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 การศึกษานี ้ดำเนินการเพื ่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ผู ้ดำเนินการส่งออกสินค้าไปยัง
ปลายทางของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื่อทราบและเข้าใจองค์ความรู้
เกี่ยวกับปัญหา สาเหตุของปัญหา กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยในมาตรฐานการส่งออกไป
สหภาพยุโรป 2) เพื่อเข้าใจถึงกฎระเบียบวิธีการ หลักทางกฎหมายและการตรวจสินค้าไปสหภาพ
ยุโรป 3) เพื่อเข้าใจถึงกฎระเบียบและวิธีการที่ทางสหภาพยุโรประบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัย  
4) เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาการตรวจสินค้าเพื่อความปลอดภัยของประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรป  

5) เพื่อให้ได้แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการการตรวจสอบสินค้าของประเทศไทยเพื่อส่งออก
ไปสหภาพยุโรป 

 วิธีการศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) การค้นคว้าจาก
หนังสือ บทความ วารสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐานการตรวจสอบสินค้าของสหภาพยุโรป หลักสากลในการ
รักษาความปลอดภัยสินค้าขนส่งทางอากาศ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยของประเทศไทยและสหภาพยุโรป เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติของ
การตรวจสอบสินค้าเพ่ือส่งออกไปยังสหภาพยุโรปของประเทศไทย 

 ผลจากการศึกษาพบว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยการขนส่งสินค้าทางอากาศของ
ประเทศไทยกับสหภาพยุโรปมีมาตรการที่คล้ายกัน กฎระเบียบของการรักษาความปลอดภัยที่บังคับ
ใช้อยู ่ภายใต้การควบคุมขององค์การการบินระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation 

Organization: ICAO) ผู้วางมาตรฐานระเบียบข้อบังคับสำหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศ และ
อนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Convention on International Civil Aviation) หรือ
อนุสัญญาชิคาโก (Chicago Convention) ซึ่งมีภาคผนวกแนบท้ายเป็นหลักเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้องกับ
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ความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน ที่ต่างมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน คือ การ
ดำเนินการการบินระหว่างประเทศให้มีความปลอดภัยสูงสุด ลดความเสี่ยงจากการก่อการร้ายหรือการ
ดำเนินการต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยสถานะของประเทศไทย ที่สหภาพยุโรประบุให้เป็นประเทศที่
สาม ซึ่งหมายถึงประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มสมาชิกของสหภาพยุโรป ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัย
ที่เข้มงวดจากการเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการขนส่งสินค้าทางอากาศ สหภาพ
ยุโรปจึงออกมาตรการการรักษาความปลอดภัยการขนส่งสินค้าจากประเทศที่สาม โดยการขอรับรอง
การเป็นตัวแทนควบคุมจากประเทศที ่สาม ประกอบไปด้วย 1) Air Cargo and Mail Carrier 

Operating into the Union from a Third Country Airport (ACC3) มาตรฐานการรับรอง ACC3 
2) Regulated Agent (RA3) ตัวแทนควบคุม 3) Known Consignor (KC3) ผู ้ส่งทราบตัวตน โดย
เป็นข้อตกลงเพื่อการยอมรับมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศที่สามใน
การดำเนินการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ  
 ดังนั ้น ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่สาม การยอมรับมาตรฐานการเป็นตั วแทน
ควบคุมจากสหภาพยุโรปเพื่อการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทำให้ลดอุปสรรค
ของการเป็นประเทศที่สามของประเทศไทยได้ โดยได้รับการยกเว้นการเข้าสู่กระบวนการตรวจค้น
สินค้า เนื่องจากการเป็นตัวแทนควบคุมนั้นมีการรักษาความปลอดภัยของสินค้าที่จะขนส่งทางอากาศ
มาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางการส่งออก ที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับการรักษาความปลอดภัยของ
สหภาพยุโรป 
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 This study was conducted as a practical guideline for operators exporting goods 

to European Union countries. The objectives are: 1 )  To understand the issue and its 

underlying causes involving the security audit process for exporting goods to  the 

European Union  2) To understand the rules and regulations, the legal procedures, and 

the product inspection process when exporting goods to the Europe Union 3 )  To 

understand rules and procedures of the European Union’s security policies 4 )  To 

analyze problems from the product safety inspection procedure when exporting goods 

from Thailand to the European Union countries  5) To obtain practical guidelines from 

Thailand’s inspection measures when exporting goods to the European Union 
countries  

 Documentary Research method is used to obtain the information from books, 

journal articles, electronic data, thesis papers, and relevant laws both domestically 

and internationally, such as European Union product inspection standards or 

international principles for air cargo safety. The obtained information then to be used 

to analyze and to compare with Thailand’s and the European Union’s security 
measures as a guideline to develop or to improve Thailand’s product inspection 
process when exporting goods to the European Union countries. The results from the 

study revealed that the air cargo security measures of Thailand and the European 

Union have similar measures. The safety measures regulated by The International Civil 
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Aviation Organization (ICAO), the makers of regulatory standards for international 

aviation activities, and the Convention on International Civil Aviation, or the Chicago 

Convention, which are annexed to the safety and facilitation of airports. They all have 

common goals, which are to ensure the highest safety of international aviation and to 

reduce the risk of terrorism or other illegal operations. However, with Thailand beings 

identified by the European Union as a third country, a country that is not part of the 

European Union member, and strict security measures against potential threats in the 

shipping process, the European Union has issued safety measures to secure cargo from 

a third country by certifying a third country's regulatory representation: 1 )  Air Cargo 

and Mail Carrier Operating into the Union from a Third Country Airport: ACC3  
2 )  Regulated Agent: RA3  3 )  Known Consignor: KC 3 . The sender is identified as an 

agreement for the acceptance of safety standards between the European Union and 

the Third Countries for the implementation of end-to-end security for air cargo.  

 Therefore, the adoption of European Union regulatory standards for air cargo 

security helps reduced Thailand's barriers to becoming a third country by exempt from 

entry into the search process. As a regulatory agency, the security of goods to be 

transported by air from the origin to the destination of export is equivalent to the 

security standards of the European Union.
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บทท่ี 1 

 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 

 การขนส่งสินค้าทางอากาศมีบทบาทสำคัญ และมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการขนส่ง
สินค้าที่ ต้องการแข่งกับเวลา และลดความเสียหายที่มีสาเหตุจากการขนส่งน้อยที่สุด การขนส่งทาง
อากาศเป็นการขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือ ความรวดเร็วในการขนส่ง เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่ง
รูปแบบอื่น ๆ เป็นการขนส่งที่สามารถใช้สำหรับระยะทางที่ไกลกว่าทางถนน สามารถส่งสินค้าไปได้
ทั่วทุกมุมโลกหลากหลายประเภท ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของภาชนะที่ใช้บรรจุเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม 
การขนส่งทางอากาศมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยสูงมาก และการขนส่งทางอากาศสามารถ เชื่อมต่อกับการ
ขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ได้ที่ท่าอากาศยานเท่านั้น รวมถึงการที่ไม่สามารถใช้คลังสินค้าร่วมกับการขนส่ง
รูปแบบอื่นได้ โดยเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากความมั่นคงของประเทศ และรูปแบบของภาชนะที่ใช้ในการ 
ขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะตัว1 

จากการรายงานสถิติการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศในครึ่งปี
แรกของปี 2563 ประเทศไทยมีปริมาณสินค้าทั้งหมด 506,916 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็น 

ร้อยละ 30.5 โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศมีจำนวน 488,070 ตัน ลดลงร้อยละ 
29.1 และการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศมีจำนวน 18,845 ตัน ลดลงร้อยละ 54.12 แต่ก็
ยังถือได้ว่ามีปริมาณค่อนข้างสูง 

 

1 ณัฐพล วัฒนไชย, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการขนส่งทางอากาศ Air Freight 
(กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2562), 
หน้า 12-13. 

2 กองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย, รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศไตรมาสที่ 1-2 ประจำปี 2563, ค้นวันที่  
16 กรกฎาคม 2564 จาก https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/08/รายงาน
สถิติการขนส่งทางอากาศ-ไตรมาส-1-2-ประจำปี-พ.ศ.-2563.pdf 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเจริญเติบโตทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเจริญเติบโตสูงขึ้น
มาก จึงจำเป็นต้องใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ เนื่องจากการขนส่งไม่จำกัดเฉพาะในประเทศ
แต่รวมถึงสินค้าที่ได้ส่งจากต่างประเทศรวมทั้งที่ส่งไปยังต่างประเทศด้วย ในปัจจุบันองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) ซึ ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษ (Specialized Agency) ของ
สหประชาชาติได้มีการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The Convention 

on International Civil Aviation) หรือ อนุสัญญาชิคาโก (Chicago Convention) ซึ่งประเทศไทย
เป็นภาคีอยู่ด้วยได้มีข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยสากลด้านการขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ หรือการรับรองการไปรษณีย์ควบคุมขอบข่ายของการไปรษณีย์ควบคุม คือการได้รับการ
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับสากล ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการและ
สายการบินพันธมิตรทางธุรกิจด้วยการตรวจสอบพัสดุและสิ่งของทุกชิ้นที่จะบรรทุกใต้อากาศยาน
เข้มงวดก่อนออกเดินทาง ผ่านสามมาตรการความปลอดภัยการขนส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศ 
ประกอบด้วย มาตรฐานควบคุมการขนส่งพัสดุทางอากาศ มาตรฐานการรับรองบุคลากร และ
มาตรฐานความปลอดภัยสถานที่3  

สำหรับประเทศไทยได้มีการส่งออกสินค้าทางอากาศไปยังต่างประเทศโดยผ่านท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าออกไปยังประเทศปลายทางจะต้องมีกระบวนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าและมีพิธีการต่าง ๆ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตรวจค้นสินค้าตาม
ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 28 ว่าด้วยการหลักเกณฑ์และ
วิธ ีการตรวจค้นเพื ่อการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ 4 หมวด 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือสิ่งของที่จะบรรทุกไปกับอากาศยาน 2 
วิธี (1) การตรวจค้นด้วยมือ (2) การตรวจค้นด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-Ray Machine) ที่มีระบบ TIP 

(Threat Image Projection) สินค้าที่จะบรรทุกไปกับอากาศยานจะต้องผ่านการตรวจค้นเพื ่อให้
มั่นใจว่าปราศจากวัตถุต้องห้ามตามที่สำนักงานประกาศกำหนดว่าห้ามจัดเก็บในห้องระวางเก็บสินค้า
ของอากาศยานอย่างน้อยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะนำ
สินค้าบรรจุขึ้นอากาศยานซึ่งขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการจะใช้เวลามากในการตรวจสอบสินค้าบาง

 

3 “เทรนด์การขนส่งกับมาตรฐาน ICAO,” Forbes Thailand (10 พฤศจิกายน 2562),  
ค้นวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จาก https://forbesthailand.com/commentaries/insights/ 

เทรนด์การขนส่งกับมาตรฐ.html 
4 ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 28 ว่าด้วยการหลักเกณฑ์

และวิธีการตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ  
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ชนิดไม่สามารถตรวจค้นด้วยมือได้ เช่น สินค้าหรือไปรษณียภัณฑ์ที่ถูกปิดผนึกจนไม่สามารถตรวจสอบ
ด้วยมือได้ และสินค้าที่มีองค์ประกอบหลักเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจด้วยมือได้ สินค้านั้นจะต้องทำการตรวจค้นด้วยเครื่องเอกซเรย์  
(X-Ray Machine) และหากพบว่าภาพที่ปรากฏบนจอวิเคราะห์ภาพของสินค้านั้นมีลักษณะไม่ชัดเจน 
(Uncleared Image) สินค้ามีความหนาแน่นสูง (High Density) พนักงานตรวจค้นจะต้องแยกสินค้า
นั้นออกมาแล้วทำการตรวจสอบใหม่อีกครั้งด้วยการตรวจค้นด้วยมือ หรือเครื่องเอกซเรย์ (X-Ray 

Machine) เมื ่อกระบวนการตรวจสินค้านั ้นมีขั ้นตอนมากขึ ้นทำให้ เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก  
เกิดความล่าช้าเป็นเหตุให้สินค้านั้นไม่ทันเวลาเที่ยวบินที่ส่งออกจากปัญหากระบวนการตรวจสอบ
สินค้าดังกล่าว 

ประเทศไทยได้มีการส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรป (European Union: EU) หลายรายการ 
ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมเพรสเซอร์แอร์ เม็ดพลาสติก ตามทิศทางการฟ้ืนตัว
เศรษฐกิจโลกก่อนกระทบการระบาดครั้งใหม่ของโควิด-19 อีกทั้งการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการ
ส่งออกสินค้ากลุ่มอาหาร ผักผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป สินค้าที่เกี ่ยวเนื่องกับ Work from 

Home5 อย่างไรก็ดี จากเหตุการณ์วินาศกรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 และการตรวจพบวัตถุ
ระเบิดบนเครื่องบินขนส่งสินค้าจากประเทศเยเมน เมื่อปี 2010 สหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรการ
ความปลอดภัยสำหรับการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศจากประเทศนอกเครือสหภาพ
ยุโรปเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศไปยัง
ประเทศปลายทางในสหภาพยุโรป สามารถช่วยกระชับขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัยที่ซับซ้อนให้มีความคล่องตัวของการส่งออกสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องนำสินค้าเข้าขั้นตอนการ
ตรวจสอบวัตถุระเบิดด้วยเครื ่องเอกซเรย์ (X-Ray Machine) ทางคณะกรรมการสหภาพยุโรป 
(European Commission) ได้ออกมาตรการการรักษาความปลอดภัย สำหรับการขนส่งสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์จากประเทศนอกกลุ่มของสหภาพ สามารถขอรับการประเมินและตรวจรับรองจากผู้
ตรวจสอบอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป6 โดยแบ่งมาตรฐานการรับรองออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้  

 

5 “สรท.ชี้ขนส่งทางอากาศไป อียู-สหรัฐ-ญี่ปุ่น ต้นทุนพุ่งกระทบส่งออก,” ประชาชาติ
ออนไลน์ (2 กุมภาพันธ์ 2564), ค้นวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จาก https://www.prachachat.net/ 

economy/news-606247 
6 Thanathas Akkhachotkawanich, ACC3 มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยในการ

ขนส่งสินค้าทางอากาศ ของสหภาพยุโรป, ค้นวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จาก 
https://www.airfreight-logistics.com/th/acc3-eus-security-regulations/ 
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 1) Air Cargo and Mail Carrier Operating into the Union from a Third 

Country Airport (ACC3) มาตรฐานการรับรอง ACC3 คือ การกำหนดให้ทุกสายการบินที่ต้องการ
เดินทางเข้าสู ่สหภาพยุโรป จะต้องได้รับการรับรองมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของ
กระบวนการปฏิบัติการขนส่งสินค้า ณ ท่าอากาศยานที่เที ่ยวบินของสายการบินนั้นทำการบินเป็นจุด
สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่สหภาพยุโรป  
 2) Regulated Agent (RA3) ตัวแทนควบคุม คือ ตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้า 
(Freight Forwarder) รวมไปถึงผู ้บริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Operator) ที่ตั ้งอยู ่ใน
ประเทศท่ีสามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการการควบคุมความปลอดภัยจากสหภาพยุโรป   
 3)  Known Consignor (KC3) ผ ู ้ส ่งทราบตัวตน คือ เป็นผู ้ส ่งออกสินค้าจาก
ประเทศที่สามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน KC3 เป็นโรงงานผู้ผลิตบรรจุสินค้าที่มีการควบคุมความ
ปลอดภัยและรับรองว่ากระบวนการขั้นตอนการบรรจุสินค้านั้นปลอดภัย สะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
และสิ่งของอันตรายปนอยู่ในหีบห่อนั้น7 

 

 
 

ภาพที่ 1.1  ตัวอย่างภาพสินค้าท่ีเครื่องเอกซเรย์ไม่สามารถเข้าถึงวัตถุได้8 
 

จากปัญหาการจัดเรียงสินค้าที่หนาแน่นจากผู้ส่งออก ทำให้เครื่องเอกซเรย์ไม่สามารถฉาย
ภาพให้เห็นสินค้าในบรรจุภัณฑ์นั้นได้ คลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิโดยบริษัทคลังสินค้า (บริษัท การ
บินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) และ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด (WFSPG CARGO))  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) พบปัญหากรณีการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออกไปยังกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป ซึ่งผู้ส่งออกสินค้าประเภท อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แบบจานหมุนแม่เหล็ก (Hard 

 

7  EUIVA, Implementation of the ACC3 RA3 or KC3 (EU) Requirements, 

Retrieved July 20, 2021 from https://www.euiva.com/en/validation-procedure 
8 เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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Disk Drive: HDD), อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง (Solid State Drive: SDD) และส่วนประกอบ
ของเครื่องปรับอากาศ (Air-Conditioning Compressor) ด้วยลักษณะของสินค้าเมื่อจัดเรียงแล้วเกิด
ปัญหาเป็นสินค้าที่มีความหนาทึบสูง (Dense Cargo) การตรวจสอบสินค้าโดยการนำสินค้าผ่านเข้า
เครื่องเอกซเรย์ (X-Ray Machine) นั้น จึงไม่สามารถฉายภาพสินค้าที่มีความหนาแน่นสูงได้ ทำให้
พนักงานตรวจค้น (Screener) ไม่สามารถวิเคราะห์ภาพอย่างถูกต้องได้ เมื่อการตรวจสินค้าด้วย
เครื่องเอกซเรย์ไม่สามารถวิเคราะห์ภาพได้ พนักงานตรวจค้นจึงต้องดำเนินการตรวจสินค้าวิธีถัดไป
ด้วยการตรวจสอบทุกชิ้น (Screening Inspection) โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิด (Explosive 

Detection Devices: ETD) ตามข ้อกำหนดของสำน ักงานการบ ินพลเร ือนแห ่งประเทศไทย  
ซึ่งมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสหภาพยุโรปนั ้น จะไม่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่มีการ
ตรวจสอบโดยอุปกรณ์ ETD เนื่องจากสหภาพยุโรป กำหนดให้สินค้าที่นำเข้าจากประเทศที่สามนั้น 
ต้องผ่านการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-RAY Screening) ทุกชิ้นโดยไม่มีข้อยกเว้น อุปสรรคดังกล่าว
ทำให้มีความแออัดในการลำเลียงและขนถ่ายสินค้าบรรจุขึ ้นอากาศยานเพื ่อส่งออกไม่ทันเวลา  
เกิดปัญหาสินค้าตกค้าง9  
 ด้วยเหตุนี้ การศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศตาม
กฎระเบียบของสหภาพยุโรปจะช่วยให้ประเทศไทยปรับปรุงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ
สินค้าเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปแก่ผู ้ส่งออกอันเป็นการสร้างมาตรการความปลอดภัยขึ้นใหม่
สำหรับการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์จากประเทศนอกเครือสหภาพยุโรป ได้แก่ มาตรฐานการ
รับรอง ACC3 สำหรับสายการบินผู้ให้บริการขนส่ง KC3 สำหรับผู้ส่งทราบตัวตน และ RA3 สำหรับผู้
ให้บริการขนส่งสินค้าภาคพื้น อันจะเป็นผลให้ประเทศไทยสามารถขนส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการของไทยในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา   
 

1.2.1 เพื ่อทราบและเข้าใจองค์ความรู้เกี ่ยวกับปัญหา สาเหตุของปัญหา กระบวนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในมาตรฐานการส่งออกไปสหภาพยุโรป  

1.2.2 เพื่อเข้าใจถึงกฎระเบียบ วิธีการ หลักทางกฎหมายและการตรวจสินค้าไปสหภาพ
ยุโรป 

 

9 สำนักงานรัฐมนตรี, หนังสือที่ คค. 0100/สรค 696, 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ปัญหาการ
ตรวจสอบสินค้าของบริษัทคลังสินค้าทางอากาศยาน ก่อนการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป. 
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1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาการตรวจสินค้าเพื่อความปลอดภัยของประเทศไทยไปยังสหภาพ
ยุโรป 

1.2.4 เพื่อการปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติเกี ่ยวกับมาตรการการตรวจสอบสินค้าของ
ประเทศไทยเพ่ือส่งออกไปยังสหภาพยุโรป 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา   
 

 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของสินค้าที่ส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรป โดยอาศัยพระราชบัญญัติ กฎระเบียบและวิธีการ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับจากคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ตรวจสินค้าเพ่ือส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปต่อไป 

 

1.4 สมมติฐานในการศึกษา   
 

 จากกรณีปัญหากระบวนการตรวจสอบสินค้าที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
ของสินค้าประเภทอุปกรณ์และส่วนประกอบอิเลกทรอนิกส์ ซึ่งประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้า
ดังกล่าวเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ พบปัญหาการเอกซเรย์สินค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงวัตถุได้ (Dense 

Cargo) การเปิดตรวจสินค้าที่เป็นอุปสรรคกับประเภทสินค้าอุปกรณ์และส่วนประกอบอิเลกทรอนกิส์ 
ที่มีมาตรฐานความสะอาดสูง และเนื่องจากประเทศไทยอยู่นอกกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป 
กระบวนการส่งออกสินค้าจึงมีระเบียบกฎเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในขั้นตอนการ
ตรวจสอบสินค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการซุกซ่อนวัตถุอันตรายปะปนมากับสินค้าอันเป็น
ต้นเหตุของภัยคุกคามทางการบิน ดังนั้นจึงควรศึกษาเพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏบิัติให้กระบวนการ
ขนส่งสินค้าเป็นห่วงโซ่อุปทานที่มีความปลอดภัย โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการส่งออกเข้ารับรอง
การเป็นตัวแทนควบคุมจากประเทศท่ีสาม (Regulated Agent in Third Country: RA3) ที่ได้รับการ
ยอมรับว่าใช้มาตรฐานความปลอดภัยเทียบเท่ากับมาตรฐานพ้ืนฐานทั่วไป ตามข้อกำหนดของระเบียบ 
(EC) เลขที ่ 300/2008, ระเบียบ (EU) No 2015/1998 และระเบียบ (EU) No 185/2010 ของ
สหภาพยุโรป 
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1.5 วิธีที่ใช้ในการศึกษา  
 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) การค้นคว้าจากหนังสือ 
บทความ วารสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐานการตรวจสอบสินค้าของสหภาพยุโรป หลักสากลในการรักษาความ
ปลอดภัยสินค้าขนส่งทางอากาศ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศไทยและสหภาพยุโรป เพื ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติของการ
ตรวจสอบสินค้าเพ่ือส่งออกไปยังสหภาพยุโรปของประเทศไทย 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 

1.6.1 ทำให้ทราบและเข้าใจองค์ความรู้เกี ่ยวกับปัญหา สาเหตุของปัญหา กระบวนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในมาตรฐานการส่งออกไปสหภาพยุโรป  

1.6.2 ทำให้ทราบกฎระเบียบ วิธีการ หลักทางกฎหมายและการตรวจสินค้าไปสหภาพยุโรป 

1.6.3 ทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาการตรวจสินค้าเพื่อความปลอดภัยของประเทศไทย
ไปยังสหภาพยุโรป 

1.6.4 ทำให้ทราบแนวทางในการปรับปรุงการปฏบิัติเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าเพื่อความ
ปลอดภัยของประเทศไทย 

 



 

บทท่ี 2 
 

หลักการและแนวคิดการรักษาความปลอดภยัการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
 

2.1 อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศไทย 

 

อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศประกอบด้วยเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ซับซ้อนซึ่ง
เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ส่งสินค้า ผู้ขนส่งสินค้านอกสนามบิน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการคัดแยก
และขนถ่ายสินค้าที่สนามบินซึ่งสินค้าจะถูกขนถ่ายจากเครื่องบินลำหนึ่งไปบรรทุกบนเครื่องบินอีกลำ
หนึ่ง สามารถเดินทางได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 ตัวอย่างทั่วไปของการขนส่งสินค้าทางอากาศ ได้แก่ ชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่
มีมูลค่าสูง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ และสินค้าที่
เน่าเสียง่าย เช่น ดอกไม้ ผลไม้ และปลาสด การขนส่งสินค้าเฉพาะทางที่ต้องมีการจัดการเฉพาะ เช่น 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และ
แม้แต่ม้าพันธุ์ดี ก็ยังได้รับการขนส่งเป็นสินค้าทางอากาศอีกด้วย 

อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศของไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554-2563) พบว่า 
การเติบโตของการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศไทยมีความผันผวน โดยในสถานการณ์ปกติปี 
2554-2562 มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งสินค้าเฉลี่ย (CAGR) ลดลงร้อยละ 6.54 ต่อปี 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศมีจำนวน 954,377 ตัน ลดลงจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 36.0 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศมีจำนวน 922,163 ตัน ลดลงร้อยละ 34.7 
และการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศมีจำนวน 32,214 ตัน ลดลงร้อยละ 58.6 จากปีที่ผ่าน
มา ทั้งนี้การลดลงของปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศเป็นผลจากการการลดลงของ
เที่ยวบินที่ให้บริการส่งผลให้ค่าระวางการขนส่งสินค้าทางอากาศสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่ง
รูปแบบอื่น ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลโดยตรงต่อการปริมาณการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีมีปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การขนส่งสินค้าทางอากาศสามารถ
ฟ้ืนตัวได้เร็วกว่าการขนส่งผู้โดยสาร เนื่องจากการขนส่งสินค้ามีข้อจำกัดในการทำการบินน้อยกว่าการ
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ขนส่งผู้โดยสารและสายการบินบางสายมีการปรับตัวโดยการนำอากาศยานสำหรับขนส่งผู้โดยสารมา
ทำการขนส่งสินค้าเพ่ิมข้ึน10 

 

2.2 ลักษณะทั่วไปของการขนส่งสินค้าทางอากาศ  
 

 การขนส่งทางอากาศกับเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตในปัจจุบัน ทางด้านการอุตสาหกรรม สินค้าที่
จำเป็นต้องอาศัยระบบการขนส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัยและมีการดูแลรักษาสินค้าอย่างดี เช่น ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, สินค้าท่ีมีมูลค่าสูง เช่น อัญมณี นอกจากนี้ยังมีสินค้าการเกษตร
ที่เป็นสินค้าเสื่อมสภาพเร็ว เช่น อาหารสดต่าง ๆ เป็นต้น การขนส่งสินค้าทางอากาศจึงตอบสนอง
ความต้องการเหล่านี้ได้ ด้วยความหลากหลายของประเภทสินค้า สามารถแบ่งประเภทสินค้าขนส่ง
ทางอากาศได้ 5 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้11  
 1) สินค้าทั่วไป (General Cargo) คือ สินค้าทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ และไม่เป็นอันตรายต่อสินค้าอ่ืน เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของเด็กเล่น เป็นต้น 

 2) สินค้าพิเศษ (Special Cargo) คือ สินค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษตาม
คุณลักษณะของสินค้าแต่ละชนิดไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น สินค้าแตกหักง่าย สินค้าที่เป็นของมีค่า 
สินค้าน้ำหนักมากและใหญ่มาก ศพมนุษย์ สิ่งมีชีวิต วัตถุที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สินค้าที่มีน้ำเป็น
องค์ประกอบ เป็นต้น 

 3) สินค้าอันตราย (Dangerous Goods) คือ วัตถุหรือสิ่งของหรือสารต่าง ๆ ที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ดอกไม้ไฟ ปุ๋ย ก๊าซ
กระป๋อง ออกซิเจนบรรจุภาชนะ ตัวทำละลายหรือสี เป็นต้น 

 4) เอกสารทางการทูต (Diplomatic Mail) คือ ถุงเมลทางการทูตที่บรรจุหนังสือ
โต้ตอบทางราชการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลกับสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ใน
ต่างประเทศ ถุงเมลทูตจะถูกปิดประทับตราของทางราชการและผู ้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ แม้ แต่
เจ้าหน้าที่และศุลกากร 

 

 10 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, รายงานสภาวะอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563, ค้นวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จาก https://www.caat.or.th/wp-

content/uploads/2021/05 

 11 ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล, การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ Air Cargo Management 

(ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560) หน้า 16. 
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 5) บริการขนส่งสินค้าพนักงาน (Cargo Service Airline) คือ การให้บริการขนส่ง
ด้านอุปกรณ์การช่าง อะไหล่เครื่องบิน เมื่อเครื่องบินเสียในต่างประเทศแล้วต้องการนำกลับประเทศ
ไทย  

การบริการขนส่งทางอากาศ คือ การจัดส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศผ่านผู้ให้บริการ
ทางอากาศ โดยมีลักษณะการให้บริการที่ต่างกันไปตามประเภท ประกอบไปด้วย12  
 1) สายการบิน หรือ บริษัทการบิน (Airline or Carrier) เป็นผู ้ขนส่งสินค้าไป
จุดหมายปลายทางหรือเป็นเจ้าของระวางสินค้า ซึ่งจะขายระวางบรรทุกให้ทั้งผู้ส่งออกโดยตรงและ
ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

 2) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Forwarder) เป็นผู้รับจัดการ
ขนส่งสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทการบินให้ทำการรับสินค้าและออกใบตราส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก ซึ่งมีการบริการ
แบบครบวงจรทั้งการจัดหาระวางสินค้า พิธีการศุลกากร และการขนส่งตั้งแต่ประเทศต้นทางและ
ประเทศปลายทาง 
 3) ผู้รับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (Air Courier) เป็นผู้รับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทาง
อากาศ มีทั้งผู้ให้บริการขนาดใหญ่ซึ่งมีเครื่องบินเป็นของตนเอง และผู้ให้บริการขนาดเล็กที่ต้องซื้อ
ระวางสินค้าจากสายการบินอีกต่อหนึ่ง โดยเป็นการให้บริการที่เน้นเรื่องความรวดเร็ว สินค้าส่วนใหญ่
จะมีขนาดเล็กและเบา เป็นการบริการแบบรับส่งสินค้าถึงที่ คือ รับสินค้าจากผู้ส่งต้นทาง ดำเนินพิธี
การศุลกากรที่ต้นทางและปลายทาง จากนั้นส่งสินค้าให้ผู้รับปลายทาง ค่าบริการส่วนใหญ่จะชำระ
แล้วจากผู้ส่งต้นทาง โดยผู้รับสินค้าปลายทางจะมีภาระค่าใช้จ่ายเป็นอัตราค่าภาษีอากรและค่า
เอกสารเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 4) ผู้ให้บริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ (Air Parcels Poster) เป็นผู้
ให้บริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศระหว่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขของสินค้าต่อชิ้น จะต้องมี
น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม เป็นการขนส่งที่ให้บริการโดยรัฐ ผู้ส่งต้องนำสินค้าไปส่ง ณ ที่ทำการ
ไปรษณีย์ต้นทาง โดยผู้ให้บริการจะส่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทาง เว้นแต่สินค้านั้นมีค่าภาษีอากรสูง ซึ่ง
ต้องชำระค่าไปรษณีย์อากรตั้งแต่ต้นทาง และผู้นำเข้าปลายทางจะชำระเพียงค่าไปรษณีย์อากร
เล็กน้อยเท่านั้น 

 

 12 ชิตพงษ์ อัยสานนท์, มองรอบทิศคิดอย่าง Supply Chain โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ของการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (Air Freight Business), ค้นวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

จาก http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=770&section= 

5&issues=74 
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เอกสารสำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ คือ ใบตราส่งสินค้าทาง
อากาศ (Air Waybill) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ Master Air Waybill เป็นใบกำกับสินค้า
สำหรับการส่งสินค้าทางอากาศที่ออกโดยบริษัทตัวแทนของสายการบิน ซึ่งเป็นตัวแทนรับผิดชอบต่อ
ความเสี่ยงของสินค้าระหว่างการขนส่ง และ House Air Waybill เป็นเอกสารการขนส่งสินค้าทาง
อากาศที่ออกโดยผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ  (Freight Forwarder) ที่รวบรวมสินค้าของผู้
ส่งออกหลายรายการไว้ด้วยกัน  
 

2.3 ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป  
 

 สหภาพยุโรปเป็นภูมิภาคที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจและมีอำนาจการซื้อสูงที่สุดในโลกถือเป็น
ตลาดขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรกว่า 447.3 ล้านคน13 (ปี 2563) มีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ 18,292 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (สถิติปี 2563) สหภาพยุโรปจึงเป็นยักษ์ใหญ่ในเวที
การค้าโลกที่มีอำนาจต่อรองสูงและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการค้าระหว่างประเทศ โดยเป็น
ผู้นำด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านการค้าและที่มิใช่การค้าที่สำคัญของโลก (Global Standards 

Setter) ประเทศไทยในปี 2563 มีสหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 5 ของไทย รองจากอาเซียน 
จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา สินค้าส่งออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทยไปสหภาพยุโรป ปี 256314 
ได้แก่ (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) อัญมณีและเครื่องประดับ (3) ผลิตภัณฑ์
ยาง (4) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (5) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (6) แผงวงจร
ไฟฟ้า (7) เครื่องจักรและส่วนประกอบ (8) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ (9) เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ (10) เลนซ์15  
 

 

 13 กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ, ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป, ค้นวันที่ 
20 กรกฎาคม 2564 จาก https://europetouch.mfa.go.th/th/content/ 

 14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, มูลค่าการส่งออกของไทย, 
ค้นวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จาก http:// tradereport.moc.go.th /Report/Default.aspx? 

Report=TradeThExportMonthly 

 15 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, สถิติการค้าประเทศคู่ค้าสำคัญของ
ไทย, ค้นวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จาก https://www.dtn.go.th/th/tradeinfoสหภาพยุโรป-

eu27?cate =610a92b7ef41404d41455569 
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ภาพที่ 2.1  สินค้าส่งออกระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)16 

 

 สินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรปที่สำคัญ 10 อันดับ17 ได้แก่ (1) เครื่องจักรและส่วนประกอบ 
(2) เคมีภัณฑ์ (3) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม (4) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (5) 
ส่วนประกอบและอุกรณ์ยานยนต์ (6) เครื่องมือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (7) เครื่องบิน เครื่อง
ร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ (8) แผงวงจรไฟฟ้า (9) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและ
ทองคำ (10) ผลิตภัณฑ์โลหะ สถิติการลงทุนในปี 2563 ประเทศสมาชิก EU ได้รับอนุมัติโครงการ
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยจำนวน 134 โครงการ คิดเป็นมูลค่า
รวมประมาณ 995 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นการลงทุนในไทยมากเป็นอันดับ 3 รองจากญี่ปุ่นและ
จีน โดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีมูลค่าการลงทุนในไทยมากที่ส ุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย ลักเซมเบิร์ก และอิตาลี18 

 

 16 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, เรื่องเดิม. 
 17 เรื่องเดียวกัน. 
 18 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 2.2  สินค้านำเข้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)19 

 

 สหภาพยุโรปมองว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศสายกลางที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศและสามารถเป็นหุ้นสว่น
ของสหภาพยุโรปได้ โดยไม่ได้มองว่าไทยเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือดั งเช่นในอดีต สิ่งที่สหภาพ
ยุโรปต้องการจากไทย คือเสถียรภาพทางการเมือง ความเป็นประชาธิปไตย การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นค่านิยมที่สหภาพยุโรปยึดถือ การมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นฐาน
การลงทุนและตลาดส่งออกและการมีมาตรฐานสินค้าและบริการตามกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรป 

 ความตกลงระหว่างไทยและสหภาพยุโรปที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา การเจรจาจัดทำกรอบ
ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือไทย-ประชาคมยุโรปและประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป (Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between 

Thailand and the European Community and its Member States-PCA) เป็นความตกลงที ่มี
เนื้อหาครอบคลุมทุกมิติของความสัมพันธ์ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การค้าการลงทุน การศึกษา
และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การต่อต้านยาเสพติด และการ
ต่อต้านการฟอกเงิน เป็นต้น  

 

 19 เรื่องเดียวกัน. 
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เดิมทีไทยและสหภาพยุโรปเคยเจรจากันภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนและสหภาพ
ยุโรป (Thailand-EU Free Trade Area Agreement-FTA) โดยเริ ่มต้นเจรจาในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2550 และมีการเจรจากันไปถึง 7 ครั้ง ก่อนที่จะมีการหยุดพักหลังการเจรจาครั้งสุดท้ายในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2552 เนื่องจากฝ่ายสหภาพยุโรป มีปัญหาด้านนโยบายระหว่างประเทศที่ไม่ยอมรับให้
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (พม่า) เข้าร่วมในการเจรจาและไม่สามารถลงนามในสัญญาใด ๆ ร่วมกับ
พม่าได้ ประกอบกับสมาชิกอาเซียนมีความแตกต่างในระดับการพัฒนาทำให้มีปัญหาในด้านการเปิด
ตลาดภูมิภาค สหภาพยุโรปจึงได้เปลี่ยนไปใช้วิธีการเจรจากับกลุ่มประเทศในอาเซียนเป็นรายประเทศ
แทนโดยให้ความสนใจที่จะเจรจากับ ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศ
ไทย โดยกลับมาเจรจากับประเทศไทยใน พ.ศ. 2556 และมีการหยุดพักไปใน พ.ศ. 2557 เนื่องจาก
ปัญหาทางการเมืองของไทย อย่างไรก็ดี ความคืบหน้าหลังจากที่ไทยมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งในช่วง
ต้นปี พ.ศ. 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงมีแผนกลับไปเจรจากับสหภาพยุโรปอีกครั้ง โดย
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ 
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่ออำนวย
ความสะดวก รวมทั้งส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรมด้วย ซึ่งการเจรจา FTA กับอียูไม่ได้
มุ ่งหวังเพียงแต่การลดภาษีนำเข้าสินค้า แต่จะมีประเด็นอื่นที่เชื ่อมโยงกับการค้าซึ่งไทยคงต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา ความโปร่งใส 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหากการเจรจา FTA มีความคืบหน้าสามารถหาข้อสรุปได้ 
คาดว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนและทำให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้น20 

 

2.4 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ  
 

2.4.1 ความหมายของการรักษาความปลอดภัย 

 คำจำกัดความของการรักษาความปลอดภัย (Security) ในภาคผนวกที่ 17 ของอนุสัญญา 

ชิคาโกว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หมายความว่า การป้องกันการเกิดการแทรกแซงโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือน ซึ่งเป็นการกระทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของการบิน
พลเรือนและการขนส่งทางอากาศ เช่น  

 

 20 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรี
ของไทยกับสหภาพยุโรป, ค้นวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จาก https://www.moc.go.th/index.php/ 

2015-11-02-02-35-13/category/dtn-2.html 
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 1) การยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
 2) การทำลายอากาศยานขณะทำการบิน   
 3) การจับบุคคลบนอากาศยานหรือในสนามบินเป็นตัวประกัน  
 4) การบังคับบุกรุกบนอากาศยานหรือในสนามบิน  
 5) การนำอาวุธหรืออุปกรณ์ หรือวัตถุอันตรายไปกับอากาศยานหรือในสนามบิน 
เพ่ือการก่ออาชญากรรม 

 6) การใช้อากาศยานโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 7) การสื ่อสารข้อมูลเท็จอันเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานใน
เที่ยวบินหรือขณะอยู่บนภาคพ้ืน21  
 การรักษาความปลอดภัยของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National 

Civil Aviation Security Programme: NCASP) ให้ความหมายว่า การป้องกันการบินพลเรือนมิให้
เกิดการกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย วัตถุประสงค์นี้จะสำเร็จได้โดยการใช้
มาตรการ บุคลากร และทรัพยากรอื่นที่เก่ียวข้องผสมผสานกัน22 

 การรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้มีของต้องห้ามปะปนไปกับสินค้าที่จะบรรทุกไป
กับอากาศยาน ซึ่งเป็นการกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Acts of Unlawful 

Interferrnec) ในการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยยึดถือ
กฎระเบียบและมาตรฐานข้อปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International 

Civil Aviation Organization: ICAO) ที่ถ ือเป ็นหน่วยงานกลางระหว ่างประเทศภาคีสมาชิกของ
อนุสัญญาชิคาโก  

 

 21 International Civil Aviation Organization, International Standards Annex 17 
to the Convention on International Civil Aviation, Retrieved August 20, 2021 from 
https://www.pilot18.com/wp-content/uploads/2017/10/Pilot18.com-ICAO-Annex-17-
Security.pdf 

 
22 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน

แห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme: NCASP), ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2  
(กรุงเทพฯ: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2563), ค้นวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จาก 
https://www.airports.go.th/upload/download/file_ac376a12c609acbb3994ee856a0735

aa.pdf 
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 2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสินค้าขนส่งทางอากาศ   
 การรักษาความปลอดภัยสินค้าขนส่งทางอากาศ มีแนวคิดเพื่อป้องกันการกระทำอันเป็นการ
แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ปกป้องสินค้าจากการโจรกรรมและป้องกันไม่ให้นำของผิดกฎหมาย 
เช่น อาวุธ ยาเสพติด และของต้องห้าม หรือการนำเอาวัตถุระเบิดปะปนไปกับสินค้าที่จะบรรทุกขึ้น
บนอากาศยาน แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวอากาศยานและผู้ที่เดินทางไปในอากาศยานลำนั้น
ด้วย แนวทางในการควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้า ประกอบไปด้วย  
 1) ความปลอดภัยทางกายภาพและการควบคุมการเข้าถึง คือ การควบคุมการเข้าถึง
พื้นที่ การมีอุปกรณ์หรือระบบการรักษาความปลอดภัยที่ควบคุมการเข้าและออกในพื้นที่ เช่น กล้อง
วงจรปิด ระบบป้องกันและแจ้งเตือนการบุกรุกโดยบุคคล ยานพาหนะ และสัตว์ 
 2) กระบวนการสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรม คือ การคัดเล ือกบุคลากร  
การพิจารณาประวัติการทำงาน ข้อมูลอ้างอิง เพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นไม่เคยมีประวัติการกระทำ
ผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ให้การฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานขนส่งสินค้าในขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานเพื่อตรวจคัดกรองของสินค้า 
การปกป้องสิ่งอำนวยความสะดวก และการรายงานเหตุการณ์อันตราย 

 3) การรักษาความปลอดภัยสินค้าโดยตัวแทนควบคุม เป็นทางเลือกในการรักษา
ความปลอดภัยสินค้า ตัวแทนควบคุม คือ ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าที่ได้รับการรับรองว่ามีการ
ควบคุมรักษาความปลอดภัย ดังนั้น สินค้าที่รับจากตัวแทนควบคุมจึงเป็นสินค้าซึ่งได้ผ่านการควบคุม
การรักษาความปลอดภัยรวมถึงการตรวจค้น โดยการรับรองสินค้าเป็นเอกสารรับรองการรักษาความ
ปลอดภัยซึ่งจะรับรองสินค้าที่จะขนส่งทางอากาศว่าเป็นสินค้าทราบที่มาและลงนามโดยบุคคลที่มี
อำนาจของหน่วยงานผู้ออกเอกสารโดยแสดงว่าสินค้าดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการอย่างน้อยต่อไปนี้  
 (1) การรักษาความปลอดภัยหรือการควบคุมรักษาความปลอดภัย 

 (2) รับมาในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่อการรักษาความปลอดภัย 

 (3) ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปสัมผัสสินค้านั้นได้
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ประกอบการของตนจนถึงส่งมอบให้ตัวแทนควบคุม ไปรษณีย์
ควบคุมหรือผู้ดำเนินการเดินอากาศ 

 4) เทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้า การตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็น
สิ่งอำนวยความสะดวกในการช่วยตรวจหาสิ่งอันตรายที่เป็นภัยคุกคามต่อการขนส่ง การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภัยของสินค้าทางอากาศ ความสามารถของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อการตรวจสอบสินค้า สำหรับการตรวจจับวัตถุระเบิด อุปกรณ์จุดไฟ การตรวจจับของสารเคมี 
สารชีวภาพและอาวุธนิวเคลียร์ต่าง ๆ ในสินค้า โดยทั่วไปเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับ
การตรวจสอบสินค้าใช้เทคโนโลยีเอกซเรย์ การฉายรังสีเอกซ์ หรือรังสีแกมมา เป็นวิธีที่นิยมใช้ในหลาย
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ประเทศ โดยการแสดงผลออกมาเป็นภาพที่สามารถตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ซุกซ่อนอยู่กับสินค้ามี
ความสะดวกต่อการแปลผล แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่สินค้ามีความหนาแน่นสูง การแสดงผลไม่คงที่
ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่สามารถระบุวัตถุได้ว่าเป็นสิ่งใด ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจหา
วัตถุอันตราย เช่น การใช้เทคโนโลยีนิวตรอน (Neutron), เทคโนโลยีรังสีคอสมิก (Cosmic Ray 

Tomography), เทคโนโลยีวิเคราะห์ไอระเหย (Vapour Analysis) และเทคโนโลยีซีทีสแกน (CT-

Scanning) เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นการพัฒนาเพ่ือการเข้าถึงวัตถุที่มีความหนาแน่นสูง การตรวจหาวัตถุ
ระเบิดและสารตั้งต้นชนิดใหม่ ที่เทคโนโลยีเดิมไม่สามารถตรวจสอบได้หรือตรวจพบได้ยาก ซึ่ง
เทคโนโลยีซีทีสแกน (CT-Scanning) ถูกนำมาใช้ในการตรวจหาวัตถุระเบิดเป็นครั้งแรกที่สนามบิน
นานาชาติแฮร์ร ิสเบิร ์ก (Harrisburg International Airport) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื ่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 256323 

 5) ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นระยะ เพื่อทบทวนมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย กระบวนการในการตรวจสอบ และปรับปรุงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเป็นระยะ 
เพ่ือให้มาตรการที่ใช้มีความทันสมัย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
 6) มาตรการรับมือเหตุฉุกเฉิน การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น
จึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่สินค้า บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามแนวทางการรับมือในเหตุฉุกเฉิน 

 (2) จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมเหตุ และมีข้อมูลข่าวสารใหม่จากโลกภายนอกอยู่
เสมอ 

 (3) รวบรวมข้อมูลจากทั้งสถานทูต สมาคมต่าง ๆ รวมไปถึงรัฐบาล 

 (4) ตรวจสอบการใช้งานช่องทางการติดต่อฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต 

 (5) จัดทำมาตราการรับมือเหตุฉุกเฉินทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยไปจนถึง
รุนแรงมาก 

 

 

 23 The U.S. Department of Homeland Security Transportation Security 

Administration Seal, TSA Checkpoint at Harrisburg International Airport Gets New 

State-of-the-art 3-D Checkpoint Scanner to Improve Explosives Detection, 

Retrieved August 19, 2021 from https://www.tsa.gov/news/press/releases/ 

2020/09/30/tsa-checkpoint-harrisburg-international-airport-gets-new-state-art-3 
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 2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานการขนส่งสินค้า 

 โซ่อุปทาน (Supply Chain) ประกอบไปด้วย ขั้นตอนทุก ๆ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
สินค้าที่มีต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับสินค้าซึ่งไม่เพียงแต่อยู่ในส่วนของผู้ผลิตและผู้จัดส่ง
สินค้าเท่านั้น แต่รวมถึงส่วนของผู้ให้บริการคลังสินค้าที่เป็นผู้นำส่งสินค้าไปยังปลายทางและผู้รับด้วย 
ในทุก ๆ ขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่จากผู้ผลิต ไปจนถึงผู้รับสินค้า ล้วนมีโอกาสเสี่ยงจากกลุ่ม
ผู้ก่อการร้าย ที่จะใช้กระบวนการขนส่งสินค้าเป็นเครื่องมือในการลักลอบขนส่งสินค้าที่เป็นภัยต่อ
อากาศยาน ดังนั้น ในทุก ๆ ห่วงโซ่ของการขนส่งจึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัย
เป็นอย่างดี โดยทั่วไปความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานกำหนดให้ผู้ขนส่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
การขนส่งของแต่ละประเทศ โดยการขอใบรับรองจากประเทศนั้น  
 มาตรการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน คือ การป้องกันและตรวจจับสิ่งแปลกปลอม
และรักษาความสมบูรณ์ของการขนส่งสินค้า ประกอบด้วย 

 1) การปิดผนึกการขนส่งสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์สินค้าเพ่ือป้องกันสิ่งแปลกปลอม 
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ การโจรกรรม ในระหว่างการขนส่ง 
 2) เทคโนโลยีการติดตามพาหนะที่ขนส่ง เช่น ระบบการระบุตำแหน่งเพื่อติดตาม
การขนส่ง ที่สามารถระบุต้นทางของสินค้า ความล่าช้า และอันตรายระหว่างการขนส่ง 
 3) สัญลักษณ์ท่ีระบุถึงการตรวจสอบ เพ่ือใช้เป็นตัวระบุสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบว่า
ปลอดภัย เช่น สติกเกอร์ ตราประทับ ป้ายต่าง ๆ  
 4) มาตรการควบคุมการเข้าถึง การเฝ้าระวังสถานที่และความปลอดภัยทางกายภาพ 
การตรวจสอบประวัติและการประเมินภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของพนักงานขนส่งทางอากาศ 
และการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของพนักงาน 

 5) เครือข่ายของการขนส่งสินค้าทางอากาศ เช่น ผู้ส่งสินค้า ตัวแทนขนส่งสินค้า  
ผู้ให้บริการคลังสินค้า ผู้ตรวจสอบสินค้า 

การมีห่วงโซ่อุปทานในการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัย เป็นตัวช่วยในการเชื่อมโยงการรับช่วงการ
ส่งสินค้า ระหว่างกันให้มีความปลอดภัยตั้งแต่สินค้าจากผู้ผลิตต้นทาง การบรรทุกขนส่งระหว่างทางไป
จนถึงผู้ส่งสินค้าปลายทาง อีกท้ังยังมีผลทำให้การจัดส่งสินค้ารวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนการตรวจค้น ลด
โอกาสความเสียหายของสินค้าเมื่อถูกตรวจค้นและลดการปลอมปนของวัตถุอันตราย แนวคิดในการใช้
ห่วงโซ่อุปทานที่มีความปลอดภัยและเชื่อมโยงกันเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาในการส่งสินค้าจากประเทศ
ที่สาม ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่นอกเครือข่ายของสหภาพยุโรป นำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการขนส่ง
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สินค้าของประเทศไทยที่สามารถมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการที่ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางการผลิต ระหว่าง
ทางการขนส่ง และปลายทางผู้รับสินค้าคือสหภาพยุโรป24 

 

2.5 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย  
 

 2.5.1 การตรวจค้นสินค้า 
 การตรวจค้น (Screening) เป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยของ
สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ โดยมีขั้นตอนการตรวจค้นสินค้าก่อนการขนส่งไปยังต่างประเทศ
ตามหลักมาตรฐานระเบียบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil 

Aviation Organization: ICAO) ประกอบด้วย  

 1) การเอกซเรย์ (X-Ray Screening) 
 2) การใช้อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detection: ETD) 

 3) การเปิดตรวจสินค้า (Physical Search: PHS) 

 4) การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Check: VCK)  
 การตรวจค้นสินค้าด้วยวิธีการใช้เทคนิคหรือวิธีการอย่างหนึ่งใดดังกล่าว มีจุดประสงค์เพ่ือ
ตรวจหาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งอาจใช้ในการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งเป็นการกระทำหรือพยายามกระทำอันเป็นตรายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนและการ
ขนส่งทางอากาศ เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ 

 

 2.5.2 วิธีการตรวจค้นสินค้า  
 การจำแนกโครงสร้างและรูปลักษณ์ของวัตถุที่ผ่านเครื่องเอกซเรย์และสามารถตรวจจับวัตถุ
ระเบิด วัตถุต้องห้าม วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้บรรทุกไปกับอากาศยานเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เก่ียวข้อง 
 1) การตรวจรับเอกสาร ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill: AWB) ซึ ่งมี
รายละเอียดในเอกสาร ประกอบด้วย ประเภทของสินค้า, ปลายทางสินค้า, หมายเลข  AWB, จำนวน
สินค้า จากนั้นบันทึกข้อมูลในใบรายงาน 

 

 24 Patrice Knight, Supply Chain Security Guidelines, Retrieved July 19, 2021 

from https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.8731&rep 

=rep1&type=pdf 
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 2) วิเคราะห์ภาพวัตถุหรือสินค้าที่ปรากฏในจอภาพของเครื่องเอกซเรย์อย่างละเอียด
รอบคอบและแน่ใจว่าวัตถุหรือสินค้านั้นไม่มีวัตถุอันตรายซุกซ่อนอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ 

 3) ในกรณีท่ีภาพที่ปรากฏในจอภาพของเครื่องเอกซเรย์ไม่สมบูรณ์ชัดเจน เช่น ภาพขาด 
หรือภาพที่ทำให้มุมมองผิดไปจากภาพปกติ ให้นำวัตถุหรือสินค้านั้นผ่านเข้าเครื่องเอกซเรย์ซ้ำอีกครั้ง 
 4) ให้หยุดสายพานเพื ่อวินิจฉัยภาพ และในกรณีพบวัตถุต้องสงสัย ต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเปิดตรวจสินค้าหรือดำเนินการตรวจอ่ืนต่อไป พร้อมทั้งระบุตำแหน่งต้องสงสัย 
ที่เกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้ 
 (1) เมื่อตรวจพบอาวุธ วัตถุอันตราย หรือวัตถุที่คล้ายกับลักษณะที่กล่าวมา 

 (2) เมื่อตรวจพบวัตถุหรือสินค้าที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสิ่งใด 

 (3) เมื่อตรวจพบวัตถุหรือสินค้าที่มีสีดำทึบไม่สามารถวินิจฉัยภาพได้ 
 5) ในกรณีที่วิเคราะห์ภาพจากหน้าจอแล้วพบวัตถุต้องสงสัย ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบ และคัดแยกสินค้าไว้ในพื้นที่ควบคุมโดยบันทึกหมายเลขกำกับสินค้าไว้  จนกระทั่งกระบวนการ
ตรวจสินค้าโดยรวมเสร็จสิ้นจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมสังเกตการณ์การเปิดตรวจสินค้า 

 6) ในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นวัตถุที่ต้องห้ามขนส่ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และทำรายงาน
ให้หน่วยงานทราบ 

 7) ในกรณีที่ยืนยันหรือสงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (1) ห้ามเคลื่อนย้ายวัตถุ และให้หยุดวัตถุในเครื่องเอกซเรย์ 
 (2) ควบคุมวัตถุไม่ให้บุคคลเข้าใกล้ และห้ามเคลื่อนย้าย 

 (3) รายงานให้หน่วยงานทราบ 

 8) เมื ่อพบวัตถุหรือสินค้าที ่มีส ีดำทึบไม่สามารถวินิจฉัยผ่านหน้าจอภาพของ
เครื่องเอกซเรย์ได้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (1) ให้นำวัตถุหรือสินค้าผ่านเข้าเครื่องเอกซเรย์ซ้ำอีกครั้ง โดยการกลับมุมมอง
จากมุมมองเดิม 

 (2) ให้เจ้าหน้าที่เปิดตรวจสินค้าเพื่อพิสูจน์ทราบ พร้อมทั้งเขียนบันทึกรายงาน
การเปิดตรวจสินค้าอย่างละเอียดชัดเจน 

 (3) ให้เจ้าหน้าที ่ใช้เครื ่องตรวจหาร่องรอยสารระเบิด (Explosive Trace 

Detection: ETD) ในการตรวจวัตถุหรือสินค้าเพ่ือความปลอดภัยจากวัตถุระเบิดในการขนส่งสินค้าไป
กับอากาศยาน พร้อมทั้งเขียนบันทึกรายงานการเปิดตรวจสินค้าอย่างละเอียดชัดเจน 

 9) เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานวินิจฉัยภาพจากเครื่องเอกซเรย์ทุก ๆ 20 นาที เพ่ือ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการวินิจฉัยภาพ 
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 10) เมื่อทำการตรวจสอบสินค้าแล้วไม่พบวัตถุต้องสงสัยให้ติดสัญลักษณ์ที่สินค้า
บริเวณแถบป้ายบอกข้อมูลตามข้อกำหนดของสายการบิน 

 11) กรณีการใช้เครื่องตรวจหาร่องรอยสารระเบิด (Explosive Trace Detection: 
ETD) ดังนี้  
 (1) สินค้าท่ีมีขนาดใหญ่ (Over Size) ไม่สามารถเข้าเครื่องเอกซเรย์ได ้

 (2) สินค้ามืดทึบสีดำ ไม่สามารถใช้เครื่องเอกซเรย์ได้ 
 (3) ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่สายการบิน และเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้อง
เท่านั้น 

 (4) เขียนบันทึกรายงานให้ละเอียดชัดเจน 

 12) กรณีเครื่องเอกซเรย์ และ เครื่องตรวจหาร่องรอยสารระเบิด ขัดข้อง ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ และหยุดใช้งานเครื่องเอกซเรย์ และ เครื่องตรวจหาร่องรอยสารระเบิด จนกว่าจะสามารถ
ใช้งานได้สมบูรณ์ และเขียนบันทึกรายงานเหตุการณ์อย่างละเอียดไว้เป็นหลักฐาน 

 13) กรณีเครื่องเอกซเรย์ ขัดข้องทุกเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (1) แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันที 
 (2) ใช้วิธีการเปิดตรวจสินค้า (Physical Search) หรือเครื่องตรวจหาร่องรอย
สารระเบิด (Explosive Trace Detection: ETD) ในการพิสูจน์ทราบสินค้า หากใช้วิธีดังกล่าวข้างต้น
แล้วพบว่าสินค้ายังไม่ปลอดภัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือดำเนินการต่อไป 

 (3) เขียนบันทึกรายงานเหตุการณ์อย่างละเอียดไว้เป็นหลักฐาน 

 

 2.5.3 การตีความภาพเอกซเรย์ 
 การตีความภาพเอกซเรย ์ ค ือ การจำแนกโครงสร ้างและร ูปล ักษณ์ของว ัตถ ุท ี ่ผ ่าน
เครื่องเอกซเรย์ และสามารถตรวจจับวัตถุระเบิด, วัตถุต้องห้าม, วัตถุอันตราย ที่ห้ามมิให้บรรทุกไปกับ
อากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

 การตรวจค้นสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-Ray Machine) ใช้ในการตรวจจับวัตถุระเบิดและ
วัตถุอันตรายในสินค้าทางอากาศ ซึ่งเป็นวิธีการตรวจค้นหลักที่ใช้ในการตรวจค้นสินค้าส่งออกทั้งหมด 
เมื่อนำสินค้าผ่านเข้าเครื่องเอกซเรย์จะปรากฏภาพเอกซเรย์ที่อยู่บนหน้าจอแสดงผลนั้น จะเห็นเป็นสี
ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุนั้น ๆ โดยโลหะและธาตุหนักอ่ืน ๆ โดยทั่วไปเครื่องเอกซเรย์จะตรวจหา
วัตถุ 3 ชนิดหลัก ได้แก่25  

 

 25 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด, Air Cargo Security 

Screening Process ตอน X-Ray. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 10.  
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 1) สารอินทรีย์ (Organic) จะแสดงผลผ่านหน้าจอเป็นสีส้ม หมายถึง สารระเบิด  
ยาเสพติด อาหาร เสื้อผ้า  
 2) สารอนินทร ีย ์ ( Inorganic) จะแสดงผลผ่านหน้าจอเป็นสีเช ียว : หมายถึง 
อะลูมิเนียม เกลือ แก้ว  
 3) โลหะ (Metal) จะแสดงผลผ่านหน้าจอเป็นสีน้ำเงิน :หมายถึง ธาตุเหล็ก เหล็ก 
ทองแดง เงิน  

 พนักงานตรวจค้นจะพิจารณาภาพหน้าเครื่องเอกซเรย์ซึ่งจะต้องสามารถระบุได้ว่าสินค้าดา้น
ในเป็นสินค้าอะไร จากตรวจดูลักษณะ รูปทรง และสีที่ปรากฏบนหน้าจอ และสินค้านั้นจะต้องตรงกับ
ในเอกสาร ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill: AWB) และต้องสังเกตหาวัตถุต้องสงสัยทั้งอาวุธ
ปืน, มีด และชิ ้นส่วนที่สามารถนำมาประกอบเป็นระเบิดได้ โดยส่วนประกอบของชนวนระเบิด
ประกอบไปด้วย สารระเบิด, ชนวน, กลไกสายไฟ และแบตเตอรี่  

 

 

ภาพที่ 2.3  ตัวอย่างภาพวัตถุต้องสงสัย26 

 

 ในกรณีที่ไม่สามารถฉายภาพของวัตถุหรือสินค้านั้นได้ เช่น สินค้ามีขนาดใหญ่ไม่สามารถ
ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกเรย์ได้ สินค้าที่มืดทึบสีดำ พนักงานตรวจค้นไม่สามารถวินิจฉัยภาพและดู
รูปร่างลักษณะของวัตถุหรือสินค้าได้ ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสินค้าที่ตรงกับ AWB หรือไม่ เนื่องจาก
ไม่ทราบสี รูปร่าง หรือส่วนผสมของวัตถุนั้น ๆ พนักงานตรวจค้นจะต้องทำการเอกซเรย์สินค้าซ้ำอีก
ครั้ง โดยการเปลี่ยนมุมมองจากการเอกซเรย์มุมมองเดิม หากการตรวจด้วยซ้ำด้วยเครื่องเอกซเรย์ยัง
ไม่สามารถเข้าถึงวัตถุหรือสินค้าได้ พนักงานตรวจค้นจะต้องทำการตรวจค้นขั้นต่อไปเพ่ิมเติม โดยการ
แยกสินค้าจากบรรจุหีบห่อให้อยู่ในระดับเล็กลงมา และตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์อีกครั้ง หากยังไม่
สามารถวินิจฉัยภาพขั้นตอนต่อไป พนักงานตรวจค้นจะใช้วิธีการตรวจด้วยเครื่องตรวจหาร่องรอยหา

 

26 เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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วัตถุระเบิด (Explosive Trace Dentection: ETD) และในขั้นตอนสุดท้ายพนักงานตรวจค้นต้องเปิด
สินค้าเพ่ือพิสูจน์ทราบ 

 

2.6 การจัดการความเสี่ยงของการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

 

 ในการรักษาความปลอดภัย องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ได้จัดทำแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินทั่วโลก (Global Aviation Security Plan: GASeP)27 โดยวัตถุประสงค์ของ
แผนดังกล่าวจะเป็นกลยุทธ์สำหรับการยกระดับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งเป็นแนวทางให้แก่รัฐสมาชิกในการดำเนินการด้วย โดยแผน GASeP นี้จะสนับสนุนให้
เกิดแนวทางการรักษาความปลอดภัยการบินในแบบองค์รวม และมีการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลายสาขา ทั้งด้านการบินและในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันบริหารจัดการความเสี่ยง
ทางด้านการรักษาความปลอดภัยการบินที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักท้ัง 5 ประการประกอบด้วย 

 1) เสริมสร้างความตระหนักและการตอบสนองความเสี่ยง 
 2) พัฒนาวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยและความสามารถของมนุษย์ 
 3) ปรับปรุงทรัพยากรทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 4) ปรับปรุงการกำกับดูแลและการประกันคุณภาพ  
 5) เพ่ิมความร่วมมือและการสนับสนุน 

 การพัฒนากระบวนการรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization: ICAO) การตรวจสอบสินค้าเป็นกระบวนการขั้นตอน
หนึ่งของการรักษาความปลอดภัยของสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ โดยอ้างอิงมาตรฐานที่
บังคับใช้ของ ICAO มาแนะนำแนวทางปฏิบัติ ในเอกสาร ICAO Doc 8973 C. 13 เรื่อง การรักษา
ความปลอดภัยของสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo and Mail Security) ภัยคุกคามหรือความเสี่ยง
ของการขนส่งสินค้าทางอากาศมีอยู่ 2 ประเภท คือ 

 1) การซุกซ่อนวัตถุระเบิดอยู่ในกลุ่มสินค้าท่ีขนส่งไปกับอากาศยาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
ในระหว่างการผลิตและการบรรจุสินค้า หรือระหว่างการขนส่งจากผู้ผลิตมายังตัวแทนที่ทำการขนส่ง
ทางอากาศ 

 

 27 ICAO Security and Facilitation, Global Aviation Security Plan: GASeP, 
Retrieved July 20, 2021 from https://www.icao.int/Security/Pages/Global-Aviation-

Security-Plan.aspx 
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 2) สินค้าที่ขนส่งทางอากาศต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกระบวนการรักษา
ความปลอดภัยแล้วอย่างดีซึ่งมั่นใจได้ว่า สินค้าและไปรษณียภัณฑ์นั้นมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรอง
ว่าปลอดภัย หรือ ถูกตรวจสอบมาอย่างดีแล้วว่าไม่มีวัตถุอันตรายปะปนมาในสินค้าเหล่านั้น28 

 ตัวอย่างเหตุการณ์ของภัยคุกคามที่ มีผลทำให้การขนส่งสินค้าทางอากาศมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่เข้มงวด 

 เหตุวางระเบิดของสายการบิน AIR INDIA เกิดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2528 ไฟล์ทบินที่ 
AI182  โดยเครื่องบิน Boeing 747 มีผู้โดยสารจำนวน 307 ราย และลูกเรือจำนวน 22 ราย ตรวจพบ
วัตถุระเบิดถูกซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทาง เกิดเหตุระเบิดที่ความสูง 9,400 เมตร เหตุระเบิดทำให้
เครื่องบินตกลงสู่มหาสมุทรแอทแลนติก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ห่างออกไป 190 กิโลเมตร จาก
ไอซ์แลนด์ ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด 329 ราย29 

 เหตุการณ์วางระเบิดของสายการบิน PAM AM  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2531 ไฟล์ท บินที่ 
PA103 โดยเครื่องบิน Boeing 747 มีผู้โดยสารจำนวน 243 ราย และลูกเรือจำนวน 16ราย ตรวจพบ
วัตถุระเบิดถูกซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทาง เกิดเหตุระเบิดที่ความสูง 9,400 เมตร ณ เมืองล็อคเคอร์บี้ 
ประเทศสก๊อตแลนด์ เหตุระเบิดทำให้ซากเครื่องบินกระจายออกไปไกลกว่า 2000 กิโลเมตร ทำให้มี
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด 270 ราย คือผู้โดยสารและลูกเรือ 259 ราย รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองล็อคเกอบี้อีก 
11 ราย30 

 จากเหตุการณ์ภัยคุกคามที่กล่าวมา แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของการก่อการ
ร้าย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปราศจากความเสี่ยงของภัยคุกคามทางการบิน การประเมินและการ
ทบทวนความเสี่ยงสม่ำเสมอเป็นแนวทางเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่จะเกิดข้ึน 

 

 

 28 International Civil Aviation Organization, Air Cargo and Mail Security, 
Retrieved July 20, 2021 from https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/ 

2014/AVSECFALRG4/AVSECFALRG04-PPT01.pdf 

 29 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด, Air Cargo Security 

Screening Process ตอน The Threat. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 6. 
 30 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 



 

บทท่ี 3 
 

การศึกษาเปรียบเทียบทางกฎหมายและมาตรฐานการตรวจสินค้า 

เพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป 
 

3.1 บทบัญญตัิภาคผนวกแห่งอนุสัญญาชิคาโก (Annex)   
 

 บทบัญญัติภาคผนวกแห่งอนุสัญญาชิคาโก เป็นภาคผนวกของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ คือ อนุสัญญาชิคาโก ซึ่งได้มีการลงนามสนธิสัญญาร่วมกันของนานาประเทศ 
การลงนามกระทำที่เมืองชิคาโก ในวันที่ 7 ธันวาคม 1944  องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation organization: ICAO) หรือ ICAO ได้จัดทำมาตรฐานและคำแนะนำ
ในการปฏิบัติสำหรับการบินระหว่างประเทศ เป็นภาคผนวก จำนวน 19 ภาคผนวก เพ่ือให้ทุกประเทศ
ที่เป็นสมาชิกของ ICAO ถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการเดินอากาศระหว่างประเทศ Annex 

จึงเป็นเหมือนตัวกำหนดมาตรฐาน มีเนื้อหาข้อมูลความรู้และวิธีการปฏิบัติ และข้อกำหนดต่าง ๆ 
เพื่อให้การบินมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยแบ่งรายละเอียดไปในแต่ละเรื ่อง 
ทั้งหมด 18 เรื่อง ซึ่งICAO ได้เพิ่มเรื่องที่ 19 เข้ามาเมื่อปี 2013 โดยเรื่องของมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยถูกจัดไว้ในภาคผนวกที่ 1731 โดยแต่ละประเทศที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาชิคาโก จะต้อง
จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบินปฏิบัติตามผ่านการบังคับใช้
กฎหมายของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยคือ แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ โดยประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยเข้าร่วม
เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ Convention on International Civil 

 

 31 ICAO Security and Facilitation, Annex17, Retrieved July 25, 2021 from 
https://www.icao.int/security/sfp/pages/annex17.aspx 
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Aviation) หรือ อนุสัญญาชิคาโก เมื ่อวันที ่ 4 เมษายน พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947)  32 บทบัญญัติ
ภาคผนวกของอนุสัญญาชิคาโก จำนวน 19 ภาคผนวก ประกอบไปด้วย33 

 Annex 1 ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (Personnel Licensing)  
 Annex 2 กฎจราจรทางอากาศ (Rules of the Air) 
 Annex 3 การให้บริการทางด้านอุตุนิยมวิทยา (ข่าวอากาศ) สำหรับการปฏิบัติการบิน
ระหว่างประเทศ (Meteorological Service for International Air Navigation) 
 Annex 4 แผนภูมิสำหรับการปฏิบัติการบิน (Aeronautical Charts) 
 Annex 5 หน่วยสำหรับการวัดที่ใช้ในการปฏิบัติการบินระหว่างภาคอากาศและภาคพื้นดิน 
(Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations) 
 Annex 6 การปฏิบัติการบินของอากาศยาน (Operation of Aircraft) 
 Annex 7 เคร ื ่องหมายส ัญชาต ิและทะเบ ียนอากาศยาน (Aircraft Nationality and 

Registration Marks) 
 Annex 8 ความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน (Airworthiness of Aircraft) 
 Annex 9 อุปกรณ์อํานวยความสะดวก (Facilitation) 
 Annex 10 การสื่อสารการบิน (Aeronautical Telecommunications) 
 Annex 11 การให้บริการการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services) 
 Annex 12 การค้นหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue) 
 Annex 13 การสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติเหตุและอุบัติการ (Aircraft 

Accident and Incident Investigation) 
 Annex 14 สนามบิน (Aerodromes) 
 Annex 15 การให้บริการข่าวและข้อมูลการบิน (Aeronautical Information Services) 
 Annex 16 การป้องกันสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) 

 

 32 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศโดยประเทศไทยมอบสัตยาบันสาร วันที่ 4 เมษายน 2490, ค้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 
จาก https://www.aerothai.co.th/sites/default/files/files/related-laws/กฎหมายการ
เดินอากาศระหว่างประเทศ/อนุสัญญาชิคาโก ค.ศ.1944_1.pdf 

 33 Pilot18, International Civil Aviation Organization (ICAO) Annexes 1 to 

19, Retrieved August 21, 2021 from https://www.pilot18.com/icao-annexes-pdf/ 
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 Annex 17 การรักษาความปลอดภัย: การปกป้องการบินพลเรือนระหว่างประเทศจากการ
แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Security: Safeguarding International Civil Aviation Against 

Acts of Unlawful Interference) 
 Annex 18 การขนส่งว ัตถ ุอ ันตรายทางอากาศ (The Safe Transport of Dangerous 

Goods by Air) 
 Annex 19 การจัดการด้านนิรภัย (Safety Management) 
 โดยในภาคผนวกที่ 17 จะว่าด้วยเรื่องการรักษาความปลอดภัย ที่มีมาตรการและแนวปฏิบัติ 
การแนะนำที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และการปรับปรุง
แก้ไขอย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่กำลังพัฒนา มีความครอบคลุมสำหรับการดำเนินการ
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ
อย่างปลอดภัย (Doc 9284) และขั้นตอนสำหรับการบริการเดินอากาศ โดยมุ่งเน้นการดำเนินการให้
ประเทศสมาชิกป้องกันการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือเมื่อการแทรกแซงดังกล่าวเกิดขึ้นกับ
การบินพลเรือน มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ และสินค้าอื่น ๆ ของ
ภาคผนวกท่ี 17 นี้ประกอบไปด้วย34 

 รัฐผู้ทำสัญญาแต่ละรัฐต้องประกันว่าได้มีมาตรการควบคุมเพ่ือการรักษาความปลอดภัยสินค้า 
และไปรษณียภัณฑ์ ก่อนที่จะถูกขนส่งไปกับอากาศยานที่ให้บริการเชิงพาณิชย์แก่ผู้โดยสาร 

 รัฐผู้ทำสัญญาแต่ละรัฐจะต้องจัดตั้งกระบวนการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซึ่ง
ต้องจัดให้มีกระบวนการรับรองตัวแทนควบคุม และ/หรือผู้ส่งทราบตัวตน หากผู้ดำเนินการเดินอากาศ
ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบหรือควบคุมความปลอดภัยอื่น  ๆ ของสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ ์

 รัฐผู้ทำสัญญาแต่ละรัฐต้องประกันว่าสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ที่จะขนส่งไปกับอากาศยานที่
ให้บริการเชิงพาณิชย์แก่ผู้โดยสาร ได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการแทรกแซงอันมิชอบตั้งแต่ออกจาก
จุดตรวจค้นจนกระท่ังอากาศยานออกเดินทาง 
 รัฐผู้ทำสัญญาแต่ละรัฐจะต้องประกันว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ป้องกันภัยคุกคาม
กับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง 
 รัฐผู ้ทำสัญญาแต่ละรัฐต้องประกันว่าผู ้ดำเนินการเดินอากาศจะไม่ยอมรับสินค้า หรือ
ไปรษณียภัณฑ์ไปกับอากาศยานที่ให้บริการเชิงพาณิชย์แก่ผู้โดยสาร  เว้นแต่ ได้รับการยืนยันและ
รับรองจากตัวแทนควบคุมว่าสินค้าเหล่านั้นผ่านการควบคุมการรักษาความปลอดภัยแล้ว 

 

 
34

 International Civil Aviation Organization, International Standards Annex 17 
to the Convention on International Civil Aviation. 
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 รัฐผู้ทำสัญญาแต่ละรัฐต้องประกันว่าโภชนาการ พัสดุ และเสบียงที่จะนำไปกับอากาศยานที่
ให้บริการเชิงพาณิชย์แก่ผู้โดยสาร ผ่านการควบคุมการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และได้รับ
การปกป้องจากการแทรกแซงอันมิชอบจนกระทั่งนำขึ้นอากาศยาน 

 รัฐผู้ทำสัญญาแต่ละรัฐต้องประกันว่าสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว
ก่อนนำเข้าสู่พื้นที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย  
 รัฐผู้ทำสัญญาแต่ละรัฐต้องประกันว่าสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ได้รับการยืนยันและลงบัญชี
แล้วโดยเอกสารรับรองสถานะการรักษาความปลอดภัยซึ ่งจะมาพร้อมกับสินค้าทั ้งในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นลายลักษณ์อักษร  
 รัฐผู ้ทำสัญญาแต่ละรัฐควรประกันว่าการควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ที่จะขนส่งไปกับอากาศยานบรรทุกสินค้านั้นได้กระทำการบนพื้นฐานของการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยที่กระทำโดยผู้มีอำนาจระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 
 รัฐผู้ทำสัญญาแต่ละรัฐต้องประกันว่าการตรวจคัดกรองสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ โดยใช้
วิธีการที่เหมาะสมตามลักษณะของสินค้า 
 

3.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการขนส่งสินค้าทางอากาศของ
สหภาพยุโรป  

 

สหภาพยุโรปมีระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีเสถียรภาพและเป็นที่ยอมรับ โดยสินค้า
ทั้งหมดจะต้องผ่านการคัดกรองทางกายภาพหรือมาจากห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัยก่อนที่จะบรรทุกไป
กับอากาศยาน จุดประสงค์คือเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุอันตรายและสิ่งผิดกฎหมาย เช่น อุปกรณ์ระเบิด 
ระบบห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัยของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้ทั่วอาณาเขตของสหภาพยุโรปและ
พันธมิตรสมาชิกของสหภาพยุโรปจะต้องดำเนินการควบคุมความปลอดภัยและปกป้องสินค้าจากการ
ถูกแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายจากการอนุมัติรับรองการเป็นตัวแทนควบคุม ได้แก่ ผู้ขนส่งทาง
อากาศ ตัวแทนจัดการ และผู้ส่งของ ในสหภาพยุโรป ผู้ดำเนินการทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัย
จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการบินของประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดในการการ
จัดการและการป้องกันสินค้าทางอากาศจากการถูกคุกคาม ในขณะเดียวกันห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัย
นอกจากช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในระดับสูง ยังช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยการ
ลดขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่ซ้ำซ้อนของการขนส่งสินค้าอีกด้วย 

การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มาจากประเทศนอกสมาชิกสหภาพยุโรปได้วางมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยการขนส่งสินค้าในกรณีผู้ส่งออกมาจากประเทศที่ สาม โดยให้ผู ้ส่งออกเป็น
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ตัวแทนควบคุมกับสหภาพยุโรป การจัดตั้งมาตรฐานนี้เพื่อช่วยลดอุปสรรคการส่งออกสินค้าที ่มี
มาตรฐานที่แตกต่างกันของและประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและป้องกันการกระทำอันเป็นการ
แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการวางมาตรการนี้  โดยองค์ประกอบ
ของการเป็นตัวแทนควบคุม เพื่อเชื่อมโยงความกระบวนการส่งออกสินค้าที่มีความแข็งแกร่งในด้าน
การรักษาความปลอดภัย ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลัก ๆ คือ องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบิน
พลเรือน การออกกฎระเบียบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้การบินพลเรือนระหว่าประเทศทั่วโลกเป็นระเบยีบ
และปลอดภัย และคณะกรรมธิการยุโรป ที่มีหน้าที่ร่างกฎหมายและเสนอให้คณะมนตรีแห่งสหภาพ
ยุโรป และสภายุโรปพิจารณาความเห็นชอบก่อนจะประกาศใช้กับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป 

การมีกระบวนการขนส่งที่มีห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัยตลอดเส้นทางการขนส่งโดยการขอ
รับรองการเป็นตัวแทนควบคุมจากสหภาพยุโรป ผู้ส่งออกต้องขอรับการตรวจสอบจากหน่วยงานการ
ตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับสหภาพยุโรป โดยตัวแทนควบคุมของการส่งออกสินค้าตามมาตรฐานของ
สหภาพยุโรป 3 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานการรับรองของสายการบิน ACC3, ตัวแทนควบคุม RA3 
และผู้ส่งทราบตัวตน KC335 

 

 3.2.1 การขอรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมจากประเทศที่สาม (Regulated Agent in 

Third Country: RA3) กับสหภาพยุโรป  
 ตัวแทนควบคุมท่ีเกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าทางอากาศของสหภาพยุโรป ประกอบไปด้วย36 

 1) Air Cargo and Mail Carrier Operating into the Union from a Third 

Country Airport: ACC3 มาตรฐานการรับรอง ACC3 มีหน้าที่คือ การกำหนดให้ทุกสายการบินที่
ต้องการเดินทางเข้าสู่สหภาพยุโรป จะต้องได้รับการรับรองมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของ
กระบวนการปฏิบัติการขนส่งสินค้า ณ ท่าอากาศยานที่เที่ยวบินของสายการบินนั้นทำการบินเป็นจุด
สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่สหภาพยุโรป  
 2) Regulated Agent: RA3 ตัวแทนควบคุม มีหน้าที่คือ ตัวแทนผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้า (Freight Forwarder) รวมไปถึงผู้บริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Operator) ที่ตั้งอยู่
ในประเทศท่ีสามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการการควบคุมความปลอดภัยจากสหภาพยุโรป  

 

 35 European Commission, Air Cargo and Mail, Retrieved August 25, 2021 from 
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/cargo-mail_en 

 36 EUIVA, Definition of the EU Cargo Aviation Security Bodies, Retrieved 

July 20, 2021 from https://www.euiva.com/en/validation-procedure 
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 3) Known Consignor: KC3 ผู้ส่งทราบตัวตน มีหน้าที่คือ เป็นผู้ส่งออกสินค้าจาก
ประเทศที่สามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน KC3 เป็นโรงงานผู้ผลิตบรรจุสินค้าที่มีการควบคุมความ
ปลอดภัยและรับรองว่ากระบวนการขั้นตอนการบรรจุสินค้านั้นปลอดภัย สะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
และสิ่งของอันตรายปนอยู่ในหีบห่อนั้น 

 

 3.2.2 กฎระเบียบของสหภาพยุโรปทีเ่กี่ยวข้องสำหรับการขอรับรองการเป็นตัวแทน
ควบคุมจากประเทศที่สาม (Regulated Agent in Third Country: RA3)  
3.2.2.1 ระเบียบ (EC) ฉบับที ่ 300/2008 ของรัฐสภายุโรปและสภา วันที ่ 11 

มีนาคม 2551 และข้อบังคับการดำเนินการของคณะกรรมการ (EU) 2015/1998 วันที่ 5 พฤศจิกายน 
2015 วัตถุประสงค์ระเบียบนี้กำหนดกฎเกณฑ์ทั่วไปเพื่อปกป้องการบินพลเรือนจากการกระทำที่ผิด
กฎหมายซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานสำหรับการ
ตีความทั่วไปของภาคผนวก 17 ของอนุสัญญาชิคาโกว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เพ่ือ
ตรวจสอบการสมัครโดยประเทศสมาชิกของระเบียบนี้ และเพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงความ
ปลอดภัยในการบิน ดำเนินการตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการ รวมถึงการตรวจสอบโดยไม่ได้แจ้ง
ล่วงหน้า และนำมาซ่ึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการขอเป็นตัวแทนควบคุมในการ
ส่งออกสินค้าของกลุ่มประเทศที่สามเข้ามาในสหภาพยุโรป ประกอบไปด้วย ACC3 คือ สายการบินที่
ทำการบรรทุกสินค้า ถ่ายโอนสินค้าระหว่างลำเข้ามาในสหภาพยุโรป RA3 คือ ตัวแทนผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าและผู้ให้บริการคลังสินค้าและ KC3 คือ ผู้ส่งทราบตัวตน โดยกำหนดมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยที่ตัวแทนควบคุมต้องปฏบิัตใินการขอรับอนุมัติการเป็นตัวแทนควบคุม  

 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการขอเป็นตัวแทนควบคุมของกลุ่ม
ประเทศท่ีสาม ผู้ขอรับการเป็นตัวแทนควบคุมต้องมีระเบียบดังนี้ 
 1) มาตรฐานพื ้นฐานทั ่วไปในการปกป้องการบินพลเร ือนจากการ
แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของการบินพลเรือนของผู้ดำเนินการ 
เป็นมาตรการเกี่ยวกับการคัดกรอง ประกอบด้วย37  
 (1) ข้อกำหนดและขั ้นตอนการตรวจคัดกรอง วิธ ีการที ่ใช้ต้องมี
มาตรฐานเพียงพอที่จะทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ในสินค้า 

 

 37 EUR-Lex, Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and 

of the Council of 11 March 2008, On Common Rules in the Field of Civil 

Aviation Security Article 4, Retrieved August 20, 2021 from https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0300 
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 (2) การควบคุมการเข้าออกเขตการบินและพื้นที่หวงห้ามด้านความ
ปลอดภัย การตรวจสอบยานพาหนะ เขตพ้ืนที่สนามบิน เครื่องบินต้องจอดอยู่ในพ้ืนที่กำหนดเขตของ
สนามบินมีมาตรการ รักษาความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องบิน ผู้โดยสาร สัมภาระ สินค้าและ
ไปรษณีย์จะไม่เสียหาย จะต้องคำนึงถึงข้อกำหนดของพื้นที่ที ่จำกัดการรักษาความปลอดภัยของ
สนามบิน มีการควบคุมการเข้าถึง การกำหนดตัวแทนควบคุม ผู้ส่งทราบตัวตนเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคล
และยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่พื้นที่จำกัดของการรักษาความปลอดภัยบุคคลและยานพาหนะ
จะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าพ้ืนที่ทุกครั้งเพ่ือป้องกันไม่ให้นำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่พ้ืนที่ 
 (3) เงื่อนไขสินค้าและไปรษณีย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมความปลอดภัย 
สินค้าและไปรษณีย์ ทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมความปลอดภัยก่อนที่จะบรรทุกไปกับอากาศ
ยาน ผู้ให้บริการทางอากาศต้องไม่รับสินค้าหรือไปรษณีย์ที ่ไม่ได้รับการยืนยันและลงบัญชีโดยตัว
แทนที่ได้รับการควบคุม ผู้ส่งทราบตัวตน 

 (4) การตัดสินใจยอมรับความเท่าเทียมกันของมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ใช้ในประเทศที่สาม 

 (5) ข้อกำหนดในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงาน การสรรหา
บุคลากรและการฝึกอบรม บุคคลที่ดำเนินการหรือรับผิดชอบในการดำเนินการคัดกรอง ควบคุมการ
เข้าถึงหรือการควบคุมความปลอดภัยอื่น ๆ จะต้องได้รับการสรรหา ฝึกอบรม และได้รับการรับรอง 
เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านี้เหมาะสมสำหรับการจ้างงานและมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 2) การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยประเทศที่สาม38 

 ต้องไม่กระทบต่อข้อตกลงทวิภาคีใด ๆ ที่สมาชิกเป็นภาคี รัฐสมาชิกต้อง
แจ้งให้คณะกรรมาธิการทราบถึงมาตรการที่กำหนดโดยประเทศที่สาม หากมีความแตกต่างจาก
มาตรฐานพื้นฐานทั่วไปที่อ้างถึงในมาตรา 4 ในส่วนที่เกี ่ยวกับเที่ยวบินจากสนามบิน ในประเทศ
สมาชิกหรือประเทศที่สามนั้น คณะกรรมาธิการจะต้องตรวจสอบการใช้มาตรการดังกล่าว และ
พิจารณาให้เหมาะสมต่อประเทศท่ีสาม 

 3) การจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัย39  
 กำหนดให้สมาชิกทุกแห่งจะต้องจัดทำ ปรับใช้ และคงไว้ซึ่งแผนแผนการ
รักษาความปลอดภัย โดยกำหนดการดำเนินการตามมาตรฐานพื้นฐานทั่วไปตามมาตรา 4  

 

 38 Ibid. 
 39 Ibid. 
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 4) ข้อตกลงระหว่างชุมชนและประเทศที่สาม40 

 เมื่อมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายชุมชน ข้อตกลงที่ยอมรับว่า
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในประเทศที่สามเทียบเท่ากับมาตรฐานของชุมชนสามารถ
กำหนดได้ในข้อตกลงการบินระหว่างชุมชนและประเทศที่สามตามมาตรา 300 ของสนธิสัญญา เพ่ือ
ก้าวไปสู่เป้าหมาย 'การรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ' สำหรับทุกเที่ยวบินระหว่างสหภาพยุโรป
และประเทศที่สาม 

 คำจำกัดความของระเบียบ (EC) ฉบับที่ 300/200841  
 การบินพลเรือน หมายถึง การดำเนินการทางอากาศใด ๆ ที่ดำเนินการโดยเครื่องบิน
พลเรือน ยกเว้นการดำเนินการที่ดำเนินการโดยเครื่องบินของรัฐที่อ้างถึงในมาตรา 3 ของอนุสัญญาชิ
คาโกว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

 การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน  หมายถึง การรวมกันของมาตรการและ
ทรัพยากรมนุษย์และวัสดุที่มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องการบินพลเรือนจากการแทรกแซงที่ผิดกฎหมาย
ซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน 

 ผู้ดำเนินการ หมายถึง บุคคล องค์กร หรือองค์กรที่เข้าร่วม หรือเสนอให้เข้าร่วมใน
การดำเนินการขนส่งทางอากาศ 

 ผู้ขนส่งทางอากาศ หมายความว่า กิจการขนส่งทางอากาศที่มีใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่ถูกต้องหรือเทียบเท่า 
 การคัดกรอง หมายถึง การใช้เทคนิคหรือวิธีการอื่นที่มีจุดประสงค์เพื่อระบุและ/หรือ
ตรวจจับสิ่งของต้องห้าม 

 การควบคุมความปลอดภัย หมายถึง การใช้วิธีการที่สามารถป้องกันการนำสิ่งของ
ต้องห้ามมาใช้ได้ 
 ไปรษณีย์ หมายถึง การส่งจดหมายโต้ตอบและรายการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากจดหมาย
ของผู้ให้บริการทางอากาศ ที่เสนอโดยและมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดส่งไปยังบริการไปรษณีย์ตามกฎของ
สหภาพไปรษณีย์สากล 

 สินค้า หมายถึง ทรัพย์สินใด ๆ ที่มีไว้สำหรับการขนส่งบนเครื่องบิน นอกเหนือจาก
สัมภาระ ไปรษณีย์ จดหมายขนส่งทางอากาศ วัสดุสำหรับการขนส่งทางอากาศ และอุปกรณ์ใน
เที่ยวบิน  

 

 40 Ibid. 

 41 Ibid. 
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 ตัวแทนการควบคุม หมายถึง ผู้ขนส่งทางอากาศ ตัวแทน ผู้ส่งสินค้า หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดที่รับรองการควบคุมความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าหรือไปรษณีย์ 
 ผู้ส่งทราบตัวตน หมายถึงผู้ตราส่งที่เป็นต้นทางของสินค้าหรือไปรษณีย์สำหรับบัญชี
ของตนเอง และมีขั้นตอนที่เป็นไปตามกฎและมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั่วไปที่เพียงพอสำหรับ
การขนส่งสินค้าหรือไปรษณีย์บนเครื่องบินใด ๆ 

 3.2.2.2 ระเบียบ (EU) ฉบับที่ 185/2010 วันที่ 4 มีนาคม 2553 ว่าด้วยการวาง
มาตรการโดยละเอียดสำหรับการดำเนินการตามมาตรฐานพ้ืนฐานทั่วไปด้านความปลอดภัยในการบิน 
โดยคำนึงถึงระเบียบ (EC) ที่ 300/2008 ของรัฐสภายุโรปและของคณะมนตรีเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2551 ตามมาตรา 4 มาตรฐานพื้นฐานทั่วไป ระเบียบนี้กำหนดมาตรการโดยละเอียดสำหรับการ
ดำเนินการตามมาตรฐานพื้นฐานทั่วไปในการปกป้องการบินพลเรือนจากการแทรกแซงที่ผิดกฎหมาย
ซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนและมาตรการทั่วไปที่เสริมมาตรฐานพื้นฐาน
ทั่วไป  
 การควบคุมความปลอดภัยของสินค้าและไปรษณีย์42  
 1) การควบคุมความปลอดภัย  
 สินค้าและไปรษณีย์ทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบโดยตัวแทนควบคุม
ก่อนที่จะบรรทุกขึ้นเครื่องบิน และผ่านการคัดกรองโดยวิธีการที่ใช้ต้องมีมาตรฐานเพียงพอที่จะทำให้
แน่ใจว่าไม่มีสิ่งต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ในสินค้า โดยคำนึงถึงลักษณะของสินค้า ในกรณีที่ผู้คัดกรองสินค้า
ไม่สามารถระบุสินค้าในบรรจุภัณฑ์ได้ จะต้องทำการคัดกรองอีกครั้งด้วยวิธีเดิมหรือวิธีอื่นจนกว่าจะ
แน่ใจว่าไม่มีสิ่งต้องห้ามซกุซ่อนอยู ่ 
 การป้องกันสินค้าและไปรษณีย์ระหว่างการจัดการ การจัดเก็บ และการ
บรรทุกขึ้นเครื่องบิน ตัวแทนควบคุมความปลอดภัยการบิน (ACC3) จะต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่า
สินค้าและไปรษณีย์ทั้งหมดที่บรรทุกสำหรับการโอนย้าย ขนส่ง หรือขนถ่ายที่สนามบินสหภาพยุโรป
ได้รับการตรวจสอบจากตัวแทนควบคุม (RA3) สินค้าได้รับการควบคุมความปลอดภัยตั้งแต่ระหว่าง
การจัดส่งจนถึงการบรรทุกไปกับเครื่องบินโดยสาร 

 

 

 

 42 EUR-Lex, Regulation (EU) No.185/2010 of 4 March 2010, Laying Down 

Detailed Measures for the Implementation of the Common Basic Standards on 

Aviation Security Annex 6, Retrieved August 21, 2021 from https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:055:0001:0055:EN:PDF 
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 2) ตัวแทนควบคุม  
 ตัวแทนที่ได้รับการควบคุมจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานประเทศ
สมาชิกจะต้องกำหนดในแผนรักษาความปลอดภัยตามมาตรา 10 ของระเบียบ (EC) ที่ 300/2008 
ความรับผิดชอบในการดำเนินการโดยผู้สมัครจะต้องขออนุมัติจากหน่วยงานของประเทศสมาชิก  
ยื่นแผนรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานโดยจะต้องอธิบายวิธีการและขั้นตอนที่ตัวแทนจะต้อง
ปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบ (EC) ฉบับที่ 300/2008 และต้องอธิบายด้วยว่า
ตัวแทนจะตรวจสอบการปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนเหล่านี้อย่างไร เมื่อผ่านการพิจารณาดังกล่าว
แล้วรายละเอียดของตัวแทนนั้นจะถูกป้อนลงใน ฐานข้อมูล EC ของตัวแทนที่ได้รับการควบคุมและผู้
ส่งทราบตัวตน และจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งเป็นระยะ ๆ ไม่เกิน 5 ปี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบใน
สถานที่เพื่อประเมินว่าตัวแทนที่ได้รับการควบคุมยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ (EC) 

ฉบับที่ 300/2008 และยังการดำเนินการกิจการต่อไป 

 3) การควบคุมความปลอดภัยโดยตัวแทนการควบคุม 

 การรับสินค้า จะต้องระบุได้ว่าสินค้านั้นมาจากตัวแทนควบคุม ผู้ส่งทราบ
ตัวตน โดยจะต้องแสดงเอกสารระบุตัวตนที่รับรองโดยหน่วยงานของรัฐ จากนั้นตัวแทนควบคุมจะต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่ส่งไปยังผู้ให้บริการทางอากาศหรือตัวแทนที่ได้รับการควบคุมอื่น ๆ นั้น
มาพร้อมกับเอกสารแจ้งรายละเอียดสินค้า ทั้งในรูปแบบของ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศหรือประกาศ
แยกต่างหากและในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นลายลักษณ์อักษร  
 4) ผู้ส่งทราบตัวตน 

 ผู้ส่งทราบตัวตนจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานประเทศสมาชิก
จะต้องกำหนดในแผนรักษาความปลอดภัยตามมาตรา 10 ของระเบียบ (EC) ที่ 300/2008 ความ
รับผิดชอบในการดำเนินการโดยผู้สมัครจะต้องขออนุมัติจากหน่วยงานของประเทศสมาชิก ยื่นแผน
รักษาความปลอดภัย การได้รับใบรับรอง AEOหน่วยงานหรือผู้ตรวจสอบอิสระท่ีทำหน้าที่แทน จะต้อง
ตรวจสอบสถานที่ตามที่ระบุเพื่อประเมินว่าผู้สมัครปฏิบัติตามข้อกำหนดของระเบียบ (EC) เลขที่ 
300/2008 และการดำเนินการตามข้อกำหนดหรือไม่ เมื่อผ่านการพิจารณาดังกล่าวแล้วรายละเอียด
ของตัวแทนนั้นจะถูกป้อนลงใน 'ฐานข้อมูล EC ของตัวแทนที่ได้รับการควบคุมและผู้ส่งทราบตัวตน 
และจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งเป็นระยะ ๆ ไม่เกิน 5 ปี  
 5) การควบคุมความปลอดภัยโดยผู้ส่งทราบตัวตน 

 ต้องมีการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เพียงพอที่จะป้องกันสินค้าและ
ไปรษณีย์ทางอากาศจากการคุกคามจากบุคคลอื่น พนักงานทุกคนมีความพร้อมกับการใช้การควบคุม
ความปลอดภัยโดยได้รับการสรรหาและฝึกอบรม และในระหว่างการผลิต การบรรจุ การจัดเก็บ  
การส่งหรือการขนส่ง ที่มั่นใจได้ว่าสินค้าได้รับการป้องกันจากอันตรายจากบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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 3.2.2.3 ความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน 

 การควบคุมความปลอดภัยที่สอดคล้องกันตลอดห่วงโซ่อุปทานมีความสำคัญต่อการ
ตรวจสอบว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศและไปรษณีย์อยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสม การออกมาตรการนี้เพื่อมอบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในขณะที่เคลื่อนย้ายสินค้าที่
ผ่านการตรวจคัดกรองว่าความปลอดภัยทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน ข้อดีคือ  
 1) การมีความรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมความปลอดภัย  
 2) ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ปลอดภัยจากหน่วยงานหนึ่งไป
ยังอีกหน่วยงานหนึ่ง 
 3) การรับประกันว่ามีการใช้การควบคุมความปลอดภัยที่เหมาะสมใน
สินค้าในห่วงโซ่อุปทานการขนส่ง 
 ความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานใช้การควบคุมความปลอดภัย 6 ประการดังนี้43  

1) การรักษาความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวก 

 ความปลอดภัยของสถานที่หมายถึงขั้นตอนและมาตรการป้องกันการเข้าไป
ในสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดเก็บสินค้าและไปรษณีย์ที่ปลอดภัยและ
มีการป้องกันอย่างดี การจำกัดเฉพาะบุคคลที่มีการปฏิบัติงานและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเท่านั้น 
สินค้าท่ีได้ผ่านการตรวจความปลอดภัยแล้วจะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะบรรทุกขึ้นเครื่องบิน 

2) ความปลอดภัยของบุคลากร 

 สำหรับบุคคลที่มีการเข้าถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศและไปรษณีย์ จะต้อง
ได้รับการตรวจสอบประวัติทั้งก่อนการจ้างงานและประวัติการทำงาน การตรวจประวัติอาชญากรรม 

 3) การฝึกอบรม 

 พนักงานและตัวแทนที่ได้รับการเป็นผู้ดำเนินการภายในห่วงโซ่อุปทานที่
ปลอดภัยต้องได้รับการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยสินค้าและการคัดกรองตามโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย  
 4) การคัดกรอง 

 

 43 International Civil Aviation Organization, International Standards and 

Recommended Practices Security Annex 17 to the Convention on International 

Civil Aviation Chapter 4. Preventive Security Measures 4.6 Measures Relating to 
Cargo Mail and Other Goods, Retrieved July 25, 2021 from 

https://www.icao.int/MID/Documents/2016/ICAO-WCO%20Joint%20WS-

Rabat/H5.2.pdf 
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 (1) การขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ทางอากาศประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย ทั้งขนาด น้ำหนัก และความหนาแน่น กระบวนการคัดกรองควรคำนึงถึงลักษณะของ
สินค้าหรือไปรษณีย์และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีวัตถุอันตรายซ่อนอยู่ในสินค้า ควรคัดกรอง
สินค้าและไปรษณีย์ด้วยวิธีที่เหมาะสมสำหรับประเภทการส่งสินค้า ในบางกรณี การตรวจคัดกรอง
เพียงวิธีเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการตรวจ ดังนั้นจึงควรมีวิธีการคัดกรองมากกว่าหนึ่งวิธีหากรายการใด
ไม่สามารถระบุถึงสินค้าได้เนื่องจากคุณลักษณะของสินค้า เช่น สินค้าท่ีมีความหนาแน่น ควรใช้วิธีการ
ตรวจอื่น ๆ เพิ่มเติม หากระบุไม่ได้จะไม่อนุญาตให้ทำการขนส่ง 
 (2) ตัวเลือกในการตรวจคัดกรองเพิ่ม โดยการวางสินค้าใส่ภาชนะ 
หรือ แท่นวางสินค้า (Pallet) เป็นการตรวจสอบในระดับ “ชิ้น” และรวบรวมเข้าด้วยกันภายหลังการ
ตรวจสอบ  
 (3) วิธ ีการตรวจ เช่น การตรวจด้วยเครื ่องเอกซเรย์ทั ่วไป, การ
เอกซเรย์แบบ Algorithm-Based, เครื่อง Neutron Scanners, การตรวจร่องรอยวัตถุระเบิดจากไอ
ระเหย, สุนัขตรวจจับวัตถุระเบิด  
 5) สินค้าและไปรษณีย์ที่มาจากตัวแทนควบคุม 

 การขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ที ่ได้รับการยอมรับสำหรับการขนส่งทาง
อากาศหากเป็นสินค้าที่มาจากผู้ส่งทราบตัวตน, ตัวแทนควบคุม สินค้าที่มาจากผู้ส่งทราบตัวตนและ
สนิค้าที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะนำส่งบรรทุกบนเครื่องบินโดยสารหรือเครื่องบินบรรทุกสินค้าได้ทันที 
 6) การควบคุมลูกโซ่ 
 มาตรการควบคุมลูกโซ่เป็นขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่จัดทำขึ้นเพื่อรักษา
ความสมบูรณ์ของรักษาความปลอดภัยของสินค้าและไปรษณีย์ขณะเคลื่อนย้ายผ่านห่วงโซ่อุปทานจาก
จุดที่มีการควบคุมความปลอดภัย บทบัญญัติห่วงโซ่การดูแลนำไปใช้กับมาตรการสำหรับสินค้าและ
ไปรษณีย์, การจัดเก็บของการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ที ่ปลอดภัย การขนส่งภาคพื้นดินและการ
จัดการสินค้าและไปรษณีย์ที่ปลอดภัย และการถ่ายโอนและการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัย 
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 3.2.3 การขอรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมของสหภาพยุโรป  
 

 
 

ภาพที่ 3.1  แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับรองเป็นการตัวแทนควบคุมจากสหภาพยุโรป44 

 

 การอนุมัติตัวแทนที่ได้รับการควบคุม ตัวแทนที่ได้รับการควบคุมจะต้องได้รับการตรวจสอบ
จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ  
ที่รับผิดชอบด้านบริการคลังสินค้าและผู้ขนส่งทางอากาศ โดยประเมินจากหลักการรักษาความ
ปลอดภัยการบินทั่วไปของสหภาพยุโรป และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International 

Civil Aviation Organization: ICAO) หลักการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ
และไปรษณีย์ และวิธีการนำไปใช้กับการปฏิบัติงาน มีข้ันตอนดังนี4้5 

 1) ยื่นคำร้องขออนุมัติการเป็นตัวแทนควบคุม 

 2) กำหนดตัวแทนที่จะทำการตรวจสอบ ตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการควบคุม 
และได้รับการรับรองของสหภาพยุโรป 

 

 44 EUIVA, Implementation of the ACC3 RA3 or KC3 (EU) Requirements. 
 45 EUR-Lex, Regulation (EC) 2015/1998 of 5 November 2015, Laying Down 

Detailed Measures for the Implementation of the Common Basic Standards on 

Aviation Security Article 6, Retrieved August 24, 2021 from https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015R1998 
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 3) การแจ้งฐานข้อมูลของผู ้ขอรับการตรวจสอบ เช่น รายละเอียดของบริษัท 
ลักษณะของธุรกิจ รายละเอียดการติดต่อ รวมถึงบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย 

 4) ผู้ยื่นคำขอต้องจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยของผู้ขอรับการตรวจสอบ 
ประกอบไปด้วย 

 (1) การควบคุมความปลอดภัย 

 (2) แผนการตรวจสอบคัดกรองสินค้า ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น การตรวจสอบ
ด้วยอุปกรณ์เอกซเรย์, การตรวจสอบโดยสุนัขตรวจจับวัตถุระเบิด (EDD), การตรวจสอบอุปกรณ์ 
(EDS), การตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิด (ETD), การตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับ
โลหะ (MDE), การตรวจสอบตรวจสอบด้วยสายตา และการตรวจสอบด้วยมือ 

 (3) พนักงานและขั ้นตอนการฝึกอบรม ที ่ตระหนักถึงในเร ื ่องของความ
ปลอดภัย การตรวจสอบตัวตนของบุคคลและประสบการณ์ท่ีผ่านมา รวมถึง ประวัติอาชญากรรมใด ๆ 
อย่างน้อย 5 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ในการดำเนินการควบคุมความปลอดภัย สำหรับการ
เข้าถึงพ้ืนที่จำกัดการรักษาความปลอดภัย 

 (4) ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น ขั้นตอนการควบคุมการเข้าออก การมี
ระบบเตือนภัยและกล้องวงจรปิด 

 (5) ความปลอดภัยในการผลิตและบรรจุ จะต้องมีรายละเอียดที่แสดงถึงการ
รักษาความปลอดภัย เช่น พื้นที่การผลิตและบรรจุสินค้าที่สะอาดมีความปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ที่มี
ความแข็งแรงทนทาน การใช้ตราประทับ เทปนิรภัยเพื่อป้องกันการเปิดสินค้าระหว่างทางการขนส่ง 
 5) การนัดหมายเพ่ือรับการตรวจสอบ 

 6) การประเมินผล 

 7) ผู้ตรวจสอบทำรายงานการตรวจประเมินและนำเข้าพิจารณาเพ่ือขอขึ้นทะเบียน
การเป็นตัวแทนควบคุมจากประเทศท่ีสามโดยผู้มีอำนาจของสหภาพยุโรป 

 8) ประกาศการอนุมัติและบันทึกรายชื่อลงในฐานข้อมูลการรักษาความปลอดภัย
ของสหภาพยุโรป 

 ตัวแทนที่ได้รับการควบคุมจะต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั ้งเป็นระยะ ๆ ไม่เกิน 5 ปี  
ซึ ่งรวมถึงการตรวจสอบในสถานที ่เพื ่อประเมินว่าตัวแทนที่ได้รับการควบคุมยังคงปฏิบัต ิตาม
ข้อกำหนดของกฎระเบียบ (EC) ฉบับที่ 300/2008 และการดำเนินการกิจการต่อไป  
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3.3 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการขนส่งสินค้าทางอากาศของ
ประเทศไทย 

 

 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand: 
CAAT) ซึ่งดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบินพลเรือน
ของประเทศ พัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ ดูแลและตรวจสอบการดำเนินการด้านการ
บินพลเรือน ร่วมมือและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั ้งในประเทศ และ
ต่างประเทศในด้านการบินพลเรือน และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ 
รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานสากล กฎหมายที่
เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศไทย ได้แก่  
 

 3.3.1 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 249746 บัญญัติขึ้นเพ่ือให้กฎหมายทันต่อโลกที่ได้พัฒนา
ก้าวหน้าในด้านการบินพลเรือน และเพื่อให้สอดรับกับการที่รัฐบาลไทยเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่า
ด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ หลังจาก พ.ศ. 2497 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศอีกหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดคือพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการเพื่อยกระดับการบินพลเรือนของ
ประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถใช้เป็น
เครื่องมือสำคัญในการควบคุม กำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัย การรักษาความ
ปลอดภัยการอํานวยความสะดวก และเศรษฐกิจการบินพลเรือนของประเทศไทย สอดคล้องตาม
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และรองรับการตรวจสอบตามโครงการ
ตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยสากล โดยในมาตรา 50/24 
วรรคสอง (ฉบับที ่ 14 แก้ไขเพิ ่มเติม) พ.ศ . 2562 และ มาตรา 60/17 ได้อาศัยอำนาจของ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ในการออกข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
ฉบับที ่ 28 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจเพื ่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบิน

 

 46 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497  
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สาธารณะ47 โดยกล่าวถึงวิธีการตรวจค้น ส่วนของการตรวจค้นสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ จัดอยู่ใน
หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือสิ่งของที่จะบรรทุกไปกับ
อากาศยาน ในการจะบรรทุกไปกับอากาศยานจะต้องผ่านการตรวจค้นเพื่อให้มั่นใจว่าปราศจากวัตถุ
ระเบิด หรือวัตถุต้องห้ามที่สำนักงานประกาศกำหนดว่าห้ามจัดเก็บในห้องระวางเก็บสินค้าของอากาศ
ยานอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างใดอย่าหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1) การตรวจค้นด้วยมือ 

 2) การตรวจค้นด้วยเครื่องเอกซเรย์ที่มีระบบตรวจจับวัตถุระเบิด 

ซึ่งก็จะมีสินค้าบางอย่างที่ไม่สามารถตรวจค้นด้วยมือได้ เช่น สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ที่ถูก
ปิดผนึกหรือมีบางส่วนที่มีลักษณะไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยมือ สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ที ่มี
องค์ประกอบหลักเป็นอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิ่งของที่ไม่สามารถทำการตรวจค้นได้ด้วยวิธีการเอกซเรย์ 
ให้ทำการตรวจค้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด  

ในกรณีที่ทำการตรวจค้นสิ่งของแล้วพบวัตถุต้องสงสัย หรือในกรณีที่เครื่องมือรักษาความ
ปลอดภัยที่ใช้ในการตรวจค้นส่งสัญญาณเตือน พนักงานตรวจค้นต้องทำการพิสูจน์ทราบ และทำการ
ตรวจซ้ำด้วยวิธีการเดิมหรือวิธีการอื่นตามที่กล่าวมา เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของที่ถูกตรวจค้นปราศจาก
วัตถุระเบิด หรือวัตถุต้องห้ามที่สำนักงานประกาศกำหนดว่าห้ามจัดเก็บในห้องระวางเก็บสินค้าของ
อากาศยาน หากยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งของที่ถูกตรวจค้นด้วยวิธีการตามที่กล่าวมาแล้วนั้น 
ปราศจากวัตถุระเบิด หรือวัตถุต้องห้ามที่สำนักงานประกาศกำหนดว่าห้ามจัดเก็บในห้องระวางเก็บ
สินค้าของอากาศยาน พนักงานตรวจค้นจะต้องทำการตรวจค้นเพิ่มเติมโดยใช้วิธีการตรวจค้นด้วย
เครื่องตรวจร่องรอยสารวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detector: ETD) หรือสุนัขดมกลิ่นระเบิด 
(Explosive Detection Dogs: EDD) อีกกรณีหนึ ่งในที ่ทำการตรวจค้นด้วยเครื ่องเอกซเรย์แล้ว 
พนักงานตรวจค้นพบว่าภาพของสิ่งที่ปรากฏอยู่บนจอวิเคราะห์ภาพมีลักษณะไม่ชัดเจน (Uncleared 

Image) หรือ มีความหนาแน่นสูง (High Density) พนักงานตรวจค้นจะต้องนำวัตถุต้องสงสัยที่อยู่ใน
หีบห่อแยกออกก่อนนำหีบห่อกับวัตถุต้องสงสัยไปตรวจค้นใหม่อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของที่จะ
บรรทุกไปกับอากาศยานนั้นปราศจากวัตถุระเบิด หรือวัตถุต้องห้ามที่สำนักงานประกาศกำหนดว่า
ห้ามจัดเก็บในห้องระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน และในมาตรา 15 (6) และ มาตรา 21 ร่วมกับ
ข้อบังคับตามภาคผนวกแห่งอนุสัญญา ภาคผนวก 17 การรักษาความปลอดภัย ในการออกข้อบังคับ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 93 ว่าด้วยเรื่องการรักษาความปลอดภัยของสินค้าและ

 

 47 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
ฉบับท่ี 28, ค้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 จาก https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/ 

2020/05 
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ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ48 เพื ่อให้ผู ้ดำเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม ผู ้ส่งทราบตัวตน  
การไปรษณีย์ควบคุม และผู้ดําเนินงานสนามบินสาธารณะปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย ทั้งหมด 5 หมวด 
ประกอบไปด้วย 

 หมวด 1 ผู้ดำเนินการเดินอากาศ 

 บุคคล องค์กร หรือบรรษัท ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้เสนอให้บริการเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการของอากาศยาน แบบขนส่งสาธารณะประจำหรือแบบเช่าเหมาลำ ภายในบริบทของแผน
รักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ผู้ดำเนินการเดินอากาศหมายรวมถึงผู้ดำเนินงานใด ๆ  

ที ่เกี ่ยวข้องกับดำเนินงานขนส่งทางอากาศเชิ งพาณิชย์และผู ้ที ่ดำเนินการบินทั ่วไป (General 

Aviation) โดยใช้อากาศยานซึ่งมีมวลขึ้นสูงสุดมากกว่า 5,700 กิโลกรัม 

 หมวด 2 ตัวแทนควบคุม  
 ตัวแทน (Agent) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) และองค์กรอ่ืนซึ่งทำ
ธุรกิจกับผู้ดำเนินการเดินอากาศ และได้จัดให้มีการควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้าหรือ
ไปรษณียภัณฑ ์

 หมวด 3 การไปรษณีย์ควบคุม 

 จดหมายหรือพัสดุอื่น ๆ ที่ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งไปรษณีย์ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎของ
สหภาพสากลไปรษณีย์ 

 หมวด 4 ผู้ส่งทราบตัวตน 

 ผู้ส่งซึ่งเป็นต้นทางของการส่งสินค้าหรือไปรษณียภัณฑ์ในนามของตนเอง และเป็นผู้
กำหนดวิธีการดำเนินการส่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานสำหรับการขนส่งของหรือไปรษณียภัณฑ์นั้นไป
กับอากาศยาน 

 หมวด 5 ผู้ดําเนินงานสนามบินสาธารณะ 

 บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดำเนินการเดินอากาศให้ปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยาน
ในระหว่างเวลาปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน 

 ในข้อกำหนดของการบินพลเรือน ฉบับที่ 93 จะเน้นไปในเรื่องของการกำกับดูแลมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ ผู้ส่งออกขอรับการรับรองการ

 

 48 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
ฉบับท่ี 93, ค้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 จาก https://www.caat .or.th/wp-content/uploads/ 

2016/04/RCAB-No.-93.pdf 
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เป็นตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมี
ข้อกำหนดดังนี้49 

 1) การยื่นคำขอผู้ดำเนินการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

 (2) มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีจำนวนเพียงพอ 

 (3) มีเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

 (4) มีสถานที่ในการจัดเก็บสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ 
 (5) มีการควบคุมการรักษาความปลอดภัย  
 (6) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบรับรองตัวแทนควบคุม หรือถูกเพิกถอนใบรับรอง
ตัวแทนควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 (7) ต้องทำธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างผู้ยื่นขอและผู้ดำเนินการ
เดินอากาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสินค้าไม่ต่ำกว่า
มาตรฐานของผู้ดำเนินการเดินอากาศ 

 2) เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอดังนี้ 
 (1) แบบใบคำขอใบรับรอง คำขอต่ออายุใบรับรอง และคำขอรับใบแทน 
ตัวแทนควบคุม 

 (2) แบบใบรับคำขอใบรับรองตัวแทนควบคุม, การไปรษณีย์ควบคุม ที่มีการลง
นามโดยผู้รับคำขอจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
 (3) หนังสือแสดงฐานะการเป็นหน่วยงานไปรษณีย์ (สำหรับการขอเป็น
ไปรษณีย์ควบคุม) 
 (4)  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารแสดงความเป็น
นิติบุคคลของผู้ขอ 

 (5) สำเนาหนังสือแสดงผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์
สนธิ 
 (6) แผนการควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้า  
 (7) แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน 

 

 49 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, คู่มือและข้ันตอนการยื่นขอรับรองเป็น
ตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุม, ค้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 จาก 
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2019/05f 
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 (8) หนังสือรับรองของผู้ดำเนินการเดินอากาศที่แสดงว่าได้ทำธุรกิจการขนส่ง
สินค้าทางอากาศระหว่างกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนได้ผลดีและมีมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยสินค้าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของผู้ดำเนินการเดินอากาศ 

 (9) เอกสารแสดงถึงการมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิประโยชน์ในสถานที่
หรือเอกสารแสดงเจตจำนงการมีสิทธินั้น 

 3) การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานหากเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะออกใบคำร้องให้แก่ผู้ยื่นคำขอ 

 4) การตรวจสอบแผนควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้า 

 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะตรวจสอบแผนควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยสินค้า ซึ่งในการดำเนินการนั้นจะตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
และแผนเผชิญเหตุ ควบคู่กันไป โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนแห่งชาติ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้าถูกต้องครบถ้วน
และสอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติแล้ว ก็จะให้ความเห็นชอบแผน
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้าต่อไป 

 5) การตรวจสอบสถานที่ เครื่องมือ และบุคลากร 

 โดยตรวจสอบในสถานที่ เครื่องมือ บุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติตามแผนควบคุม
การรักษาความปลอดภัยสินค้า ตามแผนควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้า ว่ามีประสิทธิภาพ
เพียงพอ แก่การรักษาความปลอดภัยของสินค้าหรือไปรษณียภัณฑ์แล้วแต่กรณี และต้องมีความ
สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  
 6) การออกใบรับรอง 
 เมื่อสรุปผลการตรวจสอบแล้วว่า สถานที่ เครื่องมือ บุคลากร ของผู้ยื ่นคำขอมี
ประสิทธิภาพเพียงพอแก่การรักษาความปลอดภัยของสินค้าหรือไปรษณียภัณฑ์ และได้มีการปฏิบัติ
ตามแผนการควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้า ที่ได้มีความเห็นชอบตามแผนควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยสินค้า ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะออกใบรับรอง
ตัวแทนควบคุมหรือใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย อาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง
ทางอากาศได้ใบรับรองตัวแทนควบคุมหรือใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม เป็นอันใช้ไม่ได้เมื่ อผู้ได้รับ
ใบรับรองไม่ประกอบธุรกิจภายใน 1 ปี นับตั้งแต่เมื่อได้รับใบรับรอง 
 ทั ้งนี ้ ใบรับรองตัวแทนควบคุม มีอายุคราวละไม่เกิน 5 ปีนับตั ้งแต่ว ันที ่ออก โดยมี
ค่าธรรมเนียมการออกฉบับแรกฉบับละ 300,000 บาท และฉบับละ 200,000 บาท ในการต่ออายุ 
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ภาพที่ 3.2  แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับรองการเป็นตัวแทนควบคุม50 

 

 การรับรองการไปรษณีย์ควบคุมของ ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จำกัด จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดำเนินขอใบรับรองการเป็นการไปรษณีย์ควบคุม ตามข้อบังคับ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 93 ว่าด้วยเรื่องการรักษาความปลอดภัยของสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ หมวด 3 การไปรษณีย์ควบคุม การขอใบรับรองการเป็นการไปรษณีย์
ควบคุมให้กับศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งเดียวที่ให้บริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทาง
อากาศไปยังปลายทางต่างประเทศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าไปรษณียภัณฑ์สำหรับขนส่งบนอากาศยาน มีความมั่นคง ปลอดภัย ปราศจากวัตถุระเบิด 
และวัตถุที่เป็นอันตรายอื่น ๆ การไปรษณีย์ควบคุมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่เข้มงวด รัดกุมตามข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยใน 3 ด้าน คือ 
มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านบุคคล, ด้านอาคารและสถานที่ และด้านไปรษณียภัณฑ์  

 

 50 เรื่องเดียวกัน. 
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 ไปรษณีย์ไทย มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้นอย่างเข้มงวด 
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการลักลอบฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย ด้วยการบันทึก
ข้อมูลของผู้ฝากส่ง ณ ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมใช้สายรัดพลาสติกที่มีหมายเลขกำกับจากที่
ทำการไปรษณีย์ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อป้องกันมิให้สิ่งของฝากได้รับความเสียหายหรือสูญหาย
ขณะขนส่งของไปรษณีย์ไทย 

 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์อย่างเข้มงวด ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ 
ก่อนส่งมอบให้สายการบินด้วยการเอกซเรย์สิ่งของก่อนขึ้นอากาศยานใน 3 ขั้นตอน ได้แก่  
 1) การเอกซเรย์แบบรายถุงเม่ือไปรษณียภัณฑ์มาถึงศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ  
 2) การเอกซเรย์แบบรายชิ้นในขั้นตอนการคัดแยก  
 3) การเอกซเรย์แบบรายถุงท่ีระบุปลายทางพร้อมประทับตรารับรองสถานะด้านการ
รักษาความปลอดภัยไปรษณียภัณฑ์ ก่อนนำสิ่งของขึ้นอากาศยาน 

 การเป็นไปรษณีย์ควบคุมของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นการยกระดับการขนส่ง
ไปรษณียภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยและมีความรวดเร็วมากขึ้น สายการบินเมื่ อรับไปรษณียภัณฑ์จาก
ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ สามารถนำส่งไปยังปลายทางได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำอีกครั้ง  

 

 3.3.2 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 255851 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้
บัญญัติขอบเขตการใช้บังคับตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ 

 1) การรับขนทางอากาศเพ่ือสินจ้างรางวัล รวมถึงการรับขนทางอากาศแบบให้เปล่า
ที่ดำเนินการโดยบุคคลซึ่งประกอบการรับขนทางอากาศเพ่ือบําเหน็จเป็นทางค้าปกติด้วย ไม่ว่าการรับ
ขนนั้นจะเป็นการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศตามความเป็นจริง (ถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง
ตามสัญญาตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของสองประเทศ) หรือการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศที่อยู่
ภายใต้อนุสัญญามอนตริออล ค.ศ. 1999 การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้อนุสัญญา
มอนตริออล ค.ศ. 1999 ตามพระราชบัญญัติ คือ การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศซึ่งตามความ
ตกลงระหว่างคู่สัญญาตกลงให้ถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทางตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐภาคีสองรัฐ 
หรือตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐภาคีเดียว แต่มีถ่ินหยุดพักท่ีตกลงกันภายในอาณาเขตของอีกรัฐภาคี
หนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการหยุดพักในการรับขนหรือมีการถ่ายลำหรือไม่ก็ตาม 

 2) การรับขนทางอากาศที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ขนส่งตามสัญญาภายใต้
เงื่อนไขที่กำหนดในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติ 

 

 51 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 
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 3) การรับขนที่ดำเนินการโดยรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ถ้าการ
รับขนนั้นเป็นการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้อนุสัญญา 
 4) การรับขนทางอากาศภายในประเทศ ซึ ่งหมายถึง การรับขนคนโดยสาร 
สัมภาระ หรือของทางอากาศโดยอากาศยาน ซึ่งคู่สัญญาตกลงให้ถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทางตั้งอยู่ใน
อาณาเขตของประเทศเดียวกันและไม่มีถ่ินหยุดพักตามที่ตกลงกันภายนอกประเทศ 

นอกจากนั้น ยังบัญญัติถึงกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับไว้ในมาตรา 5 ด้วย ดังนี้ 
 1) การรับขนไปรษณียภัณฑ์ซึ่งผู้ขนส่งต้องรับผิดเป็นการเฉพาะต่อหน่วยงานการ
ไปรษณีย์ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขนส่งและหน่วยงานการไปรษณีย์ 
 2) การรับขนทางอากาศที ่กระทำและดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐตาม
ภาระหน้าที่ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า 
 3) การรับขนทางอากาศในราชการทหาร โดยอากาศยานที ่จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ หรืออากาศยานที่เช่ามาเพื่อใช้ในราชการทหาร ซึ่งระวางทั้งหมดของ
อากาศยานนั้นได้สงวนไว้โดยหรือในนามของราชการทหารดังกล่าว 

 

  



 

บทที่ 4 
 

วิเคราะหป์ัญหากฎหมายและการขอรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมครบวงจร
ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสหภาพยุโรป 

 

 มาตรการรักษาความปลอดภัยการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศไทยกับสหภาพยุโรปมี
มาตรการที่คล้ายกัน กฎระเบียบของการรักษาความปลอดภัยที่บังคับใช้อยู่ภายใต้การควบคุมของ
องค ์การการบ ินระหว ่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization: ICAO) ผ ู ้วาง
มาตรฐานระเบียบข้อบังคับสำหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศ และอนุสัญญาการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (Convention on International Civil Aviation) หรืออนุสัญญาชิคาโก (Chicago 

Convention) ซึ่งมภีาคผนวกแนบท้ายเป็นหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการอำนวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานที่ต่างมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน คือ การดำเนินการการบินระหว่างประเทศให้มี
ความปลอดภัยสูงสุด ลดความเสี่ยงจากการก่อการร้ายหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น 
เพื่อเป็นการยกระดับการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศไทยให้มีการรักษาความปลอดภัยของ
สินค้าส่งออกท่ีครบวงจรโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้ารับการรับรองการเป็นตัวแทนควบคุม จึง
เห็นควรให้มีการบังคับใช้ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 93 ว่าด้วยเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยของสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ  (Regulated Agent: RA) จาก
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีการ
ส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มสหภาพยุโรปเข้ารับการรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมจากประเทศที่สาม 

(Regulated Agent in Third Country: RA3)  

 

4.1 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนควบคุม  
 

 แม้ว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศไทยกับสหภาพ
ยุโรปมีความคล้ายกันในกฎระเบียบของการรักษาความปลอดภัยแต่การนำมาปฏิบัติใช้ของประเทศ
ไทยที่ยังไม่ได้บังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการเป็นตัวแทนควบคุม ขาดการเชื่อมโยงกันในการเป็น
ห่วงโซ่ที่มีความปลอดภัย ได้แก่ ผู้ส่งทราบตัว ตัวแทนควบคุมและผู้ดำเนินการเดินอากาศ การเป็น
ตัวแทนควบคุมตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่ 93 ว่าด้วยการรักษาความ
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ปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ ซึ ่งเป็นข้อกำหนดที่เกี ่ยวข้องกับมาตรฐานความ
ปลอดภัย คือ การทราบถึงที่มาของสินค้าท่ีมีการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางการ
ส่งออก ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศหรืออนุสัญญาชิคาโก โดยกำหนดไว้ถึงกรณีการปฏิบัติตามมาตรฐาน แต่ไม่กล่าวถึงแนวทาง
วิธีปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมโยงกันของการเป็นตัวแทนควบคุมแต่ละส่วน มีเพียงการกล่าวถึงการเป็น
ตัวแทนควบคุมแต่การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกเข้ามาเป็นตัวแทนควบคุม ยังไม่มี
การกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ทำให้ในประเทศไทยตัวแทนควบคุมทั้งหมดเป็นผู้ให้บริการคลังสินค้าซึ่ง
ต่างจากวิธีปฏิบัติสากลที่ตัวแทนควบคุมเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

 

4.2 ปัญหาการส่งเสริมและการยกระดับการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีห่วงโซ่อุปทาน
 ที่ปลอดภัยของการเป็นตวัแทนควบคุม 

 

 มาตรฐานการเป็นตัวแทนควบคุมของประเทศไทยและสหภาพยุโรป ที่มีข้อกำหนดของการ
เป็นตัวแทนควบคุมการรักษาความปลอดภัยในส่วนต่าง ๆ ที่คลอบคลุมในทุกส่วนของการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ แต่ยังมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของความเชื่อมโยงกันของการเป็นห่วงโซ่ที่มีความปลอดภัย
ในของประเทศไทย ทำให้ย ังมีจ ุดที ่ขาดการเป็นห่วงโซ่ไปในกลุ ่มของผ ู ้ผล ิตและการขนส่ง 
(Transportation) ที่เป็นส่วนของผู้ส่งทราบตัวตน แม้ว่าจะมีข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพล
เรือน ฉบับที่ 93 ว่าด้วยเรื่องการรักษาความปลอดภัยของสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ ที่ถือ
เป็นมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศไทยที่มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล แต่ยังไม่ได้นำข้อบังคับดังกล่าวมาบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพโดยการ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้ารับการเป็นตัวแทนควบคุมที่ครบวงจร ประโยชน์ที่จะได้รับของการ
เป็นห่วงโซ่อุปทานที่มีความปลอดภัย เช่น การได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการขนถ่ายสินค้าเพื่อส่ง
มอบสินค้าให้กับผู้ให้บริการสายการบินบรรจุขึ้นอากาศยานได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคัด
กรองสินค้าที่ใช้เวลามากในการตรวจสอบ อีกท้ังการถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่สามของประเทศไทย
จากสหภาพยุโรป ทำให้ผู้ประกอบการไทยที่ส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศของสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของการรักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบสินค้าของสหภาพยุโรป การขอ
รับรองการเป็นตัวแทนควบคุมจากประเทศที่สามจะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคของการส่งออกสินค้า
ไปสู่สหภาพยุโรปลงได ้

 สหภาพยุโรปมีความเสี่ยงสูงต่อภัยคุกคามทางการบินจึงทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมรักษา
ความปลอดภัยที่เข้มงวดจากการรับสินค้าที่มาจากประเทศนอกสมาชิกสหภาพยุโรป ในความเข้มงวด
ของมาตรการและกฎระเบียบ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างสองฝ่ายที่เกี่ยวกับ
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กฎระเบียบในด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบของสหภาพยุโรป เช่น มาตรการการตรวจคัดกรองสินค้าที่มี
อุปสรรค ดังนี้  
 1) สินค้าที ่มาตรฐานความสะอาดระดับสูง เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
ส่วนประกอบ 

 2) สินค้าท่ีมีขนาดใหญ่เกินกว่าการใช้เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบได้ 
 3) การเอกซเรย์ที่ไม่สามารถระบุสินค้าได้ด้วยลักษณะของสินค้า เช่น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 

 4) ลักษณะการบรรจุหีบห่อที่ไม่เหมาะสมกับการตรวจสอบที่ท่าอากาศยาน 

 5) เวลาที่จำกัดในการตรวจสอบสินค้าที่มีจำนวนมาก 

 กฎระเบียบของการส่งสินค้านำเข้าสหภาพยุโรปจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป เช่น ประเทศไทย โดยสหภาพยุโรปกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจากประเทศที่
สาม ด้วยการขอรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมจากประเทศที่สาม โดยเป็นข้อตกลงเพื่อการยอมรับ
มาตรฐานความปลอดภัยของกันและกันในการดำเนินการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรสำหรับ
การขนส่งสินค้า ซึ่งกระบวนการของการเป็นตัวแทนควบคุมมีการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกัน
ตลอดทุกส่วนตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงการบรรทุกขึ้นอากาศยาน โดยไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองอีกครั้ง 
ช่วยลดอุปสรรคการตรวจสินค้าที่กล่าวข้างต้น ช่วยประหยัดเวลาและจำนวนสินค้าที่ต้องตรวจสอบ 
โดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับประสิทธิภาพและความรวดเร็วที่เพ่ิมขึ้น ตัวแทนควบคุมจาก
ประเทศที่สาม ประกอบไปด้วย  
 Air Cargo and Mail Carrier Operating into the Union from a Third Country Airport: 

ACC3 มาตรฐานการรับรอง ACC3 มีหน้าที่คือ การกำหนดให้ทุกสายการบินที่ต้องการเดินทางเข้าสู่
สหภาพยุโรปจะต้องได้ร ับการรับรองมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของกระบวนการ
ปฏิบัติการขนส่งสินค้า ณ ท่าอากาศยานที่เที่ยวบินของสายการบินนั้นทำการบินเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่
จะเข้าสู่สหภาพยุโรป 

 Regulated Agent: RA3 ตัวแทนควบคุม มีหน้าที่คือ เป็นตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้า 
(Freight Forwarder) รวมไปถึงผู้บริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Operator) ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่
สาม 

 Known Consignor: KC3 ผู้ส่งทราบตัวตน มีหน้าที่คือ เป็นผู้ส่งออกสินค้าจากประเทศที่สาม
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน KC3 เป็นโรงงานผู้ผลิตบรรจุสินค้าที่มีการควบคุมความปลอดภัยและ
รับรองว่ากระบวนการขั้นตอนการบรรจุสินค้านั้นปลอดภัย สะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอมและสิ่งของ
อันตรายปนอยู่ในหีบห่อนั้น 
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4.3 ปัญหาการขาดองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการเป็นตัวแทนควบคุม 

 

 การสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกที่ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปขอรับรองเป็นตัวแทน
ควบคุมจากประเทศที่สาม เนื่องจากสินค้าส่งออกจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรปอันดับต้น ๆ คือ 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานความ
สะอาดสูง มักพบปัญหาจากขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าที่ไม่สามารถระบุชนิดสินค้าได้ การเปิดตรวจ
ถึงตัวสินค้าทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่เข้ามากำกับดูแล เพ่ือรองรับ
ผู้ประกอบการส่งออกเรื่องการขอรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมจากประเทศที่สามกับสหภาพยุโรป 
ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการเสนอแนะนโยบายต่อ
คณะกรรมการการบินพลเรือนเกี่ยวกับกิจการการบินพลเรือนและการขนส่งทางอากาศ ยังไม่ มีการ
กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรปแก่ผู้ประกอบการส่งออก ซึ่งผู้ประกอบการส่งออกแต่ละรายจะต้องดำเนินการติดต่อเอง
กับผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (Validator) ของสหภาพยุโรป ในขอเข้ารับการตรวจสอบเพื่อขอออก
ใบรับรองตัวแทนควบคุมจากประเทศท่ีสาม 

 

4.4 การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองสินค้าเพ่ือลดอุปสรรคกระบวนการส่งออก 

 

 ในการส่งออกสินค้าทั้งของประเทศไทยและสหภาพยุโรป มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
พื้นฐาน คือ การตรวจคัดกรองสินค้า ด้วยวิธีการหรืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งมีรายละเอียด
และวิธีปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ในมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยของอนุสัญญาชิคาโกกำหนดให้แต่ละประเทศต้องจัดทำ โดยใช้วิธีการต่อไปนี้  
 1) การเอกซเรย์ (X-Ray Screening) 

 2) การใช้อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detection: ETD) 

 3) การเปิดตรวจสินค้า (Physical Search: PHS) 

 4) การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Check: VCK) 

 การตรวจคัดกรองสินค้าด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งที่กล่าวมาหรือการตรวจสอบเพิ่มเติมร่วมกัน
อย่างน้อยสองวิธีหากอุปกรณ์เอกซเรย์ไม่สามารถทำการตรวจสอบสินค้าได้ ก็อาจใช้วิธีการตรวจจับ
วัตถุระเบิด (ETD) ควบคู่ไปกับการตรวจสอบด้วยการเปิดตรวจสินค้า (PHS) หรือการตรวจสอบด้วย
สายตา (VCK) โดยมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ เป็นการปกป้องและควบคุมรักษาความปลอดภัยสินค้า
โดยการตรวจจับวัตถุต้องห้าม เช่น วัตถุระเบิด ซึ่งต้องคำนึงถึงลักษณะของสินค้าควบคู่กับวิธีการ
ตรวจสอบที่ต้องระบุได้ว่าสินค้าในบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งใด ถูกต้องตรงตามที่ระบุในใบส่งสินค้าหรือไม่ 



51 

เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีวัตถุอันตรายปะปนไปกับสินค้าก่อนที่จะบรรทุกไปกับอากาศยาน ซึ่งมีข้อดี
ข้อเสียดังนี้ 
 1) ข้อดีของการตรวจคัดกรองด้วยการเอกซเรย์ (X-Ray Screening)  
 (1) มีความรวดเร็วในการตรวจสอบสินค้าที่มีปริมาณมาก  
 (2) การแสดงผลเป็นภาพที่มีผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ 
 2) ข้อเสียของการตรวจคัดกรองด้วยการเอกซเรย์ (X-Ray Screening)  
 (1) ระดับการทะลุผ่านวัตถุที่ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ ใน
กรณีลักษณะและชนิดของสินค้าที่มีความหนาแน่นมากการตรวจคัดกรองด้วยการเอกซเรย์ อาจไม่
สามารถตรวจจับภาพของสินค้าได้ 
 (2) กรณีเป็นสิ่งมีชีวิต ที่อาจได้รับอันตรายโดยการตรวจด้วยการเอกซเรย์ เช่น 
สัตว์ 
 (3) การวินิจฉัยภาพขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของพนักงานตรวจค้น 

 3) ขอดีของการใช้อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detection: 

ETD) 

 (1) การตรวจสินค้าที่มีขนาดใหญ่ หรือสินค้าที่ไม่สามารถแยกย่อยได้ เช่น  
ตู้บรรทุกสินค้า, เครื่องยนต์ 
 (2) มีความไวต่อการตรวจจับไอระเหยของสารที่เป็นองค์ประกอบของวัตถุ
ระเบิด 

 4) ข้อเสียของการใช้อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detection: 

ETD) 

 (1) ไม่แสดงผลเป็นภาพ 

 (2) ผลลัพธ์ที่อาจไม่แม่นยำเนื่องจากเป็นเพียงการตรวจจับวัตถุท่ีคล้ายกับวัตถุ
ระเบิดอาจตีความได้ว่าเป็นวัตถุอันตราย  
 5) ข้อดีของการเปิดตรวจสินค้า (Physical Search: PHS) 

 เป็นวิธีการเพ่ิมเติมในความชัดเจนของสินค้าหากมีการพบวัตถุต้องสงสัย 

 6) ข้อเสียของการเปิดตรวจสินค้า (Physical Search: PHS) 

 (1) อาจมีความเสียหายในสินค้าบางประเภท เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี
มาตรฐานความสะอาดระดับสูง, สินค้าท่ีมีมูลค่าสูงเสี่ยงต่อการสูญหาย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ 

 (2) ใช้เวลาในการตรวจสอบมาก เนื่องจากต้องเปิดหีบห่อของสินค้าเพ่ื อทำ
การตรวจสอบและบรรจุสินค้าใหม่อีกครั้งหลังการตรวจสอบ 

 7) ข้อดีของการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Check: VCK) 
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 (1) การตรวจสอบด้วยสายตามักใช้เป็นวิธีการเพิ่มเติมในความชัดเจนของ
สินค้าหากมีการพบวัตถุต้องสงสัย 

 (2) การตรวจคัดกรองสิ่งมีชีวิตที่ต้องบรรทุกไปกับอากาศยาน เช่น สัตว์ 
 8) ข้อเสียของการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Check: VCK) 

 ผลลัพธ์อาจไม่แม่นยำพอซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะและความชำนาญในการสังเกตของวัตถุ
ของผู้ตรวจ จะเห็นได้ว่าวิธีการตรวจสอบและเทคโนโลยีที่กล่าวมายังมีข้อจำกัดในการตรวจหา
ร่องรอยสารเคมี สารตั้งต้นวัตถุระเบิดที่มีในปริมาณน้อย การเอกซเรย์อาจไม่เอื ้ออำนวยต่อการ
ตรวจสอบซึ่งมีข้อจำกัดของระดับการทะลุผ่านวัตถุที่ขึ้นอยู่ กับประเภทของสินค้าที่ตรวจสอบ การ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและสะดวกกับการใช้งานของระบบการ
รักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เช่น เทคโนโลยีซีทีสแกน (CT-Scanning) เป็นการตรวจหาวัตถุ
โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฉายรังสีเอกซ์ไปยังวัตถุและประมวลผลสร้างเป็นภาพสามมิติที่มี
ความละเอียดสูงกว่าการเอกซเรย์แบบธรรมดา ทั้งนี้ ซีทีแสกนเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ยังไม่ใช้เปน็ที่
กว้างขวางในการตรวจจับวัตถุระเบิด ซึ่งเป็นการพัฒนาเพ่ือการเข้าถึงวัตถุที่มีความหนาแน่นสูง การ
ตรวจหาวัตถุระเบิดและสารตั้งต้นชนิดใหม่ ที่เทคโนโลยีเดิมไม่สามารถตรวจสอบได้หรือตรวจพบได้
ยาก โดยเทคโนโลยีซีทีสแกน (CT-Scanning) ถูกนำมาใช้ในการตรวจหาวัตถุระเบิดเป็นครั้งแรกที่
สนามบินนานาชาติแฮร ์ร ิสเบ ิร ์ก (Harrisburg International Airport) ประเทศสหรัฐอเมร ิกา  
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

 



 

บทท่ี 5 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

 

 จากปัญหาการตรวจสอบสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทยไปยังปลายทางคือสหภาพยุโรปที่มี
มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เนื่องจากมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในระหว่างการขนส่ง สินค้าที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจึงต้องผ่านการตรวจคัดกรองเพ่ือ
ค้นหาวัตถุอันตราย เช่น วัตถุระเบิด ทุกชิ้นโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยผู้ประกอบการส่งออก ( Freight 

Forwarder) ประสบปัญหาในขั้นตอนการนำสินค้าตรวจสอบด้วยการตรวจเอกซเรย์แล้วไม่สามารถ
ระบุชนิดของสินค้าได้ เนื ่องจากสินค้ามีความหนาทึบสูง (Dense Cargo) โดยเกิดจาก (1) ด้วย
ลักษณะของตัวสินค้าที่การเอกซเรย์ไม่สามารถเข้าถึงสินค้าได้ (2) สินค้าที่วางทับซ้อนกันปริมาณมาก
ในแท่นรับสินค้า มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการตรวจสอบสินค้าจะต้องทำการ
ตรวจสอบสินค้าโดยวิธีอ่ืนจนกว่าจะระบุสินค้าในบรรจุภัณฑ์นั้นได้ว่าตรงกับใบส่งสินค้า การใช้วิธีการ
ตรวจสอบสินค้าโดยการเปิดตรวจถึงตัวสินค้า อาจไม่สามารถใช้วิธีดังกล่าวได้ในสินค้าบางประเภท 
เช่น สินค้าประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แบบจานหมุนแม่เหล็ก (Hard Disk 

Drive: HDD), อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง (Solid State Drive: SDD) และส่วนประกอบของ
เครื่องปรับอากาศ (Air-Conditioning Compressor) เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน
ความสะอาดระดับสูง ต้องบรรจุในพื้นที่ที่สะอาด ปลอดฝุ่น วิธีการเปิดตรวจสินค้าทำให้สินค้าได้รับ
ความเสียหาย ปัญหาที่ตามคือสินค้าส่งออกไม่ทันเที่ยวบิน ทั้งกับสินค้าดังกล่าวเองและสินค้าใน
เที่ยวบินอื่น ๆ ที่รอเข้าขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าของผู้ส่งออกแต่ละราย ที่มีจำนวนสินค้าคราวละ
กว่าสิบพาเลท (Pallet) เป็นอย่างต่ำ 
 ดังนั้น การสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกที่ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปขอรับรองการ
เป็นตัวแทนควบคุมจากประเทศที่สาม เนื่องจากสินค้าส่งออกจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรปอันดับ
ต้น ๆ คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสินค้าท่ีมีมาตรฐาน
ความสะอาดสูง มักพบปัญหาจากการตรวจสอบสินค้าที่ไม่สามารถระบุถึงสินค้าได้ การเปิดตรวจถึงตัว
สินค้าทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย การเป็นตัวแทนควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้าขนส่งทาง
อากาศในประเทศที ่สามของสหภาพยุโรป Third Country EU Aviation Security validated 
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Regulated Agent ซึ่งกำหนดมาตรการความปลอดภัยสำหรับการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ทาง
อากาศจากประเทศนอกเครือสหภาพยุโรปเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ 
ได้แก่ มาตรฐานการรับรอง ACC3 (Air Cargo and Mail Carrier) สำหรับสายการบินผู้ให้บริการ
ขนส่ง, RA3 (Regulated Agent) สำหรับผู ้ให ้บริการขนส่งส ินค้าภาคพื ้น และ KC3 (Known 

Consignor) สำหรับตัวแทนขนส่งสินค้า เมื่อผู้ให้บริการการขนส่งมีความเชื่อมโยงกันจากการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยจากสหภาพยุโรปกระบวนการส่งสินค้าจะมีความคล่องตัว รวดเร็ว  
ลดขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบสินค้า ปัญหาสินค้าที่มีความหนาทึบสูงและต้องถูกตรวจสอบด้วยวิธี
อื ่น ๆ ก็จะสามารถข้ามขั้นตอนดังกล่าว และ ดำเนินการขนส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปได้ทันที 
เนื่องจากการเป็นตัวแทนควบคุมในทุกส่วนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความปลอดภัยใน
ห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มสหภาพยุโรปลดขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบสินค้า ปัญหาสินค้าที่มีความ
หนาทึบสูงและต้องถูกตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืน ๆ ก็จะสามารถข้ามขั้นตอนดังกล่าว และ ดำเนินการขนส่ง
สินค้าไปยังสหภาพยุโรปได้ทันที เนื่องจากการเป็นตัวแทนควบคุมในทุกส่วนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มสหภาพยุโรป 

  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศของ
ประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าตกค้างของผู้ประกอบการส่งออกจากขั้นตอนการตรวจค้นสินค้า
เพ่ือไปยังสหภาพยุโรป มีข้อเสนอแนะในการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในประเทศไทย ดังนี้ 

1) การบังคับใช้ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่ 93  
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่ 93 ว่าด้วยเรื่องการรักษาความปลอดภัย

ของสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ ซึ่งมีอยู่แล้วมาบังคับใช้และปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศไทยเข้ารับ
การรับรองการเป็นตัวแทนควบคุม ผู้ส่งทราบตัวตน การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ดำเนินการเดินอากาศ 
เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันในความเป็นตัวแทนควบคุมในแต่ละส่วนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
การรักษาความปลอดภัยของสินค้า สร้างความมั่นใจในสินค้ากับผู้ส่งออกว่าเป็นสินค้าที่ทราบที่มา
ตั้งแต่ต้นทางของสินค้าได้อยู่ภายใต้การควบคุมรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาจนกระทั่งส่งออกไป
กับอากาศยาน ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออก
เข้ารับการเป็นตัวแทนควบคุม ดังนี้ 

(1) การจัดให้มีเจ้าหน้าเพ่ือช่วยให้ความรู้เข้าใจในมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่ 93 ว่าด้วยเรื่อง
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การรักษาความปลอดภัยของสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ ในการขอรับรองการเป็นตัวแทน
ควบคุม ผู้ส่งทราบตัวตน การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ดำเนินการเดินอากาศ แก่ผู้ประกอบการ 

  (2) การแจ้งถึงประโยชน์ที่จะได้รับของการมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ
การเป็นตัวแทนควบคุม ที่มีส่วนช่วยให้มีความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า โดยจัดช่องทางพิเศษการขน
ถ่ายสินค้าเข้าสู่คลังสินค้าสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมซึ่งสินค้าที่มา
จากตัวแทนควบคุมนั้นมีการรักษาความปลอดภัยของสินค้ามาตั้งแต่ผู้ผลิตจึงช่วยข้ามขั้นตอนของการ
ตรวจคัดกรองสินค้าและสินค้านั้นสามารถลำเรียงเข้าคลังสินค้าเพื่อรอการบรรทุกขึ้นอากาศยานได้
ทันท ี

  (3) การให้การฝึกอบรมกับผู้ประกอบการเพื่อสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้มี
มาตรฐานตามข้อกำหนดของการควบคุมรักษาความปลอดภัยทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากล 

  (4) การปรับลดค่าธรรมเนียมของการเป็นตัวแทนควบคุมซึ ่งมีอัตราสูงถึงฉบับละ 
300,000 บาท เพื่อจูงใจผู้ประกอบการและเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้ารับ
การเป็นตัวแทนควบคุม 

 2) ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงการมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นตัวแทนควบคุมจากประเทศที่สาม ควรมีการวางนโยบายและแนว
ทางการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจากสำนักงานคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือ
ผลักดันให้ผู ้ประกอบการไทยเป็นตัวแทนควบคุมจากประเทศที่สามตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน
อนุสัญญาชิคาโกและกฎระเบียบของสหภาพยุโรป 

  (1) ช่วยลดขั้นตอนของการตรวจคัดกรองสินค้า จากมาตรการที่มีความเข้มงวดของการ
รักษาความปลอดภัยของสหภาพยุโรปในสินค้าที่มีความหนาทึบสูง (Dense Cargo) ทำให้ไม่สามารถ
ระบุสินค้าในหีบห่อนั้นได้จากเอกซเรย์และสินค้าที่มีมาตรฐานความสะอาดระดับสูง เช่น อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โดยจะช่วยข้ามขั้นตอนการตรวจสอบของการเปิดตรวจถึงตัวสินค้าที่
ทำให้สินค้าประเภทดังกล่าวได้รับความเสียหายไปได้ 
  (2) การจัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการเป็นตัวแทนควบคุมจาก
ประเทศที่สามในการลำเลียงและขนถ่ายสินค้าเข้าสู่คลังสินค้าของผู้ให้บริการสายการบิน (Terminal 

Operator: TMO) ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการควบคุมความปลอดภัยอยู่แล้ว ช่วยให้กระบวนการส่งออก
สินค้าจากประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรปมีความลื ่นไหล ลดความแออัดของสินค้าบริเวณหน้า
คลังสินค้า เนื่องจากสินค้าที่มาจากตัวแทนควบคุมนั้นมีการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตจนถึงการส่งมอบไปกับอากาศยาน 

  (3) ช่วยยกระดับของกระบวนการตรวจสอบสินค้าให้ม ีมาตรฐานสากล โดยมี
กระบวนการและขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัยของสินค้าส่งออกที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
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และมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทยไปสู่สหภาพยุโรปนั้นมีความปลอดภัยสูงสุดจากการมี
ห่วงโซ่อุปทานการรักษาความปลอดภัยของสินค้า 
 จากอุปสรรคในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปัญหาทั้งความล่าช้าจากการ
ตรวจสอบสินค้า สินค้าที่มีความหนาทึบสูงจนไม่สามารถตรวจสอบได้โดยการเอกซเรย์ ความเสี่ยงต่อ
ความเสียหายของสินค้าในขั้นตอนการเปิดตรวจถึงตัวสินค้า เนื่องจากสหภาพยุโรปมีความเสี่ยงสูงต่อ
ภัยคุกคาม จึงมีการควบคุมรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดจากสินค้าที่นำเข้าจากประเทศนอกกลุ่ม
สมาชิกสหภาพยุโรป ดังนั้น จึงควรสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกที่จัดส่งสินค้าไปยังปลายทาง
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปเข้ารับการเป็นตัวแทนควบคุมจากประเทศที่สาม ตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานของสหภาพยุโรป ประกอบด้วย  
 (1) Air Cargo and Mail Carrier Operating into the Union from a Third 

Country Airport: ACC3 มาตรฐานการรับรอง ACC 3 สำหรับสายการบินผู้ให้บริการขนส่ง 
 (2) Regulated Agent: RA3 ตัวแทนควบคุม สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภาคพ้ืน 

 (3) Known Consignor: KC3 ผู้ส่งทราบตัวตน สำหรับตัวแทนขนส่งสินค้า 
 โดยสินค้าที่มาจากตัวแทนควบคุมดังกล่าวถือเป็นสินค้าที่ได้รับการควบคุมรักษาความ
ปลอดภัยจากต้นทางคือ KC3 และ RA3 สินค้านั้นจะสามารถดำเนินการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปโดย 
ACC3 ได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าขั้นตอนการตรวจสินค้าอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าอยู่ในกระบวนการของ
การเป็นห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัย  
 3) จัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลช่วยเหลือการขอรับรองเป็นตัวแทนจากประเทศที่สาม  

นอกจากการผลักดันให้ผู้ประกอบการส่งออกขอรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมจากประเทศที่
สามแล้ว ควรจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการในการขอเข้ารับการตรวจรับรองการ
เป็นตัวแทนควบคุมจากสหภาพยุโรป ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลควบคุมให้คำปรึกษา
กับผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการต้องดำเนินการติดต่อประสานงานเองทั้งสิ้นกับสหภาพยุโรป โดย
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการเสนอแนะนโยบายต่อ
คณะกรรมการการบินพลเรือนเกี่ยวกับกิจการการบินพลเรือนและการขนส่งทางอากาศ ควรร่วมมือ
กับภาครัฐในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยการจัดตั้งเป็นหน่วยงานให้บริการเบ็ดเสร็จ 
ให้คำปรึกษาและอธิบายถึงกฎเกณฑ์แก่ผู ้ประกอบการทราบและเข้าใจในการขอการเป็นตัวแทน
ควบคุมจากสหภาพยุโรป โดยหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที ่ เป ็นตัวแทนกลางประสานระหว่าง
ผู้ประกอบการไทยกับหน่วยงานของสหภาพยุโรปในระเบียบวิธีการขอการรับรองการเป็นตัวแทน
ควบคุมจากประเทศที ่สาม การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที ่และบุคลกากรของ
ผู ้ประกอบการในขั ้นตอนการตรวจสอบ การให้การฝึกอบรมเกี ่ยวกับมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ารับการเป็นตัวแทนควบคุม 
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โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่อาจมองว่าระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนอีกทั้งการยื่นขอเป็น
ตัวแทนควบคุมจากประเทศที่สามมีต้นทุนการลงทุนที่สูงนั้นเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับรองการเป็น
ตัวแทนควบคุม ช่วยสร้างให้ผู ้ประกอบการรายย่อยได้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่ของการรักษาความ
ปลอดภัยของการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เทียบเท่ากับมาตรฐานของสหภาพยุโรป เพื่อร่วมกัน
ยกระดับกระบวนการส่งออกสินค้าและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าจาก
ประเทศไทยนั้นมีมาตรฐานระดับสากล 

4) การยอมรับเทคโนโลยีใหม่สำหรับระบบการตรวจจับวัตถุระเบิดที่ช่วยลดข้อจำกัดในการ
ตรวจหาร่องรอยสารเคมี ข้อจำกัดของระดับการทะลุผ่านวัตถุที่ขึ ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ของ
เทคโนโลยีซีทีสแกน (CT-Scanning) โดยเครื่องมือดังกล่าวทำงานโดยการยิงรังสีเอกซ์จากกล้องที่
หมุนรอบสายพานและนำมาประมวลผลเพื่อสร้างภาพสามมิติที่สามารถหมุนรอบวัตถุหรือสินค้าเพ่ือ
ตรวจสอบด้านอื่น ๆ ให้ปรากฏภาพของสิ่งที่บรรจุอยู่ด้านในหีบห่อนั้น ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อการ
เข้าถึงวัตถุที่มีความหนาแน่นสูง การตรวจหาวัตถุระเบิดและสารตั้งต้นชนิดใหม่ ที่เทคโนโลยีเดิมไม่
สามารถตรวจสอบได้หรือตรวจพบได้ยาก ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่
อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองและก้าวทันต่อภัยความมั่นคงที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไป 
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