สรุปข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย
ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ : ฉบั บ ย่ อ
แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association :IATA) ได้
มีแถลงการณ์ถึงปริมาณผู้โดยสารทางเดินทางทางอากาศทั่วโลกในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งวัดจากรายได้ต่อ
ผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (RPK) พบว่า RPK เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคม
2558 ในขณะที่ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 โดยอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร
ลดลงร้อยละ 0.3 มาอยู่ที่ร้อยละ 79.1 ทั้งนี้ IATA คาดการณ์ว่า การขยายตัวในอัตราที่ลดลงนี้ เป็นผลมาจาก
เหตุการณ์การก่อวินาศกรรมที่ท่าอากาศยานของเบลเยี่ยม ซึ่งหากไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว อัตราการเติบโตน่าจะอยู่
ที่ประมาณร้อยละ 5
สําหรับตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้น IATA ระบุว่า ตลาดทั่วโลกมีการขยายตัวร้อยละ 3.2 จาก
เดือนเมษายน 2558 โดยปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางอากาศมีเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค ยกเว้นละตินอเมริกา โดยภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรป มีการขยายตัว
สูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 7.7 และ 6.8 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การค้าโลกและเศรษฐกิจที่ยังทรงตัว มีผล
ทําให้ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศยังไม่ฟื้นตัวมากเท่าที่ควร สําหรับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคนั้น ปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.1 โดยปัจจัยที่ส่งผลชะลอการขยายตัว ได้แก่ การค้าโลกและภายใน
ภูมิภาคชะลอตัว โดยปริมาณการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 2.8
โดยภาพรวมของสถานการณ์การขนส่งทางอากาศทั่วโลกแล้ว มีการขยายตัวในสัดส่วนที่ลดลง และ
เป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ําสุดในรอบ 2 ปี ซึ่ง IATA คาดการณ์ว่าจะเป็นผลจากเหตุการณ์การก่อวินาศกรรมที่
เกิดขึ้นในเบลเยี่ยม ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสารในเรื่องความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ภูมิภาค
ตะวันออกกลางยังคงเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวของการขนส่งทางอากาศมากที่สุด ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและ
การขนส่งสินค้า โดยเป็นตลาดที่น่าสนใจของสายการบินต่าง ๆ อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ก็ยังคงมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ผู้โดยสารเช่ นกั น นั่นคือ เหตุ ก ารณ์ เ ครื่ อ งบิ น โดยสารของสายการบิน อี ยิป ต์ แ อร์ รุ่ น แอร์ บั ส เอ320-232
เที่ยวบินที่ เอ็มเอส804 ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสไปยังกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ได้
สูญหายไปจากหน้าจอเรดาร์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ในขณะนี้ รัฐบาลอียิปต์, กรีซ และฝรั่งเศส ได้ร่วมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเครื่องบินของสายการบิน
อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ เอ็มเอส804 ในบริเวณตะวันออกของทะเลเมอร์ดิเตอเรเนียน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ประเทศกรีซ
และเป็นพื้นที่ที่เรดาร์จับสัญญาณได้ครั้งสุดท้ายก่อนที่เครื่องบินจะหายไปจากหน้าจอ ทั้งนี้ มีการพบชิ้นส่วนโลหะ
พร้อมกับเสื้อชูชีพสีส้ม ในบริเวณนั้น อย่างไรก็ตาม สําหรับสาเหตุของเครื่องบินตกและรายละเอียดอื่นๆ ต้องรอ
แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ หลังจากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย รวมทั้งการตรวจสอบกล่องดําด้วย
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เรื่องความปลอดภัยในการบินและการรักษาความปลอดภัยในการบินเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับการ
เดินอากาศ สําหรับประเทศไทยนั้น ล่าสุดได้มีการประกาศใช้แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
อย่างเป็นทางการแล้ว โดยคณะกรรมการการบินพลเรือนได้อนุมัติ แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme: NCASP) ตามที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (กพท.) นําเสนอ
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาตินี้ เป็นแนวทางในการป้องกันการกระทําอันเป็น
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินได้นําแนวทางที่กําหนดในแผนไป
ใช้เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
แผนดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุมขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การเตรียมการเพื่อรองรับโครงการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินสากลแบบต่อเนื่อง (Universal
Security Audit Programme-Continuous Monitoring Approach:USAP-CMA)
ในประเด็นการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนนี้ ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยสากลโดยวิธีการเฝ้าตรวจตราอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ ICAO ทั้งนี้
สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นการร่วมมือกับ ICAO เพื่อให้คณะผู้ตรวจสอบของ ICAO เข้ามา
ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนของประเทศไทยทั้งระบบ โดยประเทศไทยจะต้องตอบ
แบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนและ
ข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อแนะนําอันพึงปฏิบัติตามภาคผนวก 17 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
(Security) และข้อกําหนดด้านการรักษาความปลอดภัยการบินในภาคผนวก 9 ว่าด้วยการอํานวยความสะดวก
(Facilitation) ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 1944
ในขณะเดียวกัน กรมท่าอากาศยาน (ทย.) จึงได้เตรียมการรับมือการเข้าตรวจระบบรักษาความปลอดภัย
ของสนามบินของไทยโดย ICAO ซึ่งคาดว่าจะเข้าตรวจสอบอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2561 และ ICAO จะทํา
การสุ่มตรวจสนามบินระหว่างประเทศ โดยท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี และท่าอากาศยาน
อุดรธานี ซึ่ง ทย. เป็นผู้บริหารจัดการนั้น จะมีการดําเนินการปรับปรุง โดยจะนําไปติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม
ภายในท่าอากาศยาน เพื่อปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยทางการบิน เช่น เครื่องสแกนทั้งผู้โดยสารและ
สินค้า เครื่องเอ็กซเรย์ที่ตรวจวัตถุระเบิด กล้อง CCTV การจัดการล้อมรั่วในพื้นที่หวงห้ามการบิน และระบบ
สายพานลําเลียง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรับการตรวจของ ICAO
ในปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา รายได้จากท่าอากาศยานทั้ง 26 แห่งของ ทย. เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดย
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารเติบโตร้อยละ 25 โดยท่าอากาศยานกระบี่มีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด ซึ่งมีจํานวน
ถึง 4 ล้านคนต่อปี รองลงมา คือ ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตามลําดับ ทั้งนี้ เป็นผล
จากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ํา นอกจากนี้ ทย. จะปรับเปลี่ยนแผนการบริหารจัดการ ท่าอากาศยานใน
สังกัดทั้ง 28 แห่ง จากเดิมที่จะโอนย้ายให้หน่วยงานอื่นดําเนินการ เป็น ทย. จะเป็นผู้ดําเนินการเองทั้งหมด
สําหรับด้านธุรกิจสายการบินนั้น ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมานั้น ธุรกิจสายการบิน
ของไทยมีผลประกอบการในทางบวกและมีแผนการขยายตัวทางธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีสําหรับ
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินในปีนี้
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โดยภาพรวมของธุรกิจสายการบินของไทย จะเห็นว่า ในปี พ.ศ.2559 นี้ มีแนวโน้มการขยายตัวไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งการเปิดเส้นทางบินใหม่ การขยายฝูงบิน ตลอดจนประมาณการณ์ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ ปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อสายการบิน ได้แก่ เสถียรภาพทางการเมืองของไทย การกระตุ้นตลาดท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่องและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งราคาน้ํามันโลกที่ปรับราคาลดลง
นอกจากนี้ การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ําในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคนั้น มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องและ
ชัดเจน โดยล่าสุด สายการบินต้นทุนต่ําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จํานวน 8 สายการบิน ประกอบไปด้วย สายการ
บินเซบูแปซิฟิก สายการบินเจจูแอร์ สายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต สายการบินสกู๊ต สายการบินไทเกอร์
แอร์ สิ ง คโปร์ สายการบิ น ไทเกอร์ แ อร์ ออสเตรเลี ย และสายการบิ น วานิ ล ลาแอร์ ได้ ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง “Value
Alliance” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มพันธมิตรการบินขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมเส้นทางการบินถึงหนึ่งในสามของโลก เพื่อ
แบ่งปันและเชื่อมโยงเครือข่ายเส้นทางการบินภายในกลุ่มพันธมิตร และเส้นทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียเหนือ รวมถึงเส้นทางไปยังทวีปออสเตรเลีย ซึ่งก็จะทําให้สายการบินต้นทุนต่ํามีความแข็งแกร่งขึ้น
เช่นเดียวกับ สายการบินต้นทุนต่ําของเวียดนามอย่างสายการบินเวียตเจ็ท ที่ได้ตกลงสั่งซื้อเครื่องบิน
โดยสารแบบโบอิ้ง 737 แม๊กซ์ 200 จํานวน 100 ลํา และคาดว่าจะได้รับมอบครบหมดในปี พ.ศ.2566 โดยมี
นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นสักขีพยานในข้อตกลงครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นข้อตกลงการซื้อเครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการบินเวียดนาม
สํ า หรั บเรื่ อ งสุ ด ท้ า ย ได้ แ ก่ การมอบรางวั ลเกี ย รติ ย ศด้ า นการฝึ ก อบรมการบิ น ของ ICAO โดย ICAO
พิจารณามอบรางวัลเกียรติยศด้านการฝึกอบรมการบินให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นนําเสนอการฝึกอบรมด้านการบิน
และการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเลิศ รวมทั้งการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ ICAO ในการยกระดับการฝึกอบรมและ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการฝึ ก อบรมด้ า นการบิ น ในงาน ICAO Aviation Training and TRAINAIR PLUS
Global Symposium ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ทั้งนี้ ICAO ระบุว่า ปริมาณการให้บริการด้านการบินทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวภายในปี ค.ศ.2030
ซึ่งรัฐภาคีจะต้องพัฒนาในด้านบุคลากรด้านการบินที่มีทักษะสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจากการขยายตัวนี้

แหล่งข้อมูล :
เว๊บไซต์องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
เว็บไซต์สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เว๊ปไซต์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

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

เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม
เว๊ปไซต์ข่าวของสื่อมวลชนต่างๆ

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