
 

 ในปัจจุบัน องค์กรประเมินมาตรฐานในระดับสากลหลายองค์กร
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบมาตรฐาน และการปฏิบัติงานใน
เรื่องส าคัญของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยผลจากการประเมินนั้นส่งผลต่อ
การด าเนินนโยบายในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงของหลาย
ประเทศ โดยไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการประเมิน
มาตรฐานทางด้านการบิน และการประมง จนส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังจะกล่าวต่อไป 

 การประเมนิมาตรฐานทางด้านการบนิ โดยองคก์รการบนิพลเรือน
ระหวา่งประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)   
 ICAO เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นโดย
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.๑๙๔๔ มีหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐาน กฎ
ข้อบังคับระหว่างประเทศที่จ าเป็นส าหรับความปลอดภัย ประเมิน
มาตรฐานทางด้านการบิน รวมทั้งการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่รับผลกระทบ
จากการบิน และยังท าหน้าที่เป็นเวทีความร่วมมือในทุกแขนงของแวดวง   
การบินพลเรือนส าหรับสมาชิก ๑๙๑ ประเทศ ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศ
สมาชิกที่ต้องได้รับการประเมินมาตรฐานทางด้านการบิน โดยเมื่อ  
ม.ค.๕๘ ที่ผ่านมา ICAO ได้เข้าตรวจสอบมาตรฐานทางด้านการบิน     
พลเรือนของไทย ซึ่งมีกรมการบินพลเรือนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพบว่า
ไทยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ ICAO ทั้งเรื่องมาตรฐานของบุคลากร
ในกรมการบินพลเรือน และการออกใบอนุญาตที่ไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ส่งผลให้ถูกปรับลดสถานะลง เป็นกลุ่มประเทศที่มี

ข้อบกพร่องอย่างมีนัยส าคัญด้านความปลอดภัย (Significant Safety 
Concern : SSC) ทั้งนี้ ICAO ได้ให้เวลาไทย ๙๐ วันในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เมื่อครบก าหนดในเดือน มิ.ย.๕๘ ICAO ยังไม่เห็นชอบกับ     
แผนแก้ไขข้อบกพร่องเร่งด่วน (Corrective Action Plan) ของไทย จึงมี
ค าสั่งติด “ธงแดง” ใหไ้ทย มีผลท าให้เครื่องบนิแบบเชา่เหมาล าของไทยถูก
ระงับไม่สามารถบินเข้าบางประเทศได้  เ ช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้  ฯลฯ           
สว่นสายการบนิท่ีมีเที่ยวบินตารางเวลาประจ าก็ไม่สามารถเปดิเสน้ทางใหม ่  
และอาจจะไม่ได้รับอนุญาตบินเข้าน่านฟ้าในบางประเทศ 
 ทัง้นีเ้พื่อไมใ่หก้ารปรบัลดระดับมาตรฐานการบินพลเรอืนของไทย 
โดย ICAO ดังกล่าวข้างต้นส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิการบิน และการท า
การบินของไทยจากองค์กรบริหารการบินอื่น เช่น US FAA ของสหรัฐฯ 
และ EASA ของสหภาพยุโรป อันจะส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อ
อุตสาหกรรมการบินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย รัฐบาลจึง
จ า เป็นต้ องแก้ ไขปัญหาอย่ า ง เ ร่ งด่ วน  โดยการปรับ โครงสร้ า ง             
การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการยุบกรมการบินพลเรือน 
และตราพระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘         
โดยมีสาระส าคัญ คือ 
 ๑) การจัดตั้งส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีฐานะ
เป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ มีสภาพเป็นนิติบุคคล และมีกฎหมาย
เฉพาะรองรับการท างาน ท าหน้าที่ ก ากับดูแล มาตรฐานการบิน           
และการออกใบอนญุาต  
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“การประเมินมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล : กลไกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ” 

      เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคง                      ฉบับที่  ๓/๕๙    (๑ - ๑๕ พ.ย.๕๘) 

  ในปัจจุบัน กลไกการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากลซึ่งได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก เป็นประเด็นส าคัญที่มีผลต่อ     
การพัฒนาประเทศและสร้างโอกาสในการค้าซึ่งนานาประเทศได้ให้ความส าคัญ อย่างไรก็ตามมาตรฐานต่างๆที่ถูกก าหนดขึ้นอย่างเป็นสากลนั้น      
อาจสง่ผลกระทบตอ่นโยบายและการปฏบิตัทิีม่อียูเ่ดมิของหลายประเทศ ดงักรณขีองไทยทีไ่มผ่า่นการประเมนิมาตรฐานทางดา้นการบนิ จากองค์กรการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) และกรณีที่สหภาพยุโรป (EU) ให้ “ใบเหลือง” ไทยจากการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ           
ไร้การควบคุม (IUU) จึงเป็นสาเหตุให้ไทยต้องตื่นตัว และลุกขึ้นมาให้ความส าคัญกับกลไกการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากลที่ส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคงของไทยอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม.  

http://www.sscthailand.org


 ๒) ให้กรมท่าอากาศยาน เป็นหน่วยงานปฏิบัติมีฐานะเป็นหน่วย
ราชการ รับผิดชอบบริหารท่าอากาศยานทั้ง ๒๘ แห่ง เพื่อเป็นการแก้ไข
มาตรฐานความปลอดภัยทางการบิน และรองรับการประเมินจากองค์กร
การบินอื่น  
 การประเมินการท าประมงโดย EU ตามมาตรฐานของ
แผนปฏิบัติการต่อต้านและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (INTERNATIONAL PLAN OF ACTION 
TO PREVENT, DETER AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED 
AND UNREGULATED FISHING : IPOA-IUU)  
 องค์การอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาติ (Food and Agri-
culture Organization of the United Nations หรื อ  FAO) ก าหนด ให ้   
IPOA-IUU เป็นแผนปฏิบัติการให้ทุกประเทศน าไปปรับใช้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกัน ต่อต้าน และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (IUU) โดย EU ได้น าแผนปฏิบัติการฯ นี้มาปรับใช้       
และก าหนดให้ประเทศที่ ส่ งออกสินค้ าประมงทางทะเลไปยั ง  EU                 
ต้องท าการประมงท่ีถูกกฎหมาย และต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch 
Certificate) ซึ่งในเดือน เม.ย.๕๘ EU ได้เข้ามาตรวจประเมินการท าประมง
ของไทย ปรากฏว่าไทยไม่ผ่านมาตรฐานและมีการท าประมงลักษณะ IUU      
จึงประกาศให้ “ใบเหลือง” พร้อมทั้งแจ้งเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ไทยอาจ
ถูกข้ึนบัญชีเป็นประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือ (Non-Cooperating Country) 
EU ได้ให้เวลาไทยในการแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ ที่ชัดเจนในการต่อต้านและ
ขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ภายในเวลา ๖ เดือน โดยต้องการให้ไทย
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากไทยผ่านการประเมิน 
สถานะของไทยก็จะถูกถอดออกจาก “ใบเหลือง” มาเป็น “ใบเขียว”     
เป็นการรับรองการท าประมงท่ีถูกกฎหมาย  
 การด าเนินการแก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าใน ๕ ประเด็นหลัก 
ได้แก่ ๑) การควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมง ๒) ระบบติดตามต าแหน่ง
เรือ (VMS) ๓) การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ๔) การจัดเตรียม
เอกสาร แผนการขจัดการท าประมง IUU ให้ EU ๕) การด าเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือชาวประมงที่ได้ผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการประมง   
ภายหลังจากท่ี EU ได้เข้าประเมินไทยอีกครั้งเมื่อ ต.ค.๕๘ ผลปรากฏว่า EU 
มีความพอใจในการด าเนินการของไทย แต่มีข้อเสนอแนะให้เช่ือมโยงระบบ 
VMS และระบบต่างๆ ในการป้องกันการท าประมงผิดกฎหมายให้เป็นระบบ
เดียวกัน โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล กองทัพเรือ (ศรชล.) รับผิดชอบ ท าให้  EU ขยายเวลาใน        
การประเมินไทยไปอีกเป็นต้นปี ๕๙  

 บทวิเคราะห์การรักษามาตรฐาน และบทบาทต่อความมั่นคง    
ด้านเศรษฐกจิ 
 ๑) จากการตรวจสอบของ ICAO พบว่าไทยไม่ได้มาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัยทางการบิน และถูกปรับลดสถานะเป็นกลุ่มประเทศที่มี
ข้อบกพร่อง (SSC) ท าให้ไทยโดนติด “ธงแดง” จาก ICAO ส่งผลกระทบ 

ท าให้ผู้โดยสารสูญเสียความนิยมจากสายการบินของไทย ส่วนสายการบิน
ของไทยที่มีเที่ยวบินตารางเวลาประจ าก็ไม่สามารถเปิดเส้นทางใหม่ และ
อาจจะไม่ได้รับอนุญาตบินเข้าน่านฟ้าในบางประเทศ อีกทั้งสถานะทาง
การเงินและรายได้อาจได้รับผลกระทบดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับสายการบิน
ฟิลิปปินส์ที่ไม่ผ่านการประเมิน ในระหว่างปี ค.ศ.๒๐๐๘ - ๒๐๑๓ แม้ไทย 
จะแก้ไขโดยการตราพระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรับผิดชอบ แต่ก็ต้องใช้เวลาใน   
การแก้ปัญหา จากตัวอย่างในอดีตการคืนอันดับความน่าเช่ือถือมีความ
เป็นไปได้ แต่กระบวนการดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานาน เช่น ฟิลิปปินส์ 
อิสราเอล และอินเดีย ท่ีใช้เวลาโดยเฉลี่ย ๔ ปี 
 ๒) กรณีที่ EU เข้ามาตรวจสอบการท าประมงของไทยว่ามีแผนการ
ขจัดการท าประมง IUU ได้มาตรฐานหรือไม่ แม้ผลของการประเมินล่าสดุของ 
EU ไดแ้สดงถงึความพอใจในแผนฯ ของไทย แตไ่ทยกย็งัคงตดิ “ใบเหลอืง” อยู ่
EU เพยีงแคข่ยายเวลาในการแกไ้ขปญัหาเทา่นัน้ ซึง่หากไทยไมส่ามารถยกเลกิ 
“ใบเหลือง” หรือกลายไปสู่ “ใบแดง” ก็จะท าให้ไทยขาดรายได้จากการ
ส่งออกสินค้าประมงไป EU ซึ่งมีมูลค่ากว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท/ปี  
 ๓) ดังนั้นไทยจึงต้องตื่นตัวในการรองรับกับกลไกการประเมิน
มาตรฐานทีส่ากลยอมรบั ไมเ่พยีงแคจ่ดัการกบัปญัหาทีย่กตวัอยา่งมาขา้งตน้เทา่นัน้ 
แต่จะต้องเตรียมพร้อมและบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ   
เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สามารถรับและผ่านการประเมินจากองค์กร และ
ระบบประเมินในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย   
 ๔) ในส่วนของกองทัพ ผลกระทบด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
ที่เกิดขึ้นจากทั้ง ๒ กรณี สามารถโยงใยไปสู่ปัญหาความมั่นคงอื่นๆ ได้อีก    
ในกรณี ICAO ที่ไทยไม่ผ่านมาตรฐานด้านการบินอาจส่งผลต่อปัญหา     
ด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่ตามมา เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด      
การลอบวางระเบิดเครื่องบินและสนามบิน ฯลฯ ส่วนการท าประมง IUU  
ท าให้เกิดการค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ท าให้กองทัพต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงรุก
และเชิงรับต่อสถานการณ์ อันน าไปสู่การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย และ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมในทุกมิติ และผลักดันให้ไทย    
เป็นส่วนหน่ึงและก้าวไปพร้อมประชาคมโลกอย่างมีเสถียรภาพ 

ข้อมูลอ้างอิง : 
 เอกสารเอกสารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 20/58 (16-31 ก.ค.58) 

ประมงผดิกฎหมาย : ผลกระทบและทางออกของไทย ตอนที ่ 1 ปญัหาและผลกระทบของ
การกระท าประมงผิดกฎหมาย 

 เอกสารเอกสารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 21/58 (1-15 ส.ค.58) 
ประมงผดิกฎหมาย : ผลกระทบและทางออกของไทย ตอนที ่ 2 แนวทางการแกไ้ขปัญหา
และทางออกของไทย 

 http://www.fisheries.go.th/foreign/images/IUU/iuu2.pdf 
 http://www.isranews.org/isranews-news/item/41735-%E0%B8%

B7news01_41735.html 
 http://thaipublica.org/2015/10/pleotian-uttarachai-1/ 

เพื่อประโยชน์ในการพั นา SSC Focus   กรุณาส่งข้อคิดเห็นของท่านมายัง   คณะผู้จัดท า (กศย. ศศย. สปท.)  T/F : 02 275-5715

    ๑. ท่านสนใจประเด็นใดเพิ่มเติม / เห็นว่าควรศึกษาเพิ่มเติม

           การเมือง              เศรษฐกิจ              สังคม               วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี               การทหาร                พลังงาน / ส่ิงแวดล้อม    

           อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

    ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….

           คณะผู้จัดท า : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕ website : www.sscthailand.org 

http://www.fisheries.go.th/foreign/images/IUU/iuu2.pdf
http://www.isranews.org/isranews-news/item/41735-%E0%B8%B7news01_41735.html
http://www.isranews.org/isranews-news/item/41735-%E0%B8%B7news01_41735.html
http://thaipublica.org/2015/10/pleotian-uttarachai-1/
http://www.sscthailand.org

