สรุปข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย
ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ : ฉบั บ ย่ อ
แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน
สรุปข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการบินของไทยประจําเดือนกันยายน 2559 นี้ จะเริ่มจากข้อมูลที่
น่าสนใจของ Airports Council International (ACI) ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณการใช้
ท่ า อากาศยานทั่ ว โลกล่ า สุ ด ไว้ ใ นรายงาน World Airport Traffic Forecasts (WATF) 2016–2040
โดยข้อมูลบางส่วนที่มีการเผยแพร่นั้น ระบุว่า ภาพรวมปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานทั่วโลกในปี
ค.ศ.2015 นั้น มีจํานวนมากกว่า 7 พันล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวเป็น 14 พันล้านคนในปี
ค.ศ.2029 โดยประมาณการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 4.9 สําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคนั้น
แม้จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 6.2 ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูมิภาคตะวันออกกลาง แต่มี
ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด โดยในปี 2015 อยู่ที่ร้อยละ 34 และเพิ่มเป็นร้อยละ 47 ในปี 2029
ACI ยังมองว่า หากตัดปัจจัยเรื่องภาวะเงินเฟ้อระยะสั้นในวัฏจักรของธุรกิจแล้ว จะพบว่า การเติบโต
ในอนาคตของความต้องการการขนส่งทางอากาศนั้น จะเกิดขึ้นในตลาดเกิดขึ้นใหม่ (emerging markets) โดย
ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เกิดความต้องการนี้ ได้แก่ จํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดนี้และมีรายได้มากขึ้น
ด้วย ในขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค ซึ่งรวมไปถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดการบิน และ
การเกิดขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ํา ส่งผลให้ราคาค่าตั๋วโดยสารมีราคาถูกลง จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้
เกิดความต้องการที่มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ACI ประเมินว่า ยังคงมีจุดอ่อนหลายประการที่สามารถชะลอการขยายตัวของปริมาณ
ความต้องการที่กําลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนี้ ได้แก่ ความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ การก่อการร้าย และภัย
คุกคามต่อการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก นอกจากนี้ การพิจารณาถึงขีดความสามารถทาง
กายภาพและปัญหาคอขวดของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศก็เป็นอีกความท้าทาย และสุดท้าย
นโยบายปกป้องการค้าในประเทศ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการผสานกันทางเศรษฐกิจและการเกิดเสรีทางการขนส่ง
ทางอากาศ ก็อาจทําให้ความต้องการขนส่งทางอากาศชะลอตัวลง
ในด้านการขนส่งสินค้า เศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอและบรรยากาศการค้าโลกที่ชะลอตัว และรูปแบบการ
ขนส่งสินค้าก็มีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นข้อจํากัดในการขยายตัวของปริมาณสินค้า ดังนั้น ACI จึงคาดการณ์ว่า
ภาพรวมการขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วโลกจะขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.4 ต่อปีไปจนปี 2025
ในขณะที่ ข้ อ มู ล จาก International Air Transport Association (IATA) นั้ น ได้ ค าดการณ์ ว่ า
ผลประกอบการของอุตสาหกรรมสายการบินทั่วโลกในปี 2015 นี้ จะมีผลกําไรสุทธิอยู่ที่ 39.4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงสุดในประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม IATA ก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ผลกําไรที่เกิดขึ้นนี้
ไม่ได้กระจายตัวอย่างเท่ากันในทุกภูมิภาค โดยส่วนใหญ่นั้นผลกําไรเกิดขึ้นในภูมิภาคอเมริกาเหนือ
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ทั้งนี้ IATA มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคนใหม่ ได้แก่ Mr. Alexandre de Juniac ซึ่งได้เข้ารับ
ตําแหน่ง Director General และ CEO ของ IATA แทน Mr.Tony Tyler ที่ได้เกษียณอายุการทํางาน
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่เป็นที่ทุกภาคส่วนด้านการบินให้ความสําคัญอย่างมากในช่วงเวลานี้ เป็นเรื่อง
ของการรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น ซึ่ ง ล่ า สุ ด นั้ น International Civil Aviation Organization (ICAO),
Airports Council International และ International Air Transport Association จะร่วมกันจัดการประชุม
the 25th AVSEC (Aviation Security) World Conference เพื่ อ เตรี ย มการรั บ มื อ พร้ อ มทั้ ง หาแนวทาง
จัดการกับความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยที่กําลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยพื้นที่นอกเขตการบินในสนามบิน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐบาลประเทศต่างๆ การจัดการ
ความเสี่ยงของการก่อการร้าย รวมทั้ง การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
อีกหนึ่งประเด็นที่อุตสาหกรรมการบินต้องให้ความสําคัญ นั้นคือ เรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่
ทุกภาคส่วนมีความเห็นสอดคล้องกัน ทั้ง ICAO IATA และ ACI โดยในส่วนของ IATA นั้น มองว่า จะต้องมี
มาตรการสําหรับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) โดยมีเป้าหมาย ได้แก่ การ
เพิ่มขึ้นของการชดเชยคาร์บอน (Carbon-neutral) ในปี ค.ศ.2020 และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี ค.ศ.2050 ให้มีปริมาณเหลือเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณในปี ค.ศ.2005 ด้วย
ทั้งประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยการบิน และ สิ่งแวดล้อม นั้น เป็นเรื่องที่อุตสาหกรรมการบิน
ของไทยต้องตระหนักถึงด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมการบิน
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานด้วยเช่นกัน และอาจต้องมีการปรับตัว เช่น สายการบินอาจต้องจัดหา
อากาศยานประหยัดพลังงานรูปแบบใหม่ รวมถึงมาตรการที่สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ตั๋วโดยสารเครื่องบินมีราคาสูงขึ้น เป็นต้น
สําหรับอุตสาหกรรมการบินของไทยนั้น ในช่วงเดือนนี้ก็ยังคงมีข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการ
แก้ปัญหามาตรฐานการบินพลเรือนของไทย โดย สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะ
ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนการออกใบรั บ รองผู้ ดํ า เนิ น การเดิ น อากาศใหม่ (AOC Re-certification) ของ
สายการบินของไทย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ทั้งนี้ คาดว่าแล้วเสร็จ
ทั้ ง หมดภายเดื อ นมี น าคม 2560 หลั ง จากนั้ น จะแจ้ ง ให้ ICAO เข้ า มาตรวจสอบการดํ า เนิ น การแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญต่อความปลอดภัย (SSC) ของ กพท. ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ จะครบกําหนด 6 เดือนที่สํานักงานบริหารความปลอดภัย
ด้านการบินของสหภาพยุโรป (EASA) จะเข้ามาตรวจสอบการดําเนินการตามที่ ICAO ให้แก้ไข ซึ่ง กพท.
จะต้องรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญต่อความปลอดภัยให้ EASA ทราบ
นอกจากนี้ จะต้องรายงานความคืบหน้าดังกล่าวให้แก่สํานักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
(FAA) ทราบด้วยเช่นกัน เพื่อตรวจสอบการกํากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศของ
ประเทศไทย ซึ่งถ้าผ่านการตรวจสอบ ก็จะเป็นผลให้ FAA ปรับมาตรฐานการบินของไทย จากเดิมที่ถูกปรับลด
ไปอยู่ใน Category 2 ซึ่งหมายถึงต่ํากว่ามาตรฐานของ ICAO ให้ขึ้นเป็น Category 1
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ในส่ ว นของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย (กบร.) ได้ เ ห็ น ชอบ ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการออกใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การค้ า ขายในการ
เดินอากาศ (Air Operator License : AOL) ใหม่ ซึ่งมีการปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่เพื่อความโปร่งใสและ
รัดกุมมากขึ้นและสามารถคัดเลือกให้ได้ผู้ประกอบการที่มีความพร้ อมและศักยภาพทางธุรกิจ สําหรับใน
ประเด็นอื่นๆ ที่ กบร. เห็นชอบ ได้แก่ การแก้ไขข้อบังคับ กบร. เรื่อง การกําหนดอายุสูงสุดของพนักงาน
ควบคุมการจราจรทางอากาศ จากเดิมไม่เกิน 60 ปี เป็นไม่เกิน 63 ปี
เช่นเดียวกับในกรณีของนักบิน ซึ่งปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนนักบิน เนื่องจากธุรกิจสายการบิน
มีการขยายตัวอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทางกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอ
ขอใช้อํานาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนนักบิน โดยให้นักบินที่อายุเกิน 60 ปี หรือที่เกษียณอายุไปแล้ว สามารถปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ และครอบคลุมไปถึงครูการบินด้วย
ในส่วนของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านการบินของประเทศไทยนั้น ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่ 105
และหลักสูตรนั กบินพาณิ ชย์ ตรี - เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ 48 โดยมี ศิ ษ ย์การบินจํ า นวนรวมทั้ งหมด 26 คน
ประกอบด้วย ซึ่งแบ่งเป็น ศิษย์การบินทุนกองทัพเรือ ศิษย์การบินทุนกองบินตํารวจ และศิษย์การบินทุน
ส่วนตัว สําหรับการผลิตบุคลากรด้านการบินในส่วนภาคพื้นนั้น สบพ. ก็ได้ดําเนินการผลิตบัณฑิตด้านการบิน
และได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจําปี 2559 ให้แก่บัณฑิตหลักสูตรวิชาภาคพื้น
ของ สบพ. รวมจํานวน 511 คน นอกจากนี้ สบพ. ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนา
บุคลากรด้านการบิน ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการบินของ
ไทยอีกด้วย
เช่นเดียวกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ลงนามข้อตกลง (Letter of Agreement :
LOA) การปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ หรือ โครงการ Tmcs ซึ่งจะเป็นความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพ
อากาศที่จะนํามาช่วยสร้างประสิทธิภาพ มีการจัดการจราจรทางอากาศ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะพัฒนา
ไปสู่ ก ารรายงานสภาพอากาศแบบ Real Time ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารจั ด การต่ า งๆ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
สรุปข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการบินของไทยประจําเดือนกันยายน 2559 นี้ ได้นําเสนอข้อมูล
ที่น่าสนใจจาก ACI ซึ่งแสดงให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินในปีนี้และแนวโน้มในอนาคตทีย่ ังคงมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญอย่างปริมาณความต้องการขนส่งทางอากาศใน
ตลาดเกิดใหม่ การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และการเกิดขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ํา รวมทั้ง ความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการขยายตัว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงอย่างความไม่สงบทางการเมืองใน
ภูมิภาคต่างๆ การก่อการร้ายและภัยคุกคามการบิน ก็เป็นความท้าทายที่อุตสาหกรรมการบินอาจต้อง
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เผชิ ญ นอกจากนี้ ประเด็ น เรื่ อ ง การรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น และ สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ประเด็ น ที่
อุตสาหกรรมการบินทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสําคัญอย่างมาก อุตสาหกรรมการบินของไทยก็เช่นกัน
นอกจากนี้ ในส่วนของอุตสาหกรรมการบินของไทยนั้น ยังคงเป็นเรื่องของการดําเนินการเพื่อ
ปลดล๊อกธงแดงของ ICAO ซึ่งมีความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องการ
ออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC Re-certification) ให้แก่สายการบินของไทย และ การ
ปรับปรุงกฎหมายการบินของไทย ซึ่งจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการให้ทั้ง EASA และ
FAA ทราบเพื่อตรวจสอบการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญต่อความปลอดภัยของไทย
ด้วย นอกจากนี้แล้ว ประเด็นที่อุตสาหกรรมการบินของไทยต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากก็คือ ความ
พร้อมของบุคลากรด้านการบินเพือ่ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ซึ่งเป็นความท้า
ทายที่ไทยอาจต้องเผชิญต่อไป

แหล่งข้อมูล :
เว๊บไซต์องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
เว๊บไซต์ Airport Council International
เว็บไซต์สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เว๊ปไซต์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
เว๊ปไซต์ข่าวของสื่อมวลชนต่างๆ

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

Disclaimer : ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จัดทําเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของ สบพ. และเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือ แต่มิอาจรับรองความ
ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด สบพ. อาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูล
ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเอง สบพ. จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น
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