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กรมการขนสงทางอากาศกับการสงเสริมและพัฒนากิจการ
ขนสงทางอากาศ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีนกั เศรษฐศาสตรชาวอเมริกันผูหนึ่งไดกลาวไววา “การกํากับดูแลที่ดี
ที่สุดก็คือการไมกํากําดูแล” ไมวาคําพูดดังกลาวจะเปนเพียงแคคําคมธรรมดา หรือเปนคําที่มีคาควรแกการ
ปฏิบัติก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ทุกคนตองตระหนักก็คือ ความแตกตางในลักษณะสําคัญระหวางการกํากับดูแล
(regulation) กับการควบคุม (control)
โดยทั่วไป เรามักจะตีความหมายของการควบคุมเชนเดียวกับการกํากับดูแล โดยเรามักใชคําวา
“ควบคุม” เมื่อเราตองการที่จะกํากับดูแลกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอยางเขมงวดกวดขัน นอกจากนั้น การ
ควบคุมมักจะมาพรอมกับคําวา “ดุลยพินิจ” หรือ “การใชดุลยพินจิ ของผูมีอํานาจควบคุม” และเนือ่ งดวย
สาเหตุดังกลาว จึงไมนิยมทีจ่ ะมีการกําหนดหลักเกณฑทโี่ ปรงใสในการควบคุมไวลวงหนาหรือหากมีการ
กําหนดไวลว งหนา ก็มกั จะเปนการกําหนดขึ้นฝายเดียวโดยรัฐบาล จนบางคนถึงกับกลาววา การควบคุม
หรือการกํากับดูแลอาศัยการตัดสินใจเปนกรณี ๆ ไป โดยไมมีบรรทัดฐานที่แนนอนในการควบคุม อีกทั้ง
รัฐยังตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมากในการควบคุม ดังนัน้ การควบคุมหรือการกํากับดูแลซึ่งไรบรรทัด
ฐาน ไมเพียงแตเปนกระบวนการที่ไมโปรงใส แตยังนํามาซึ่งการแบกภาระคาใชจายมหาศาลแกรัฐบาลอีก
ดวย
ในทางตรงกันขาม หากหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่กํากับดูแล และผูประกอบการสามารถ
กําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขรวมกันลวงหนาได ก็จะเปนผลดีที่ทําใหกระบวนการกํากับดูแลมีความ
โปรงใสมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งชวยลดภาระคาใชจายของรัฐบาล และเปนธรรมแกทุกฝาย นอกจากนั้นยังเปนวิธี
หนึ่งที่จะทําใหคนเปนจํานวนมากหันมามอง “การกํากับดูแล” ในแงที่ดีขึ้นวา “การกํากับดูแล” จะเปน
วิถีทางที่ดีกวา “การควบคุม” และเหมาะสมสําหรับโลกสมัยใหม
อยางไรก็ดี ในโลกแหงความเปนจริง ไมมสี ิ่งใดจะไดมาโดยงาย เพื่อทีจ่ ะใหไดมาซึ่งการกํากับ
ดูแลที่ดีนนั้ เราจําเปนตองใชความพยายามอยางหนักในการกําหนดมาตรฐาน ดังนั้น การเตรียมพรอมที่
เหมาะสมจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อที่จะมั่นใจวาเกณฑมาตรฐานที่สําคัญจะถูกกําหนดขึน้ อยางเหมาะสม
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การกํากับดูแลกับการสงเสริมและพัฒนา
การกํากับดูแล (regulation) และการสงเสริม (promotion) มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดจนบาง
คนมองวา สองสิ่งนี้เสมือนหนึ่งเปนดาบสองคม กลาวคือ เนื่องจากการกํากับดูแลตองเกี่ยวของกับนโยบาย
ของรัฐ หากมีการกํากับดูแลที่เขมงวดมากเกินไป ก็จะมีผลทําใหการสงเสริมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั้น
ไมบังเกิดผลเทาที่ควร แตอยางไรก็ดี ในโลกปจจุบัน เราตองยอมรับความจริงที่วาการกํากับดูแลในขอบเขต
ที่เหมาะสมเปนสิ่งที่หลักเลี่ยงไมได
ปจจุบัน ภาครัฐไดเขไปมีสวนรวมในทุกแงมุมของการขนสงทางอากาศไมวาจะเปนการบริหาร
สายการบิน ทาอากาศยาน และการใหบริการที่เกี่ยวของอื่น ๆ ดังตอไปนี้
• การกําหนดความเหมาะสมของราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน คาธรรมเนียมการใชสนามบินตาง ๆ
ฯลฯ
• การกําหนดและรับรองขีดความสามารถของอากาศยาน
• การจัดสรรเสนทางบิน
• การกําหนดเงือ่ นไขตาง ๆ แกผูใหบริการในกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว
ภารกิจหลักทีส่ ําคัญอยางหนึ่งของกรมการขนสงทางอากาศ คือ การแสวงหาวิถีทางแหง
ความสัมพันธที่เหมาะสมระหวาง “การกํากับดูแล” และ “การสงเสริม” ที่จะนํามาซึ่งประโยชนสูงสุด ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหการพัฒนากิจการขนสงทางอากาศในอนาคตเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา

รูเขา – รูเรา : แนวทางสูการแกปญหา
การขนสงทางอากาศเปนกิจการที่ตองมีการเดินทางจากจุดเริ่มตนไปยังจุดหมายปลายทางระดับ
ของความซับซอนจะทวีขนึ้ เมื่อทั้งสองจุดดังกลาวไมอยูใ นเขตแดนประเทศเดียวกัน กลาวคือ ในการขนสง
ทางอากาศระหวางประเทศจะมีเรื่องของ กฎหมายระหวางประเทศ ความสัมพันธทางการทูต และ
ผลประโยชนระหวางประเทศ ฯลฯ เขามาเกี่ยวของ ดังนัน้ จึงทําใหปญหาเรื่องอํานาจอธิปไตยและ
ผลประโยชนตางตอบแทน เขามามีบทบาทสําคัญในการขนสงทางอากาศระหวางประเทศอยูเสมอ เมื่อใดก็
ตามที่ผูประกอบการรายใดตัดสินใจทีจ่ ะกาวลงสูสนามระหวางประเทศ เขาผูนั้นจะตองมีความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งถึงอิทธิพลของคําวา “โลกาภิวัฒน”
ในโลกยุคโลกาภิวัฒน ทุกประเทศไมวาประเทศที่พัฒนาแลว หรือยังไมพัฒนาจะตองรูและเขา
อยางลึกซึ้งในประเด็นพื้นฐาน 4 ประเด็น ดังตอไปนี้

3

• สถานภาพ ลักษณะสําคัญ ขีดความสามารถและขอดอยของตัวเอง
• สถานภาพ ลักษณะสําคัญ ขีดความสามารถและขอดอยของประเทศอื่น
• ผลกระทบและผลของการนําอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ขนสงทางอากาศไปใช
• นโยบายระดับชาติ รวมทั้งนโยบายระดับรองลงมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกิจการขนสงทางอากาศ
เปนที่ชัดเจนวา ตลอดสองทศวรรษที่ผานมา นวัตกรรมใหมในการขนสงทางอากาศที่เกิดขึ้นใน
ประเทศพัฒนาแลว จะแพรหลายไปสูประเทศตาง ๆ ทัว่ โลก ภายในเวลาอันรวดเร็ว และในทางกลับกัน
ปญหาหรือความลมเหลวที่เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะสงผลกระทบไปยังประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
เชนเดียวกัน ในการนี้เราอาจนําปรัชญาแนวคิดแหงการ “รูเขา – รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง” มาใชให
เปนประโยชนได
หากเปนจริงตามคํากลาวขางตน เราจะทําอยางไรและดวยวิธีการใด ที่จะสามารถเขาใจอยาง
ลึกซื้งในประเด็นพื้นฐานที่สาํ คัญ 4 ประเด็น และเราควรจะยืนอยู ณ ตําแหนงใด จึงจะนํามาซึ่งประโยชน
สูงสุด บนความสัมพันธระหวาง การกํากับดูแล กับ การสงเสริมและพัฒนากิจการขนสงทางอากาศได

ทําอยางไรจึงจะรูจักตัวเอง ?
การที่จะรูจกั ตัวเองได เราจะตองมีความเขาใจในตัวเองเสียกอน ดังนั้น กรมการขนสงทางอากาศ
ในฐานะที่เปนหนวยงานกํากับดูแลดานการขนสงทางอากาศของประเทศ จําเปนตองใหความสําคัญอยางยิ่ง
กับขอมูลขาวสารอันเกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการขนสงทางอากาศ ทั้งทางดานเทคนิค (technical
aspect) และทางดานเศรษฐกิจ (economic aspect) ซึ่งในปจจุบัน กรมการขนสงทางอากาศมี 1 สํานัก และ 2
กอง ที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานการกํากับดูแลเทคนิคและมี 2 สํานักที่รับผิดชอบงานดานการกํากับดูแล
ทางเศรษฐกิจ
ในการกํากับดูแลทางเศรษฐกิจ (economic regulation) นั้นเปนที่ยอมรับกันวา ในอนาคตภายภาค
หนา หนวยงานภาครัฐจําเปนตองกํากับดูแลงานดานนี้ใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อใหธุรกิจ
อุตสาหกรรมดานการบินทัง้ ภายในประเทศและระหวางประเทศมีความคลองตัวขึ้น และกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกภาคธุรกิจและแกประเทศชาติ โดยภาครัฐควรเขามามีบทบาทในการแกปญหาเฉพาะ
กรณีที่เกิดขึ้น
• ความไมเทาเทียมกันในอํานาจตอรองระหวางผูประกอบการและผูใชบริการ
• การผูกขาดโดยธรรมชาติของธุรกิจประเภทนี้
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• การตั้งราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินหรืออัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ไมเปนธรรม
• ปญหาทีเ่ ปนผลสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจการบิน และมีผลกระทบตอสังคม เชน ปญหา
สิ่งแวดลอม
• การรองเรียนจากประชาชนถึงปญหาที่เกิดขึ้นอยางมากมายและแพรหลาย
ในเวทีระหวางประเทศ ปจจุบันถึงแมวา การขนสงทางอากาศระหวางประเทศจะดําเนินไปตาม
ความตกลงระดับทวิภาคีเปนสวนใหญ แตในอนาคตอันใกล มีแนวโนมอยางยิ่งที่ขอตกลงพหุภาคี
โดยเฉพาะในระดับภูมภิ าค จะมีบทบาทสําคัญในการขนสงทาอากาศมากขึ้นตามลําดับ
สําหรับการขนสงทางอากาศในระดับภายในประเทศ การที่เราจะเปลี่ยนการควบคุมอยางเขมงวด
ใหเปนการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพไดนั้น ตองอาศัยความอุตสาหะอยางแรงกลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงเปลี่ยนผาน สําหรับการกํากับดูแลดานเศรษฐกิจ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลจะตองจัดทําแนวทาง
คูมือปฏิบัติงาน คูมือตรวจสอบ นโยบาย ขอกําหนด เงื่อนไข หลักเกณฑตาง ๆ ฯลฯ โดยอาศัยความรวมมือ
และการประสานงานกับเอกชนผูประกอบการกอนบังคับใช และเนื่องจากผูประกอบการเปนผูที่รูดวี าควร
ปฏิบัติตนเชนไรจึงจะถูกตองเหมาะสม และเปนทีย่ อมรับของหนวยงานกํากับดูแล รวมทั้งรูดีวา หากเขาทํา
ตามขอกําหนดของรัฐบาลทุกขึ้นตอน ก็จะมั่นใจไดวาจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางเต็มที่ ดังนั้น
เอกชนผูประกอบการ คงยินดีที่จะใหความรวมมือเปนอยางดีแกภาครัฐในเรื่องนี้ ซึ่งหากขอกําหนด
หลักเกณฑ เงือ่ นไขตาง ๆ ดังกลาว เปนที่เห็นขอบรวมกันโดยภาครัฐและเอกชน ก็จะทําใหกระบวนการ
กํากับดูแล มีความโปรงใส และไปในทิศทางที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น
ในที่สุด เมื่อใดก็ตามที่ภาครัฐรูวา ไมมีปญหาหรือความผิดพลาดในตลาดหรืออํานาจตอรอง
ระหวางผูประกอบการและผูใ ชบริการมีความเทาเทียมกันเพียงพอแลว ก็ถงึ เวลาที่ภาครัฐจะถอนตัวออกจาก
การกํากับดูแลที่มีมากเกินไปได
อยางไรก็ดี การจะทําให แนวทาง ขอกําหนด หรือหลักเกณฑตาง ๆ เหลานั้นเกิดขึน้ ได เปนงานที่
ยากลําบากและตองอาศัยความรูทางวิชาการอยางมาก ซึ่งผูกํากับดูแลทีม่ ีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีขอมูล
และประสบการณในทุกดานที่เกี่ยวของ และอยางกวางขวาง ทั้งในระดับภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ มิฉะนั้น การกํากับดูแลจะไมสามารถพัฒนาไปสูรูปแบบที่เราปรารถนาได
ปรัชญาแนวคิดแหงการ “รูเขา – รูเรา” ควรไดรับการพิจารณาใหเปนแนวทางพืน้ ฐานสําหรับผูทํา
หนาที่กํากับดูแลเปนอยางยิง่ และเพื่อทําตามแนวคิดดังกลาว สํานักสงเสริมและพัฒนากิจการขนสงทาง
อากาศ จึงไดแบงหนวยงานภายในสํานักออกเปน 4 สวน เพื่อทําหนาทีท่ ี่สําคัญตาง ๆ คือ

5

สวนกิจการระหวางประเทศ
มีหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญในความรวมมือ การประสานและเปนจุดศูนยรวมของงานทุก
ดานที่เกีย่ วของกับการบินพลเรือนระหวางประเทศ มาตรฐานตาง ๆ รวมทั้งแบบแผนการปฏิบัติที่เปนที่
ยอมรับและปฏิบัติกันทั่วโลก จะไดรับการเอาใจใสอยางใกลชิดและเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป
ปฏิบัติ นอกจากนี้ สวนกิจการระหวางประเทศยังทําหนาที่ประสานงานในโครงการความชวยเหลือและ
ความรวมมือทางดานเทคนิคกับหนวยงานระหวางประเทศอื่น ๆ ดวย ดังนั้น งานในสวนกิจการระหวาง
ประเทศ จึงมีสวนชวยใหเรารูความเคลื่อนไหวในกิจการการบินพลเรือนทั่วโลก เปรียบเสมือนการได
“รูเขา” ซึ่งจะทําใหเราไดเปรียบในโลกยุคโลกาภิวัฒนในปจจุบัน
สวนเศรษฐกิจการขนสงทางอากาศ
เปนศูนยกลางในการวิเคราะหและวิจยั งานดานขนสงทางอากาศของกรมการขนสงทางอากาศ
เนื่องจากแคการที่ “รูเขา” เทานั้นไมเพียงพอสําหรับการพัฒนากิจการขนสงทางอากาศของประเทศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงจําเปนตองรูและเขาใจในนวัตกรรมใหมในการขนสงทางอากาศ
และสามารถนํามาวิเคราะหถึงอิทธิพลและผลกระทบของมันที่จะมีตออุตสาหกรรมการบินได และเหนือสิ่ง
อื่นใด สามารถที่จะชี้นําทิศทางที่จะเดินไปในการขนสงทางอากาศของประเทศได เหลานี้คือ ความ
รับผิดชอบที่สําคัญของสวนนี้ นอกจากนี้สว นเศรษฐกิจการขนสงทางอากาศ ยังทําหนาที่เปนผูประเมินขอดี
ขอดอย โอกาส และความเสีย่ งในการขนสงทางอากาศของประเทศไทย อีกทั้งเสนอแนวทาว จุดยืน และ
ทาทีของประเทศ สําหรับการเจรจาในเวทีระหวางประเทศตาง ๆ ทั้งใน ASEAN, APEC และ WTO
ศูนยสารสนเทศและสถิติการขนสงทางอากาศ
เปนอีกสวนหนึ่งที่ทําหนาทีต่ ามแนวคิดแหงการ “รูเขา - รูเรา” โดยศูนยสารสนเทศและสถิติการ
ขนสงทางอากาศไดรับมอบหมายใหทําหนาที่พัฒนาฐานขอมูลของกรมการขนสงทางอากาศใหทันสมัย
ตลอดเวลา ไมวาจะเปนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท MIS EIS ฯลฯ และการเก็บ
รวบรวมสถิติในการขนสงทางอากาศซึ่งขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมไดนนั้ จะมีสวนชวยอยางมากในการทําให
เราสามารถ “รูเขา – รูเรา” ได
นอกจากนี้เปนที่ชัดเจนวา นโยบายที่สําคัญนโยบายหนึง่ ของรัฐบาลชุดนี้ คือ การทําใหภาครัฐมี
การนําเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสมาใชในงานภาครัฐมากขึ้น หรือที่รูจักกันในนาม “e - Government” ดังนั้น
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ศูนยสารสนเทศและสถิติการขนสงทางอากาศ จึงจําเปนตองพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งงานในสวน
สนับสนุน และงานในสวนการใหบริการในสวนหนา เพือ่ สนองตอบตอวัตถุประสงคดังกลาว
สวนนโยบายและแผน
ทําหนาที่รับผิดชอบการวางแผนและนโยบายการขนสงทางอากาศของกรมการขนสงทางอากาศ
จัดลําดับความสําคัญและวางรูปแบบ รวมทัง้ ตรวจสอบการดําเนินงานและประเมินผลของโครงการตาง ๆ
ของกรมการขนสงทางอากาศ นอกจากนี้ สวนนโยบายและแผนยังทําหนาที่วเิ คราะห แ ละกําหนด
งบประมาณประจําป วางแผนระยะสั้นและระยะยาวตาง ๆ โดยติดตอประสานงานกับกระทรวงคมนาคมใน
เรื่องนี้ตลอดเวลา ทั้งหมดที่กลาวมานี้เปรียบไดวา สวนนโยบายและแผนทําหนาที่เปนผูผลักดันแนวคิดแหง
การ “รูเขา – รูเรา” ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ในสํานักสงเสริมและพัฒนากิจการขนสงทางอากาศ มีการทํางานที่สอดคลองและประสานกัน
อยางดีของทั้ง 4 สวน กลาวคือ เมื่อไดขอมูลตาง ๆ จากสวนกิจการระหวางประเทศ และสวนเศรษฐกิจการ
ขนสงทางอากาศ บวกกับขอมูลการวิเคราะหจากศูนยสารสนเทศและสถิติการขนสงทางอากาศแลว สวน
นโยบายและแผนก็จะสามารถนําไปพัฒนาจัดทําเปนนโยบายและแผนของกรมการขนสงทางอากาศที่ดีและ
มีประสิทธิภาพได
หากปรัชญาแนวคิดแหงการ “รูเขา – รูเรา” ไดฝงอยูในจิตวิญญาณของพวกเราตลอดเวลาเชื่อได
วากรมการขนสงทางอากาศจะสามารถนําประเทศไทยใหกาวไปสูทิศทางการกํากับดูแลกิจการขนสงทาง
อากาศที่ถูกตอง เหมาะสม ในโลกยุคโลการภิวัฒนไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพตลอดไป

