบิน 
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

กรรมการ 
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๑๒.  น.ท.สุโขทัย สมศรีใส ฝ่ายเสนาธิการ กองการฝึก  

ส านักยุทธการและการฝึก 
กรมยุทธการทหารอากาศ 

 

๑๓.  น.ท.พิสน วินัยชาติศักด์ิ ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑  
๑๔.  น.ท.คฑายุทธ ชวนส าราญ หัวหน้าแผนกควบคุมประสิทธิภาพ 

ศูนย์ป้องกันทางอากาศ 
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕.  น.ต.กรเอก ชิษณุชาบุญวิภัค รองหัวหน้าแผนกควบคุมจราจรทางอากาศ 
บริเวณสนามบิน กองบังคับการบิน 
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

 

๑๖.  น.ต.ฤทธวรรณ อมรินทร์รัตน์ รองผู้บังคับหมวดบิน ๒ ฝ่ายยุทธการ  
ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ 

 

๑๗.  ร.อ.ชาติชาย เวียงอินทร์ รองหัวหน้าฝ่ายบังคับการบิน  
แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๑ 

 

๑๘.  ร.อ.นิรันดร์ ถ่ินสถาน รองหัวหน้าฝ่ายบังคับการบิน  
แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๔ 

 

๑๙.  ร.ต.ธนสิทธิ์ เพศประเสริฐ รองหัวหน้าหมวดควบคุมการจราจรทางอากาศ
บริเวณสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน  
แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๑ 

 

 
คณะกรรมการฝ่าย บวท. 
๑.  นายทินกร ชูวงศ์   รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวทิพาภรณ์ นิปกากร   ผู้อ านวยการใหญ่ (นโยบายและยุทธศาสตร์) รองประธานฯ (๑) 
๓.  นางสิริเกศ เนียมลอย   ผู้อ านวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ) รองประธานฯ (๒) 
๔.  นายวิญญู ศรีวงษ์   ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารเครือข่าย 

  การจราจรทางอากาศ 
กรรมการ 

๕.  นายทวีพ สุกสี   ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ 
  เส้นทางบินกรุงเทพ 

 

๖.  นายแดน พลอินทร์   ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการบริการ  
๗.  นายธีรวุฒิ สังข์สีเมฆ   ผู้อ านวยการกองบริหารความปลอดภัย  
๘.  นายสุวิชาญ   สถิตกิจพิเชษฐ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารเครือข่าย 

  การปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 
 

๙.  นายทวีศักด์ิ รัตนจันทรานนท์   ผู้อ านวยการกองออกแบบวิธีปฏิบัติการบิน 
  และพัฒนาห้วงอากาศ 

 

๑๐.  นายเทพธนิต อยู่โพธิ์    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักงานนโยบาย 
  และบริหารยุทธศาสตร์ 
  (กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและวางแผนกลยุทธ์) 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๑.  นางสาวชนัญญา ปิ่นแก้วประเสริฐ   ผู้จัดการงานบริหารเครือข่ายจราจรทางอากาศ  
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๑๒.  นายวรพันธุ์ ม่วงศรี   ผู้จัดการงานออกแบบและพัฒนาห้วงอากาศ  
๑๓.  นายคม พรมสุทธิกุล   ผู้ช่วยผู้จัดการงานนโยบายและบริหาร 

  ยุทธศาสตร์ (วิศวกรรม) 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๔.  นางสาวกฤษณ์ญาณี ศุขสวัสด์ิ   เจ้าหน้าท่ีนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์อาวุโส  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม ทบ. 
๑.  พ.ท.ชัยพงศ์ธร สวัสดิภาพ   หัวหน้าแผนกยุทธการ กองยุทธการ 

  กรมยุทธการทหารบก 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ทร. 
๑.  น.ต.อรรถพล  คงสวัสด์ิ รน.   ประจ าแผนกแผนการยุทธ กองยุทธการ 

  กรมยุทธการทหารเรือ  
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ส านกังานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย (กพท.) 
๑.  น.อ.หญิง สุดารัตน์ ชยากร   ผู้จัดการฝ่ายบริการข่าวสารการบิน  
๒.  นายปวัตน์ หาญบ ารุงกิจ   หัวหน้ากองห้วงอากาศและการก ากับมาตรฐาน 

 วิธีปฏิบัติการบิน ฝ่ายมาตรฐานการเดินอากาศ 
 

๓.  นางสาวภัทราพร ธะนะชัย   พนักงานกองแผนภูมิการบิน  
 ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน 
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วาระที่ ๑ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ทอ. และ บวท.) 
 
ประธานฯ (ทอ.): 

เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามารับต าแหน่งแต่รับทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุดนี้มาโดยตลอด การประชุมท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการพิจารณาข้อเสนอ
ของ บวท. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบินให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและไม่
กระทบกับความมั่นคงของประเทศ เรื่องท่ีน าเสนอเพื่อพิจารณาทุกเรื่องควรต้องผ่านการ
หารือร่วมกันระหว่าง จนท.ทอ.และ บวท.โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ซึ่งในท่ี
ประชุมนี้ก็จะน ามาพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้ความเห็นชอบตามท่ีได้มีการหารือในส่วน
เกี่ยวข้องมาเรียบร้อยแล้ว ส าหรับเรื่องท่ีติดค้างมาต้ังแต่การประชุมครั้งก่อน จะหาข้อสรุปให้
ได้โดยเร็วต่อไป 

ประธานฯ (บวท.) : 
บวท. ขอยึดแนวทางตามท่ี ทอ. เสนอนี้มาป็นแนวทางการด าเนินงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์
ในภาพรวมเป็นหลัก พร้อมขอขอบคุณหน่วยงานภาคความมั่นคงท่ีให้ความร่วมมือในช่วงท่ี 
บวท. เปล่ียนถ่ายระบบการให้บริการมาเป็นอย่างดี จนถึงวันนี้การด าเนินการยังเป็นไปได้
ด้วยดพีร้อมขอแจ้งข่าวการถอนการให้บริการ ณ สนามบินสุรินทร์ภักดี รวมถึงการเตรียมการ
เข้าให้บริการ ณ สนามบินเบตงภายในเมษายนท่ีจะถึงนี้ สุดท้ายนี้ขอใช้โอกาสนี้แสดงความ
ยินดีแก่ประธานคณะกรรมการ ทอ. ท่ีได้เข้ามารับต าแหน่ง 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 
   - 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น 
 

๓.๑ เป้าหมายด าเนินการปี  ๒๕๖๓ 
  

คุณคมฯ: 
 น าเสนอเป้าหมายด าเนินการของคณะกรรมการฯ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
๑. การปรับปรุงพัฒนาห้วงอากาศ 
    ๑.๑ พื้นท่ีบริเวณเหนือกองบิน ๑ และกองบิน ๔ 
    ๑.๒ การจัดท าเส้นทางบินเข้า-ออก (VFR Entry/Exit Procedures) บริเวณสนามบิน
นครราชสีมา 
    ๑.๓ การจัดท าเส้นทางบินเวียดนาม (NOIBAI) – จว.ร้อยเอ็ด 
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๒. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    ๒.๒ การพัฒนาในระยะต้น (๑-๓ ปี) ในส่วนของหอบังคับการบิน ให้กับบุคลากรของ ทอ.
ท่ีปฏิบัติงาน ณ หอบังคับการบินร่วม และแนวทางการพัฒนาบุคคลากรของ ทอ. ทีปฏิบัติงาน 
ณ ศูนย์บริหารจัดการห้วงอากาศ (Airspace Management Cell : AMC) 
    ๒.๓ แผนการพัฒนาระยะกลาง (๓-๕ ปี)  
๓. ตัวชี้วัดการประสานงานพลเรือนในเรื่องของการใช้ห้วงอากาศของศูนย์ AMC 

 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบ 
 

๓.๒ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างทหารและพลเรือน 
 

คุณคมฯ :  
 สืบเนื่องจากวาระเป้าหมายการด าเนินงานปี ๒๕๖๓ ท่ีหารือถึงแนวทางการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลร่ วมกันระหว่ างทหารและพลเรือน มุ่ ง เน้นใน ๒ ด้านหลัก คือ ๑. Airspace 
Management และ ๒. Air Traffic Control โดยในระยะด าเนินการแรก ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาบุคลากรท้ังส้ิน ๓๐ คน แบ่งเป็น 

- การควบคุมการจาจรทางอากาศของหอบังคับการบินร่วม  
  (จ านวน ๖-๗ แห่ง Co-Located)  ๑๔ – ๑๖ คน   
- การควบคุมการจราจรทางอากาศในเส้นทางบิน  
  (Area Control 12 Sectors)    ๑๒ – ๑๔ คน  

โดยจะแบ่งรุ่นการฝึกอบรมเป็น ๕ รุ่น คิดเป็นผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรุ่นละ ๕-๗ คนต้ังแต่ปี ๒๕๖๔
เป็นต้นไป ซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมต้ังแต่ Initial Training, Unit Training (Tower & ACC)
จนถึง On the Job-Training: OJT ส าหรับโครงการนี้  บวท.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายหลักสูตร 
Initial Training ท่ีสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) หรือเทียบเท่า ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ขอให้ ทอ. พิจารณาเตรียมการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ประธานกรรมการ ทอ.ฯ :  
สอบถามว่าในปัจจุบันมีเจ้าหน้าท่ี ทอ. ท่ีมีใบอนุญาตหรือไม่ ท้ังนี้เห็นชอบท่ี บวท.เสนอท่ีจะ
ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของ ทอ. และพร้อมจะสนับสนุน โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง
หารือในรายละเอียดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ร.อ.ชาติชายฯ :  
 ในปัจจุบันไม่มีเจ้าหน้าท่ี ทอ. ท่ีมีใบอนุญาต ท้ังนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการให้ได้การรับรอง
มาตรฐานตามท่ี ICAO ก าหนด 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการ โดยให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง หารือในรายละเอียดและด าเนินการต่อไป 
 



-๖- 
 

 

 

๓.๓ การทบทวนบทบาทหน้าที่และประกาศคณะกรรมการ P-DCMAC 
 

คุณคมฯ :  
ตามท่ีได้มีประกาศแต่งต้ังศูนย์บริหารจัดการห้วงอากาศ (Airspace Management Cell : 
AMC) ขึ้นโดย กบร.นั้น ท่ีผ่านมา บวท.และหน่วยงานภาคความมั่นคงได้มีการด าเนินการ
ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้าแล้ว รวมท้ังมีการวางเป้าหมายการด าเนินงานร่วมกัน การ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน การด าเนินงานเชิงนโยบายของท้ังสองภาคส่วน เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาห้วงอากาศร่วมกัน ดังนั้นหากการด าเนินการใดๆ โดยผ่านทาง
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการห้วงอากาศ  ตามประกาศ กบร.โดยไม่มี คณก.P-DCMAC อาจ
ไม่ทันการ อีกท้ังคณะกรรมการ P-DCMAC นี้ ยังสามารถด าเนินการด้านต่างๆ ได้รวดเร็วและ
คล่องตัวกว่า ท้ังนี้ได้เคยมีการเสนอว่าควรจัดต้ังให้เป็นคณะกรรมการท่ีเป็นรูปธรรม 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบดังนี้ 
๑. ให้ปรับเปล่ียนช่ือคณะกรรมการจากเดิม “คณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านการ
บริหารจราจรทางอากาศระหว่างทหารและพลเรือน (ช่ัวคราว) (The Provisional-
Directorate of Civil/Military Air Traffic Management Coordination : P-DCMAC)” 
เปล่ียนเป็น "คณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านการจัดการจราจรทางอากาศระหว่าง
ทหารและพลเรือน (Civil-Military Air Traffic Management Cooperation Committee 
: CMACC)  
๒. ให้ด าเนินงานคู่ขนาน ซึ่งแยกจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการห้วงอากาศ โดยเป็นการ
แต่งต้ังภายในหน่วยงานเพื่อการประสานงานร่วมกันระหว่าง ทอ.กับ บวท. 
๓. ให้เชิญผู้แทน ทบ. และ ทร. เข้าร่วมสังเกตการณ์ตามความเหมาะสม ไม่จ าเป็นต้องแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการ 
 

๓.๔ การด าเนินงานของศูนย์บริหารจัดการห้วงอากาศ (Airspace Management Cell : 
AMC) 

 
คุณคมฯ : 

ผลการด าเนินงานจากการประชุมท่ีผ่านมา ได้มีการจัดท าร่างคู่มือการด าเนินงานของศูนย์
บริหารจัดการห้วงอากาศแล้ว ส าหรับการจัดเตรียมด้านบุคลากรนั้น ในช่วงแรกได้มีการ
จัดเตรียม Training Manual และคู่มือการใช้งานระบบ Airspace Reservation ท่ีจะใช้ส าหรับ
การปฏิบัติงานส าหรับอบรมให้กับบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ท่ีจะเข้าด าเนินงานในศูนย์ AMC นี้ 
และมีแผนการเข้าติดต้ังระบบอุปกรณ์ และฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าท่ี ทบ. และ ทร. 
ต่อไปในอนาคต โดยขั้นตอนต่อไปคือการส่งคู่มือข้างต้นให้ กพท.รับรอง ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ โดยการด าเนินงานท่ีส าคัญอีกงานหนึ่ง คือการมีระเบียบปฏิบัติประจ า (Standard 
Operating Procedure : SOP) ส าหรับหน่วยงานท่ีจะปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์ AMC  โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างและพิจารณา เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะได้มีการลงนามต่อไป 



-๗- 
 

 

 

ประธานกรรมการ ทอ.ฯ : 
หน่วยลงนามใน SOP ไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วยใหญ่ โดยเฉพาะ ทบ. ควรพิจารณาให้ระดับ
เทียบเคียงได้กับหน่วยอื่นของ ทอ. ทร. และ กพท. อีกท้ัง เนื้อหาของ SOP ของหน่วยงานอื่น
นอกเหนือจาก ทอ. ควรส้ันกระชับ และไม่ควรมีรายละเอียดมาก 

 
มติที่ประชุม 

รับทราบความคืนหน้าการด าเนินการ  
 

  



-๘- 
 

 

 

๓.๕ การพัฒนาโครงสร้างห้วงอากาศและเส้นทางบิน 
 ๓.๕.๑ แนวทางในการปรับปรุงห้วงอากาศ บริเวณพื้นที่ฝึกบินของกองบิน ๑ และ 
กองบิน ๔ 

 
คุณชนัญญาฯ : 

สืบเนื่องจากปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากทางด้านเหนือ บวท. มี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงเส้นทางบินคู่ขนานด้านเหนือเพิ่มเติม เพื่อให้มีความปลอดภัยในการ
ให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการหารือและเห็นชอบจากการประชุมคณะย่อยโดยมี 
ยก.ทอ., กองบิน ๑, กองบิน ๔ และ บวท.เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยการปรับพื้นท่ี VT D34 
และ D43 มีดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

พื้นท่ี VT D34 และ D43 ปัจจุบัน 
 



-๙- 
 

 

 

 
 

ภาพรวมการใช้ห้วงอากาศด้านเหนือรูปแบบใหม่ 
 

 
เปรียบเทียบระยะทางการเข้าพื้นท่ีจาก TL – VT D34 เดิม และ ใหม่ 

 



-๑๐- 
 

 

 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบในการปรับพื้นท่ีและเส้นทางบินและให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ห้วงอากาศของ ทอ. ต่อไป 

 
 ๓.๕.๒ การจัดท าเส้นทางบินเข้า-ออก (VFR Entry/Exit Procedures) บริเวณสนามบิน
นครราชสีมา  
 

คุณทวีศักด์ิฯ : 
 เนื่องด้วยปริมาณเท่ียวบินท่ีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการฝึกบินของโรงเรียนการบินของพล
เรือนในพื้นท่ีสนามบินนครราชสีมาท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ
ความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ใช้งานสนามบินและผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ บวท.จึงได้
จัดท าเส้นทางบินเข้า-ออก บริเวณสนามบินนครราชสีมาดังนี้ 



-๑๑- 
 

 

 

 
น.อ.กฤตธีฯ :  

ควรให้มีการทดลองใช้งานก่อนท่ีจะประกาศใช้จริง โดยขอให้ บวท. ประสานช่วงเวลากับ ทอ.
ในการทดลองใช้ต่อไป 

มติที่ประชุม 
ให้สรุปรายละเอียดเพิ่มเติมกับหน่วยปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง และให้ทดลองใช้งานก่อนโดยแจ้งผล

การทดลองใช้ให้ส่วนเลขาฯ ทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

 



-๑๒- 
 

 

 

๓.๕.๓ เส้นทางบินเวียดนาม NOIBAI – ร้อยเอ็ด 
คุณชนัญญาฯ : 
 เสนอขอตัดเส้นทางบินเพิ่ม เส้นทางบินฮานอย-กรุงเทพ ดังนี้ 
 
 

 
  เส้นทางบินฮานอย-กรุงเทพฯ ปัจจุบัน  และช่วงการฝึกผสม 
  
 
 

        



-๑๓- 
 

 

 

เส้นทางบินฮานอย-กรุงเทพฯ ใหม่ และช่วงการฝึกผสม 
มติที่ประชุม 

ยังไม่ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากพื้นท่ีนี้ ได้มีการตกลงให้หน่วยงานต่างประเทศใช้งานท้ังใน
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ขอให้หารือกับผู้เกี่ยวข้องและผู้ท่ีใช้งานพื้นท่ีดังกล่าวก่อน 
และเมื่อได้ข้อตกลงแล้วให้น าเสนอ คณก.ในการประชุมในครั้งต่อไป 
 

๓.๖ การออก NOTAM เส้นทางบิน Conditional Route : CDR ตามรูปแบบมาตรฐานของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

 
คุณคมฯ : 

 ICAO แจ้ง บวท.ในเรื่องการด าเนินการทีเกี่ยวข้องด้าน Aeronautical Information 
Management (AIM) ตามมติการประชุม Air Traffic Management Sub-Group (ATM-SG/7) 
ของ APANPIRG เมื่อ ส.ค. ๒๕๖๒ ซึ่งระบุรูปแบบและมาตรฐานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการ
ออก NOTAM เกี่ยวกับ Flexible Use of Airspace : FUA ซึ่งรวมถึงการออกแผนการใช้งาน
รายวันส าหรับเส้นทางบินแบบมีเงื่อนไข (Conditional Route : CDR) ท้ังน้ี ปัจจุบันประเทศไทยมี
การแจ้งแผนเฉพาะเส้นทางบิน Y5 เพียงเส้นเดียวเท่าน้ัน โดยยังมีเส้นทางบิน CDR อื่นท่ียังไม่แจ้ง
แผนและเง่ือนไขการใช้งานด้วย NOTAM ให้ผู้ใช้ห้วงอากาศได้ทราบ ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการฯ 
ให้ความเห็นชอบในการออก NOTAM การใช้งาน CDR ให้เป็นไปทางเดียวกัน ท้ังเส้นทางบินมีอยู่
ปัจจุบัน และ CDR ท่ีจะจัดท าขึ้นในอนาคต 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการออก NOTAM การใช้งาน CDR ให้เป็นไปตามแนวทางสากล โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง
ประสานงานกันในรายละเอียดต่อไป 
 

วาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
 

๔.๑ ความคืบหน้าการพัฒนาห้วงอากาศ ที่ผ่านการพิจารณาของ P-DCMAC แล้ว ของปีที่ผ่านมา   
                

คุณชนัญญาฯ : 
น าเสนอความคืบหน้าในการพัฒนาและปรับปรุงห้วงอากาศท่ีได้รับการพิจารณาและอนุมัติผ่าน
คณะกรรมการ P-DCMAC แล้วของปีท่ีผ่านมา 
๔.๑.๑ เส้นทางบินคู่ขนาน R468 G474 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการกับประเทศท่ี
เกี่ยวข้องคือประเทศกัมพูชา 
๔.๑.๒ Standard Instrument Arrival : STAR สู่สนามบินเวียงจันทน์ ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการประสานงานกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
๔.๑.๓ การพัฒนาห้วงอากาศและเส้นทางบินส าหรับท่าอากาศยานเบตง ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
 



-๑๔- 
 

 

 

 
มติที่ประชุม: 

รับทราบ 
 

๔.๒ ตัวชี้วัดการบริหารจัดการห้วงอากาศของศุนย์บริหารจัดการห้วงอากาศ ตามแผนแม่บท
ห้วงอากาศแห่งชาติ 
 
คุณคมฯ : 

 ตัวช้ีวัดการบริหารจัดการห้วงอากาศของศูนย์บริหารจัดการห้วงอากาศ (Airspace 
Management Cell : AMC) ได้ถูกก าหนดไว้ในแผนแม่บทห้วงอากาศแห่งชาติ ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบแล้วโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการห้วงอากาศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการให้ความ
เห็นชอบโดย กบร.ในล าดับต่อไป โดยมีตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารห้วงอากาศระหว่าง
ทหารและพลเรือนและศูนย์ AMC ดังนี้ 

๑) ความส าเร็จของการปฏิบัติภารกิจท่ีต้องสงวนการใช้งานห้วงอากาศ 
๒) อัตราการออกแผนใช้งานห้วงอากาศล่วงหน้า (AUP) 
๓) ประสิทธิภาพการใช้ห้วงอากาศท่ีถูกสงวนไว้ 

ท้ังนี้ จะมีการรายงานผลการด าเนินงานรายปี โดยจะด าเนินการในปี  ๒๕๖๓ นี้เป็นปเีริ่มต้นเก็บ
ข้อมูลเพื่อเตรียมก าหนดค่าเกณฑ์วัดท่ีเหมาะสมในปีถัดไปต่อไป 

 
มติที่ประชุม 

รับทราบ โดย ทอ. จะแจ้งหน่วยปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดฯ ต่อไป 
 
  



-๑๕- 
 

 

 

๔.๓ การจัดท าเส้นทางบินเข้า-ออก (VFR Entry/Exit Procedures) บริเวณสนามบินชุมพร 
 

คุณทวีศักด์ิฯ : 
 น าเสนอเส้นทางบิน VFR Entry/Exit Procedures บริเวณสนามบินชุมพรซึ่งได้ผ่านการ
เห็นชอบจากการประชุมคณะย่อยระหว่าง กองบิน ๗, ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศสุราษฎร์ธานี และ 
บวท.แล้วดังนี้ 
 
  

 
VFR Entry RWY06 / 24 สนามบินชุมพร 



-๑๖- 
 

 

 

 
VFR Exit RWY06 สนามบินชุมพร 

 
 

 
VFR Exit RWY24 สนามบินชุมพร 
 



-๑๗- 
 

 

 

น.อ.กฤษณะฯ : 
 เคยมีกรณีการเข้าใกล้กันของอากาศยานฝึกบินและอากาศยานทหารในเขต Terminal Area 
Control : TMA ของสนามบินชุมพร และเคยต้องเลิกฝึกเนื่องจากมีอากาศยานจากโรงเรียน
การบินของพลเรือนฝึกบินเข้าใกล้บริเวณการฝึกของทหาร (VT D35 ของกองบิน ๕) โดยไม่ได้
ประสานงานล่วงหน้า อีกท้ังการติดต่อส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ีหอบังคับการบินท าได้ยากล าบาก 

มติที่ประชุม 
รับทราบ ท้ังนี้ ขอให ้บวท.แจ้งให้หอบังคับการบินชุมพร ประสานงานกับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศสุราษฎร์ธานี เมื่อมีการบินในบริเวณ TMA ของสนามบินชุมพรเพื่อความปลอดภัย 

 
๔.๔ Emerging Technologies: RPAS/Drones 

 
คุณคมฯ : 

 น าเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับตามแนวคิดของ ICAO จากการประชุม 
RPAS Symposium ครั้งท่ี ๓ ในเรื่อง Drone Enable รวมถึงมุมมองของ ICAO กับความ
เช่ือมโยงในการใช้งานร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือน 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 
 

*********************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





D34 D43 

พื้นที่ VT D34  และ  VT D43 ปจจุบัน 



D34 
New 

D43 
New 

        พื้นที่ VT D34  และ  VT D43 ปรับใหม 



พื้นที่ VT D34  และ  VT D43 ปรับใหม 

และเสนทางบินคูขนานใหม 



แนวคิดการปรับพื้นที่ฝกบินและเพิ่มเสนทางบิน 

พื้นที่ VT D34  และ  VT D43 



VFR Entry/Exit Procedures  สนามบิน นครราชสีมา (BAC) 





Entry North, South 06/24 

Exit rw24 

VFR Entry/Exit Procedures  สนามบินชุมพร 
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