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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ มาตรการการป้ องกันการก่อการร้ ายด้ านการบินของ
ประเทศไทย และเพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้ องกันการก่อการร้ ายด้ านการบินของประเทศไทย ประชากรคือเจ้ าหน้ าที่การ
บิน จานวนทั้งสิ้น 20 คน แบ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้ านการบิน สังกัดสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย มี 1 คน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคือ เจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติงานด้ านการรักษาความปลอดภัย ของสนามบินที่สงั กัดกรมท่าอากาศยาน และบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด(มหาชน) มีจานวน 19 คน การวิจัยเป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ การทบทวนวรรณกรรม
โดยเป็ นการเก็บข้ อมูลระดับทุติยภูมิ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการก่อการร้ าย และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็ นข้ อมูลปฐมภูมิ
ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการบั ง คั บ ใช้ ม าตรการการป้ องกัน การก่ อ การร้ า ยด้ า นการบิ น ของประเทศไทย
1.เจ้ าหน้ าที่ท่ปี ฏิบัติงานสนามบินขนาดเล็ก สังกัดกรมท่าอากาศยาน มีจานวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 2. การบริหารจัดการสนามบินของ
รัฐต้ องอาศัยงบประมาณแผ่นดิน จึงมีความจากัดในส่วนของงบประมาณ ทาให้ ไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
3. ผู้เข้ ารับบริการ ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งและกฎระเบียบข้ อบังคับของสนามบิน ในด้ านแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้ องกันการก่อการร้ าย
ด้ านการบินของประเทศไทย ควรมีการปรับปรุงแผนให้ มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อบรมให้ ความรู้การรักษาความปลอดภัย แก่
เจ้ าหน้ าที่ในการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์สร้ างความรับรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องให้ แก่ผ้ เู ข้ ารับบริการให้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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Abstract
This research aims to study the problems and obstacles of measures enforcement to prevent terrorist threats to civil aviation
of Thailand and the also to suggest the efficiency improvement guideline. The population of studying consists of 20 aviation officers.
These are 1 Specialist in aviation security measures under the civil aviation authority of Thailand. And 19 security officers under
Department of Airports Thailand and Airports of Thailand. The research is a qualitative research. It is divided into two parts. One is
document review secondary data collection based on documents and research related to terrorism. And in-depth interviews that is the
primary data.
The research found that the problems and obstacles are 1) The officers who work in a small airport under the Department
of Aviation are not enough for operation. 2) Management relies on the airport's state budget. So there is a financial limitation. It is
difficult to supply equipment to perform adequately. 3) The visitors don’t obey orders, rules and regulations of the airport. The
researcher suggests that the efficiency improvement guideline of prevention terrorist threats to civil aviation of Thailand should revise
the plan to ensure that they are appropriate and up to date. The security officers should be trained for well performing.. Public perception
has created a correct understanding of the service provided to ensure regulatory compliance.
Keywords: Efficiency, Aviation, Terrorism, Prevention

บทนา
ถ้ ากล่ า วถึงการบิน องค์กรกลางที่เป็ นองค์กรระหว่ างประเทศที่ออกได้ วางมาตรฐานในด้ านต่ าง ๆ เรียกว่ า
ภาคผนวก (ANNEX) ให้ ประเทศสมาชิกปฏิบตั เิ ป็ นมาตรฐานเดียวกันนั้น ได้ ออกมาโดยองค์การการบินระหว่างประเทศ
หรือ เรียกว่ า ICAO เป็ นองค์การกาหนดมาตรฐานต่างๆ และวิธีปฏิบัติท่ใี ช้ ในกิจการการบินทุกประเภท อาทิ กฎข้ อ
ระเบียบ ข้ อบังคับ การออกแบบอากาศยานมาตรฐานระบบสื่อสารและวิทยุช่วยบิน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์หลักคือ
ความปลอดภัยอันสูงสุดของการบิน
ICAO เป็ นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวางระเบียบ ข้ อบังคับสาหรับกิจกรรมการบินระหว่ างประเทศระหว่ างชาติ
ให้ มีความปลอดภัยสูงสุด ลดความเสี่ยงจากการก่อการร้ ายหรือการดาเนินการต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ ว่า
ทุกวันนี้ภัยการก่อการร้ ายเป็ นเรื่องที่อยู่ใกล้ ตัวสามารถเกิดขึ้นได้ ทุกหนแห่ง การมีมาตรการป้ องกันจึงถือเป็ นเรื่องสาคัญ
ราชอาณาจักรไทยมีจุดประสงค์ หลักในการดูแลและรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร ลูกเรือเจ้ าหน้ าที่ภาคพื้นและ
สาธารณชนในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองการบินพลเรือนจากการกระทาอันเป็ นการแทรกแซงโดยมิชอบด้ วย
กฎหมายอย่ างต่อเนื่อง และความมีประสิทธิภาพในการให้ บริการในเรื่องของการบินพลเรือน รวมทั้งสิ่งอานวยความ
สะดวกของการบินพลเรือนต้ องปราศจากการถูกคุกคาม โดยที่อาชญากรรมมีรปู แบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็ นที่จ ะต้ อ งวางมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ป้ องกัน และปกป้ องผู้ โ ดยสาร ลู ก เรื อ ในแต่ ล ะเที่ย วบิน เจ้ า หน้ า ที่ภ าคพื้ น
สาธารณชน และสิ่งอานวยความสะดวกของการบินพลเรือน เพื่อเป็ นการต่อต้ านการกระทา อันเป็ นการแทรกแซงโดย
มิชอบด้ วยกฎหมาย กระทาความผิดบนภาคพื้ นและขณะปฏิบัติการบิน มาตรการเหล่ านี้ต้องมีการตระเตรียมเพื่อที่
จะเผชิ ญ กับการก่ อ การร้ า ยในระดั บ ต่ า งๆ และประเทศไทยเป็ นสมาชิ ก องค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) จึงมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามอนุ สัญญาและภาคผนวก (Annex)
แห่ งอนุสญ
ั ญาฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งในภาคผนวก 17 ที่ออกโดยองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศในข้ อ 3.1.1. ระบุ
ให้ รัฐผู้ทาสัญญา “จัดทาและปฏิบัตติ ามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่ งชาติ(National Civil Aviation
Security Programme: NCASP) เพื่อปกป้ องการดาเนินงานด้ านการบินพลเรือนจากการกระทาอันเป็ นการแทรกแซงโดย
มิชอบด้ วยกฎหมาย โดยผ่านทางกฎหมาย วิธีปฏิบัติและวิธีดาเนินงาน (Procedures) ที่คานึงถึงความปลอดภัยความ
สม่าเสมอและความมีประสิทธิภาพของเที่ยวบินต่างๆ” พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
โดยพระราช กาหนดแก้ ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 ได้ กาหนดอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการการบินพลเรือนให้ สามารถกาหนดนโยบายและพิจารณาอนุมตั แิ ผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่ งชาติ (NCASP) สานักงานการบินพลเรือนแห่ งประเทศไทยจึงได้ จัดทาแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่ ง ชาติ (NCASP) ตามภาคผนวก17 แห่ ง อนุ สัญ ญาฯ ซึ่ ง แผนรั กษาความปลอดภั ย ในการบิน พลเรื อนแห่ ง ชาติ
(NCASP) มีวัตถุประสงค์ในการกาหนดกรอบกฎระเบียบเพื่อปกป้ องความมั่นคง ให้ มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่าง
สม่าเสมอและมีประสิทธิภาพต่อการบินพลเรือนในประเทศไทย โดยจั ดให้ มีการป้ องกันการกระทาอันเป็ นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้ วยกฎหมาย และแผนฉบับนี้มกี ฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อันได้ แก่ อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการปราบปรามการกระทาอันมิชอบด้ วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน อนุสญ
ั ญาว่าด้ วย
การปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบ พิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระทาอันรุนแรงอันมิชอบด้ วยกฎหมาย
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติว่าด้ วยความผิดบางประการต่ อการ
เดินอากาศ พ.ศ.2558
และด้ วยเหตุการณ์ก่อการร้ ายเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นมาควบคู่กบั ประวัตศิ าสตร์ของโลกเรามาทุกยุคทุกสมัย การก่อการ
ร้ ายในอดีตนั้น ในแง่ประวัติศาสตร์แล้ ว ดังนั้นการสร้ างความกลัวจึงเป็ นส่วนสาคัญในการทาสงคราม เมื่อมีการรบแล้ ว
ฝ่ ายที่ต้องการชัยชนะมักจะต้ องการสร้ างความกลัวให้ กบั ฝ่ ายตรงกันข้ ามซึ่งมีผลในทางจิตวิทยาในการสร้ างความแตกตื่น
และทาให้ ฝ่ายตรงข้ ามหลบหนีไปและรัฐบาลฝ่ ายตรงกันข้ ามจะยอมแพ้ เมื่อสามารถคาดหมายความเสียหายที่ได้ รับจาก
ศัตรูในอนาคต ในอดีตการที่กองทัพใช้ กลยุทธ์ในการตัดศีรษะของฝ่ ายตรงกันข้ ามก็ยังเป็ นกลยุทธ์ท่ใี ช้ อยู่ในปั จจุ บัน
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ดังเช่นเหตุการณ์ท่เี จ้ าหน้ าที่ทหารถูกผู้ก่อการร้ ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัดศีรษะเพื่อเป็ นการข่มขวัญฝ่ ายตรงกัน
ข้ าม
ดังนั้นแล้ ว ความกลัวจึงถูกนามาใช้ เป็ นอาวุธในการทาสงคราม และเป็ นรากฐานของการก่อการร้ ายมาจนถึง
ปัจจุบนั และมีเป้ าหมายที่กว้ างขวางมากขึ้นกว่าในอดีต จากเดิมที่เคยใช้ เพื่อการสงครามกับกองทัพฝ่ ายตรงข้ าม ได้ มกี าร
พัฒนาไปสู่การก่อการร้ ายที่ไร้ พรมแดนซึ่งไม่มีผ้ ูใดปลอดภัยจากภัยก่อการร้ ายได้ จนกล่าวได้ ว่าการก่อการร้ าย คือการ
ทาลายล้ างที่หวังผลต่อเป้ าหมายในระดับสูง ถือเป็ นภัยคุกคามระดับสูง มีเครือข่ายรอบด้ าน และนับวันจะซับซ้ อนมาก
ยิ่งขึ้น
การก่อการร้ ายในยุคปัจจุบันนั้นเริ่มต้ น ขึ้นภายหลังเกิดเหตุการณ์ท่กี ลุ่ม Al Qaeda ได้ ทาการจี้เครื่องบิน เพื่อใน
ไปชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ และ อาคารเพนตากอน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรารู้จักกันในเหตุการณ์ 9/11
(Nine-Eleven) มีผลกระทบต่ อความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งเกิดจากการก่อการร้ ายต่ อสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจของ
สหรั ฐ ฯและของโลก รวมไปถึ ง ด้ า นสัง คมจิ ต วิ ท ยา ที่ท าให้ เกิด ความหวาดกลั ว ในหมู่ ป ระชาชนที่เ กิด ขึ้ นจากการ
ที่ผ้ กู ่อการร้ าย มุ่งเน้ นการทาลายล้ าง ความเชื่อมั่น ความมั่นคงของประเทศ
จากกรณีน้ ี เป็ นจุ ดเปลี่ยนที่ทาให้ เห็นว่ าการก่อการร้ าย มีการพัฒนาการให้ ทันต่อยุคสมัย โดยนาเทคโนโลยี
ทางด้ านการบินมาเป็ นเครื่องมือในการก่อการร้ าย เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองอันเกิดจากการความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็ นสิง่
ที่น่าสนใจยิ่งว่า เหตุใดผู้ก่อการร้ ายในยุคปัจจุบนั จึงนิยมเลือกใช้ เทคโนโลยีทางการบินและอากาศยานในการก่อเหตุ
เนื่องด้ วยคุณลักษณะของอากาศยาน เป็ นสิ่งประดิษฐ์ ท่มี นุษย์คิดค้ นขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทาง
มีความสะดวกสบาย เป็ นที่ยอมรับว่ าเป็ นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด เนื่องจากมีการนาเทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิต
อากาศยาน การตรวจสอบและทาการบินอย่ างเป็ นระบบ รวมไปถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เข้ มข้ นเพื่อ
ป้ องกันการก่อการร้ าย จากคุณลักษณะเหล่านี้ ทาให้ กลุ่มผู้ก่อการร้ าย จึงพยายามเลือกก่อเหตุกบั อากาศยานเพื่อให้ เกิด
ความสูญเสียที่จะส่งผลกระทบได้ มากกว่าการก่อการร้ ายในรูปแบบอื่นๆ นาไปสู่การใช้ ผลงานดังกล่าวในการสร้ างอานาจ
ต่อรองและเงินสนับสนุนจากผู้สนับสนุนต่างๆเพิ่มขึ้น โดยเหตุการณ์ก ารก่อการร้ ายกับอากาศยานที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย กรณีจับชาวต่างชาติข่มู รี ะเบิดในเครื่องบินตารวจแจ้ งข้ อหา ตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ กับผู้โดยสารชาวสวีเดนหลัง
ได้ กล่ าวว่ ามีระเบิดก่อนเครื่องบินขึ้นไปสมุย เส้ นทาง กรุงเทพ-สมุยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ผู้โดยสารได้ กล่ าวใน
ลักษณะว่ ามีระเบิดในกระเป๋ า เพื่อความปลอดภัยกัปตันจึงแจ้ งไปที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และระงับการบินที่มีผ้ ูโดยสาร 130 คนทันที โดยนาเครื่องไปตรวจสอบบริเวณหลุมจอดแยก เพื่อตรวจสอบสัมภาระ
ผู้โดยสาร โดยมีเจ้ าหน้ าที่อีโอดีเข้ าตรวจสอบตามแผนฉุกเฉินแต่ไม่พบว่ามีระเบิด จึงแจ้ งฝ่ ายรักษาความปลอดภัยมา
ควบคุมตัว แต่ชายชาวสวีเดนให้ การปฏิเสธตารวจจึงแจ้ งข้ อหาตามพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ ปี 2558 ซึ่งมีอตั ราโทษ
จาคุก 5 ปี ปรับ 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กรณีวันที่ 20 มี.ค.2559 สนามบินภูเก็ตประกาศใช้ แผนฉุกเฉินกรณีข่วู างระเบิดอากาศยาน หลังจากผู้โดยสาร
สายการบินนอร์ ด วินด์ (Nordwind Airlines) จากภูเ ก็ตไปรัส เซีย ระบุ ว่ า เครื่ องบินไม่ ปลอดภั ย นายอเล็กซานเดอร์
โนซอฟ อายุ 25 ปี ผู้โดยสารชายชาวรัสเซียได้ ขอยกเลิกการเดินทางไปกับเที่ยวบินนี้โดยอ้ างว่าเครื่องบินไม่ปลอดภัยของ
เที่ยวบิน NWS2478 โดยมีผ้ ูโดยสารชื่อ นายอเล็กซานเดอร์ ร้ องขอยกเลิกการเดินทางไปกับเที่ยวบินและกล่าวว่า “หาก
ตนเองเดินทางไปกับเที่ยวบินนี้ เครื่องบินจะไม่ปลอดภัย” ทาให้ กัปตันของการสายการบินระงับการเดินทางชั่วคราว
ผลการตรวจค้ นไม่พบวัตถุอนั ตรายในเครื่องบินลาดังกล่าว ส่วนนายอเล็กซานเดอร์ โนซอฟ เจ้ าหน้ าที่ตารวจได้ คุมตัวไปที่
สถานีตารวจภูธรท่าฉัตรไชย เพื่อดาเนินการสอบสวนต่อไป เหตุการณ์ในลักษณะคาพูดว่ามีระเบิดเกิดเหตุบ่อยครั้งในช่วง
3-4 เดือนที่ผ่านมา โดยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิ กิดเหตุแล้ ว 5 ครั้งและท่าอากาศยานภูเก็ต 2 ครั้ง
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ เห็นได้ ว่าการก่อการร้ ายเป็ นเรื่องที่ใกล้ ตัวเรามากขึ้นในปั จจุบัน การเดินทางโดยใช้
อากาศยานมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น การหามาตรการป้ องกันที่มปี ระสิทธิภาพจึงเป็ นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปัจจุบนั นี้
ประเทศไทยกลายเป็ นศูนย์กลางทางด้ านการบินในภูมิภาคอาเซียน เป็ นจุดเชื่อมต่อทางการเดินทาง อีกทั้งเป็ นศูนย์กลาง
ทางด้ านเศรษฐกิจ ก่อให้ เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินมากขึ้น อันจะเห็นได้ จาก เม็ดเงินในการลงทุนที่สงู ขึ้น
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สายการบินต้ นทุนต่าเพิ่มปริมาณมากขึ้น รวมทั้ง สายการบินต่างชาติท่เี ข้ ามาให้ บริการในประเทศไทย มีจานวนเพิ่มมาก
ขึ้นตามความต้ องการในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นของผู้โดยสาร
การป้ องกันการก่อร้ ายโดยใช้ อากาศยานจึงมีความสาคัญมากขึ้นตามสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สนิ รวมถึงความเชื่อมั่นในด้ านต่างๆ โดยประเทศไทยได้ ให้ ความสาคัญใน
การออกกฎหมายควบคุม กาหนดบทลงโทษและมาตรการต่างๆ รวมไปถึงการเข้ าร่วมเป็ นภาคีกบั องค์กรด้ านการบินใน
ระดับโลก เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานในการประกอบกิจการด้ านการบินเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้ง
สาหรับในประเทศไทยนั้นยั งคงมีเพียงแค่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการก่อการร้ ายสากลและการก่อการร้ ายภายในประเทศ
ในบริบทที่เป็ นการศึกษาวิจัยในภาพรวม แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง โดยเฉพาะด้ านการบิน ซึ่งในปัจจุบนั จะเห็น
ได้ ว่ามีความสลับซับซ้ อนของปั ญหาและเป็ นภัยที่ใกล้ ตวั มากยิ่งขึ้นทั้งยังก่อให้ เกิดความเสียหายและผลกระทบที่สงู ดังนั้น
งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็ นการศึกษาวิจัยเฉพาะทางในเชิงลึก เพื่อแสวงหาแนวทางในการป้ องกัน แก้ ไข และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้ องกันการก่อการร้ ายด้ านการบินของประเทศไทย ว่ ามีแนวทางอะไรใดบ้ างที่ได้ รับการยอมรับและเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมไปถึงการสารวจความพร้ อมการรับมือกับภัยการก่อการร้ ายที่มีในปั จจุ บันมีการพั ฒนาการให้ มี
รูปแบบที่สลับซับซ้ อน ยากแก้ การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนาผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวไปเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรับมือภัยก่อการร้ ายด้ านการบินได้ ในในอนาคตและเป็ นแนวทางในการวางแผนสาหรับการปรับปรุงแก้ ไขมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยต่างๆ ที่จะต้ องมีการพัฒนาให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาการของกลุ่มผู้ก่อการร้ ายในอนาคต

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ การทบทวนเอกสาร โดยเป็ นการเก็บข้ อมูล
ระดับทุติยภูมิ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการก่อการร้ าย และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็ นข้ อมูลปฐมภูมิ
มีรายละเอียดดังนี้
การทบทวนวรรณกรรม
ศึกษารวบรวม ข้ อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการก่อการร้ าย ดังนี้
1.1 แนวคิด หลักการ ข้ อมูลทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1.2 รวบรวมข้ อมูลเอกสารเกี่ยวกับ อนุสญ
ั ญา มาตรการการรักษาความปลอดภัยด้ านการบิน และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
1.3 รวบรวมข้ อมูลการก่อการร้ ายที่ท่เี กี่ยวข้ องกับหัวข้ อวิจัยทางเว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้ อง
1.4 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายความมั่นคงเรื่องการก่อการร้ าย
การสัมภาษณ์เชิงลึก
แบ่งบุคคลผู้ให้ สมั ภาษณ์เป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน โดยรวบรวมข้ อมูลจากการ
ซักถามและสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ปฏิบัติงาน เจ้ าหน้ าที่การบินที่มีความเชี่ยวชาญด้ านมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ด้ านการบิน
ลักษณะข้ อมูลที่นามาใช้ วิเคราะห์
เป็ นข้ อมูลทั้งทุติยภูมิ จากเอกสารต่างๆและข้ อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้ อมูลที่น่าสนใจ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องแนวทางการการเพิ่มประสิทธิภาพการป้ องกันการก่อการร้ ายด้ านการบินของประเทศ
ไทย เพื่อให้ เกิดการศึ กษาที่มีความหลากหลายเพื่อหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพมารองรับกับสถานการณ์ในอนาคตที่มี
ความซับซ้ อนมากยิ่งขึ้น

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ มาตรการการป้ องกันการก่อการร้ ายด้ านการบินของประเทศไทย
2 เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้ องกันการก่อการร้ ายด้ านการบินของประเทศไทย

547

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 14: UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA

548

กลุ่มประชากรเป้ าหมายในการวิจัย
1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ การสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่การบินที่มีความเชี่ยวชาญด้ านมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้ าน
การบิน ที่สงั กัดสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มี 1 คน โดยดารงตาแหน่งมาแล้ วไม่น้อยกว่า 9 ปี
2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน โดยสัมภาษณ์จากเจ้ าหน้ าที่ท่ปี ระจาสนามบิน ที่ปฏิบัติงานด้ านการรักษาความปลอดภัย
(Security) ของสนามบินที่สังกัดกรมท่าอากาศยาน และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด(มหาชน) มีจานวน 19 คน
โดยกลุ่มที่ให้ ข้อมูลที่สังกัดกรมท่ าอากาศยาน จานวน 14 คน จากสนามบินหั วหิ น 2 คน สนามบินแม่ สอด 2 คน
สนามบินเลย 2 คน สนามบินนครพนม 2 คน สนามบินตรัง 2 คน สนามบินกระบี่ 2คน สนามบินขอนแก่น 2 คน กลุ่มที่
ให้ ข้อมูลที่สงั กัดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด(มหาชน) จานวน 5 คน จาก สนามบินสุวรรณภูมิ 3 และสนามบินดอน
เมือง 2 คน โดยผู้ให้ สมั ภาษณ์ต้องปฏิบตั งิ านด้ านการรักษาความปลอดภัย 3 ปี ขึ้นไป
โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้ผ้ ศู ึกษาได้ ทาการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจัยเลือกใช้ เครื่องมือให้ สอดคล้ องกับประเภทของข้ อมูลและแหล่งข้ อมูล มีรายละเอียดดังนี้
1.แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้ สร้ างเครื่องมือสาหรับการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
1.1ข้ อมูลส่วนบุคคล ผู้วิจัยต้ องการทราบ หน่วยงานของผู้ให้ การสัมภาษณ์ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทางาน
1.2 คาสัมภาษณ์ ผู้วิจัยกาหนดประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกไว้ 5 ประเด็นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.1 ท่านมีความเข้ าใจถึงแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติอย่างไร
1.2.2 ก่อนมีการประกาศใช้ แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่ งชาติ ท่าอากาศยานของ
ท่าน มีแผน มาตรการ หรือวิธปี ฏิบตั ิ ในรับมือกับการก่อการร้ ายทางด้ านการบินหรือไม่ อย่างไร
1.2.3 หลังมีการประกาศใช้ แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่ งชาติ ท่าอากาศยานของ
ท่าน มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้ างในการปฏิบตั งิ าน
1.2.4 ในความคิดเห็นของท่าน แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่ งชาติ มีประสิทธิภาพ
ในการรับมือกับการก่อการร้ ายในปัจจุบนั เพียงพอ หรือไม่ อย่างไร
1.2.5 ข้ อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้ องกันการก่อการร้ ายด้ านการบินของประเทศไทย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยใช้ วิธกี ารเก็บข้ อมูล 2 รูปแบบ แบ่งเป็ นการเก็บข้ อมูลปฐมภูมิ และข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
1 การเก็บข้ อมูลปฐมภูมิ
1.1 วิธสี ่งจดหมายอิเล็คทรอนิคส์
1.2 สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
1.3 สัมภาษณ์กนั ตัวต่อตัวกับผู้ให้ สมั ภาษณ์ และอัดเทปการสัมภาษณ์
2 การเก็บข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
ผู้วิจัยได้ ทาการค้ นคว้ าทางเว็บไซต์ ห้ องสมุด หน่วยงานราชการ การเก็บรวบรวมข้ อมูลทาการศึกษาเพื่อสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีเพื่อนามาวิเคราะห์ หาสาเหตุการก่อการร้ ายเมื่อได้ ข้อมูลทั้งปฐมภูมแิ ละทุติย
ภูมิ จะมีการจัดเตรียมข้ อมูลเพื่อการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยจะนาข้ อมูลที่ได้ มาทาการประมวลผล โดยการใช้ กรอบแนวคิด
ตามทฤษฎีต่างๆ ที่ได้ ทบทวน มาพิจารณา และวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ และแนวทางในการศึกษา ตามที่ได้ กาหนดใน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ค้นหาหลักการและเหตุผลในการก่อการร้ ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยการใช้ การพรรณนา
2. วิเคราะห์ค้นหาความจริงของการก่อการร้ ายที่เกี่ยวข้ องกับการบินเพื่อพิสจู น์ถึงมาตรการการป้ องกันการก่อ
การร้ ายด้ านการบินทั้งที่เป็ นการก่อการร้ ายการบินสากลและการก่อการร้ ายการบินในประเทศไทย โดยการใช้ การพรรณนา
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ผลการศึกษา
การก่อการร้ ายเป็ นกระบวนการในการดาเนินการเพื่ อให้ เป้ าหมายหรือผู้บริสุทธิ์เกิดความหวาดกลัว ส่งผล
กระทบต่อเสรีภาพและความปลอดภัยในการดาเนินชีวิตโดยใช้ วิธกี ารรุนแรงและก่อให้ เกิดความเสียหายและผลกระทบใน
วงกว้ าง ทั้งนี้เพื่ อเป็ นการสร้ างเงื่อนไขในการต่ อรองอันนาไปสู่การเรียกร้ องให้ เกิดการปฏิบัติตามเงื่อนไขและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มขบวนการที่ก่อเหตุ ยังรวมไปถึงการแย่งชิงพื้นที่ในสื่อและชื่อเสียงของกลุ่ม เพื่อยกระดับการต่อสู้
ของขบวนการต่อไปในอนาคตรวมถึงปัญหาการก่อการร้ ายในภูมภิ าคจะเพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อ พ.ศ.2558 ซึ่งมีการเปิ ดเสรีในด้ านต่างๆ อาทิ การเปิ ดเสรีในการเคลื่อนย้ ายประชากรกาขยายการท่องเที่ยว การเปิ ด
เสรีทางการค้ าและการแลกเปลี่ยน เป็ นต้ น
สิ่งเหล่ านี้ส่งผลไปถึงปั ญหาการก่อการร้ ายที่จะมีรูปแบบที่ซับซ้ อน และเป็ นภัยคุกคามมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้ านการบิน เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของกลุ่มก่อการร้ ายในภูมิภาคแล้ ว จะเห็นได้ ว่าการก่อการร้ ายต่อการบิน
ของประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุได้ สูง จะเห็นได้ จากมาตรการที่รัฐบาลได้ ระบุไว้ ในนโยบายด้ านความมั่นคง
แห่ งชาติ ซึ่งเป็ นมาตรการที่รับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการเปิ ด
น่ านฟ้ าเสรีท้ังสิ้น จากปั ญหาที่กล่ าวมาข้ างต้ นนั้น จึงทาให้ เกิดความร่ วมมือกันในระดับนานาชาติในการแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าว โดยมีองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็ นองค์กรที่รับผิดชอบในการแก้ ไขปัญหาโดยการอาศัย
ความร่ วมมือจากชาติสมาชิก ในการออกมาตรการทางกฎหมาย อนุ สัญญาต่ างๆ ในการปราบปรามการกระทาที่ผิด
กฎหมายต่อการเดินอากาศ เพื่อเป็ นกลไกในการแก้ ไขปั ญหาในระดับนานาชาติและเป็ นบรรทัดฐานเดียวกันในทุ กๆ
ประเทศสาหรับประเทศไทยนั้น ได้ เข้ าร่วมเป็ นภาคีสมาชิกขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) จึงมีข้อ
ผูกพันที่จะต้ องปฏิบัติตามอนุ สัญญาและมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ที่ทางองค์กร และประเทศสมาชิกให้ การรับรอง
โดยมีการกาหนดไว้ ใน annex 17 ที่ออกโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในข้ อ 3.1.1. ระบุให้ รัฐผู้ทาสัญญา
“จั ด ท าและปฏิ บั ติ ต ามแผนรั ก ษาความปลอดภั ย ในการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ ( National Civil Aviation Security
Programme: NCASP) เพื่อปกป้ องการดาเนินงานด้ านการบินพลเรือนจากการกระทาอันเป็ นการแทรกแซงโดยมิชอบ
ด้ วยกฎหมาย โดยผ่านทางกฎหมาย วิธปี ฏิบัติและวิธดี าเนินงาน (Procedures) ที่คานึงถึงความปลอดภัยความสม่าเสมอ
และความมีประสิทธิภาพของเที่ยวบินต่างๆ”
โดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่ งชาติน้ ี จะได้ รับการแก้ ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
วิวัฒนาการของภัยคุกคามและมาตรการต่อต้ าน การหารือถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่จะเกิด
ขึ้นกับส่วนต่างๆของภาคอุตสาหกรรมการบินที่ได้ รับผลกระทบตามความเหมาะสม วัตถุประสงค์ของแผนรักษาความ
ปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่ งชาติ (NCASP) มีวัตถุประสงค์ในการกาหนดกรอบกฎระเบียบเพื่อปกป้ องความมั่นคง
ให้ มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่ างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพของการบินพลเรือนในประเทศไทย โดยจัดให้ มีการ
ป้ องกันการกระทาอันเป็ นการแทรกแซงโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่งแผนฉบับนี้ นามาใช้ ในการศึกษาในงานวิจัยในเรื่อง
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้ องกันการก่อการร้ ายด้ านการบินของประเทศไทยพบว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ มาตรการการป้ องกันการก่อการร้ ายด้ านการบินของประเทศไทย มีดงั ต่อไปนี้
1. ในด้ านของความเข้ าใจในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่ งชาติ นั้น พบว่ าผู้เชี่ยวชาญและ
กลุ่มผู้ปฏิบตั งิ าน มีความเข้ าใจในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติเป็ นอย่างดี และสามารถนาแผนมา
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3. วิเคราะห์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการป้ องกันการก่อ การร้ ายด้ านการบินของประเทศไทย โดยนาปั ญหา
และอุปสรรคในการบังคับใช้ มาตรการการป้ องกันการก่อการร้ า ยด้ านการบินของประเทศไทยซึ่งเป็ นข้ อมูลจากการ
รวบรวมและการสัมภาษณ์มาใช้ ในการตอบคาถามวิจัย ด้ วยวิธกี ารพรรณนา การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ และได้
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ แก่ข้อมูลจากห้ องสมุด ข้ อมูลจากเว็บไซต์ ข้ อมูลจากหน่วยงานราชการ ข้ อมูลจาก
การสัมภาษณ์ รวมทั้งข้ อมูลเป็ นข้ อมูลเอกสาร ที่สอดคล้ องกับงานวิจัย โดยใช้ ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมแิ ละข้ อมูลจากแหล่ง
ทุตยิ ภูมิ โดยการบันทึก ค้ นคว้ า การสัมภาษณ์ และการสังเกตของผู้วิจัย นามาวิเคราะห์ เพื่อตอบคาถามการวิจัยที่ต้งั ไว้
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ปฏิบัติงานรับมือกับภัยก่อการร้ ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะก่อนมีการประกาศใช้ แผนรักษาความปลอดภัยในการ
บินพลเรือนแห่ งชาติ แต่ละสนามบินจะมีแผนและมาตรการรับมือกับการก่อการร้ ายอยู่แล้ วโดยใช้ กฎระเบียบของ พรบ.
การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และ พรบ.ความผิดบางประการมาใช้ ในการรับมือกับภัยการก่อการร้ าย แผนเผชิญเหตุ ซึ่งมี
การประเมินสถานการณ์ ในการที่จะนาแผนรักษาความปลอดภัยของแต่ละสนามบิน มาใช้ น้ันจะพิจารณาจากความเสี่ยง
ถ้ าระดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ ายต่า ให้ ถอื เป็ นระดับที่ 1 ถ้ าระดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ ายมีระดับสูง ให้ ถอื เป็ น
ระดับที่ 2 และถ้ าระดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ ายอย่ างรุนแรง ให้ ถือว่ าเป็ นระดับที่ 3 มีการฝึ กซ้ อมประสานงาน
หน่วยงานต่างๆ ในกรณีเกิดภัยก่อการร้ าย และเมื่อมีการประกาศใช้ แผนฉบับนี้ย่งิ ทาให้ การปฏิบตั งิ านสามารถดาเนินการ
เป็ นไปได้ อย่างมีข้นั ตอน และรัดกุมมากยิ่งขึ้น แต่ส่วนในภาคของผู้รับบริการคือประชาชนยังไม่มคี วามเข้ าใจในแผนรักษา
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ทาให้ ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที่สนามบินกาหนด
2. การน าแผนฉบับนี้ มารั บมือกับการก่ อการร้ า ย คือ เนื่ องด้ ว ยองค์การการบิน พลเรื อนระหว่ า งประเทศ
(ICAO) มักออกข้ อกาหนดใหม่ ๆ ทุกปี ซึ่งทาให้ ต้องทบทวนปรับแก้ แผนชาติบ่อยครั้งเพื่ อให้ ทันสมัยสอดคล้ องกับ
ข้ อกาหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ นอกเหนือจากนี้เนื้อหาสาระในแผนชาติบางส่วนยังไม่ครอบคลุม
ถึงการกากับดูแลด้ านการบินทั้งระบบซึ่งยังคงต้ องพัฒนาต่อไป ซึ่งการทบทวนข้ อกาหนดใหม่ๆ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการประกอบกับการก่อการร้ าย ในทุกวันนี้ มักใช้ วิธกี ารที่ซับซ้ อนมากยิ่งขึ้น ใช้ เทคโนโลยีช้นั สูงมาใช้ ในการก่อการ
ร้ าย ถ้ าไม่ได้ มกี ารเรียนรู้การกระทาที่อาจก่อให้ เกิดการแทรกแซงอาจทาให้ การนาแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพล
เรือนแห่ งชาติไปปฏิบัติไม่ มีประสิทธิภาพ หรือไม่ สามารถบังคับใช้ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรการบิน ระหว่ าง
ประเทศกาหนด รวมถึงในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ ที่นาแผนมาใช้ น้ัน บุคลากร ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้ วย
ข้ อจากัดที่เป็ นหน่วยงานราชการ และอัตรากาลังตามที่สานักงานสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน ได้ กาหนด
โครงสร้ า งจ านวนข้ า ราชการในการปฏิบั ติง าน ท าให้ เ จ้ า หน้ า ที่ไ ม่ เ พี ย งพอในการปฏิบัติง าน เมื่อ เทีย บกับ จ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น จึงก่อให้ เกิดความล่าช้ าในการปฏิบตั งิ าน ซึ่งพบในสนามบินที่ต้งั อยู่ภมู ภิ าคของประเทศที่สงั กัด
กรมท่าอากาศยาน ที่ไม่ได้ เป็ นสนามบินขนาดใหญ่ มีการขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเนื่องจากงบประมาณจากัด
ทาให้ การปฏิบัติงานตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่ งชาติเป็ นไปด้ วยความล่าช้ า ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามแผนได้ อย่ างเต็มที่ ส่วนสนามบินขนาดใหญ่ ที่สังกัดกรมท่าอากาศยาน รวมถึงสนามบินที่สงั กัด ที่สังกัดบริษัท ท่า
อากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ไม่ ได้ ประสบปั ญหาในเรื่องการขาดแคลนเจ้ าหน้ าที่ใ นการปฏิบัติงาน รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ เนื่องจากมีความพร้ อมในการรองรับผู้โดยสารจานวนมาก เพราะต้ องมีการตรวจความปลอดภัยอย่างเข้ มงวด
ก่อนที่จะขึ้นเครื่อง
3.เจ้ าหน้ าที่รัฐไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีการเอื้ออานวยความสะดวกให้ กบั ข้ าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งก่อให้ เกิด
เป็ นตัวอย่ างที่ไม่ ดีในการปฏิบัติงาน และถ้ าผู้ท่ีต้องการก่อเหตุเห็นช่ องทาง จะกลายเป็ นช่ องทางที่ผ้ ูประสงค์ก่อเหตุ
สามารถลงมือกระทาผิดได้ ง่าย รวมทั้งการประสานงาน ผู้ประกอบการด้ านการบินไม่ให้ ความรู้แก่ผ้ ูโดยสาร สถานที่ด้าน
การปฏิบัติงานมีพ้ ืนที่จากัด ความไม่เข้ าใจของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการบินพลเรือน ทาให้ มีการปฏิบัติงาน
เป็ นไปได้ ยากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับสนามบินมีการฝ่ าฝื น ไม่ให้ ความร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ในการ
ตรวจค้ นอาวุธและวัตถุอนั ตราย
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้ องกันการก่อการร้ ายด้ านการบินของประเทศไทย มีดงั ต่อไปนี้
1. ผู้เชี่ยวชาญได้ เน้ นย้าเรื่องการเฝ้ าระวังความปลอดภัยว่ าไม่ ใช่ เรื่องไกลตัว ให้ มีการให้ ความรู้ อบรมด้ าน
security awareness ให้ ทราบว่ าการรักษาความปลอดภัยเป็ นหน้ าที่ของทุกคน ไม่ เพี ยงแต่เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ท่ีสนามบิน
เท่านั้น รวมถึงติดตามข่าวสารด้ านภัยก่อการร้ ายต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันมีภัยรูปแบบใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้ อง
ปรับกลยุทธ์วิธกี ารป้ องกันให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่สงั กัดกรมท่าอากาศยาน ได้ เน้ นยา้ ในเรื่อง อุปกรณ์ ควรจัดหาอุปกรณ์ให้ เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั งิ าน จานวนเจ้ าหน้ าที่ในการปฏิบตั งิ าน ควรมีให้ เพียงพอต่อผู้โดยสารที่มากขึ้นในทุกวัน
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาสามาถนาทฤษฎีมาอธิบายผลที่เกิดขึ้นได้ ดงั ต่อไปนี้
1. ในด้ านของความเข้ าใจในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ อธิบายได้ ด้วย ทฤษฎีแนวคิด
ทฤษฎีก ารคบหาสมาคมที่แ ตกต่ า งของซั ต เทอร์ แ ลนด์แ ละเคลซี่ ทฤษฎีค วามขัด แย้ ง ทฤษฎีกลไกควบคุ ม ทฤษฎี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการเกิดภัยการก่อการร้ ายนั้น เกิดจากอาชญากรมรการสมคบคิด กับอาชญากรด้ วยกัน จึงมีการชักจูงให้
เกิดการกระทาความผิดเกิดขึ้น หรือเกิดความขัดแย้ งจากสภาวะสังคมที่ได้ รับการกดดัน จนเป็ นเหตุให้ มกี ารลงมือกระทา
ความผิด เพื่อเรียกร้ องสิทธิ หรือแม้ แต่การควบคุมที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ จึงก่อให้ เกิดการลงมือกระทาความผิด เหล่านี้เป็ น
เหตุให้ มีการก่อการร้ าย และยิ่งเป็ นการก่อการร้ ายที่จะกระทาต่ออากาศยาน ต้ องมีการป้ องกันและรับมือเพื่อป้ องกันเหตุ
ต่ างๆไม่ ให้ เกิดขึ้น เพื่ อลดความสูญเสียต่ อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงจะกระทบต่ อความมั่นคงระดับประเทศ ดังนั้น
เจ้ าหน้ าที่จึงต้ องมีความเข้ าใจถึง สาเหตุการก่อการร้ าย รวมถึงเข้ าใจแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่ งชาติ
และสามารถนาแผนมาปฏิบตั ไิ ด้ อย่างถูกต้ องเพื่อที่จะได้ รับมือ รวมทั้งป้ องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ในด้ า นอุ ป สรรคและปั ญ หาในการน าแผนฉบั บ นี้ มารั บ มื อ กั บ การก่ อ การร้ าย อธิ บ ายได้ ด้ ว ย ทฤษฎี
ประสิทธิภาพ ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง ทฤษฎีการบังคับใช้ กฎหมาย ทาให้ พบว่า ปั ญหาด้ านประสิทธิภาพเกิดขึ้น
เพราะข้ อจากัดที่เกี่ยวข้ องกับงบประมาณในการบริหารงานของสนามบินของรัฐ รวมถึง(ICAO) มักออกข้ อกาหนดใหม่ ๆ
ทุกปี ซึ่งทาให้ ต้องทบทวนปรับแก้ แผนชาติบ่อยครั้งเพื่อให้ ทนั สมัยสอดคล้ องกับข้ อกาหนดขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ นอกเหนือจากนี้ เนื้อหาสาระในแผนชาติบางส่วนยังไม่ครอบคลุมถึงการกากับดูแลด้ านการบินทั้งระบบ
ซึ่งยังคงต้ องพัฒนาต่อไป ซึ่งการทบทวนข้ อกาหนดใหม่ๆ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ และปั ญหาที่ทุกสนามบิน
ประสบคือ ผู้มารับบริการที่สนามบินไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะบทลงโทษยังไม่เด็ดขาด รวมถึงสภาพการบังคับใช้
กฎหมายยังไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร
3.ในด้ านการเพิ่มประสิทธิภาพ อธิบายได้ ด้วย ทฤษฎีประสิทธิภาพ ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง ทฤษฎีการ
บังคับใช้ กฎหมาย ต้ องมีการตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของบุคคลากร วัสดุอุปกรณ์
งบประมาณ การบริหารจัดการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้ างการรับรู้การเข้ าใจที่ถูกต้ องให้ กบั ประชาชนเกี่ยวกับ
ระเบียบข้ อปฏิบัติของสนามบิน และ ปรับปรุง กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการบินให้ มีสภาพบังคับสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน มีการกาหนดบทลงโทษที่มีความเหมาะสม รวมไปถึงการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของส่วนราชการที่
จะต้ องปฏิบตั งิ านร่วมกับงานด้ านการบิน เพื่อให้ มคี วามเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ และมีการปฏิบตั ทิ ่สี อดคล้ องกับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยด้ านการบิน ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั มาตรการในการรับมือต่อการก่อการร้ ายด้ านการบิน
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่เ กี่ย วข้ อ งการก่ อ การร้ า ยพบว่ า ปั ญ หาส าคัญ ในระดับ โลกที่ส าคัญ ที่สุด ในยุ ค หลัง
เหตุการณ์ 11 กันยายน คือปั ญหาการก่อการร้ ายสากลจะต้ องมีก ารทบทวนยุทธศาสตร์การต่อต้ านการก่อการร้ ายใหม่
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3. การปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการบินให้ มีสภาพบังคับสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มีการกาหนดบทลงโทษที่มคี วามเหมาะสม รวมไปถึงการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของส่วนราชการที่จะต้ องปฏิบตั งิ านร่วมกับ
งานด้ านการบิน เพื่อให้ มคี วามเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ และมีการปฏิบตั ทิ ่สี อดคล้ องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้ าน
การบิน ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั มาตรการในการรับมือต่อการก่อการร้ ายด้ านการบิน
4. กลุ่มผู้ปฏิบตั งิ านที่สงั กัด กรมท่าอากาศยาน และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด(มหาชน) มีความเห็นพ้ อง
กันว่า ควรมีการให้ ข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัยและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็ นข้ อมูลที่มปี ระโยชน์ในการการเตือนภัย และรับมือกับภัย
ก่อการร้ ายที่จะเกิดขึ้น ควรมีการปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่ งชาติให้ มีความทันสมัย รองรับ
กับสถานการณ์ท่มี คี วามซับซ้ อนในการก่อเหตุการณ์ก่อการร้ าย ในเรื่องการป้ องกันภัย ควรให้ ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน
ให้ มคี วามเข้ าใจในงานด้ านการรักษาความปลอดภัย และภัยการก่อการร้ าย เพราะประชาชนจะได้ มคี วามตระหนักรู้ เข้ าใจ
ปั ญหาเพื่ อช่ วยในการเฝ้ าระวังความปลอดภัย และให้ ความร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ท่เี วลาทาการตรวจค้ นอาวุธและวัตถุ
อันตราย
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โดยได้ เสนอการแก้ ปัญหาแบบบูรณาการ โดยจะต้ องเน้ นไปที่การแก้ ท่รี ากเหง้ าของปั ญหาอย่ างแท้ จริง และจะเป็ นการ
บูรณาการการแก้ ปัญหาทั้งในลักษณะการแก้ ปัญหาในเชิงลบที่เน้ นการแก้ ปัญหาโดยการใช้ กาลังและการบังคับใช้ กฎหมาย
และการแก้ ปัญหาในเชิงบวกโดยเน้ นการแก้ ท่รี ากเหง้ าของปัญหา การสร้ างความร่วมมือระหว่างประเทศการยกระดับการ
พั ฒ นาแก้ ไ ขปั ญ หาการก่ อ การร้ า ยข้ า มชาติ ใ นไทย การป้ องกัน การก่ อ การร้ า ยด้ า นการบิ น ของประเทศไทยให้ มี
ประสิทธิภาพนั้น บุคลากรต้ องมีการพัฒนาตนเองให้ มีความพร้ อม มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งเป็ นงานด้ านการบินที่ต้องใช้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านที่มคี วามรู้ความสามารถ มีความชานาญเฉพาะด้ านในการ
ปฏิบตั งิ านเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผ้ โู ดยสารและอากาศยาน ทั้งนี้ นอกเหนือจากความชานาญและ
ประสบการณ์ในการทางานแล้ ว ยังรวมไปถึงอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบข่าวสารที่กระทบต่อความมั่นคง
กฎหมาย ระเบียบ แผนงานการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ต้ องมีการทบทวน ปรับปรุงให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ อง
กับภัยคุกคามที่มคี วามเป็ นพลวัฒน์ในปัจจุบนั โดยทุกภาคส่วนควรตระหนักถึงความสาคัญของภัยก่อการร้ ายที่อาจเกิดขึ้น
ต่ อการบิน พลเรื อน ควรให้ ค วามรู้แ ละผลกระทบของภั ย การก่อการร้ าย โดยจะต้ องมีการให้ ความรู้ค วามเข้ าใ จกับ
ประชาชนทั่วไปในการปฏิบัติตามระเบียบ และการรักษาความปลอดภัยทางด้ านการบิน ซึ่งเป็ นหน้ าที่ของทุกๆ คนที่
จะต้ องปฏิบตั ติ าม
งานวิจัยชิ้นนี้เป็ นการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้ องกันการก่อการร้ ายด้ านการบินของประเทศไทย
ได้ นาแผนการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่ งชาติมาทาการศึกษาเป็ นหลัก ซึ่งในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึกษาถึงผลจากการปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือ นแห่ งชาติว่า มีประสิทธิภาพมากน้ อย
เพี ยงใด มีข้อดี ข้ อเสียหรือปั ญหาในการนาไปใช้ อย่ างไร ในรูปแบบของการประเมินโดยมีการปรับปรุงให้ มีตัวชี้วัด
ที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ในห้ วงเวลาที่ทาการวิจัย เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการปรับปรุงแผนดังกล่าวให้ มปี ระสิทธิภาพ
มีความทันสมัย สอดคล้ องกับสถานการณ์ สามารถรับมือกับภัยก่อการร้ ายและภัยแทรกซ้ อนอื่น ๆ เป็ นที่ยอมรับและ
เชื่อถือในระดับสากลต่อไป
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สรุปผลการศึกษา
1 ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ มาตรการการป้ องกันการก่อการร้ ายด้ านการบินของประเทศไทย สามารถ
สรุปได้ ดงั ต่อไปนี้
1.1 ผู้รับบริการคือประชาชนยังไม่มีความเข้ าใจในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่ งชาติ ทาให้
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที่สนามบินกาหนด องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มักออกข้ อกาหนดใหม่ ๆ
ทุกปี ซึ่งทาให้ ต้องทบทวนปรับแก้ แผนชาติบ่อยครั้งเพื่อให้ ทนั สมัยสอดคล้ องกับข้ อกาหนดขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ นอกเหนือจากนี้ เนื้อหาสาระในแผนชาติบางส่วนยังไม่ครอบคลุมถึงการกากับดูแลด้ านการบินทั้งระบบ
ซึ่งยังคงต้ องพัฒนาต่อไป
1.2 การปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ท่นี าแผนมาใช้ น้ัน บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้ วยข้ อจากัดที่เป็ น
หน่ วยงานราชการ เมื่อเทียบกับจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น จึงก่อให้ เกิดความล่ าช้ าในการปฏิบัติงาน ซึ่งพบใน
สนามบินที่ต้งั อยู่ภมู ิภาคของประเทศที่สงั กัดกรมท่าอากาศยานที่ไม่ได้ เป็ นสนามบินขนาดใหญ่ มีการขาดวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานเนื่องจากงบประมาณจากัด ทาให้ การปฏิบัติงานตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
เป็ นไปด้ วยความล่าช้ า ทาให้ ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ อ ย่างเต็มที่ ส่วนสนามบินขนาดใหญ่ท่สี งั กัดกรมท่าอากาศยาน
รวมถึงสนามบินที่สังกัด ที่สังกัดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ไม่ได้ ประสบปั ญหาในเรื่องการขาดแคลน
เจ้ าหน้ าที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ มีความพร้ อมในการรองรับผู้โดยสารจานวนมาก เนื่องจากต้ องมีการ
ตรวจความปลอดภัยอย่างเข้ มงวดก่อนที่จะขึ้นเครื่อง
1.3 เจ้ าหน้ าที่รัฐไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของสนามบิน รวมทั้งการประสานงาน ผู้ประกอบการด้ านการบินไม่ให้
ความรู้แก่ผ้ ูโดยสาร สถานที่ด้านการปฏิบัติงานมีพ้ ืนที่จากัด ความไม่เข้ าใจของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการบิน
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พลเรือน ทาให้ มกี ารปฏิบตั งิ านเป็ นไปได้ ยากผู้โดยสารไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้ อบังคับสนามบินมีการฝ่ าฝื น ไม่ให้ ความ
ร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ในการตรวจค้ นอาวุธและวัตถุอนั ตราย
2 ข้ อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้ องกันการก่อการร้ ายด้ านการ
บินของประเทศไทย สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี้
2.1 ด้ า นความรู้ อบรมด้ า น security awareness ให้ ทราบว่ า การรักษาความปลอดภัย เป็ นหน้ าที่ของทุกคน
ไม่เพียงแต่เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ท่สี นามบินเท่านั้น รวมถึงติดตามข่าวสารด้ านภัยก่อการร้ ายต่าง ๆ เนื่องจากปั จจุ บันมีภัย
รูปแบบใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้ องปรับกลยุทธ์วิธกี ารป้ องกันให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
2.2 กลุ่มผู้ปฏิบตั งิ านที่สงั กัดกรมท่าอากาศยาน ได้ เน้ นยา้ ในเรื่อง อุปกรณ์ ควรจัดหาอุปกรณ์ให้ เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั งิ าน เจ้ าหน้ าที่ในการปฏิบตั งิ านควรมีให้ เพียงพอต่อผู้โดยสารที่มากขึ้นในทุกวัน รวมถึง
2.3 การปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการบินให้ มีสภาพบังคับสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุ บัน
มีการกาหนดบทลงโทษที่มคี วามเหมาะสม รวมไปถึงการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของส่วนราชการที่จะต้ องปฏิบตั งิ านร่วมกับ
งานด้ านการบิน เพื่อให้ มคี วามเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ และมีการปฏิบตั ทิ ่สี อดคล้ องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้ าน
การบิน ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั มาตรการในการรับมือต่อการก่อการร้ ายด้ านการบิน
2.4 ควรมีการปรับปรุงการให้ ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน ให้ มีความเข้ าใจในงานด้ านการรักษาความปลอดภัย
และภัยการก่อการร้ าย เพราะประชาชนจะได้ มีความตระหนักรู้ เข้ าใจปั ญหาเพื่อช่ วยในการเฝ้ าระวังความปลอดภัย
และให้ ความร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ท่เี วลาทาการตรวจค้ นอาวุธและวัตถุอนั ตราย
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