สรุปข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย
ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ : ฉบับย่อ
แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน

ขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบินและหลักสูตรนักบินพาณิชย์
ตรี -เฮลิ ค อปเตอร์ ของ สบพ. ที่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ การประดั บ เครื่ อ งหมายแสดงความสามารถในการบิ น และมอบ
ประกาศนียบัตรจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการนี้ รัฐกระทรวงว่าการ
กระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตนักบินที่มี
ความรู้ความสามารถ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางด้านการบินให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและต้อง
มีประสิทธิภาพด้วย นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ สบพ. จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอํานวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบสถาบันการบินพลเรือน วงเงิน 959
ล้านบาท เพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมวิเคราะห์แผนงานโครงการอีกครั้ง ก่อนให้ความเห็นชอบเพื่อนําเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างต่อไป อาคารเรียนดังกล่าวจะมีพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ล้ําหน้าใน
ภูมิภาค และจะสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาค
การพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต บุ ค ลากรด้ า นการบิ น ของ สบพ. นี้ จะสอดรั บ กั บ นโยบายของรั ฐ บาลโดย
กระทรวงคมนาคม มีเป้าหมายจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ซึ่งล่าสุดนั้น กระทรวงคมนาคมมีนโยบาย
จะผลักดันการดําเนินโครงการศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่โครงการดังกล่าว
ถูกชะลอไปชั่วคราว ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้ประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะดําเนินโครงการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยานในระดับกลางลงมา ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ทั้งนี้ กระทรวง
คมนาคมจะต้องสํารวจรายละเอียดก่อนสรุปอีกครั้ง เพื่อสรุปการพัฒนาว่าจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรบ้างเพื่อให้
เหมาะสมกับการเป็นศูนย์ซ่อม ก่อนจะสรุปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาโครงการอีกครั้ง
ในส่ ว นของ สบพ. นั้ น รับ ผิ ด ชอบในส่ ว นคณะอนุ ก รรมการจั ด ทํา แผนด้ า นการผลิ ต และพัฒ นาส่ ง เสริ ม
ศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอากาศยาน สําหรับโครงการนี้ ซึ่งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรการบิน ให้มี
ความรู้ความสามารถและมีทักษะ (skilled personnel) โดยให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับ
การพัฒนาที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมาก
สําหรับในช่วงเดือนตุลาคม 2557 นี้ เป็นช่วงเดือนที่อุตสาหกรรมการบินต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ปัญหา บั้งไฟ โคมลอย หรือ โคมควัน ที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ ทั้งนี้เนื่องจากกําลังจะเข้า
สู่เทศกาลลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยกรมการบินพลเรือน (บพ.) ได้กําหนดมาตรการในการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการสํารวจรายละเอียดของโคมลอย โคมควัน และบั้ง
ไฟ ตลอดจนพื้นที่ที่จะเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศของอากาศยาน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่
โดยรอบท่าอากาศยานต่างๆ ซึ่งหน่วยเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้ง บพ. ท่าอากาศยานในพื้นที่เสี่ยง บริษัท วิทยุการบินแห่ง
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ประเทศไทย จํากัด (บวท.) และบริษัทสายการบินต่างๆ จะต้องประสานงานกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดความไม่
ปลอดภัยในการบินให้ได้มากที่สุด
ในด้านธุรกิจสายการบินนั้น ก็มีประเด็นที่น่าสนใจต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว ซึ่งได้รายงานถึงเรื่องการเข้าเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพื่อขยายธุรกิจ
รองรับการเติบโตในอนาคต จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยทางบริษัทฯ จะใช้ในการ
ปรับปรุงและขยายฝูงบินเพิ่มเป็น 43 ลําในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2561) จากปัจจุบัน 26 ลํา รวมทั้งการจัดซื้อ
เครื่องยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์สํารองสําหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้น การก่อสร้างโรงซ่อมอากาศยานที่ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิและการปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติสมุย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นฮับการบิน
อีกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ นอกเหนือจากท่าอากาศยานนานาชาติสมุยอีกด้วย โดยจะเปิดให้บริการเที่ยวบินใหม่ 4
เส้นทางในเดือนตุลาคมนี้ ได้แก่ เชียงใหม่-อุดรธานี, เชียงใหม่-ภูเก็ต, เชียงใหม่-ย่างกุ้ง และ เชียงใหม่-มัณฑะเลย์
ประเด็ น ที่ น่ า สนใจนั้ น จะเห็ น ว่ า อุ ต สาหกรรมการบิ น เริ่ ม ขยายตั ว ออกไปในภู มิ ภ าค ทั้ ง การจั ด ตั้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยานที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา และ การใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาค
เป็นฮับของสายการบิน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการนโยบายการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินใน
ภูมิภาค การพัฒนาศักยภาพการผลิตบุคลากรด้านการบินของ สบพ. การเดินหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
อากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยานที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา หรือแม้แต่การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นว่าภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมต่างเล็งเห็นถึงโอกาสจะ
ที่เกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นกัน ล่าสุด บพ. ยังได้ทําการศึกษา
โครงการสร้างท่าอากาศยานใหม่อีก 6 แห่ง นอกเหนือจากท่าอากาศยานในภูมิภาคทั้ง 28 แห่งของ บพ. เพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา, ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก, ท่าอากาศ
ยานมุกดาหาร, ท่าอากาศยานอุตรดิตถ์, ท่าอากาศยานกาญจนบุรี และ ท่าอากาศยานอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
สําหรับด้านการจัดการจราจรทางอากาศนั้น ข้อมูลจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ระบุว่า
จากการที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้กําหนดแนวทางให้ศูนย์สื่อสารการบินของประเทศภาคี
สมาชิกทุกภูมิภาคทั่วโลก ดําเนินการปรับเปลี่ยนโครงข่ายและระบบสื่อสารข้อมูลใหม่ ให้เป็นระบบ ATN/AMHS
ภายในปี 2558 ซึ่งขณะนี้ ได้มีการทําข้อตกลง TMC กับ กัมพูชา ฮ่องกง และอินเดีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการจราจรทางอากาศในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อแนวโน้มการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคตที่จะมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ล่าสุด
นั้น ซาบกรุ๊ป ประเทศสวีเดน (Saab Group) กําลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับหอควบคุมการจราจรทาง
อากาศแบบไร้คนควบคุม ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศสามารถอยู่คนละที่กับหอควบคุม
การจราจรทางอากาศ เพื่อรวมการดําเนินการให้อยู่ในตําแหน่งเดียว ซึ่งเหมาะสําหรับท่าอากาศยานที่มีปริมาณ
การจราจรทางอากาศไม่มาก โดยจะเป็นการบูรณาการหอควบคุมการจราจรทางอากาศระยะไกลเข้าด้วยกัน และให้
เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศปฏิบัติงานควบคุมการจราจรของหอควบคุมการจราจรเหล่านั้นจากส่วนกลาง
โดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปประจําที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศทุกแห่งตลอดเวลา
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบินอีกชิ้นหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาและนํามาใช้งานมากขึ้น ได้แก่ อากาศยาน
โดรน ซึ่งก่อนหน้านี้ มีการนําไปใช้ในวงการภาพยนตร์ของต่างประเทศ ล่าสุดนั้น ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้ประกอบ
ธุรกิจขนส่งด่วนระหว่างประเทศ วางแผนเปิดตัวโครงการนําร่องแบบใหม่ครั้งแรกของโลก ในการขนส่งยารักษาโรค
และสินค้ายังชีพในภาวะฉุกเฉินต่างๆ ไปยังเกาะจูสต์ ในทะเลเหนือ ด้วยอากาศยานโดรนสี่ใบพัดขนส่งพัสดุสินค้า
นอกจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการบินจะได้รับการนํามาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน ทําให้การบินเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้น ล่าสุด การบิน ในฐานะกีฬาทางอากาศ ก็ได้รับความนิยมมาก
ยิ่งขึ้น โดยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ในปี 2018 ที่มีอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนั้น ได้มีการบรรจุกีฬา
ทางอากาศถึง 3 รายการ คือ ร่มบิน, ร่มร่อน และโดดร่ม เข้าร่วมในการแข่งขันด้วย ซึ่งก็นับเป็นความก้าวหน้าอีก
ระดับหนึ่งของอุตสาหกรรมการบิน
ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในเดือนตุลาคมนี้ เป็นช่วงเดือนที่อุตสาหกรรมการบินของไทยต้องเตรียม
รับมือกับความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยด้านการบิน นั่นก็คือ การปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่ง
หน่วยงานด้านการบินต่างๆ ต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับอากาศยาน ส่วนในประเด็นอื่นๆ
นั้น ยังคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแต่ละ
ภาคส่วนในอุตสาหกรรมการบิน ทั้งการสานต่อโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศ
ยานในระดับกลางลงมา ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน
การบิน อาคารฝ่ายอํานวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบสถาบันการบินพลเรือน การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ การศึกษาโครงการสร้างท่า
อากาศยานใหม่อีก 6 แห่งของ บพ. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน
ทั้งสิ้น
ในส่วนของ สบพ. ซึ่งรับผิดชอบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน แม้ว่าจะมีโครงการเพื่อพัฒนา
ด้านอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับการเพิ่มจํานวนการผลิตบุคลากร แต่ในเรื่องคุณภาพและ
มาตรฐานของการศึกษาและฝึกอบรมยังคงเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
คู่แข่งขัน

หากท่านต้องการข้อมูลสรุปข่าวสารอุตสาหกรรมการบินของไทยประจําเดือนตุลาคม 2557 ฉบับเต็ม
สามารถติดต่อได้ที่ chaluntip@catc.or.th โดยกรุณาแจ้งชื่อ-สกุล หน่วยงานสังกัด และวัตถุประสงค์การขอใช้ข้อมูล
เพื่อสถาบันการบินพลเรือนจะได้เก็บรวบรวมเป็นสถิติข้อมูลต่อไป

แหล่งข้อมูล :
เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน

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

เว๊ปไซต์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
เว๊ปไซต์ข่าวของสื่อมวลชนต่างๆ

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