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แนวคิดการจัดระบบทาอากาศยาน
•
•
•
•
•
•

ดูประวัติศาสตรกอนเล็กนอย
ความสําคัญของทาอากาศยานตอการขนสงทางอากาศของชาติ
ระบบทาอากาศยาน
ใครควรเปนเจาของทาอากาศยานและใครควรบริหารทาอากาศยาน
แผนระบบทาอากาศยานแหงชาติ
การกํากับดานความปลอดภัย

ไกกับไขอะไรเกิดกอนกัน เปนคําถามที่ทุกคนเคยไดยนิ และบางทีอาจจะยังตอบไมไดก็เปนได
คําถามนี้ใชกับสถานการณหลายสถานการณรวมทั้งคําถาม “ควรจะมีสนามบินกอนหรือรอใหมีเครื่องบิน
จะมาขึ้นลงที่เมืองของเรากอน” “สนามบินหรือเครื่องบินอะไรควรมากอนกัน” ถาเรายอนดูประวัตศิ าสตร
จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2446 (1903) ที่ Kitty Hawk รัฐ North Carolina :ซึ่งชางซอมจักรยานและ
เรียนรูดว ยตนเองจนเปนวิศวกรการบิน ชื่อ Orville Wright ทำการบินดวยยานพาหนะที่หนักกวาอากาศได
ระยะทางประมาณ 40 หลา บริเวณที่ Orville นำเครื่องบิน บินขึ้นและลง ยังไมไดเรียกวาสนามบินในวันนัน้
– เครื่องบินเกิดขึ้นกอน !
แต ณ วันนี้ เหตุการณยังคลายเมื่อ 100 ปทแี่ ลวหรือไม ประเทศไทยมีอากาศยานแลว มีสนามบิน
แลว ซึ่งบางจังหวัดมีสนามบิน บางจังหวัดยังไมมี ทาอากาศยานและสนามบินในประเทศไทยมีมากเกินไป
แลวใชไหม ทําไมยังมีบางชุมชน กลุมบุคคลบางกลุม แสดงความตองการ หรือความจําเปนที่จะเดินทาง
และขนสงทางอากาศ ทําไมมเี อกชนและหนวยงานของรัฐระดับทองถิน่ ขอสรางสนามบินหรือขอรับการ
สนับสนุนจากรัฐสวนกลางอยูเปนระยะ เราควรจะจัดการกับเรื่องของสนามบิน หรือทาอากาศยานอยางไร

ดูประวัติศาสตรกอนเล็กนอย
ยอนประวัติศาสตรการบินของประเทศไทย (สยาม) เล็กนอย วันที่ 31 มกราคม 2454 (1911)
ประมาณ 7 ปเทานั้น หลังการบินที่ Kitty Hawk ที่สนามสระประทุม (สนามมาของราชกีฬาสโมสรใน
ปจจุบัน) มีการแสดงการบินของนักบินชาวเบลเยีย่ ม ชื่อ Carles Van Der Born ตอจากนั้น วันที่ 29 ธันวาคม
2456 (1913) เที่ยวบินแรกของนักบินสยามนายรอยเอกหลวงอาวุธ ลิขิกร (หลัง สิน-ศุข)
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รอยโททิพย เกตุทัต และนายพันตรีหลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) ทําการบินที่สนามสระประทุม
จากนั้นสนามบินดอนเมือง เริ่มสราง 2457 (1914) และเสร็จปลายเดือนกุมภาพันธ 2458 (1915)
39 ปตอมาในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2497 ประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติการเดินอากาศขึ้น และ
มาตรา 17 วาไวในเรื่องของสนามบินวา “หามมิใหอากาศยานใชทหี่ นึง่ ที่ใดเปนที่ขนึ้ ลง นอกจากสนามบิน
อนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานที่ไดรับอนุญาต หรือที่รัฐมนตรีประเทศกําหนด” ตอจากนั้น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (จอมพลอากาศฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี) ไดออกประกาศกระทรวง
คมนาคม กําหนดสนามบินอนุญาต วันที่ 13 ธันวาคม 2497 ใหสนามบิน 30 แหง ที่มอี ยู ใหเปนสนามบินที่
ใหอากาศยานพลเรือนใชบนิ ขึ้นลงได สนามบินเหลานีบ้ างก็ยังคงใชงานอยู เชน สนามบินดอนเมือง
สนามบินอุดรธานี บางก็ไมมีสภาพใหใชงานไดอยูห รือยกเลิกไปแลว เชน สนามบินโพธิ์กลาง
(นครราชสีมา) ตอจากนั้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2497 รัฐมนตรีฯ จอมพลอากาศฟนฯ ก็ไดประกาศใหอีก
38 สนามบินเปนสนามบินอนุญาต ซึ่งเมื่อดูรายชื่อสนามบินแลวจะกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภาคของ
ประเทศ การประกาศสนามบินอนุญาตดังกลาว เปนการประกาศใหสนามบินที่ใชอยูใ นทางทหาร ใหทาง
พลเรือนไดใชดวย ก็เปนอันวา ณ เวลานั้น ประเทศไทยมีสนามบิน พรอมใหอากาศยานพลเรือนบินขึ้นลง
ไดถูกตองตามกฎหมาย อยูตามจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ โดยที่เจาของหรือผูรับผิดชอบดูแลตัวสนามบิน
คือ ทางทหาร ชวงเวลาตอ ๆ มา กรมการบินพาณิชย (พ.ศ. 2506 - 2545) ไดปรับปรุงสนามบินของทหาร
และมีสรางใหมอีกหลายแหง ณ เวลาปจจุบันนี้ มีสนามบินอนุญาตทั้งหมด 57 แหง
สวนที่ขึ้นลงชัว่ คราวของอากาศยาน ก็ไดมีการอนุญาตจัดตั้งและหมดอายุการใชงานเปนระยะ ๆ
ตลอดเวลา ซึ่งที่ขึ้นลงของอากาศยานเหลานี้ จัดตั้งกระจายไปตามทองถิน่ ตาง ๆ ทั่วประเทศ ในชวงเวลา
ตาง ๆ กัน จึงนับไดวาเรามีเครือขายสนามบิน สิ่งที่ควรคํานึงก็คือ เรามีระบบการจัดการกับสนามบิน
ทั้งหมด ไมวาจะเปนของใคร อยางไร

ความสําคัญของทาอากาศยานตอการขนสงทางอากาศของชาติ
กอนที่จะดูวาควรจะจัดการกับทาอากาศยานทั้งหมดอยางไร มาทบทวนความสําคัญของทา
อากาศยานกอน
การขนสงทางอากาศของชาติ จะมีไมไดถา ไมมีทาอากาศยาน หรือการขนสงทางอากาศของชาติ
จะไมสมบูรณ ถาระบบทาอากาศยานของประเทศไมสมบูรณ ระบบทาอากาศยานไมสมบูรณก็หมายถึง
ระบบทาอากาศยานที่ไมสามารถรองรับการบินไดครบทุกประเภท ในการรองรับการขนสงทางอากาศของ
ชาติ ระบบทาอากาศยานตองมีคุณสมบัติและลักษณะตอไปนี้
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• ระบบทาอากาศยานตองเปนระบบที่กวางใหญในการใหบริการประชาชนจํานวนมาก
ที่สุด สามารถเขาถึงการขนสงทางอากาศไดรวดเร็วเทาเทียมกัน (หนาที่ของรัฐในการให
ความเสมอภาคในการใชการขนสง)
• ระบบทาอากาศยานตองชวยการขนสงทางอากาศในดานเศรษฐกิจของชาติ และการ
แขงขันระหวางประเทศ
• ระบบทาอากาศยานตองสนับสนุนวัตถุประสงคของชาติดานการปองกันสาธารณะภัยมี
ความพรอมตอเหตุการณฉุกเฉิน และดานการไปรษณียส ื่อสาร
• ทาอากาศยานของระบบตองมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีตําแหนงที่ตั้ง
เหมาะสมที่สดุ ตลอดจนตองพัฒนาและดูแลรักษาใหคงอยูในมาตรฐาน
• ทาอากาศยานตองไมแพงเกินไปสําหรับผูใช และรัฐ คาใชจายของทาอากาศยาน ควรมา
จากคาธรรมเนียมการใชเปนหลัก และพึ่งพารัฐสวนกลางและทองถิ่นใหนอยที่สุด
• ทาอากาศยานควรเปนสิ่งที่ถาวรในการใหบริการตอผูใชดานการบินในระยะยาว
ทาอากาศยานควรอยูอยางสอดคลองกับชุมชนขางเคียง มีความสมดุลระหวางความ
จําเปนดานการขนสงทางอากาศและความตองการของผูอาศัยในบริเวณขางเคียง

ระบบทาอากาศยาน
ระบบทาอากาศยาน (Airport System) เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญมากในอุตสาหกรรมการบิน
(Aviation Industry) เพราะเปนระบบที่คอยใหบริการและสนับสนุนระบบและอุตสาหกรรมยอยอื่นใน
อุตหกรรมการบิน โดยเฉพาะในระบบการบินขนสงทางอากาศ (Air Transport System) ซึ่งทําใหบริการ
ขนสงทางอากาศที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว สะดวกสบาย ดังนัน้ ระบบทาอากาศจึงเปนปจจัยสําคัญหนึ่ง
ในการกระจายความเจริญจากเขตเมืองใหญสูเขตเมืองเล็ก ๆ และชนบทในสวนตาง ๆ ของประเทศไดมาก
และรวดเร็ว
จากประวัติศาสตรการบินของประเทศไทยที่ผานมาตั้งแตยคุ แรกของการบิน ไดมีการเนนถึงการ
มีการบินเพื่อการขนสงทางอากาศ และระบบทาอากาศยานที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังจะเห็นไดจาก
แนวพระราชดําริ ของจอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภวู นารถ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานารถ ซึ่งถือเปนผูกอกําเนิดกิจการการบินของประเทศไทย โดยทรงเปนผูกอตัง้ แผนกการบิน
กองทัพบกในป พ.ศ. 2456 และทรงใหความสําคัญ และสงเสริมการบินในสมัยเริ่มตนนั้น อยางจริงจัง ดัง
จะเห็นไดจากบันทึกประวัตศิ าสตรดานการบินของประเทศวา “ไดทรงมีพระราชดํารัสในแถลงการณ และ
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ไดพิมพประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 36 ตอนที่ 50 ลงวันที่ 14 มีนาคม พระพุทธศักราช 2462
และในหนังสือพิมพรายวันทุกฉบับมีคําสําคัญวา “…ในการที่จะไดมีนกั บินสามารถบินไปไดทวั่ พระราช
อาณาเขตนั้น จําจะตองมีสนามสําหรับขึ้นลงใหมากหลายใหมีทวั่ ทุกจังหวัด...” ยิ่งไปกวานัน้ ยังมีพระราช
ดํารัสของ จอมพลสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟา กรมหลวงนครสวรรควรพินิต ขณะเสด็จดํารงตําแหนง
เสนาธิการทหารบกองคตอมาไดมีพระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับทาอากาศยานตามคําแถลงการณ ซึ่งลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พระพุทธศักราช 2463 วา “การที่จะบํารุงกําลังใน
อากาศนั้น นอกจากการจัดหาเครื่องบิน ยังมีการสําคัญอยางหนึ่ง คือ การจัดสนามไวเปนพื้นที่ ที่เครือ่ งบิน
จะขึ้น – ลง ไดสะดวก ซึ่งจําจะตองมีไวทกุ จังหวัด จังหวัดละ 1 แหงเปนอยางนอย” (ตํานานกองทัพอากาศ
ประจําพุทธศักราช 2454-2463) จากพระราชดํารัสของทั้งสองพระองค ดังกลาว ไดแสดงถึงวิสัยทัศนของ
การวางระบบทาอากาศยาน เพื่อรองรับการขนสงทางอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ
นอกจากนั้นการแสดงตัวเลขของทาอากาศยานในแตละจังหวัดที่อาจมีมากกวา 1 แหงนั้น ทรงแสดงใหเห็น
ถึงแนวคิดการกําหนดบทบาทของทาอากาศยานที่แตกตางกัน เพราะอาจมีความจําเปนที่ตองการแยกการ
ใหบริการแกประเภทการบินตาง ๆ อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความเกีย่ วเนื่องกันของทาอากาศยานอยาง
เปนระบบ ซึ่งแนวคิดดังกลาว เปนแนวคิดเดียวกันกับสากลประเทศที่ใชกันอยูใ นปจจุบัน
ถึงแมวาระบบการบินของประเทศไทยตลอดระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) จนถึง
ปจจุบันไดมีการพัฒนาการบินมาโดยตลอด แตอยางไรก็ตามแนวทางในการพัฒนาการบินของประเทศไทย
ในยุคหลัง ตอมาดูเหมือนวาจะเปนการเนนการพัฒนาการบินในรูปแบบการบินทางทหารและราชการเปน
สวนใหญ เพื่อตอบสนองความตองการของดานยุทธศาสตรการทหารในชวงสงครามในภูมภิ าคที่ผานมาใน
หลายยุคลหลายสมัย สวนทางดานการบินพลเรือนที่ใชการขนสงทางอากาศนั้นอาจไมไดใหความสนใจ
และพัฒนาตามแนวความคิดการพัฒนาการบินในยุคแรกอยางจริงจัง ดังจะเห็นไดจากการที่ประเทศไทยใน
ปจจุบันยังไมมีระบบขนสงทางอากาศที่ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไมวาจะเปนการบินทางพาณิชย
หรือการบินทัว่ ไป ดวยเหตุผลนี้แสดงใหเห็นถึงความไมสมบูรณของระบบการขนสงทางอากาศในประเทศ
เพราะการบินที่สมบูรณในระบบการขนสงทางอากาศนัน้ จะตองประกอบไปดวยการบินพาณิชย
(Commercial Operation) และการบินทัว่ ไป (General Aviation Operation) ซึ่งสามารถสนับสนุนการบิน
ทางพาณิชยในพื้นที่หางไกล ที่การบินพาณิชยไมสามารถใหบริการได ถึงแมวาในปจจุบันประเทศไทยมีทา
อากาศยานเปนจํานวนมาก ทั้งเปนทาอากาศยานทหาร และทาอากาศยานทางพลเรือน ซึ่งขึ้นตรงกับบริษัท
ทาอากาศยานไทย จํากัด และกรมการขนสงทางอากาศ การพัฒนาทาอากาศยานของประเทศไทยในอดีตที่
ผานมายังไมมรี ูปแบบการพัฒนาที่ชัดเจน ตามหลักการทีถ่ ูกตอง การกอสรางทาอากาศยานตาง ๆ หลาย
แหงไมไดเกิดขึ้นจากการศึกษาถึงความตองการดานการขนสงทางอากาศแตอยางใด แตเกิดมาจากความ
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ตองการของดานการทหารในชวงสงครามในภูมภิ าคที่ผานมา ในหลายยุคหลายสมัย ดังที่กลาวมาแลว แต
อยางไรก็ตาม รูปแบบของทาอากาศยานทีผ่ านมาในอดีตนั้น ไดมกี ารพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนสงเสริม
ประเภทและจํานวน ตลอดจนตําแหนงที่ตงั้ ของทาอากาศยาน เพื่อตอบสนองความตองการขนสงทาง
อากาศของประเทศ
รูปแบบการพัฒนาทาอากาศยาน โดยทั่วไปมีความจําเปนตองอาศัยหลักการของการวางแผนและ
กําหนดบทบาทของทาอากาศยาน เพื่อใชประโยชนในระดับชาติ (National Plan) และระดับภูมภิ าค
ตลอดจนในระดับทองถิ่นใหประสานกัน และสอดคลองกับประเภทการบินตาง ๆ ที่มีอยูในระบบการ
ขนสงทางอากาศ ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยไมมีการกําหนดรูปแบบหรือบทบาทของทาอากาศยานที่มีอยู
ในประเทศ เมือ่ มุงเนนในการบริการเฉพาะประเภทของการขนสงทางอากาศที่ชัดเจน ตัวอยางเชน ทา
อากาศยานเพือ่ รองรับการบินพาณิชยหรือการบินทั่วไป ทําใหประเทศไทยไมสามารถจัดรูปแบบการขนสง
ทางอากาศที่จะใหเกิดสัดสวน ระหวางการบินพาณิชย และการบินทั่วไปที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ตองการขนสงทางอากาศไดทั่วประเทศ นอกจากปญหาของการวางแผนในทุกระดับ หรือการกําหนด
บทบาททาอากาศยานดังกลาวขางตน ปจจุบันระบบทาอากาศยานในประเทศไทย ยังไมมีการกําหนดความ
ชัดเจน หรือมาตรฐานการบริการทางดานการบินสําหรับทาอากาศยาน ซึ่งเปนปญหาหนึ่งที่ทําใหระบบการ
บินขนสงทางอากาศโดยเฉพาะการบินทัว่ ไปนัน้ ประสบปญหา โดยเฉพาะทาอากาศยานนอกเขตเมืองใหญ
ทั่วประเทศ จะพบวายังขาดแคลนการบริการตาง ๆ สําหรับการบินไมวาจะเปนการบริการทางดาน
ภาคพื้นดิน และการบริการดานการบินโดยตรง รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการบินทั่วไป หรือ
แมกระทั่งการบินพาณิชย ทําใหอากาศยานไมสามารถไปใชบริการทาอากาศยานได จากปญหาของการขาด
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนดังกลาว เปนสาเหตุใหทาอากาศยานสวนใหญในปจจุบันยังอยูใ นภาวะ
ขาดทุนอยูตลอดเวลา (ขอความสวนขางตนนี้ คัดลอกจากรายงานการศึกษาและจัดทําแนวทางการวางแผน
ระบบสนามบินของประเทศ)

ใครควรเปนเจาของทาอากาศยานและใครควรบริหารทาอากาศยาน
รัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดใหมีสาธารณูปโภคใหกับประชาชน และใชเงินงบประมาณ (เงิน
ภาษี) อยางเหมาะสม เพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางเทาเทียมกันในทุกเรื่อง เชน การศึกษา การ
รักษาพยาบาล ฯลฯ รวมทั้งโอกาสในการใชสาธารณูปโภคในการเดินทางไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา ทาง
อากาศ ทาอากาศยานไดถูกมองวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการขนสงทางอากาศ รัฐบาลในอดีตจนถึง
ปจจุบัน ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เปนผูลงทุนกอสราง พัฒนา และบริหาร
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ทาอากาศยาน โดยใชเงินงบประมาณ ทาอากาศยานจึงเปนทรัพยสินสวนรามของชาติ รัฐก็เปนเจาของทา
อากาศยาน (อีกนัยหนึ่งถือประชาชนทุกคน) เหลานัน้ นอกจากนี้ รัฐเปนผูดําเนินงานใหทาอากาศยานใช
งานได ใหบริการได รัฐจึงเปนผูบริหาร และดําเนินงานทาอากาศยานดวย
สนามบินหลายแหงของไทย เริ่มตนมาจากสนามบินที่ใชทางทหาร ซึ่งก็เปนที่แนนอนวา รัฐเปน
เจาของสนามบินเหลานั้น และเมื่อรัฐฝายพลเรือนเขาไปพัฒนา ปรับเปลี่ยนใหใชในทางพลเรือน และให
หนวยราชการทางพลเรือนเขาบริหารจัดการสนามบินทหารที่กลายเปนทาอากาศยานที่ใชทางพลเรือนก็มี
รัฐเปนเจาของและบริหารงาน
สนามบินบางแหงก็ถูกจัดสรางขึ้นมาโดยเอกชน เชน สนามบินที่ใชเปนการสวนตัว ใชในกิจการ
ของบริษัท การใชสนามบินตองขออนุญาตเจาของกอน หรืออาจมีสนามบินเอกชน ที่ใหใชเหมือน
สนามบินสาธารณะคือ ไมตอ งขออนุญาตเจาของกอน หากสนามบินนัน้ เปดใหบริการ การจราจรที่
สนามบินเอกชนอาจมีผลตอสภาพความเปนอยูของชุมชนรอบขางสนามบิน ชุมชนก็ควรจะมีสว นรวมใน
กิจกรรมของสนามบิน ตัวอยางเชน พื้นที่ที่เขาถึงไดยาก เชนในหุบเขา บนเกาะ หากมีสนามบินก็จะทําให
การเขาถึงพื้นที่นั้นงายขึ้น แตถาหากเปนสนามบินของเอกชน การเขาถึงพื้นที่หางไกลนั้นจะดูเหมือนวา
เอกชนนัน้ ผูกขาดอยู ซึ่งเปนผูรับประโยชนโดยตรง ในขณะที่ชุมชนรอบสนามบินจะตองถูกรบกวนจาก
ปริมาณการจราจร และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่กอโดยเอกชนรายนั้น ในทางตรงกันขาม หากสนามบิน
เปนของชุมชนของพื้นที่หางไกล ชุมชนจะเปนผูหาความสมดุล ของการจราจรของสนามบิน และ
สภาพแวดลอมที่ถูกรบกวน กรณีเชนนี้เคยเกิดขึ้นจริงในหลายประเทศและในที่สุดชุมชน (รัฐทองถิ่น) ก็
กาวเขามาเปนเจาของสนามบินแทน เพื่อควบคุมทิศทางการพัฒนาสนามบินและชุมชน แมแตเอกชนที่เปน
เจาของสนามบินก็โอนหรือขายใหกับชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงกับชุมชนที่สนามบินของตนตั้งอยู
ทาอากาศยานที่รัฐสวนกลางเปนผูลงทุนกอสรางมักจะมีแนวโนมที่กอสรางเกินความตองการ
ของทองถิ่น ซึ่งอาจมีสาเหตุมากมาย เชน เหตุผลทางการเมือง ความเปนหนาตาของเมือง แมกระทัง่
ขอจํากัดในเรือ่ งของแบบอากาศยานที่ประเทศมีอยูอยางจํากัด แตถาทองถิ่นที่มีความจําเปนและตองการมี
การขนสงทางอากาศ เปนผูลงทุนกอสรางเอง แนวโนมก็จะมีทาอากาศยานที่พอเหมากับความตองการ และ
เหมาะสมกับเวลา ซึ่งทองถิ่นอาจมีปญหาดานเงินลงทุน เนื่องจากการกอสรางทาอากาศยานใหไดมาตรฐาน
ความปลอดภัย ตองใชเงินลงทุนสูง ทองถิ่นก็ไมสามารถมีทาอากาศยานได แตถารัฐสวนกลางเห็นวา
ทองถิ่นนั้น เมือ่ มีทาอากาศยานจะมีผลดีตอ การขนสงของชาติ และเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร ฯลฯ รัฐสวนกลาง
ควรสนับสนุนทองถิ่น ซึ่งอาจจะเปนรูปของเงินชวยเหลือทองถิ่นบางสวน หรือแมแตมีกองทุนสนับสนุน
ทาอากาศยาน เ พื่อมีทาอากาศยานโดยทองถิ่นได และไมเกิดการ Overbuilt

7

ยิ่งกวานั้น รัฐสวนกลางที่สรางทาอากาศยานและดําเนินงานใหดวยแลว รัฐสวนกลางตองคอยหา
(ซึ่งทําไมคอยได) จํานวนเจาหนาที่ไปประจํายังทาอากาศยานในทองถิ่นตาง ๆ และความตองการทีท่ องถิ่น
อยากมีทาอากาศยานไมมีทางสิ้นสุด เพราะเศรษฐกิจเติบโตตลอดเวลา จะมีทองถิ่นตองการมีทาอากาศยาน
อยูเปนระยะ ๆ เสมอ ปญหาการดําเนินงานทาอากาศยานโดยรัฐสวนกลางก็จะมากขึ้นเรื่อย ๆ
ความเปนเจาของทาอาอากาศยานโดยรับ ไมวาจะเปนรัฐสวนกลางหรือสวนทองทองถิ่น
(หนวยงานที่ใชเงินภาษีในการดําเนินงาน) จะทําใหรัฐสามารถควบคุมทาอากาศยานใหทําหนาที่ของมัน คือ
บริการสาธารณะได เพราะความเปนเจาของ แตรัฐจะควบคุมทาอากาศยานที่มีเจาของเปนเอกชน (แนนอน
เอกชนบริหาร) ไดยาก หากรัฐยังเห็นวาทาอากาศยานเปนสิ่งสําคัญของระบบการขนสงทางอากาศของชาติ
และซึ่งสงผลตอระบบเศรษฐกิจของชาติแลว รัฐควรจะสามารถควบคุมทิศทางการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ฯลฯ ของทาอากาศยานได จึงควรเปนเจาของ ทาอากาศยาน และควรใหเปนรัฐทองถิ่น สวนการ
บริหารทาอากาศยาน รับทองถิ่นอาจจะเองหรือใหเอกชนเขามาจัดการแทน ก็แลวแตทอ งถิ่นตาง ๆ โดยรัฐ
สวนกลางเปนผูควบคุมมาตรฐาน ซึ่งจะกลาวถึงตอไป
ในชวงเวลาประมาณ 10 กวาปถึงปจจุบัน มีกระแส Privatization หรือการทําใหเปนของเอกชน
โดยใหเหตุผลตาง ๆ เชนวา รัฐไมควรเปนผูดําเนินงานทีเ่ กี่ยวกับการใหบริการ หรือรัฐตองการเงินทุนใน
การพัฒนาทาอากาศยานมากขึ้น ตลอดจนถึงเหตุผลที่วา การบริหารงานทาอากาศยาน ถาอยูในมือของรัฐ
แลว จะไมมีประสิทธิภาพทาอากาศยานหลายแหงในหลานประเทศจึงมีการถายโอนไปเปนของเอกชน
ทั้งนี้ทั้งนั้นเอกชนกับรัฐมีมมุ มองที่ตางกัน รัฐบริหารทาอากาศยานในแนวทาง เพือ่ ความเปนอยูข องสังคม
(Social welfare) ในขณะที่เอกชนบริหารทาอากาศยานในแนวทาง เพือ่ หาผลกําไร เอกชนจึงสนใจทา
อากาศยานที่มแี นวโนมที่จะสรางกําไรไดเทานั้น ทาอากาศยานที่ไมสามารถสรางกําไรไดจึงเปนภาระของ
รัฐตอไป ซึ่งมีแนวความคิดที่จะพวงทาอากาศยานทีไ่ มสามารถสรางกําไร โดยตัวเองไดใหเขากับทาอากาศ
ยานที่สรางกําไร แลวโอนใหเอกชนรับไปบริหารจัดการแนวทางนี้ก็จะไมรับประกันวาเอกชนจะคงการ
ใหบริการของทาอากาศยานที่ไมสรางกําไรนั้นหรือไม (เปนเรื่องนาประหลาดมากกวาในการสรางทา
อากาศยานของรับ เริ่มจากความเปนอยูของสังคมตองการใหบริเวณพืน้ ที่มีทาอากาศยานมีเศรษฐกิจดีขึ้น มี
การวิเคราะห EIRR แตตอมาก็มาพูดถึงกําไรของตัวทาอากาศยาน ซึ่งเปนไปไมไดจนกวาพื้นที่นนั้ จะมี
สถานภาพที่ Generate traffic ไดเพียงพอ)
ทาอากาศยานอยางไรก็มีความสําคัญตอระบบการขนสงทางอากาศของชาติ ไมวาจะอยูในมือของ
เอกชน รัฐทุกรัฐยังตองมีความกังวลในหนาที่ของทาอากาศยานทีจ่ ะใหบริการสาธารณะ บางประเทศแมจะ
โอนทาอากาศยานใหเปนของเอกชนแลว ยังตองการที่จะควบคุมแนวทางการบริหารทาอากาศยานให
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เปนไปตามนโยบายของชาติ บางประเทศ รัฐสรางกลไกในรูปของ Golden share (หุน ลักษณะหนึ่ง) ซึ่งทํา
ใหรัฐสามารถ veto การตัดสินใจตาง ๆ ของฝายบริหารทาอากาศยานของบริษัทได เมื่อรัฐเห็นวาจําเปน
ในการที่จะโอนทรัพยสินของชาติของประชาชนทุกคนใหกับเอกชน (ถึงแมวาเปนหุน มหาชนก็
ไมใชประชาชนทุกคน) ควรที่จะตองอาศัยอํานาจประชาชนในการเห็นชอบรวมทั้งกําหนดกฎเกณฑในการ
“โอน” ใหกับกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อํานาจในการเห็นชอบอาจจะตองออกมาใหเห็นในรูปแบบของ
พระราชบัญญัติ ซึ่งอาจจะเรียกวา “พระราชบัญญัติทาอากาศยาน”
ประเทศที่มีการโอนทาอากาศยานใหกับเอกชนแลว หรือเริ่มโอนบางแลว มักเปนการหลังจากที่
ประชาชนเห็นชอบแลว (เห็นชอบก็คือ มีการออกพระราชบัญญัติ) ทั้งนั้นโดยที่มกี ารกําหนดกฎเกณฑที่จะ
ยอมใหกลุมคนกลุมตาง ๆ (ที่ไมใชประชาชนทั้งประเทศเหมือนเดิม) มาเปนเจาของ และบริหาร
ทาอากาศยานไดอยางไร สัดสวนเทาใด คนในประเทศเทานั้น หรือกลุม นอกประเทศไดหรือไม แมกระทั่ง
ไมใหบางกลุมบริหารจัดการทาอากาศยานเมื่อเขามาเปนเจาของและบริหารทาอากาศยานแลวมีกติกาที่ตอง
ตองทําอะไรบาง เพื่อใหหนาที่ของทาอากาศยานในการใหบริการตอสาธารณะยังคงอยู ระบบการขนสง
ทางอากาศของชาติจึงจะไมถูกกระทบ ดวยมือของเอกชนบางกลุม นอกจากนีท้ าอากาศยานจําเปนตองใช
หวงอากาศ (Airspace) ของชาติ ซึ่งถามองในทํานองเดียวกัน เปนทรัพยสินสวนรวมของประชาชนทุกคน ก็
ตองอาศัยอํานาจประชาชนในความเห็นชอบ การใหเอกชนใชหว งอากาศ จึงควรเปนพระราชบัญญัติดวย
หรือรวมอยู ในพระราชบัญญัติเดียวกัน กับเรื่องของทาอากาศยาน
เมื่อเปรียบเทียบความเปนเจาของทาอากาศยานระหวางทาอากาศยานทัว่ ประเทศ มีเจาของราย
เดียวกันกับแตละทาอากาศยานทั่วประเทศมีเจาของที่แตกตางกัน ทําไดโดยลองดูกรณีตอไปนี้
1. ทาอากาศยานทั่วประเทศมีเจาของรายเดียวคือรัฐสวนกลาง บริหารโดยรัฐสวนกลาง
2. ทาอากาศยานทั่วประเทศมีเจาของรายเดียวคือรัฐสวนกลาง บริหารโดยเอกชน
3. ทาอากาศยานทั่วประเทศมีเจาของรายเดียวคือเอกชน บริหารโดยเอกชนทาอากาศยานทั่ว
ประเทศมีเจาของเปนเอกชน 2 – 3 กลุม บริหารโดยเอกชน
4. แตละทาอากาศยานทัว่ ประเทศมีเจาของแตกตางกันโดยเปนรัฐทองถิ่น บริหารโดยรัฐทองถิ่น
5. แตละทาอากาศยานทัว่ ประเทศมีเจาของแตกตางกันโดยเปนรัฐทองถิ่น บริหารโดยเอกชน
6. แตละทาอากาศยานทัว่ ประเทศมีเจาของแตกตางกัน แตเปนรัฐบาง บริหารโดยเอกชน หรือรัฐ
ทองถิ่น
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แลวพิจารณาแงมุมตอไปนี้วา จะมีอะไรเกิดขึ้น
• การใหบริการตอผูใช
• การทําหนาที่ของทาอากาศยานในฐานะเปนโครงสรางพื้นฐานสําหรับบริการสาธารณะ
• การใชทาอากาศยานในแงยุทธศาสตร
• การใชทาอากาศยานในการสนับสนุนนโยบายรัฐ และในการพัฒนาประเทศ
• การใชทาอากาศยานเพื่อกระตุนเศรษฐกิจทองถิ่น บริเวณใกลเคียงทาอากาศยาน
• การบริหารทาอากาศยานเพือ่ ใหไดผลกําไร
• การนัดหยุดงาน (Strike)
ใครวาง ๆ ลองไปไลเรื่องพิจารณาดูก็ได แตตอนนี้มาดูกันยอ ๆ เฉพาะที่นาคิดเปนพิเศษ คือ การที่
ทาอากาศยานมีเจาของรายเดียว หรือ 2 - 3 ราย และเปนเอกชน หรือหนวยงานที่สามารถนัดหยุดงานได
ระบบการขนสงของชาติ ไมเพียงแตการขนสงทางอากาศเทานั้น จะเปนอยางไรความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจะมี
มากนอยแคไหน แมวาโอกาสการเกิดขึ้นไดจะต่ําก็ตาม แตรัฐไมสามารถควบคุมการเกิดขึ้นได ซึ่งโอกาส
การเกิดขึ้นต่ํา แตหากเกิดขึน้ แลวมีผลกระทบที่รุนแรง เหตุการณนั้นจึงนับวาเปนเหตุการณที่มีความเสี่ยง
สูง ผูเกี่ยวของตองควบคุมใหได
รัฐสวนกลางเปนเจาของ และบริหารอาจจะสูเอกชนไมได และอาจลงทุนสูงเกินจริง ดังที่ปรากฏ
ใหเห็น รัฐสวนทองถิ่นเปนเจาของแลวบริหารเอง หรือวาจางเอกชนบริหาร (ซึ่งแนนอนความเปนเจาของ
ยอมควบคุมการบริหารงานได) ดูเหมือนจะเปนแนวทางที่ดีที่สุด คือ 1 ไมมีการนัดหยุดงาน 2. กระจาย
อํานาจ 3. กระจายความตองการสูเอกชน 4. การกํากับดูแลรัฐสวนกลางตองแนนอนชัดเจนขึ้น สุดทาย
ประชาชนไดประโยชนไดรับการคุมครองความปลอดภัย ไดรับการประกันวาจะมีการขนสงทางอากาศ
รับรอง ไดมีโอกาสดานการงาน

แผนระบบทาอากาศยานแหงชาติ
ทาอากาศยานเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการขนสงทางอากาศของชาติ ซึ่งการขนสง
ทางอากาศของชาติ นอกจากจะมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของชาติแลว ยังมีความสําคัญในแงความ
มั่นคง และยุทธศาสตร การวางแผนทาอากาศยาน โดยวางแผนตามการพยากรณความตองการในการ
เดินอากาศ (Demand responsive) เปนวิธีการวางแผนในแงเศรษฐศาสตร ซึ่งหากทาอากาศยานมีเจาของเปน
เอกชนก็คงในแนวทางนี้ แตความสอดคลองในแงสังคม ยุทธศาสตร และความมั่นคง แมแตทางเศรษฐกิจ
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จําเปนตองมีการวางแผนทาอากาศยานทั้งระบบทั้งประเทศ ทั้งนี้เพื่อควบคุมกํากับใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของชาติ โดยควบคุมการพัฒนาที่เปนระบบสอดคลองกับความตองการระดับทองถิ่น นั่นคือ
ตองมีแผนระบบทาอากาศยานของชาติ แผนนี้จะสรางความชัดเจนในทิศทางการขนสงทางอากาศของชาติ
ซึ่งแนนอนความชัดเจนจะชวยผูที่เกีย่ วของตาง ๆ สามารถตัดสินใจการดําเนินกิจการของตัวเองได แผนนี้
ตองทันเหตุการณของประเทศ และของโลกเสมอ
ความแนนอนชัดเจนของแผนฯ ชาตินี้ ทําไดโดย ผูบริหารหรือคณะบริหารระดับชาติ ตองเปน
ผูรับผิดชอบ อาจจะทําไดโดยเปนมติคณะรัฐมนตรีซึ่งหนวยงานตาง ๆ ตองใชยึดเปนหลักปฏิบัติความทัน
ตอเหตุการณ ทําไดโดยกําหนดใหใชแผนฯ ในชวงเวลาหนึ่ง เชน 3 ป แลวปรับแผนฯ โดย ค.ร.ม. เห็นขอบ
เชนกัน ความชัดเจนของนโยบายชาติที่เกีย่ วกับทาอากาศยานกับความทันเหตุการณ เปนสิ่งที่อยูคนละมุม
กัน หากกําหนดใหมกี ารปรับแผนชาติ ในชวงเวลาทีย่ าวมาก เชน 20 ป ความทันตอเหตุการณอาจมีนอย แต
ถาใหมีการปรับแผนทุก 1 ป แนนอนจะทันเหตุการณมาก แตจะดูวาไมมีความแนนอน รวมทั้งการปฏิบัติจะ
ทําไมได (หมายเหตุ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FAA ปรับแผนทาอากาศยานแหงชาติทุก 2 ป)
นโยบายชาติกบั ความตองการทองถิ่น ทําใหความสอดคลองกันไดโดยแนวทางที่มีลกั ษณะแบบ
บนลงลาง และลางขึ้นบน (Top – down & Bottom up ) ซึ่งมีหลักการ คือ ความตองการในการมีทาอากาศ
ยานควรเปนความตองการของทองถิ่น และใชเงินลงทุนของทองถิ่นเองกอน ทาอากาศยานที่เกิดขึ้น จึงจะ
สอดคลองถึงความตองการจริง และมีบทบาทตลอดจนขนาดที่ถูกตองเหมาะสมกับความตองการของ
ทองถิ่นนั้น ๆ แตถาหากวาแตละทองถิ่นทําการวางแผนและกอสรางพัฒนา ทาอากาศยานทองถิ่นตนใน
ลักษณะตางคนตางทําจะไมเปนผลดีนัก ในภาพรวมของระบบการขนสงทางอากาศของพื้นที่ที่ครอบคลุม
หลายทองที่ เชน จังหวัด ดังนั้น ทองถิ่นแตละทองถิ่นที่ทําการวางแผนและพัฒนาทาอากาศยานในทองถิ่น
ของตน จึงควรที่จะตองวางแผนพัฒนาทาอากาศยานของตนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการขนสงใน
ภาพของจังหวัดดวย จังหวัดแตละจังหวัด อาจมีวัตถุประสงคและความจําเปนในการขนสงแตกตางกัน บาง
จังหวัดใชทาอากาศยานในการเขาถึงพื้นที่ตาง ๆ เพื่อประโยชนดานสังคมความมั่นคง ในขณะที่บางจังหวัด
อาจจะใชทาอากาศยานเนนทางการพัฒนาเศรษฐกิจบางจังหวัด อาจจะไมตองการทาอากาศยานเลยก็ได
ดังนั้น จังหวัดแตละจังหวัดควรมีแผนทาอากาศยานของตนแลวแตเปาหมายและวัตถุประสงคใน
การขนสงของจังหวัดนั้น ซึ่งก็จะทําใหทาอากาศยานทีเ่ กิดขึ้นหรือที่จะตองพัฒนาเปนไปตามความตองการ
จริงของจังหวัดนั้น ๆ ในทํานองเดียวกัน หากแตละจังหวัดทําการวางแผนและพัฒนาทาอากาศยานใน
ลักษณะตางคนตางทําก็อาจจะไมเปนผลดีที่สุด อาจจะเกิดการใชทรัพยากรเกินความจําเปน เชน จังหวัดที่
อยูติดกันตางก็มีทาอากาศยานขนาดใหญใกลเคียงกันหรือทาอากาศยานจังหวัดหนึ่ง อาจจะมีพนื้ ทีบ่ ริการ
ครอบคลุมไปยังบางสวนของจังหวัดที่ติดกัน การแยกวางแผนแตละจังหวัด จึงอาจจะเปนปญหาได
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จําเปนตองมีแผนที่มีลักษณะที่ครอบคลุมพื้นที่กวางขึ้นเปนภูมภิ าค เปนแผนระดับภูมิภาค ซึ่งก็จะมีลักษณะ
คลายกับแผนจังหวัด คือมีเปาหมายและวัตถุประสงคการขนสงของภูมิภาค แตจะเปนการมองภาพกวางกวา
แผนทาอากาศยานของทองถิ่นนอกจากจะเปนไปตามความตองการของทองถิ่นตนเองแลว จะตอง
สอดคลองกับเปาหมาย และวัตถุประสงคการขนสงทางอากาศของจังหวัด และภูมิภาคดวย
การจัดตั้งตลอดจนพัฒนาทาอากาศยานโดยใชเงินลงทุนของทองถิ่นเอง จะทําใหมีทา อากาศยาน
ที่มีขนาดเหมาะสม ไมเกินความตองการจริง แตตองเปนทาอากาศยานที่ไดมาตรฐานความปลอดภัยตามที่
กําหนด จึงจําเปนตองใชเงินลงทุนที่คอนขางสูง ทองถิ่นบางทองถิ่นมีความจําเปนตองมีทาอากาศยาน (ทา
อากาศยานในที่นี้ หมายความรวมถึงพื้นทีข่ ึ้นลงสําหรับอากาศยานแบบตาง ๆ อาจเปนเฮลิคอปเตอรตาม
ความตองการของทองถิ่นนั้น) จริง ๆ แตความเปนไปไดดานการเงินมีนอยมาก ดังนัน้ รัฐจําเปนทีจ่ ะตอง
ชวยเหลือสนับสนุนเพิ่มเติมเงินทุนในทองถิ่น โดยเฉพาะกับทาอากาศยานที่มีความสําคัญตอการขนสงของ
ประเทศ แผนทาอากาศยานในระดับชาติ จึงควรเปนการแสดงถึงเงินชวยเหลือที่จะสมทบใหกับทาอากาศ
ยานตาง ๆ ที่มกี ารวางแผนสอดคลองกับวัตถุประสงคการขนสงของจังหวัด และของภูมิภาค
เพื่อจุดประสงคของการใชทาอากาศยานใหทําบทบาทหนาที่ของตัวเองในระบบการขนสงทาง
อากาศ ทาอากาศยานตองถูกจัดแบงตามบทบาท และหนาที่ตามประเภทการบินตามบทบาท การใหบริการ
(ตอสาธารณะ) ดังนี้
ทาอากาศยานที่ใหบริการเชิงพาณิชย แบงยอยเปน
1. ทาอากาศยานพาณิชยหลัก
2. ทาอากาศยานพาณิชยรอง
ทาอากาศยานประเภทนี้เปนทาอากาศยานสาธารณะ จึงควรเปนทาอากาศยานทีห่ นวยงาน
สาธารณะเปนเจาของในหลายประเทศที่มีทา อากาศยานสวนบุคคล และใชเปนสาธารณะเมื่อถึงจุดหนึ่งดาน
ผลกระทบตอสวนรวม ไมวา จะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม รัฐจะเวนคืนความเปนเจาของ สวน
การบริหารก็ยงั อาจเปนเอกชนหรือรัฐก็ได
ทาอากาศยานสําหรับการบริการทั่วไป แบงยอยเปน
1. ทาอากาศยานรองรับ (บางประเทศใชคําวา Reliever airport เปนทาอากาศยานที่แบงเบาความ
คับคั่งของการจราจรจากทาอากาศยานหลัก)
2. ทาอากาศยานสวนบุคคลที่ใหสาธารณะชนใชไมวาจะมีจํานวนผูโดยสารขาออกอยูในเกณฑ
ทาอากาศยานพาณิชย
ทาอากาศยานสําหรับการบินทั่วไปอืน่ ๆ ความเปนเจาของทาอากาศยานประเภทนี้ เปนไดทั้ง
สาธารณะ และเอกชน
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การกํากับดานความปลอดภัย
นอกจากการจัดแบงประเภททาอากาศยานตามบทบาทการใหบริการ และเพื่อจุดประสงคของการ
วางแผนระบบทาอากาศยานของชาติแลว ยังควรจัดแบงประเภททาอากาศยานเพื่อการใหอนุญาต
ประกอบการโดยควรจัดแบงตามขนาดของอากาศยาน และวัตถุประสงคของการใชอากาศยานที่ทาอากาศ
ยานนัน้ ทั้งนี้การกําหนดตามขนาดของอากาศยาน และวัตถุประสงคของการใชอากาศยานควรกําหนดให
สอดคลองกับขอกําหนดสากลที่ประเทศตาง ๆ กําหนดขึน้ และบริษัทผูผ ลิตเครื่องบินและอุปกรณดา นการ
บินอื่น ๆ นิยมใชเปนหลักในการผลิต โดยควรแบงดังนี้คอื
ชั้น 1 (Class I Airport) ระดับหนึ่ง คือ ทาอากาศยานทีใ่ หบริการทุกประเภทของการปฏิบัติการ
บินของสายการบินขนาดใหญที่ทําการบินแบบประจํา และประเภทของการปฏิบัติการบินของสายการบิน
อื่น ๆ
ชั้น 2 (Class II Airport) คือ ทาอากาศยานระดับสองที่ใหบริการแกสายการบินประจําที่ใช
เครื่องบินขนาดเล็ก (10 – 30 ที่นั่ง) และสายการบินทีใ่ ชเครื่องบินขนาดใหญ (มากกวา 30 ที่นั่ง) ทีไ่ มใชสาย
การบินที่บินประจํา
ชั้น 3 (Class III Airport) คือ ทาอากาศยานระดับสาม ที่ใหบริการเฉพาะการบินแบบประจําของ
สายการบินที่ใชเครื่องบินตั้งแต 30 ที่นั่งเทานั้น
ชั้น 4 (Class IV Airport) คือ ทาอากาศยานระดับสี่ ในปจจุบันไดรับใบอนุญาตแบบจํากัดที่
ใหบริการเฉพาะการปฏิบัติการของสายการบินที่ไมประจําที่ใชเครื่องบินเกิน 30 ทีน่ ั่งเทานั้นโดยจะไม
ใหบริการแกสายการบินประจําที่ใชเครื่องบินขนาดใหญ และขนาดเล็ก (ในปจจุบันกรมการขนสงทาง
อากาศกําลังเสนอใหออกขอบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน เพื่อควบคุมกํากับทาอากาศยานที่
ใหบริการสาธารณะทั้งหมด แตอนาคตจะตองแบงประเภทของใบอนุญาตใหมีความเขมงวดเหมาะสมกับ
การรองรับอากาศยาน)
แผนระบบทาอากาศยานแหงชาติ ก็จะบอกใหรวู าเมื่อใดจะทําอะไรเปนเงินเทาไร งบประมาณมา
จากไหน บทบาทหนาที่ของแตละทาอากาศยานในระบบคืออะไร ทาอากาศยานควรจะถูกกํากับอยางไร นี่ก็
เปนแนวคิดตามที่นานาประเทศที่มีความกาวหนาทางการบินไดใช

