สรุปข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญต่อความปลอดภัย (SSC) ของประเทศไทย เพื่อ
ปลดธงแดงขององค์การการบินพลเรือ นระหว่างประเทศ (ICAO) ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมบุ ค ลากรของ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จํานวน 30 คน เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบด้านการปฏิบัติการบิน
(Flight Operation Inspector) ตามเกณฑ์ ม าตรฐานของ ICAO โดยในเดื อ นสิ ง หาคมนี้ จะเริ่ ม กระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินสายการบินเพื่อออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC-Recertification) โดยจะ
ดําเนินการตรวจสอบสายการบินที่ทําการบินในเส้นทางระหว่างประเทศ จํานวน 28 ราย และเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินจาก ICAO อีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 จากนั้นจะตรวจสอบและประเมิน
สายการบินที่ทําการบินในเส้นทางในประเทศอีก 13 รายต่อไป
ในส่ ว นของสายการบิ น ของไทย แม้ ว่ า สายการบิ น ของไทยหลายแห่ ง จะอ้ า งอิ ง มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติการบินของสายการบินกับมาตรฐานของหน่วยงานอื่นๆ เช่น มาตรฐานขององค์การความ
ปลอดภัยด้านการบินของสภาพยุโรป (EASA) มาตรฐานของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA
Operational Safety Audit) เป็นต้น มาใช้ เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ทําการบินไปยังประเทศต่าง ๆ ได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหาธงแดงของ ICAO ได้ในขณะนี้ แต่ปริมาณการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินของไทยก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสถิติการใช้ท่าอากาศ
ยานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ในช่วง 8 เดือนปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558พฤษภาคม 2559) จะพบว่า จํานวนเที่ยวบินให้บริการที่ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบของ ทอท. มี
519,157 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะท่าอากาศยานดอนเมืองและ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งมีเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นในเส้นทางบินระหว่างไทยและจีน ขณะที่จํานวน
ผู้โดยสารรวมอยู่ที่ 81,124,861 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.43 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบินและผู้โดยสาร ทําให้ท่าอากาศยานของไทยต้องเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของจํานวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง
ดังกล่าว ทั้งท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ และท่าอากาศยานในภูมิภาค ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบการให้บริการของ
สายการบินเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เป็นการบินสู่ฮับและเป็นลักษณะกระจายออกจากฮับ เป็นการบินในลักษณะ
จุดต่อจุด ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมต่อสนามบินแบบสมบูรณ์ต่อการให้บริการ
ทอท. มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานทั้ง
6 แห่งในความรับผิดชอบ ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มเป็น 190 ล้านคน จากปัจจุบันอยู่ที่ 83.5 ล้านคน
โดยแผนการปรับปรุงสนามบินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร จะเป็นไปตามความจําเป็นเร่งด่วน ดังนี้
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1.
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะแบ่งการพัฒนาเป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ
2 การก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดําเนินโครงการ
แล้วเสร็จภายในปี 2564 ส่งผลให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 90 ล้านคนต่อปี
2.
ท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะ 3 จะมีการดําเนินการ
ก่อสร้างอาคาร Junction Building ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างตัวอาคารกับสถานีรถไฟดอนเมือง การปรับปรุง
อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 การปรับปรุงอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 การขยายลานจอดอากาศยานทําให้มี
หลุมจอดอากาศยานเพิ่มขึ้นอีก 12 หลุดจอด และการก่อสร้างอาคารจอดรถและอาคารสํานักงาน คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในปี 2565 และสามารถรองรับผู้โดยสารได้เป็น 40 ล้านคนต่อปี
3.
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศและอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ คาดดําเนินการแล้วเสร็จปี 2573 และสามารถ
รองรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคนต่อปี
4.
ท่าอากาศยานภูเก็ต แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกดําเนินการเสร็จสิ้นในปี 2559 ซึ่งรองรับ
ผู้โดยสารได้เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี ส่วนระยะ 2 จะมีการขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และขยายลาน
จอดอากาศยาน คาดดําเนินการแล้วเสร็จปี 2565 และจะสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 18 ล้านคนต่อปี
5.
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นการขยายลานจอดอากาศยานเพิ่มอีก 3 หลุมจอด การ
ปรับเปลี่ยนเส้นทางการขับอากาศยาน การก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ คาดดําเนินการแล้วเสร็จในปี 2565
จะรองรับผู้โดยสารได้เป็น 3 ล้านคนต่อปี
6.
ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ คาดแล้ ว เสร็ จ ปี 73 และรองรั บ ผู้ โ ดยสารได้ 10 ล้ า นคนต่ อ ปี
นอกจากนี้ ทอท. จัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT sister Airport CEO Forum 2016 ภายใต้แนวคิด
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความสําเร็จในอนาคต ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ AOT
กับผู้บริหารท่าอากาศยานชั้นนําระดับโลก และท่าอากาศยานในอาเซียน+6 ที่ ทอท. ได้ทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับ 11 องค์กร โดยมีท่าอากาศยานอยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลง 15 แห่งใน 4 ภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการสนามบินในทุก ๆ มิติ ทั้งด้านบริการ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
ก่อการร้าย เป็นต้น
ส่วนในเรื่องการซ่อมบํารุงอากาศยานนั้น ตามที่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) มีแผนการ
ร่วมทุนกับสายการบินแอร์ฟรานซ์ในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนั้น ข้อสรุปของการ
ดําเนินการล่าสุดนั้น บกท. จะถือหุ้นร้อยละ 51 และสายการบินแอร์ฟรานซ์ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยระยะแรกจะ
เปิดให้บริการเครื่องบิน 2 รุ่น คือ แอร์บัส เอ 330 และ โบอิ้ง 777 คาดว่าจะสามารถเปิดดําเนินการได้ในต้นปี
2560
ส่วนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานของ บกท. ที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภานั้น บกท. จะดําเนินการจัดจ้างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการร่วมทุนศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ทั้งนี้ ศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งใน
แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยจะมี
ขีดความสามารถรองรั บเครื่ องบิ นลํา ตั วกว้า ง ได้แก่ เอ380 เอ350 และ เอ320 คาดว่าจะใช้ เวลาก่อ สร้ า ง
ประมาณ 2 ปี และจะเริ่มเปิดดําเนินการได้ในปี 2562
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นิ ท รรศการอากาศยานและการบิ น ของสหราชอาณาจั ก ร (Farnborough International Air Show
2016) เป็นงานแสดงอากาศยานและการบินรายการใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยในครั้งนี้ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 ที่สนามบินฟาร์นโบโร ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของอังกฤษ ทั้งนี้ พบว่า ยอด
สั่งซื้อเครื่องบินที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้ มีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับงานครั้งที่แล้ว โดยใบสั่งซื้อเครื่องบินทั้งสิ้นมี
จํานวนทั้งสิ้น 856 ลํา เป็นใบสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส จํานวน 279 ลํา และ เครื่องบินโบอิ้ง จํานวน 182 ลํา
ทั้งนี้ ในจํานวนใบสั่งซื้อเครื่องบินทั้งหมดนี้ เป็นการสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ321นีโอ จํานวน 100 ลํา ของสาย
การบินแอร์เอเชีย
อย่างไรก็ตาม ในงานฟาร์นโบโรห์แอร์ โชว์ นี้เอง แอร์บัสได้เผยแพร่การคาดการณ์การบริการทั่ ว โลก
(Global Services Forecast: GSF) ซึ่งเป็นการพยากรณ์ว่า ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า ตลาดการบริการหลัง
การขายของอุตสาหกรรมเครื่องบินพาณิชย์จะมีมูลค่าการใช้จ่ายรวมถึง 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยกิจกรรม
การซ่อมบํารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair & Overhaul: MRO) จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
4.6 ต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามคาดการณ์การเติบโตของจํานวนเครื่องบินโดยสารที่มีขนาดมากกว่า 100 ที่นั่ง ซึ่งจะ
เพิ่มขึ้นจาก 19,500 ลํา ในปี พ.ศ.2558 เป็นประมาณ 40,000 ลํา ภายในปี พ.ศ.2578 โดยภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟิคจะเป็นภูมิภาคที่จะมีส่วนแบ่งตลาด MSO มากที่สุด
แอร์บัสจึงได้มีธุรกิจมาเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมในทุก ๆ
ด้านของการบินพาณิชย์ โดยในภาคส่วน MRO นี้ ล่าสุด แอร์บัส ได้จัดตั้ง “Services By Airbus” ซึ่งเป็นหน่วย
ธุรกิจที่มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการหลังการขายของลูกค้าของแอร์บัส โดยดําเนินการอยู่ในส่วนหลัก 4 ส่วน
ได้แก่ การบํารุงรักษา การพัฒนา การฝึกอบรม และการปฏิบัติการบิน
สําหรับการสนับสนุนด้านการบํารุงรักษาและปฏิบัติการของลูกค้านั้น แอร์บัสมีบริษัทในเครือโดยเฉพาะ
สําหรับการให้บริการวัสดุทั่วโลก คือ แซทแอร์ กรุ๊ป (Satair Group) ที่จะให้บริการด้านการดําเนินการและมี
อะไหล่ทั่วโลกสําหรับ MRO นอกจากนั้น ยังมี Flight Hour & Total Support Package หรือ FHS & TSP ซึ่ง
เป็นการให้บริการซ่อมบํารุงในลักษณะเป็นรายชั่วโมง
ส่วนในด้านการฝึกอบรม แอร์บัสได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจํานวน 14 แห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ และมี
แผนที่จะจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการฝึกอบรมบุคลากรการบิน ทั้งนักบิน ลูกเรือ และพนักงาน
ด้านซ่อมบํารุง ที่จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณเครื่องบินพาณิชย์ใหม่ ซึ่งแอร์บัสคาดการณ์ว่า ความต้องการนักบินพาณิชย์
ทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 450,000 คนภายในปี พ.ศ.2578 จากปัจจุบันมีนักบินจํานวนประมาณ 200,000 คน และ
เมื่อรวมกับความต้องการนักบินที่จะมาทดแทนผู้ที่เกษียณไปในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ จะส่งผลให้ต้องมีการ
ฝึกอบรมนักบินใหม่มากถึง 560,000 คน ส่วนในด้านของบุคลากรด้านเทคนิคนั้น การคาดการณ์การบริการของ
แอร์บัสคาดว่ามีความต้องการช่างเทคนิคใหม่ประมาณ 540,000 คน
สําหรับด้านการปฏิบัติการบิน ล่าสุด แอร์บัสได้เปิดตัวบริษัทในเครือแห่งใหม่ของแอร์บัส ได้แก่ นาฟบลู
(NAVBLUE) ซึ่งเปิดตัวในงานฟาร์นโบโรห์ แอร์โชว์ นี้ด้วย โดยนาฟบลูนี้ จะเป็นบริษัทปฏิบัติการบินและการ
จัดการจราจรทางอากาศแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมอบโซลูชั่นการปฏิบัติการบินดิจิตอลแบบบูรณาการ
ที่ครบวงจร
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สําหรับในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้น สมาคมการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
และ International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) ได้ ล งนามร่ ว มกั น ในบั น ทึ ก
ข้อตกลงในการดําเนินโครงการ IATA-FIATA Air Cargo Program (IFACP) เพื่อทดแทนโครงการ IATA Cargo
Agency Program เดิม ซี่งใช้สําหรับการปฏิบัติงานมากว่า 10 ปี โดยตัวแทนขนส่งสินค้าของ IATA หรือ freight
forwarders ได้เปลี่ยนจากการเป็น “selling-agents” สําหรับสายการบิน ไปเป็น “purchasing-customers”
สําหรับโครงการใหม่นี้ เปลี่ยนวิธีการตัดสินใจในกฎต่าง ๆ ซึ่งใช้กํากับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างสายการ
บินกับตัวแทน จากการประชุมที่มีสายการบินเป็นผู้นํา ไปเป็นโดยคณะกรรมการกํากับดูแลของ IATA-FIATA (the
IATA-FIATA Governance Board) ซึ่งร่วมการบริหารจัดการโดยตัวแทนขนส่งสินค้าและสายการบิน
โครงการ IFACP นี้ จะเป็นกรอบการทํางานสําหรับการปฏิบัติการที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อสายการบินและ
ตัวแทนขนส่งสินค้า เพื่อให้มั่นใจถึงมาตรฐานของอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมไปถึงการรับรองตัวแทนขนส่งสินค้า
และการจัดส่งสินค้าทางอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตามโครงการ IFACP นี้ จะมีการตัด
ขั้นตอนทางการบริหารและค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น รวมทั้งจัดทรัพยากรให้เพื่อจัดการกับความท้าทายในปัจจุบัน ทั้งนี้
ข้อตกลงนี้ ครอบคลุมถึงกฎระเบียบต่างๆ ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่ง
จะนําไปสู่รูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่รวดเร็วที่สุดและน่าสนใจที่สุด
การดําเนินโครงการ IFACP จะเริ่มในช่วงต้นปี 2017 โดยประเทศแคนาดาเป็นประเทศนําร่อง และจะ
นําไปใช้ทั่วโลกสมบูรณ์ในปลายปี 2018
สําหรับในด้านการฝึกอบรมด้านการบินนั้น ปัจจุบันก็ยังคงมีหลายสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรการ
เรียนการสอนทางด้านการบินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ก็กําลังเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบํารุงรักษาอากาศยาน เช่นกัน ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ทําความ
ร่วมมือกับ สถาบันการบินเอเซีย (Asia Aviation Academy) โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และการ
ประชุมการพัฒนาการใช้สนามบินราชบุรี
นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมการจัดหลักสูตรด้านช่างอากาศยานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ด้วย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีการประชุมพัฒนาหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่าง
อากาศยาน เพื่อรองรับมาตรฐานการบินสากล โดยมีผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบํารุงอากาศยานจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม
จากการประชุมดังกล่าวนั้น ได้อ้างอิงถึงนโยบายของรัฐบาล ที่มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างอากาศยานให้สอดคล้องและได้มาตรฐานสากล โดยได้จัดการเรียน
การสอนให้เป็นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อให้สอดคล้องและรองรับสภาพการปฏิบัติงาน
จริงในสาขาอาชีพ ตลอดจนผู้ที่สําเร็จการศึกษาจะต้องสามารถก้าวไปสู่การขอรับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน
(Aircraft Maintenance Engineer License) จากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ได้ในอนาคต
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นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ คือ
1. คณะกรรมการกําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างอากาศยาน มี
หน้าที่กําหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามประเมินผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาหรือปรั บปรุงหลัก สูต ร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการอาชี วศึกษา ตาม
หลักสูตรปวส. สาขาวิชาช่างอากาศยาน ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มี
คุ ณ ภาพและมาตรฐาน สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ ของ
คณะกรรมการการบินพลเรือนและมาตรฐานการบินสากล
2. คณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน
ให้รองรับมาตรฐานการบินสากล มีหน้าที่ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรฐานการบินสากลของ
องค์การต่าง ๆ ได้แก่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์กรความร่วมมือด้านการบินในกลุ่ม
สหภาพยุโรป (EASA) และสํานักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) เพื่อนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มี
มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ ที่ประชุมให้จัดทําหลักสูตรทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องสามารถนําหลักสูตร
ดังกล่าวไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งในระบบปกติ และระบบทวิภาคี โดยแนวทางการจัดการเรียนการสอน
และเห็นควรให้ใช้หลักสูตรกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้น
ความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการด้านซ่อมบํารุงอากาศยาน เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และจัดผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบํารุงอากาศยานจากภาคเอกชนเข้ามาช่วยสอนในสถานศึกษา
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงประเด็นความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมการบินในประชาคม
อาเซียน ซึ่งยังมีความต้องการกําลังคนในตําแหน่งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมภาคพื้นดิน
(Ground Controller) และพนั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น (Flight attendant) เป็ น ต้ น โดยได้ ม อบหมายให้
วิทยาลัยเทคนิคพังงารับไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ดังกล่าวต่อไป
ข้ อ มู ล ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ระบุ ว่ า ปั จ จุ บั น มี ส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4 แห่ง ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 สาขาวิ ช าช่ า งอากาศยานแล้ ว ได้ แ ก่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอนเมื อ ง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และมีสถานศึกษาที่พร้อมจะเปิดสอนในปี
การศึกษา 2560 คือ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
จะเห็นว่า สถาบันการศึกษาหลายห่งเริ่มมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านช่างอากาศยาน ทั้ง
ในระดับปริญญาตรี และ ระดับ ปวส. โดยเฉพาะหลักสูตร ปวส. นั้น ซี่งนับเป็นคู่แข่งโดยตรงของ สบพ. ก็มี
แนวโน้มที่จะเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณามติที่ประชุมข้างต้นแล้ว จะพบว่า แนวทางการดําเนินการหลักสูตร มีความใกล้เคียงกับหลักสูตรของ
สบพ. โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นภาษาอังกฤษ การกําหนดแนวทางไปสู่การขอรับใบอนุญาตนาย
ช่างภาคพื้นดิน และ การดําเนินการตามมาตรฐานสากลด้านการบิน
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นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังมีแนวความคิดที่จะจัดทําหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การบินด้านอื่นๆ ด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Controller) และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
(Flight attendant) ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อ สบพ. และ สบพ. ต้องพิจารณาดําเนินการเพื่อรับมือกับสภาวะการ
แข่งขันที่สูงขึ้น
ในเดือนกรกฎาคม 2559 นี้ ก็ยังคงมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญต่อ
ความปลอดภัย (SSC) ของประเทศไทย เพื่อปลดธงแดงขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
อยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆ ทั้งนี้ ยังคงคาดการณ์ว่าว่าจะสามารถดําเนินการ
แล้วเสร็จและเตรียมพร้อมรับการประเมินจาก ICAO อีกครั้งหนึ่งเพื่อปลดธงแดง ในช่วงเดือนธันวาคม 2559
– มีนาคม 2560
ในขณะเดียวกัน เรื่องการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินต่างๆ โดยเฉพาะ
ท่าอากาศยาน และ การซ่อมบํารุงอากาศยาน เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณการขนส่งทางอากาศที่มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการแผนการพัฒนาท่าอากาศยานในประเทศไทยของ ทอท.
และ การคาดการณ์ ข องแอร์ บั ส ถึ ง การขยายตั ว ของ MRO และความต้ อ งการบุ ค ลากรด้ า นนั ก บิ น และ
ช่างอากาศยานที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนเครื่องบินโดยสารใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดภายในระยะเวลา 20 ปี
ข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านช่างอากาศยานของไทย เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การคาดการณ์ของแอร์บัส และจะเห็นว่า สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ดําเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรด้านช่าง
อากาศยาน ทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับ ปวส. ซึ่งแน่นอนว่า คู่แข่งโดยตรงของ สบพ.
จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก

แหล่งข้อมูล :
เว๊บไซต์องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เว๊ปไซต์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

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

เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม เว็บไซต์
เว๊ปไซต์ข่าวของสื่อมวลชนต่างๆ

Disclaimer : ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จัดทําเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของ สบพ. และเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือ แต่มิอาจรับรองความถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด สบพ. อาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้
ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเอง สบพ. จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูล
ดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น
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