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สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) เป็นสหพันธ์
ประชาธปิไตยทีนํ่าโดยสหภาพแรงงานสมาชกิซึง่ไดรั้บการยอม 
รับว่าเป็นองคก์รดา้นการขนส่งชัน้นําของโลก เราต่อสูด้ว้ยความ
กระตือรือรน้เพื่อปรับปรุงชีวิตการทํางาน เชื่อมโยงสหภาพ
แรงงานสมาชกิเกอืบ 700 แห่งจาก 150 ประเทศเพื่อรักษาสทิธ ิ
ความเสมอภาคและความยุตธิรรม เราเป็นกระบอกเสยีงของชาย
และหญงิวัยทํางานเกอืบ 20 ลา้นคนทั่วโลก 

 
เอกสารแสดงจุดยืน (Position Paper) ฉบับนี้สรุปแนวทางของ 
ITF สําหรับการปฏิบัติการหอบังคับการบินระยะไกลซึ่งเป็น
เทคโนโลยีใหม่ที่สําคัญที่เกดิขึน้ในสาขาการบนิ ในขณะที่ ITF 
สหภาพแรงงานและคนงานมีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับ
แนวทางที่ถูกเสนอเพื่อการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีนี้ เรามีความ
กระตือรือรน้ที่จะทํางานอย่างสรา้งสรรค์ร่วมกับรัฐบาลและ
นายจา้งอย่างสรา้งสรรค์เพื่อบริหารการนําเทคโนโลยีนี้มาใช ้
อยา่งปลอดภัย 

 
หากท่านตอ้งการหารอืเพิม่เตมิเกีย่วกับประเด็นในเอกสารฉบับนี้ 
กรุณาตดิตอ่ไปที ่civilaviation@itf.org.uk. 
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ITF ไดม้ีการจัดตัง้คณะทํางานสําหรับสมาชกิของเราจากทั่วโลก
เพือ่ตดิตามความคบืหนา้เกีย่วกับการปฏบิตักิารหอบงัคบัการบนิ
ระยะไกล (RTO) และแบ่งปันประสบการณ์สิง่ที่ควรทําและสิง่ที่
ควรหลกีเลีย่ง 

 
เนื้อหาในเอกสารนี้เป็นแนวทางที ่ITF ไดก้ําหนดไวส้ําหรับสมาชกิ
เพื่อช่วยเหลือพวกเขาเมื่อตอ้งเขา้ร่วมในการหารือเกี่ยวกับ
โครงการที่เกีย่วกับการปฏบัิตกิารหอการบนิระยะไกล แต่ยังตอ้งมี
ขัน้ตอนการตีความตามกฎระเบียบระหว่างประเทศและ / หรือ
ระดับประเทศในบริบทต่างๆ ก่อนการนํา RTO มาใชดํ้าเนินการ 
การยอมรบัของพนกังานเป็นสิง่สําคญัต่อความสําเร็จในนํา
ระบบการปฏบิตักิารหอบงัคบัการบนิระยะไกลมาใชง้าน สิง่นี้
จะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อมีการหารือกันเพื่อแกไ้ขบรรเทาขอ้กังวล
ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 

 
อย่างไรก็ตาม RTO จะถูกนํามาใชเ้พือ่ลดตน้ทุนของใหบ้รกิาร ซึง่
การนํา RTO มาใชนั้น้อาจจะเป็นสรา้งระบบใหม่ใหพ้รอ้มใชง้านใน
สนามบนิที่ยังไม่เคยมีระบบมาก่อนหรอืเป็นการนํามาใชท้ดแทน
บรกิารเดมิทีม่อียูแ่ลว้เพือ่เพือ่ประหยัดงบประมาณ 

 
ดังนัน้จงึมคีวามจําเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะ: 

 
• รกัษาระดบัความปลอดภยัไมใ่หเ้ปลีย่นแปลงในกรณี

ที่เลวรา้ยที่สุดและจะตอ้งมีการวิเคราะห์เรื่องความ
ปลอดภัยเต็มรูปแบบเมือ่ทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมี
การปรกึษาหารอืกับพนักงานในองคก์ร 

• มกีฎระเบยีบทีเ่ป็นรูปธรรมและบงัคบัใช้ไดจ้รงิใน
การหา้มมใิหก้ารดําเนนิการใดๆที่ไม่ปลอดภัยเมื่อตกอยู่
ภายใตแ้รงกดดันดา้นตน้ทุนและมกีารกําหนดขอ้กําหนด
ดา้นความปลอดภัยและสถานการณ์ฉุกเฉนิ 

• มีแผนปฏิบัติงานที่ทํ าไดจ้ริงโดยการวางแผนตอ้ง
คํานึงถงึเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้ไดท้ัง้หมดและใหแ้น่ใจ
ว่าก ระบ ว น ก ารจ ัด ก ารก า รเป ลี่ย น แ ป ล งน ั้น
ครอบคลุมและท ัว่ถงึรวมถงึขอ้ตกลงทางสังคมทีจํ่าเป็น
ดว้ย 

• มีวธิีการแกไ้ขปัญหาทางเทคนคิทีม่ปีระสทิธภิาพ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหอบังคับการบิน
ระยะไกลรวมถึงประเด็นทางดา้นวิศวกรรม และมีการ
กําหนดรายละเอียดการฝึกอบรมและสมรรถนะไวอ้ย่าง
เหมาะสมและมกีารจัดฝึกอบรมตามกําหนดนัน้ 

• หลีกเลี่ยงการไดผ้ลประโยชน์ฝ่ายเดียวและกําหนด
ขอ้ตกลงสําหรับทุกฝ่ายที่ไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้องคํานึงถงึผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อ
ชุมชนหา่งไกลที่ไดรั้บผลกระทบจากการนําระบบ RTO 
มาใชง้าน 

• มกีารเจรจาทางสงัคมทีเ่ขม้แข็งเพือ่เจรจาขอ้ตกลงที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนความสมดุลระหว่างการใชช้ีวติ
และการทํางานที่ดี เพื่อป้องกันการโยกยา้ยโดยฝืนใจ
และเพือ่บรรเทาผลกระทบดา้นลบทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลงตา่งๆ 

• พิจารณาองคป์ระกอบดา้นมนุษยแ์ละทุกประเด็นที่
เกี่ยวกับการฝึกอบรม สมรรถนะและทักษะใหม่ ๆ ที่
จําเป็นตอ้งมี และขอ้จํากัดดา้นคุณสมบัตทิี่เจา้หนา้ที่
ค วบ คุ มจราจรท างอากาศ  (ATCO) ต อ้ งมีห ลาย
คณุสมบัต ิ

 
การมีแผนที่เป็นรูปธรรมปฏบัิตไิดจ้รงิสําหรับ RTO รวมถงึการประเมนิ
องค์ประกอบดา้นมนุษย์ผูซ้ ึ่งตอ้งทําหนา้ที่ในการปฏิบัติการ การ
ฝึกอบรมจึงมีความสําคัญรวมถึงการออกแบบวธิีการแกปั้ญหาทาง
เทคนิคที่ตอ้งคํานึงถงึผูป้ฏบัิตงิานในอนาคตและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของพวกเขา ดว้ยเหตุนี้  ITF จงึมีความกงัวลอย่างมาก
เกี่ยวกบัผลกระทบด้านความปลอดภยัที่จะตามมาของการ
ปฏบิตักิารแบบหลายรูปแบบ (multiple modes of operation) 
และยืนยันว่าจะตอ้งมีการแสดงหลักฐานการศึกษาความเป็นไปได ้
(feasibility) และความปลอดภัยก่อนที่จะทําการอนุมัตปิฏบัิตกิารโดย
หน่วยงานทีม่อีํานาจ 

 
ITF และสหภาพแรงงานสมาชกิพรอ้มที่จะสนับสนุนความพยายาม
ในการพัฒนา ตดิตัง้และการควบคมุการปฏบัิตงิานของหอบังคับการ 
บนิระยะไกล
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A. บทสรปุผูบ้รหิาร 



4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หอบังคับการบนิระยะไกล (RTO) เป็นแนวคิดในการใหบ้ริการ
จราจรทางอากาศ (ATS) ทัง้การควบคุมหรือบรกิารขอ้มูลจาก
สถานที่ซ ึง่อาจจจะไม่ไดตั้ง้อยู่ในบรเิวณสนามบนิ การวจิัยและ
การพัฒนาทางเทคโนโลยตีามแนวคดินี้ส่วนใหญ่ถูกดําเนินการ
ผ่านโครงการที่ไดรั้บเงินสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น โครงการ 
SESAR (EU) โครงการ NextGen (USA) และอื่น ๆ ซัพพลาย
เออรช์ัน้นําของอตุสาหกรรม ผูใ้หบ้รกิารการเดนิอากาศ (ANSPs) 
หน่วยงานกํากับดูแลแห่งชาต ิ(NSA) รัฐบาลและผูใ้ชน้่านฟ้า
จํานวนหลายรายกําลังผลักดันใหม้กีารนําแนวคดิ RTO ไปใชใ้น
รูปแบบต่างๆดว้ยเหตุผลหลายประการ ซึง่ก่อนหนา้นี้จะมีเพียง
สนามบนิทีม่คีวามหนาแน่นต่ําทีม่กีารพจิารณานํา RTO มาใชง้าน 
แตใ่นปัจจุบันสนามบนิบางแหง่ทีม่คีวามซบัซอ้นและมจีราจรทาง
อากาศหนาแน่นสงูกว่าก็กําลังถกูพจิารณากับสนามบนิบางแหง่ที่
กําลังอยูใ่นชว่งการเปลีย่นไปใชร้ะบบ RTO 

 
จนถงึขณะนี้แนวคดิ RTO ครอบคลมุโหมดและวัตถปุระสงค์
การปฏบัิตกิารทีแ่ตกตา่งกัน: 

 
• โหมดปฏบิตักิารแบบเดีย่ว (Single mode of 

operation) 
การจัดหา ATS จากหอบังคับการบินระยะไกล / โมดูล
หอบังคับการบนิระยะไกลสําหรับสนามบนิเดยีว 

 
• โหมดปฏบิตักิารแบบตามลําดบั (Sequential mode 

of operation) 
บริการการควบคุมจราจรทางอากาศใหส้นามบนิสองแห่ง
หรือมากกว่าโดยการใหบ้ริการ ATS แก่สนามบินคราวละ
หนึง่แห่งจากหอบังคับการบนิระยะไกล (RTM) รวมถงึความ
เป็นไปไดท้ีผู่ค้วบคุมจะสลับการใหบ้รกิารจากสนามบนิหนึง่
ไปแหง่อืน่ 

 
• โหมดปฏบิตักิารแบบหลายโหมด (Multiple mode of 

operation) 
การจัดหา ATS จากหอบังคับการบินระยะไกล / โมดูล
หอบังคับการบนิระยะไกลใหส้นามบินจํานวนสองแห่งหรือ
มากกวา่ในเวลาพรอ้มกัน (แบบพรอ้ม - simultaneously) 

 
• ปฏบิตักิารในกรณีฉุกเฉนิ (Contingency operation) 

บริการควบคุมการจราจรทางอากาศจากระยะไกลในกรณีที่
หอบังคับการบนิแบบดัง้เดมิไมส่ามารถทํางานได ้

 
• โมดลูหอบงัคบัการระยะไกล (RTM) 

การผสมผสานของระบบและองคป์ระกอบตา่งๆจากสถานทีท่ี่
สามารถใหบ้ริการ ATS ระยะไกล  รวมถึงเวิร์กส เตชัน 
ATCO / AFISO อย่างนอ้ยหนึ่งเครื่องและจอแสดงภาพ 
(visual presentation) ซึง่สามารถเปรียบเทียบกับหอ้งบน
หอบังคับการบนิของอาคารสนามบนิเดมิ จอแสดงภาพถกูใช ้
แทนมุมมองนอกหนา้ต่าง OTW ของหอบังคับการบนิแบบ
ดัง้เดิม ซึ่งจอแสดงภาพจะใหภ้าพมุมมองสนามบินและ
บรเิวณใกลเ้คยีง (เชน่ พืน้ทีรั่บผดิชอบ) 

 
• ววิมุมมองนอกหนา้ตา่ง (OTW)  

มุมมองพื้นที่ รับผิดชอบของหน่วย ATS สนามบินจาก
หอบังคับการบนิแบบเดมิ ซึง่เป็นการรับภาพจากการมอง
ดว้ยตาเปลา่แบบตรงๆ 

 
เมื่อพัฒนาการของเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้ขึ้น ANSP ไดม้ีการ
วางแผนเพื่อนํา RTO ไปใชม้ากขึน้ มีปัจจัยหลายอย่างที่ตอ้งมีการ
หารอืรวมถงึขอ้กําหนดดา้นระเบียบขอ้บังคับ ปัจจัยดา้นมนุษยแ์ละ
การฝึกอบรม การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีและหุน้ส่วนภาค
ประชาสังคม เป็นตน้ อย่างไรก็ตามในหลายกรณีก็ยังขาดการมีสว่น
ร่วมและการหารือที่เหมาะสมและจําเป็น ซึง่ความไม่สมดุลนี้กําลัง
สรา้งความกังวลเป็นอย่างมาก เอกสารแสดงจุดยืนนี้จะนําเสนอ
แนวทางและเนน้ประเด็นทีผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ้งเพิม่ความพยายาม
และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหเ้กิดการบริการที่ปลอดภัยควบคู่ไปกับ
ความเหมาะสมทางสังคมและววัิฒนาการที่ยอมรับไดร้วมถึงการ
ดําเนนิงานตามแนวคดิ RTO 

 
ในปัจจุบันหอบังคับการบินระยะไกลเกิดขึน้จรงิไดโ้ดยสองวธิ ี
ทางหนึง่คือเกดิจากการนํา ATS ไม่ว่าระดับไหนก็ตามมาใชง้าน
ในสนามบนิทียั่งไมเ่คยมกีารใหบ้รกิารนี้มาก่อน หรอื อกีทางหนึง่
โดยการยา้ย ATS ที่มีอยู่เดิมจากหอบังคับการบินในสนามบิน
แบบเดมิซึง่มบรกิารทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจุบันไปยังสถานทีท่ีไ่มส่ามารถ 
มองเห็นการจราจรทางอากาศดว้ยตาเปลา่

 
B. บทนํา 
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มติดิา้นความปลอดภยั 
การทํางานของหอบังคับการบนิระยะไกลจําเป็นตอ้งมกีารประเมนิ
ดา้นความปลอดภัย (safety case) ทีค่รอบคลมุเป็นระบบเพื่อให ้
แน่ใจว่าเมื่อเกดิเหตุจะสามารถรับมือเรื่องความปลอดภัยไดใ้น
ระดับทีเ่พยีงพอและเอกสารนี้จะตอ้งมพีรอ้มใชง้านในระหว่างการ
ปฏิบัตกิาร การประเมนิดา้นความปลอดภัยจะตอ้งพิจารณาการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเป็นไปไดท้างเทคนคิและระบบ 
ความน่าเชือ่ถอื สถานการณ์ฉุกเฉิน ขอ้กําหนดในการบํารุงรักษา
ขอ้กําหนดการฝึกอบรม และขอ้กําหนดของขอ้มูลปฏิบัตกิารที่
จําเป็นเพือ่แสดงระดับ / เป้าหมายดา้นความปลอดภัย นอกจากนี้
ส ิง่ที่จําเป็นอย่างยิง่คือ RTO ตอ้งปฏบัิตติามเป้าหมายการกํากับ
ดูแลในระดับประเทศหรือระดับภูมภิาคเพื่อปรับปรุงระดับความ
ปลอดภัย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามความปลอดภยัของ RTO 
จะตอ้งไมต่ํา่กวา่ระดบัความปลอดภยัมาตรฐานทีม่อียู ่ซึง่ไม่
วา่ในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่ต่ํากวา่ระดับทีก่ําหนดของกฎระเบยีบที่
บังคับใช ้การประเมนิปัจจัยดา้นมนุษยต์อ้งแน่ใจว่าประสทิธภิาพ
ของมนุษยจ์ะไมไ่ดรั้บผลกระทบในทางลบ 

 
กระบวนการบํารุงรักษาหอบังคับการในสถานทีแ่ละระยะไกลอาจ
มคีวามซับซอ้นมากขึน้เมือ่เทยีบกับหอบังคับการบนิแบบเดมิ ซึง่
การเปลี่ยนแปลงทั ้งหมดเหล่านี้ ขั ้นตอนการปฏิบัติงานใหม ่
โครงสรา้งของน่านฟ้าทีอ่อกแบบใหม่และการรวบรวมขอ้มูลการ
ปฏบัิตงิานจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารวเิคราะหด์า้นความปลอดภัยแบบ
เต็มรูปและผลลัพธ์เชิงบวกของของการประเมินดา้นความ
ปลอดภัยทีไ่ดม้กีารปรกึษาหารอืกับพนักงานในองคก์ร ในกรณีที่
ยังไม่มีการนํา RTO มาใชง้าน ANSP ตอ้งตั ้งหน่วยงานเพื่อ
ดําเนนิการและหารอืเกีย่วกับการประเมนิความเสีย่งดังกล่าวและ
ตอ้งมีผู แ้ทนของคนงานอยู่ในหน่วยงานเหล่านี้ ITF และ 
สหภาพแรงงานสมาชกิยนิดที ีจ่ะสนบัสนุนความเชีย่วชาญ
ของเราเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผลลพัธจ์ะออกมาดทีีสุ่ด ผูเ้ชีย่วชาญ
ของเรายังสามารถมีส่วนร่วมและพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อลดภัย
คุกคามจากการโจมตทีางไซเบอร ์กลยุทธท์ั่วไปสําหรับการถ่าย
โอนขอ้มลูทีร่วดเร็วปลอดภัยและเชือ่ถอืไดเ้ป็นสิง่ทีม่คีวามจําเป็น 

 
ศูนย์หอบังคับการบินระยะไกลจะตอ้งมีขัน้ตอนการรับมือเหตุ
ฉุกเฉินที่เพียงพอ หากหอบังคับการบินมากกว่าหนึ่งแห่งใน
ภูมภิาคเกดิไม่สามารถทํางานไดจ้ะสง่ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ผูใ้ชน้่านฟ้าและการวางแผนการบินของสนามบินปลายทาง
สํารอง 

 

มติดิา้นการกํากบัดแูล 
การนําเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชจํ้าเป็นตอ้งมวีธิกีารปฏบัิตงิานแบบ
ใหม ่ RTO เป็นแนวคดิทียั่งไมม่มีาตรฐานหรอืขอ้กําหนดในระดับ
สากล ในกรณีทีม่คีวามพยายามสรา้งระเบยีนขอ้บังคับ ระเบยีบ
เหลา่นัน้ก็ยังไมเ่พยีงพอและยังไม่เหมาะทีจ่ะนํามาใชส้ําหรับการ
กํากับดแูล RTO ทั่วโลก 

 
ITF มคีวามกงัวลว่าระเบยีบขอ้บงัในระดบัสากลน ัน้ยงัไม่มี
การกําหนด แมว้่าผูก้ํากับดูแลบางแห่ง เช่น EASA ไดม้ีการผลติ
เอกสารแนวทางแตยั่งไม่มผีลผูกพันเป็นขอ้บังคับ การปฏบัิตกิารที่
ไม่ปลอดภัยจะตอ้งถูกหา้มผ่านกฎระเบียบต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น
เอกสารแนวทางของ EASA ทีม่อียู่ในปัจจุบันไมไ่ดก้ล่าวถงึประเด็น
การออกใบอนุญาตและประเด็นดา้นเศรษฐกจิและสังคมทัง้หมดซึง่มี
ผลตอ่ความปลอดภัย ITF เชือ่วา่หน่วยงานกํากับดแูลระดับชาตสิว่น
ใหญ่ยังไมไ่ดม้กีารหารอืหรอืแกไ้ขปัญหานี้เลย 

 
ITF ไมส่ามารถสนับสนุนแนวทางทีไ่ม่เป็นเอกภาพเพราะแนวคดิ
นี้มคีวามละเอียดอ่อน โดยมผีลกระทบรา้ยแรงต่อการปฏบัิตงิาน 
ความปลอดภัย ชีวติคนงาน ผู ้ใช้น่านฟ้า และผู ้ให้บรกิาร 
การทีย่งัไม่มีกฎระเบยีบสากลของโหมดต่างๆของ RTO 
อาจนําไปสู่การดําเนนิการทีไ่ม่สอดคลอ้ง ไม่เป็นเอกภาพ
และอาจไม่ปลอดภยั นอกจากนี้ หน่วยงานกํากับดูแลตอ้ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารกําหนดขอ้กําหนดการออกใบอนุญาต
ทีช่ัดเจน และจัดการฝึกอบรมทีจํ่าเป็นสําหรับ ATCO, FISO และ
วศิวกร บทเรียนจากการติดตัง้ระบบตอ้งถูกแชร์ หากไม่มีการ
พจิารณาประเด็นดา้นสังคมและเศรษฐกจิ ความพยายามในการ
แกปั้ญหาดา้นการกํากับดูแล RTO ก็จะไม่มีความครอบคลุม
เพียงพอ การบํารุงรักษาและการปรับปรุงระดับความปลอดภัยใน
ปัจจุบันเป็นสิง่สําคัญยิง่สําหรับกฎระเบยีบทัง้หมด 

ดังนัน้จงึจําเป็นตอ้งมกีฎระเบยีบสําหรับเพือ่ควบคมุการปฏบัิตงิาน 
ประเด็นดา้นเทคนิคและประเด็นดา้นการฝึกอบรม นอกจากนี้
จะตอ้งมีการกําหนดขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยสําหรับ RTO 
และขอ้คําถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ ฉุกเฉินในสถานที่ตั ้ง RTO 
จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข นอกเหนือจากหน่วยงานกํากับดูแล
แห่งชาติแลว้ ITF ยงัสนบัสนุนให้ ICAO เป็นหน่วยงานที่
เหมาะสมในการสนบัสนุนและอํานวยความสะดวกในเรือ่ง
กฎระเบยีบทีจํ่าเป็นเรง่ด่วนสําหรับการบนิทั่วโลกเพือ่ใหแ้น่ใจ
วา่การปฏบัิตกิารและกฎระเบยีบดา้นการบนิพลเรอืนในทอ้งถิน่จะ
เป็นไปตามบรรทัดฐานสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. ขอ้พจิารณาท ัว่ไป 
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ITF พรอ้มที่จะสนับสนุนในดา้นความเชีย่วชาญซึง่เป็นระดับโลก
โดยเรามีผูเ้ชี่ยวชาญจากทุกสาขาอาชีพรวมถงึ ATCOs FISOs 
วศิวกรและนักวทิยาศาสตร ์ITF และสหภาพแรงงานสมาชกิมี
ประสบการณ์สูงในการทํางานรว่มกบัหน่วยงานกํากบัดูแล
ท ัว่โลก ปัจจุบัน ITF มีบทบาทสําคัญใน FAA และ EASA และมี
เพียง ITF ในฐานะองค์กรระดับโลกเท่านั้นที่เป็นตัวแทนของ
พนักงานจากสาขาการบนิที่ครอบคลุมทั ้งห่วงโซ่การบินตัง้แต่
พนักงานภาคพืน้ดนิไปจนถงึ ATS และลกูเรอื 

 
มติดิา้นการปฏบิตังิาน 
การนํ า RTO มาใช จํ้ า เป็นต อ้ งมีก ระบวนการจั ดก ารการ
เปลีย่นแปลงทีค่รอบคลมุและละเอยีดถีถ่ว้นเพือ่ระบแุละนําวธิกีาร
ทํางาน (MoPs) ที่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้ประสบการณ์และ
ขอ้มลูของ RTO ในโหมดการทํางานเดีย่วยังมขีอ้จํากัด 

 
ITF ทราบดีว่าองค์กรต่างๆกําลังสํารวจ RTO แบบหลายโหมด 
เนื่องจาก RTO แบบหลายโหมดมคีวามซับซอ้นอย่างมากอกีทัง้
ยังมเีรือ่งผลกระทบดา้นความปลอดภัยทีอ่าจเกดิขึน้และการขาด
ประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานกับ RTO แบบหลายโหมด ประเด็น
เหล่านี้สรา้งความกังวลเป็นอย่างมาก ปัจจุบันประสพการณ์
เกี่ยวกับ  RTO แบบโหมดเดี่ยวยังมี จํากัดและยังไม่มีการ
แลกเปลีย่นประสพการณ์นั้นระหว่างกันดว้ย ประสบการณ์จาก 
RTO แบ บโห มด เดี่ย วไม่สามารถ ถู กถ่ าย โอน ไปย ัง
สภาพแวดลอ้มการปฏิบตังิานแบบหลายโหมดหรอืการ
ปฏบิตังิานแบบตามลําดบัไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

 
ในส่วนของโหมดการปฏิบัติงานแบบตามลําดับ (sequential 
mode of operation) นัน้ยังขาดขอ้บังคับทีม่ผีลผูกพันหรอืแมแ้ต่
แนวทางในระดับสากลเพือ่รับมอืกับกับปัญหาตา่งๆ เชน่ คณุสมบัติ
ของ ATCO ที่ตอ้งหลากหลาย และตอ้งนํามาใชใ้นช่วงเวลาใด 
รวมถึงเวลาต่ําสุดระหว่าง "สวิตช์" กฎและแนวทางปฏิบตั ิท ี่
ชดัเจนและตรวจสอบไดเ้กีย่วกบัวธิ ี"สวติช"์ จากสนามบนิ
แห่งหนึง่ไปยงัอกีสนามบนิหนึง่เป็นสิง่ทีจํ่าเป็นอยา่งยิง่ การ
มุ่งเนน้ไปที่ประเด็นต่างๆ เหล่านี้จะช่วยในการจัดการดา้นความ
ปลอดภัยทีค่รอบคลมุมากขึน้ในขณะเดยีวกันกับการแกปั้ญหาเรือ่ง
การจัดการความเหนื่อยลา้จากการทํางานและภาระงานของ 
ATCO เป็นตน้ 

ขอ้มูลนี้อาจจะเป็นประโยชน์กล่าวคอืหลักเกณฑปั์จจุบันในยุโรป 
(EASA) กําหนดใหลู้กเรือของเที่ยวบินสามารถใหบ้ริการบน
เครื่องบินไดเ้พียงหนึ่งประเภทต่อวัน (ซึ่งจะมีการจัดอันดับ
ประเภทเครือ่งบนิหลายประเภท) 

 
ITF แสดงความก ังวลอย่างที่ สุด เกี่ยวก ับ โหมด การ
ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น แ บ บ ห ล า ย โ ห ม ด / แ บ บ พ ร้ อ ม ก ั น 
(multiple/simultaneous modes of operation) การทดลอง
ปฏบัิตงิานจัดขึน้ในสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่สมจรงิและขาดการมสีว่น
ร่วมที่เหมาะสมของพนักงาน ในการปฏบัิตงิานแบบหลายโหมด
นั้น ITF เชื่อว่ามีตัวแปรมากมายที่อาจส่งผลเชิงลบต่อความ
ปลอดภัย 

 
ซึง่รวมถงึหัวขอ้กวา้งๆ ตอ่ไปนี้: 

 
• ลักษณะของสนามบนิ / การวางแนวรันเวยท์ี่

แตกตา่งกัน 
• ปรากฏการณ์สภาพอากาศและปัจจัย

สภาพแวดลอ้มอืน่ ๆ ทีแ่ตกต่างกัน 
• ขัน้ตอนและการดําเนนิการทีแ่ตกตา่งกัน รวมถงึในกรณี

ฉุกเฉนิ 
• ลักษณะและรูปแบบการจราจรทีแ่ตกตา่งกัน 
• ประเด็นดา้นเทคโนโลยรีวมถงึอปุกรณ์และการ

จัดการความถีท่ีแ่ตกตา่งกัน 
• ประเด็นเหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่ภาระงานและความ

เหนื่อยลา้จากการทํางานของ ATCO 
 

การสังเกตการณ์สภาพอากาศของ RTM จะตอ้งทําผ่านการดู
ภาพที่จอแสดงภาพที่มีการสรา้งภาพแทนขึ้นมา (visual 
representation) ATCO / FISO ตอ้งมขีอ้มูลความเป็นไปไดแ้ละ
ขัน้ตอนที่เหมาะสมเพื่อใหส้ามารถรับรูส้ภาพอากาศในสนามบนิ
ไดใ้กลเ้คียงสภาพความเป็นจรงิใหม้ากที่สุดและเพื่อรับประกัน
ความปลอดภัยในระดับเดียวกัน ในขัน้ตอนการพัฒนา RTO นั้น
จะตอ้งรวมการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้วนเสียที่เกี่ยวขอ้ง
ทัง้หมด โดยเฉพาะเจา้หนา้ที่ ATS ไม่ควรมีการอนุญาตใหนํ้า
ระบบหอบังคับการบนิระยะไกลมาใชใ้นการดําเนินงานหากไม่มี
การเจรจาทางสังคมที่ดีและหากไม่มีความเห็นชอบจากหุน้ส่วน
ภาคประชาสังคมทีเ่พยีงพอ 
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มติทิางเทคนคิ 
RTO นั้นตอ้งพึง่พาเทคโนโลยมีากยิง่ขึน้โดยเฉพาะระบบดจิทิัล
และการถ่ายโอนขอ้มูลของขอ้มูลภาพและขอ้มูลการสรา้งภาพ
แทนแบบเรยีลไทม ์เทคโนโลยนีี้อาจจะถกูบรูณาการรวมกับระบบ
ป้อนขอ้มูลและประมวลผลที่มีอยู่เดิมซึ่งทําใหร้ะบบมีความ
ซับซอ้นเป็นอย่างมาก ระดับความซับซอ้นที่มากขึน้บวกกับการ
พึง่พาระบบมากขึน้รวมถงึเรือ่งความปลอดภัยดว้ยน่ันหมายความ
วา่การตดิตัง้ระบบนัน้จะมรีาคาสงูขึน้และยากยิง่ขึน้เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้กําหนดดา้นความน่าเชื่อถือ ความพรอ้มใชง้าน ความ
ยดืหยุน่ สถานการณ์ฉุกเฉนิตอ้งถกูพจิารณาดว้ย 

 
ขอ้กําหนดเพิ่มเตมิสําหรับ RTO คือระบบสํารองการเชื่อมโยง
ขอ้มูลความเร็วสูง  แบนด์วิธสูง และมีความน่ าเชื่อถือสูง 
(redundancy) ระหวา่งสนามบนิไปยังสถานทีตั่ง้ RTO เนื่องจาก 
RTO มีขอ้กําหนดดา้นความน่าเชือ่ถอื ความพรอ้มใชง้าน ดังนั้น
ระบบสํารอง (redundancy) จึงเป็นฟีตเจอร์ที่สําคัญในการ
ออกแบบระบบเชื่อมโยงขอ้มูล (data link) อาจจะตอ้งมีโหมด
การเชือ่มโยงขอ้มูลหลายแบบเพือ่ทําใหร้ะบบความปลอดภัยนั้น
น่าเชือ่ถอืมากขึน้ 

 
ความปลอดภยัไซเบอรเ์ป็นเรือ่งสําคญัทีต่อ้งพจิารณาอย่าง
ละเอยีดเนื่องจากมกีารพึง่พาระบบดจิทิลัมากขึน้ วสิัยทัศน์
ของ ICAO กล่าวว่า “...สําหรับการรักษาความปลอดภัยทางไซ
เบอรท์ั่วโลก สาขาการบนิพลเรอืนมีความยดืหยุน่ต่อการโจมตทีาง
ไซเบอร์และยังคงปลอดภัยและเชื่อถือได .้..” การรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์จะตอ้งเป็นส่วนสําคัญของโซลูชันทาง
เทคโนโลยดีว้ยกระบวนการที่เหมาะสมในการตรวจสอบและจัดการ
ความปลอดภัยทางไซเบอร ์

มาตรฐานสําหรับการเฝ้าระวัง (surveillance) ชว่ง (range) และ
คณุภาพของระบบสรา้งภาพแทน และความละเอยีดในการแสดง
ภาพตอ้งถูกกําหนดดว้ยค่าต่ําสุดที่กําหนดไว ้ATCO และ FISO 
ตอ้งไดรั้บขอ้มูลภาพที่ใกลเ้คียงกับภาพที่เห็นจากมุมมองของ 
OTW ภาพที่ไดรั้บมาแทนนั้นจะตอ้งเชื่อถือไดแ้ละตอ้งมีระบบ
สํารอง 

 
ปกตแิลว้การสังเกตสภาพอากาศจะทําจากหอบังคับการแบบเดมิ 
ใน RTO นั้นเทคโนโลยีและโดยเฉพาะอย่างยิง่การแสดงภาพ
จะตอ้งสามารถทดแทนคุณภาพของภาพที่เห็นใหเ้ท่าเทียมกับ
การมองดว้ยตา 

 
โซลูชนัทางเทคโนโลยรีวมกับประเด็นเพิม่เตมิดา้นความซบัซอ้น 
ขอ้กําหนดทางไซเบอร ์การพึง่พาซัพพลายเออรท์ี่ใชม้าตรฐาน
ทางเทคนิคที่แตกต่างกัน การบํารุงรักษาระบบทั ้งในสนามบิน
และที่ RTM ทัง้หมดนี้รวมแลว้ไดส้รา้งสภาพแวดลอ้มที่ซับซอ้น
ยิ่งขึ้นสําหรับวิศกร/เจา้หนา้ที่เทคนิค จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าวิธีการดํ าเนินงานด้าน
วศิวกรรม และการฝึกอบรมและสมรรถนะไดถู้กกําหนดและ
สง่มอบอยา่งเหมาะสม วศิวกรทีเ่ป็นตัวแทนของ ITF ยนิดทีีจ่ะ
มสีว่นร่วมในงานทีท่า้ทายนี้เพือ่ให ้RTO มเีสถยีรภาพ มั่นคงและ
ปลอดภัย 
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ITF สนับสนุนการสรา้งงานใหม่ในอุตสาหกรรมการบินและ
อตุสาหกรรมแวดลอ้มอืน่ๆ เนื่องจากการยกระดับการบรกิาร ธรุกจิ
ใหม่และงานใหม่ก็ถูกสรา้งขึ้นทั ้งในเขตสนามบินและรอบ ๆ 
บรเิวณหอบังคับการบนิระยะไกล การยกระดับบรกิาร ATS ของ
สนามบนิอาจทําใหก้ารจราจรทางอากาศหนาแน่นขึน้และระดับ
ความปลอดภัยที่สูงขึ้นในเวลาเดียวกัน การดึงดูดใหม้ีผู ใ้ช ้
สนามบนิจํานวนมากขึน้จะนําไปสู่การเพิม่ขึน้ของอํานาจการใช ้
จ่ายในทอ้งถิน่ และมีแนวโนม้ที่จะส่งผลกระทบในทางบวกต่อ
เศรษฐกจิระดับภูมภิาคและระดับประเทศเป็นอย่างนอ้ย รวมถงึ
ตลาดแรงงาน  ดังนั้น  ITF จึงยินดีกับความพยายามในการ
ปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของ ATS ในสนามบิน 
อย่างไรก็ตามผูม้ีส่วนร่วมทางเศรษฐกจิทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมใน
ค วาม สํ า เ ร็จ  ต้อ ง ค ว า ม พ ย าย า ม ห ลีก เลี่ย ง ก า รได้
ผลประโยชนฝ่์ายเดยีวบนความเสยีหายของผูม้สีว่นไดเ้สยี
อืน่ ๆ ในระบบเศรษฐกจิ 

ในอนาคต RTO อาจจะถูกใชเ้ป็นแนวทางในสรา้งระดับการ
บรกิารใหม่ซึง่ยังไม่ไดถู้กกําหนดไว ้ตอ้งใชค้วามระมัดระวังเป็น
พเิศษเพื่อใหแ้น่ใจว่าสิง่นี้จะไม่ทําใหนั้กบนิเกดิความสับสน ITF 
และสหภาพแรงงานสมาชกิพรอ้มที่จะร่วมมือในการทํางานเพื่อ
กําหนดและสรา้งมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับ ATS ทุกประเภท 
เมือ่มกีารสรา้งบรกิาร ATS ระดบักลางขึน้ใหม่ จะตอ้งให้
ความสนใจเป็นพิเศษกบัประเด็นด้านความปลอดภ ัย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อหลกีเลีย่งความสบัสนและ/หรอื
ค วาม ค าด ห ว ังด้าน บ ริก ารที่ ไม่ถู ก ต้อ งข อ งน ัก บิน

 
 
 

 

 
D. การเร ิม่บรกิารใหม ่
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มติทิางเศรษฐกจิ 
การโอนการใหบ้รกิารจากสนามบนิไปยังสถานที่ตัง้ RTO ที่อยู่
ห่างจากสนามบนิสามารถนําไปสูก่ารไหลออกของอํานาจการใช ้
จ่ายในไปจากทอ้งถิน่ทีส่นามบนิตัง้อยู ่การลงทุนในโครงสรา้ง
พื้นฐาน  ATS ย ังเป็น การลงทุน ใน เศ รษฐกิจท้องถิ่น 
เนื่องจากบุคลากรของ ATS ตอ้งมคีุณสมบัตแิละทักษะสูงดังนั้น 
รายไดข้องพนักงานจงึมักจะสูงกว่ารายไดป้ระชาชาตโิดยเฉลี่ย 
พนักงานจึงมีเงินรายไดท้ี่สามารถนําไปใชจ้่ายไดสู้งขึ้นและ
สามารถนําไปใชจ้่ายในระบบเศรษฐกจิในทอ้งถิน่ การโยกยา้ย
พนักงานที่มีคุณสมบัตสิูงและมีรายไดส้งูออกไปจากทอ้งถื่นจะ
นําไปสูก่ารไหลออกดา้นเศรษฐกจิของทอ้งถิน่ดว้ย ผลที่ตามมา
คืออาจตอ้งมีการผลักดันใหก้ระตุน้การใชจ้่ายของภาครัฐใน
ทอ้งถิน่เหล่านี้มากขึน้ ดังนั้นการโยกยา้ยบรกิารและพนักงาน
ออกจากทอ้งถิ่นที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กอาจทําใหเ้กิดปัญหา
เพิ่มเตมิต่อระบบเศรษฐกจิ เกดิความเสยีหายต่อความมั่งค่ังใน
ระดับทอ้งถิน่และระดับชาต ิ

 
ดังนั้น ITF จงึเนน้ใหม้ีการพจิารณาตน้ทุนในการสรา้ง RTO ITF 
เชือ่ว่าควรรกัษาความม ัง่ค ัง่และความรํ่ารวยไวใ้นทอ้งถิน่
และไม่ควรปล่อยให้เศรษฐกจิทอ้งถิน่ขนาดเล็กเสยีหาย
เพราะมกีารสนบัสนุนศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีใ่หญ่กว่า 
ท ้อ งถิ่น จ ะต ้อ งได ้รับ ป ระโยช น์ จ าก การเพิ่ ม มู ลค่ าแล ะ
ประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิของตนเอง ITF รับรองมมุมองทีก่วา้ง
ขึน้ซึง่พจิารณาผลกระทบต่อทอ้งถิน่และคัดคา้นมุมมองที่จํากัด
เพียงแค่ ANSP เท่านั้น ดว้ยเหตุผลเดียวกัน ITF มักไม่เห็นดว้ย
กับการปรับลดการบรกิาร บางครัง้ ANSP มแีผนทีจ่ะลดระดับการ
ใหบ้รกิารทีส่นามบนิบางแห่งดว้ยเหตุผลดา้นการประหยัดตน้ทุน 
กลยทุธดั์งกลา่วสรา้งความกังวลใหก้ับเราเป็นอยา่งมาก 
 
ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงพนักงานที่ไดรั้บผลกระทบอาจ
ยนิดทีีจ่ะยอมรับการยา้ยสถานที่ทํางาน ITF ยอมรับความจําเป็น
ในการใชบ้รกิาร ATS ในพืน้ทีห่่างไกลและจะสนับสนุนขอ้ตกลง
ดังกล่าวเพือ่สิง่ทีด่กีวา่ถา้หากผลประโยชน์ทัง้หมดมคีวามสมดุล
กัน ITF และสหภาพแรงงานสมาชกิพรอ้มที่จะใหคํ้าแนะนําแก่
รัฐบาลและ ANSP เพื่ออํานวยความสะดวกในการตัดสนิใจที่ดี
เกีย่วกับระดับการบรกิารทีจํ่าเป็น ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงระดับการบริการ และมีส่วนร่วมในความพยายาม
ร่วมกันของหุน้สว่นทางสังคม 

มติทิางสงัคม 
ITF ต่อตา้นการลดงานและคุณภาพของงานและในทางกลับกัน
เราสนับสนุนความสมดุลระหว่างการใชช้ีวติและการทํางานที่ดี
สําหรับพนักงาน ATS ทกุคน RTM ทีเ่กดิขึน้ใหมอ่าจเกีย่วขอ้งกับ
การบังคับยา้ยถิน่ที่อยู่หรอืการเดนิทางไปทํางานที่ใชเ้วลานาน
ขึน้ซึง่จะเป็นอันตรายตอ่ความสมดลุการใชช้วีติและการทํางาน 

 
สหภาพแรงงานสมาชกิของ ITF รายงานว่ามบี่อยครัง้ที่พนักงาน
ไม่ตอ้งการโยกยา้ยที่อยู่ นี่เป็นเหตุผลที่ค่อนขา้งชัดเจน: พวก
เขามคีรอบครัว เพือ่นฝูง และสังคมในทีท่ํางานแลว้ การโยกยา้ย
ไปทํางานทีอ่ืน่จะทําใหเ้สยีสังคมและปฏสิัมพันธอ์ันจะก่อใหเ้กดิ
ความเครียดและสง่ผลกระทบเชงิลบอย่างรุนแรงต่อชวีติส่วนตัว
และครอบครัว นอกจากนั้นคนงานอาจตอ้งเผชิญกับการ
เปลีย่นแปลงของนายจา้ง ซึง่เกีย่วขอ้งกับสัญญาใหม่ สภาพการ
ทํางาน และรูปแบบการจ่ายเงนิใหม่ ดังนั้นเราจงึไม่เห็นดว้ยกับ
วธิีการบังคับใหย้า้ยที่ทํางาน ITF สนับสนุนใหน้ายจา้งทุกคน
สง่เสรมิการสรา้งสมดุลระหว่างการใชช้วีติและการทํางานสําหรับ
คนงานของตนอยา่งเพยีงพอ หุน้สว่นทางสังคมไดรั้บเชญิใหร่้วม
เจรจาขอ้ตกลงทีเ่หมาะสมเพือ่ใหเ้กดิความสมดลุและเพือ่บรรเทา
ผลกระทบดา้นลบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่
ทํางาน การเป็นหุน้สว่นทางสงัคมทีเ่ขม้แข็งน ัน้จะยอมรบัวา่
บางคร ัง้ในสภาพแวดลอ้มการทํางานทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง
ใหมก็่ทําใหค้ณุภาพงานดขีึน้ได ้

 
ITF กังวลว่านอกจากการยกระดับการบรกิารแลว้แรงผลักดันที่
สําคัญสําหรับ RTO คือการลดตน้ทุน นอกจากนี้เรายังเห็นถึง
อันตรายทีค่นงานจะตอ้งเป็นผูรั้บผลกระทบสงูสดุไมว่า่จะโดยการ 
ลดจํานวนงานหรอืลดรายไดท้ีม่อียู่

 
E. การเปลีย่นบรกิารทีม่อียูเ่ป็นโมดลูหอบงัคบัการ

ระยะไกล 
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การเปลีย่นแปลงจากการปฏบัิตกิารแบบเดมิไปสูก่ารใชง้านระบบ 
RTO อธิบายถึงผลกระทบที่ เห็ นได อ้ย่างเป็น รูปธรรมต่อ
สภาพแวดลอ้มการทํางานและวิธีการทํางานสําหรับทุกคนที่
เกีย่วขอ้ง: ATCO FISO วศิวกร ช่างเทคนคิและเจา้หนา้ทีธุ่รการ
ของระบบ ATS ขัน้ตอนการทํางานและประสบการณ์ทัง้หมดได ้
ถูกกําหนดขึน้ก่อนหนา้ ระหว่างการทํางานในหอบังคับการบิน
แบบเดิม ซึง่ขัน้ตอนการทํางานเหล่านี้ไม่สามารถนําไปใชใ้น
ระบบ RTO ไดโ้ดยตรง ทักษะของมนุษยนั์น้ใชเ้วลาในการพัฒนา 
ดังนัน้การเปลีย่นไปใชร้ะบบใหม่จะตอ้งมกีารกําหนดระยะเวลาที่
เพียงพอเพื่อใหก้ารเปลี่ยนผ่านไปใชง้านระบบใหม่ประสพ
ความสําเร็จ นอกเหนือจากนั้นขอ้จํากัดของระบบใหม่จะมี
ผลกระทบต่อวิธีการทํางาน ซึ่งผลที่ตามมาคือจะตอ้งมีการ
ฝึกอบรมอย่างเพียบพอและมีการบริหารจดัการการ
เปลีย่นแปลงเป็นอยา่งด ี

 
เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ในการ
เปลีย่นไปใช ้RTO นัน้คนงานตอ้งใชค้วามพยายามและตอ้งมกีาร
ปรับตัว การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะทําใหเ้กดิความเครยีดแก่ผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง ความเครยีดเกดิจากหลายสาเหตุรวมถงึการฝึกอบรม
ภาคบังคับและการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางาน และยังรวมถึง
ความเครียดที่เกดิจากผลกระทบต่อการเขา้สังคมของคนงานที่
ไดรั้บผลกระทบ 

 
ในบางกรณีการน่ังทํางานในสถานทีท่ีอ่ยูห่า่งไกลจากสถานทีจ่รงิ
อาจส่งผลต่อการรับรูส้ภาพอากาศ สภาพทางวิ่งและสภาพ
การจราจรที่แตกต่างกัน ตอ้งมีการพัฒนาวิธีการเพื่อบรรเทา
ผลกระทบที่ดีที่สุดและตอ้งใหเ้วลาและการปรับตัวที่จําเป็น
เพือ่ใหส้ามารถปรับตัวได ้

 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กําลังใชอ้ยู่นั้นก่อใหเ้กดิการ
จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับวศิวกรเพิม่มากขึน้ ตอ้งมหีลกัสูตร
เพื่อเพิ่มสมรรถนะที่ครอบคลุมเพื่อให้มีคุณสมบตั ิตาม
ข้อกําหนดด้านคุณ วุฒิทางวิชาชีพที่สูงขึ้น วิศวกรถูก
คาดหวังว่าจะตอ้งจัดการกับงานเพิ่มขึน้รวมถงึการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร ์

 
ในการกําหนดขัน้ตอน กฎ ขอ้บังคับ และประเด็นการจา้งงาน
ทัง้หมดจะตอ้งมีกระบวนการปรกึษาหารือและการเจรจากับผูม้ี
สว่นไดส้่วนเสยีทัง้หมด รวมถงึองคก์รที่เป็นตัวแทนของคนงาน
ในทกุดา้น ITF และตัวแทนระดับภมูภิาคสามารถมสีว่นร่วมในการ
ตัดสินใจในทุกระดับรวมถงึความพยายามของ ICAO ในระดับ
สากล สถาบันขา้มชาติ หน่วยงานกํากับดูแลระดับชาติและ
นายจา้งในทกุระดับ 

 
จุด มุ่งหมายที่ทุกฝ่ ายมีร่วมก ันคือการมีระบบ ATS ที่
ปลอดภยัและมเีสถยีรภาพทีม่คีวามสามารถตามกําหนด มี
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมทีสุ่ด แรงงานทีม่ทีกัษะ เศรษฐกจิที่
ขบัเคลือ่นไปตามปกต ิและความสามคัคใีนสงัคม 

 
สิ่งที่ จํ าเป็นอย่างยิ่งคือตอ้งมีการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์
คุณภาพสูงที่เป็นอสิระเพื่อทําความเขา้ใจการนําระบบมาใชง้าน
และการปฏิ บัติก ารของระบบ RT อย่างถ่องแท  ้การวิจั ย
เฉพาะเจาะจงนี้ควรมวัีตถุประสงคเ์พือ่สํารวจขอ้จํากัด ภัยคกุคาม
และการบรรเทาผลกระทบทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดของระบบ RTO 

 
การฝึกอบรมมีบทบาทสําคัญมากเมื่อพจิารณาปัจจัยดา้นมนุษย ์
เมื่อมีถ่ายโอน ATCO ที่ผ่านการรับรองแลว้ไปยังสภาพแวดลอ้ม
การทํางานใหม่ จะตอ้งมกีารฝึกอบรมหน่วย ATC อย่างเพยีงพอ
เพื่อใชส้มรรถนะในการจัดอันดับ (rating competences) ใน
สภาพแวดลอ้มใหม ่การฝึกอบรมหน่วยนี้ควรรวมถงึขัน้ตอนของ
การฝึกอบรมกอ่นการปฏบัิตงิาน (pre on-the-job training) และ
การฝึกอบรมในงาน (on-the-job training) วศิวกรจะตอ้งไดรั้บ
การฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อใหม้ีสมรรถนะและทักษะใหม่ ๆ ที่
จําเป็น ควรมกีารพัฒนาความปลอดภัยการบนิ แผนการฝึกอบรม 
และแผนการประเมนิพรอ้มกับมาตรฐานดา้นสมรรถนะเพือ่ใหเ้กดิ
การพัฒนาขีดความสามารถในระดับที่จําเป็น แผนนี้ควรมีการ
พจิารณาว่าสมรรถนะสําหรับวศิวกรนั้นอาจจะมคีวามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยยะสําคัญจากสรรถนะที่กําหนดไวส้ําหรับหอบังคับการ
บนิแบบดัง้เดมิ วศิวกรจะตอ้งทํางานในสถานทีท่ํางานทีแ่ตกต่าง
กันระหวา่ง RTM และ สนามบนิ 

 
จะตอ้งมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อใหผู้ค้วบคุมการจราจร
ทางอากาศในระดับปฏบัิตกิารสามารถรักษาใบอนุญาตและเพิ่ม
ขดีความสามารถที่มอียู่และการฝึกอบรมทบทวนจะตอ้งใหม้ั่นใจ
ไดว้่าความสามารถทีจํ่าเป็นสําหรับตําแหน่งงานสําหรับสนามบนิ
ที่แตกต่างกันจะไดรั้บการบํารุงรักษาและขยายออกไปอย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ITF เห็นว่าขีดจํากัดดา้นคุณสมบัติที่
หลากหลายของ ATCO จะตอ้งไดรั้บการประเมนิ มีการวจิัยและ
เห็นชอบที่ขึน้อยู่กับสถานการณ์ที่กล่าวไวก้่อนหนา้นี้ในเอกสาร
ฉบับนี ้

 
ITF และ สหภาพแรงงานสมาชกิพรอ้มที่จะมีส่วนร่วมและหนุน
เสรมิงานทีจํ่าเป็นเพือ่ใหไ้ดเ้อกสารการฝึกอบรมและมาตรฐาน 
ตามทีก่ําหนด

 
F. ปจัจยัดา้นมนุษย ์



11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จําเป็นอย่างยิง่ที่ตอ้งมีการกําหนดกรอบการกํากับดูแลระหว่าง
ประเทศเพื่อสรา้งความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางดา้น
เศรษฐกจิซึง่มแีนวโนม้ทีจ่ะกระตุน้ความสนใจ RTO เมือ่เทยีบกับ
ปัจจัยสําคัญอื่น ๆ เช่น ความปลอดภัย ITF พรอ้มทีจ่ะทํางาน
ร่วมกบั ICAO และหน่วยงานกํากบัดูแลระดบัภูมภิาคและ
ระดบัประเทศเพือ่พฒันากรอบการกํากบัดูแลทีด่ที ีสุ่ดเทา่ที่
จะเป็นไปไดสํ้าหรบัการปฏบิตัหิอบงัคบัการบนิระยะไกล 

 
ITF และสหภาพแรงงานสมาชกิจะยังคงตดิตามการพัฒนาการ
ปฏิบัตงิานหอบังคับการบินระยะไกล เพื่อช่วยใหส้มาชกิไดม้ี
สภาพแวดลอ้มการทํางานและสภาพการทํางานทีด่ทีีส่ดุเท่าทีจ่ะ
เป็นไปได ้นอกจากนี้ ITF จะสนับสนุนสหภาพแรงงานสมาชกิใน
การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานกํากับดูแลและนายจา้งเพื่อใหบ้รรลุ
มาตรฐานการสรา้ง RTO ทีเ่ป็นทีย่อมรับ 

 
อีกเรื่องที่จําเป็นอย่างยิง่คือการสนับสนุนความพยายามในการ
เจรจาทางสังคมที่เป็นประโยชน์ในการนําระบบ RTO มาใชง้าน 
ITF ใหคํ้ามั่นในเรือ่งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานใน ATM การ
หลีกเลี่ยงการไดผ้ลประโยชน์ ฝ่ายเดียวและใหม้ีการแสดง
หลักฐานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการกอ่นทีเ่ริม่นํา 
ระบบ ไปตดิตัง้และดําเนนิการ

 
 

 

 
G. บทสรปุ 
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