สรุปข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ : ฉบั บ ย่ อ
แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน

สรุปข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย ฉบับแรกของปี พ.ศ.2557 นี้ ขอเริ่มต้นด้วยการเฉลิม
ฉลองวันสําคัญวันหนึ่งสําหรับวงการการบินของไทย นั่นคือ “วันการบินแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม
ของทุกปี
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2456 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการแสดงการบินครั้งแรกของประเทศ โดยนายทหารนักบินไทยจํานวน 3 นาย ได้แก่
นายพันโทหลวงศักดิ์ศัลยาวุธ นายพันตรี หลวงอาวุธสิธกร และ นายร้อยเอกหลวงทยานพิมาฎ ที่สําเร็จการศึกษา
วิชาการบินจากประเทศฝรั่งเศสและใช้เครื่องบินที่กระทรวงกลาโหมได้มีคําสั่งซื้อเครื่องบินจํานวน 8 ลํา บินถวาย
หน้าพระที่นั่ง และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาแผนกการบินขึ้นในกระทรวงกลาโหม
โดยมีสนามบินและ โรงเก็บเครื่องบินที่สนามม้าสระปทุม นับเป็นการริเริ่มกิจการบินของประเทศไทย เป็นผลให้
กิจการบินของไทยเจริญมาโดยลําดับ
ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อกิจการบินของ
ชาติ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2537 กําหนดให้วันที่ 13 มกราคมของทุกปีเป็น
วันการบินแห่งชาติ โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา
อย่างไรก็ตาม วันที่ 13 มกราคมในปีนี้ นอกจากจะเป็นวันการบินแห่งชาติแล้ว ยังเป็นวันแรกที่การชุมนุม
ทางการเมืองในกรุงเทพฯ ได้ขยายวงกว้างออกไป จากเวทีราชดําเนินไปสู่เวทีในจุดต่างๆ 7 จุดในกรุงเทพฯ เพื่อ
“ปิดกรุงเทพฯ” หรือ “ชัตดาวน์บางกอก” การชุมนุมทางการเมืองดังกล่าว ยังได้ส่งผลกระทบถึงหน่วยงานใน
อุตสาหกรรมการบินของไทยด้วย โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ
โดยภาพรวมแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การชุมนุมทางการเมือง “ชัตดาวน์บางกอก” ในครั้งนี้ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อหน่วยงานด้านการบินของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการ “ปิดกรุงเทพฯ” แต่ในขณะเดียวกัน
การชุ ม นุ ม ดั ง กล่ า วยั ง ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและความเชื่ อ มั่ น ของนั ก เดิ น ทาง
ชาวต่างชาติที่จะเดินทางมายังกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องมายังอุตสาหกรรมการบิน
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบินในช่วงเดือนมกราคมนี้ แม้ว่าโดยภาพรวมจะได้รับผลกระทบบ้างจาก
สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองดังกล่าว แต่ปัจจัยบวกจากการเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวในช่วงต้นปี และช่วง
เทศกาลตรุ ษ จี น ซึ่ ง ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความต้ อ งการเดิ น ทางทางอากาศ ก็ น่ า จะช่ ว ยให้ ส ถานการณ์ ข อง
อุตสาหกรรมการบินดีขึ้น
แม้ว่าปัจจัยลบของธุรกิจสายการบินในปัจจุบัน ทั้งการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้น และผลกระทบ
จากสถานการณ์ทางการเมือง แต่แนวโน้มการเกิดขึ้นของสายการบินใหม่ๆ ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด
นั้น สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส (New Gen Airways) ก็เตรียมความพร้อมเพื่อจะเปิดให้บริการอีกแห่งหนึ่ง
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นอกจากสายการบินนิวเจนแอร์เวย์สแล้ว ก็ยังมีสายการบินอีกหนึ่งแห่งที่คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายใน
ปีนี้ นั้นก็คือ สายการบินสยามเจ็ทแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินใหม่ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณเดือน
เมษายนนี้
เมื่อมีการขยายตัวของสายการบิน ก็ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญเพื่อรองรับการขยายตัว
ดังกล่าว นั่นคือ ในด้านของท่าอากาศยาน โดยความก้าวหน้าของการพัฒนาล่าสุดนั้น อยู่ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต
และ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท่ า อากาศยานภู เก็ ต ได้ เตรี ย มเปิ ด ใช้ อาคารตรวจบั ตรโดยสารภายนอกอาคารผู ้โ ดยสาร หรื อ อาคาร
เทอร์มินอลเอ็กซ์ (X Terminal) ซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเที่ยวบินที่
ต้องการบินตรงมายังภูเก็ต ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และสามารถใช้งานได้จริงในวันที่ 5 กุมภาพันธ์
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตกําลังอยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
จาก 6.5 ล้านคนต่อปี เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี ต่อไป
สําหรับท่าอากาศยานเชียงใหม่นั้น ทอท. ได้เริ่มงานพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อรองรับจํานวน
เที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยให้มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 8 ล้านคนต่อปี
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของนิรภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยในการบินของท่าอากาศยานยังคง
เป็นสิ่งที่ต้องคํานึงเป็นลําดับแรกๆ นอกเหนือจากขีดความสามารถในการให้บริการของท่าอากาศยาน โดยล่าสุด
นั้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 พบว่า กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่
PG 931 ซึ่งจะเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เกิดไฟลุกไหม้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่า ภายในกระเป๋าสัมภาระดังกล่าวได้บรรจุ
สารเคมีชนิดน้ําและผง ซึ่งเป็นปุ๋ยหัวเชื้อตัวอย่าง และอาจทําปฏิกิริยาจนเกิดประกายไฟขึ้น ขณะนี้ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจึงได้สั่งการให้ บพ. และ ทอท. จัดทําข้อมูลทําความเข้าใจกับ
ผู้โดยสารถึงวัตถุต้องห้ามในการโดยสารเครื่องบิน
สําหรับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็น คือ การพัฒนา
Airport Logistics Park โดย บพ. ได้จัดสัมมนา “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park) สําหรับการขนส่งทางอากาศในประเทศไทย” เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบขนส่งสินค้าทางอากาศของไทย เพื่อนําเสนอแนวคิดการพัฒนา Airport Logistics Park
สําหรับประเทศไทย และเพื่อสร้างความเข้าใจถึงเงื่อนไขเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา Airport Logistics Park ที่
จะสามารถสนับสนุนระบบขนส่งทางอากาศของไทย และการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาค
อาเซียน
ดังนั้น หากท่าอากาศยานของไทย โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง จะ
พั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางการขนส่ ง ทางอากาศในภู มิ ภ าคแล้ ว ก็ จํ า เป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นา Airport
Logistics Park นี้ ซึ่งประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณา คือ การพัฒนาพื้นที่ให้มีการดําเนินการที่เป็น Free Trade
Zone ที่สามารถดึงดูดและรองรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับในด้านการบํารุงรักษาอากาศยานนั้น ฝ่ายช่าง บกท. เตรียมปรับเปลี่ยนเพื่อแยกเป็นบริษัทลูก
ของ บกท. โดยการดําเนินการแยกเป็นหน่วยธุรกิจนี้ จะแบ่งเป็น 3 ระยะๆ ละ 10 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
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กรกฎาคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2558
และมีแผนจะขยายการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท
นอกจากนี้ ฝ่ายช่าง บกท. จะเพิ่มอัตราส่วนลูกค้าภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากปัจจุบันลูกค้าหลัก คือ
สายการบินไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันฝ่ายช่าง บกท. มีรายได้ปีละประมาณ 9 พันล้านบาท ซึ่งมาจากสายการบินไทย
ประมาณ 8 พันล้านบาท และจากลูกค้าภายนอก 1 พันล้านบาท ทั้งนี้ จากผลการศึกษาประเมินว่า ในปี 2563
ฝ่ายช่าง บกท. จะมีรายได้เพิ่มเป็น 5 หมื่นล้าน
ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบินนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นในช่วงเดือนมกราคมนี้
เริ่มต้นจาก บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้จัดโครงการแนะแนวอาชีพนักบินการบินไทย ภายใต้ชื่อ "ก้าว
สู่เส้นทางนักบินกับการบินไทย" ประจําปี 2557 สําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาและ ผู้ที่สนใจ
รับฟังการบรรยายและแนะแนวอาชีพนักบิน โดยนักบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์
สํ า หรั บ สรุ ป ข่ า วสารอุ ต สาหกรรมการบิ น ประจํ า เดื อ นมกราคม 2557 นี้ มี ป ระเด็ น ที่ น่ า สนใจ
นอกเหนือจากการร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อ
กิจการบินของชาติ ในวันการบินแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคมของทุกปีแล้ว ในวันที่ 13 มกราคม ปี
นี้ยังเป็นวันแรกที่การชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ เพื่อ “ปิดกรุงเทพฯ” หรือ “ชัตดาวน์บางกอก” ซึ่งการ
ชุมนุมทางการเมืองดังกล่าว ยังได้ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมการบินของไทยด้วย จากความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยวที่ลดลง แม้ว่าหลายหน่วยงานด้านการบินจะได้เตรียมมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึ้น แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนาน แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของไทย
ในปีนี้ก็อาจมีการชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายการบินใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ อาจได้รับผลกระทบมากเป็น
พิเศษ นอกจากนี้ ในปี 2557 นี้ อุตสาหกรรมการบินของไทยน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเกิดขึ้น
ค่อนข้างมาก ทั้งเรื่องของท่าอากาศยานของไทย เรื่องของการจัดตั้ง Airport Logistics Park เรื่องของการ
ซ่อมบํารุงอากาศยานของไทย รวมไปถึงเรื่องของสถาบันการฝึกอบรมด้านการบินแห่งใหม่ๆ ซึ่งก็เป็นอีก
ประเด็นที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูล :
เว็บไซต์องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม
เว๊ปไซต์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

เว็บไซต์สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
เว็บไซต์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
เว็บไซต์บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เว็ปไซต์สํานักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน
เว๊ปไซต์ข่าวของสื่อมวลชนต่างๆ

Disclaimer : ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จัดทําเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของ สบพ. และเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือ แต่มิอาจ
รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด สบพ. อาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเอง สบพ. จะไม่รับผิดต่อ
ผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ
แต่อย่างใดทั้งสิ้น
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