สรุปข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ : ฉบั บ ย่ อ
แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน

สรุปข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการบินของไทยประจําเดือนมิถุนายน 2559 นี้ เริ่มต้นด้วยความก้าวหน้าใน
การค้นหาเครื่องบินโดยสาร แอร์บัส เอ320 ของสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ เอ็มเอส804 ซึ่งประสบอุบัติเหตุ
ตกลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้น ล่าสุด คณะกรรมการสืบสวนอุบัติเหตุอากาศยานอียิปต์ ได้ระบุถึงผลการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นจากกล่องดําของเครื่องบินลําดังกล่าวว่า ข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบิน (FDR) สอดคล้องกับ
ข้อความจากระบบสื่อสารและรายงานตําแหน่งอากาศยาน (ACARS) บ่ง ชี้ว่า บริเวณห้องน้ําและห้องเครื่องของ
เครื่องบินมีควันเกิดขึ้นบนเครื่องก่อนประสบอุบัติเหตุ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการรอผลการตรวจสอบข้อมูลจากเครื่อง
บันทึกเสียงในห้องนักบิน (CVR) มาประกอบด้วย ก่อนสรุปถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้
ส่วน ผลการตรวจสอบมาตรฐานสายการบินของไทยที่ทําการบินเข้าเขตน่านฟ้าของสหภาพยุโรป ในครั้ง
ล่าสุดนั้น องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) ได้ประกาศรายชื่อสายการบินทั่วโลกที่ห้ามทํา
การบินเข้าเขตน่านฟ้าของสหภาพยุโรป จํานวน 214 สายการบินจาก 19 ประเทศ ดังปรากฏใน EU Air Safety List
ซึ่งไม่พบว่ามีสายการบินจากประเทศไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าว
สําหรับความก้าวหน้าการในการแก้ไขปัญหามาตรฐานการบินของไทยนั้น Mr.Arun Mishra ผู้อํานวยการ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และร่วมหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญของ
ไทย ซึ่งทาง ICAO เห็นว่า ไทยควรเร่งรัดแก้ไขปัญหาธงแดงให้มีความกระชับมากขึ้น หลังจากที่ผ่านมาได้มีการตั้ง
คณะกรรมการหลายชุดเข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งหากสามารถแก้ปัญหามาตรฐานการบินของไทยได้เร็ว ก็จะสามารถส่งเสริม
เรื่องการบินระหว่างประเทศและสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวในภูมิภาค เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินของไทยมี
ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก
อย่างไรก็ตาม ในการแก้ปัญหามาตรฐานการบินของไทยนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม
และสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ดําเนินการจัดทําแผนการแก้ปัญหาและพัฒนาการบินของไทย
โดยปรับแผนการทํางานให้มีความกระชับมากขึ้นและเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 6 เดือน ทั้ง นี้ ภายใต้แผนการ
แก้ปัญหาดังกล่าว กพท. จะเร่งรัดดําเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผู้ดําเนินอากาศใหม่ โดยจะ
จัดทําใบอนุญาตรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามคู่มือที่จัดทําขึ้นใหม่ให้กับสายการบินให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
นับจากเดือนกรกฎาคม
นอกจากนี้ กพท. จะต้องเร่งรัดปรับปรุงและแก้ไขข้อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
2497 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง ICAO ก็ได้แนะนําให้ไทยปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อให้สามารถควบคุมอุตสาหกรรมการบิน
ของไทยผ่ า นระเบี ย บข้ อ กฎหมายที่ เ ป็ น มาตรฐานสากลและนานาประเทศประกาศใช้ และเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลตามหลักของ ICAO ทั้งนี้ กพท. ได้เสนอแนวทางการปรับแก้กฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทาง
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ของ ICAO โดยทํ า เป็ น Model law เป็ น กฎหมายหลั ก และทํ า กฎหมายรองเป็ น ระดั บ กํ า กั บ ดู แ ล หรื อ Model
Regulation
ในขณะที่ ภ าพรวมด้ า นท่ า อากาศยานของไทยนั้ น มี ก ารขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง แผนการพั ฒ นา
ท่าอากาศยานทั้งในกรุงเทพฯ และในภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างมากของอุตสาหกรรมการบินของไทยใน
ระยะนี้
สําหรับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)
พบว่า ผลการดําเนินงานรอบ 8 เดือนของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-พฤษภาคม 2559) กับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน พบว่า มีเที่ยวบินใช้บริการจํานวน 519,157 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.11 โดยมีผู้โดยสารเดินทางเข้า
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12.43 ซึ่งเป็นผลมาจากสายการบินต้นทุนต่ําจากประเทศจีน โดยเฉพาะท่า
อากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานเชียงใหม่
ส่วนแผนการลงทุนขยายขีดความสามารถท่าอากาศยานของ ทอท. ในระยะ 5 ปี นั้น ทอท. จะมุ่งเน้นการ
ลงทุนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ แผนการเพิ่มรายได้จากการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยาน นอกจากนี้
ทอท. ยังมี โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อีกด้วย
ท่าอากาศยานของ ทย. เองก็มีโครงการที่จะพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อยกระดับเป็นท่าอากาศยาน
นานาชาติ รวมไปถึง โครงการการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นท่าอากาศยาน
ของกองทัพเรือ ซึ่งล่าสุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมการตรวจเยี่ยมท่าอากาศยาน
นานาชาติ อู่ตะเภา และการก่อ สร้า งอาคารผู้ โดยสารหลั งใหม่ ของท่า อากาศยานนานาชาติอู่ ตะเภา เพื่ อ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการดังกล่าว
ในด้านการจัดการจราจรทางอากาศนั้น มีความก้าวหน้าที่น่าสนใจจากการประชุมสุดยอด the 2016 CANSO
Global Air Traffic Management Summit ซึ่ง ICAO มีความเห็นว่า การจัดการห้วงอากาศทั่วโลกในปัจจุบั น นี้
จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า อัตราการขยายตัวของการจราจรทางอากาศ การลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาการติดตามอากาศยาน และความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของระบบควบคุมทางไซ
เบอร์ (cybersecurity risks) จะต้องมีการจัดการที่ดี
ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบินนั้น ล่าสุด คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอํานวยการ สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ สถาบันการบิน
พลเรือน และปรับปรุงอาคารเดิม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
บุคลากรด้านการบิน ทั้งนี้ โครงการนี้ เป็นโครงการที่รองรับข้อสังเกตที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้เคย
เข้ามาประเมิน สบพ. และ ระบุว่าอุปกรณ์การเรียนการสอน และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ในภาคพื้นดินของ สบพ. ยังไม่
เหมาะสม และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปี พ.ศ.2561 นั้น ICAO จะเข้ามาประเมิน สบพ. อีกครั้ง
ปัจจุบันสถาบันการบินพลเรือนได้ผ่านการประเมินจาก ICAO และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกประเภท Full
Member ของโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS
ล่าสุดนั้น สถาบันการบินพลเรือนจะจัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบิน สําหรับผู้บริหาร
(Aviation Management for Executives Program) รุ่นที่ 2 ประจําปี 2559 สําหรับผู้บริหารระดับกลางไปจนถึง
ระดับสูงของหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการและวิธีปฏิบัติที่ทันสมัยตอบสนองกับการทํางานด้าน
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บริหารจัดการการบิน จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2559
ในปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาเปิดหลักสูตรทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการบินจํานวนมาก แต่ไม่มีการควบคุมใน
เรื่องมาตรฐานของหลักสูตร ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัด
ระเบียบสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการบิน และตรวจสอบหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกแห่งและหารือ
ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความคื บ หน้ า กรณี เ ครื่อ งบิ น ฝึ ก บิ น ไดมอนด์ แ บบดีเ อ 42 ของวิ ท ยาลั ย การบิ น นานาชาติ มหาวิ ท ยาลัย
นครพนม ประสบอุบัติเหตุตก ห่างจากท่าอากาศยานนครพนม ประมาณ 2 กิโลเมตร ทําให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย นั้น
ล่าสุด กําลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จ จริงของคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเ หตุ สํานัก งาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เข้ามาดําเนินการกรณีการเกิดอุบัติเหตุของอากาศครั้งนี้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 30 วัน
โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้ประกาศให้มีการงดฝึกบินเป็นการชั่วคราว จนกว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
การเกิดอุบัติเหตุจะออกมา
สําหรับโครงการที่น่าสนใจสําหรับนักศึกษาด้านการบินทั่วโลกได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว โดยโครงการ Fly
Your Ideas 2017 ของแอร์บัสเป็นการแข่งขันสําหรับนักศึกษาทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ สองปี การแข่งขันดังกล่าวจะ
เปิดโอกาสให้กับนัก ศึกษาจากทั่วโลกมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมร่วมกับแอร์บัส เพื่อจัดการความท้าทายที่
อุตสาหกรรมการบินกําลังประสบอยู่ และเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ด้านการทํางานเป็นทีม
การบริหารจัดการโครงการ และทักษะด้านการสื่อสารต่าง ๆ
นักศึกษาจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่ม โดยมีสมาชิกจํานวน 3-5 คน ซึ่งแอร์บัสสนับสนุนให้สมาชิก
ของแต่ละทีมมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ความหลากหลายทางด้านภูมิหลัง และความหลากหลายทางด้าน
สาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิศวกรรมไปสู่สาขาการตลาด และสาขาวิทยาศาสตร์ไปสู่สาขาการออกแบบ โดยแต่ละทีม
จะต้องมีที่ปรึกษาด้านวิชาการจากหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่สมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่งกําลังศึกษาอยู่ โดยแนวคิด
โครงการต่าง ๆ จะได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของแอร์บัส
โครงการ Fly Your Ideas ประจําปี พ.ศ.2560 ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์
www.airbus-fyi.com

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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