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สารจากรองผู้อ�านวยการส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

	 ภารกิจส�าคัญของส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการก�ากับดูแลทั้งด้านความปลอดภัย 
ความมั่นคง	และเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมการบินของไทย	 เพื่อให้บรรลุภารกิจนี้กิจการนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อการบิน 
ของประเทศมีการพัฒนาที่เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	การพัฒนานั้นไม่ควรที่จะลอกเลียนแบบ 
จากภาคการขนส่งอื่น	 หรือจากต่างประเทศโดยไม่มองบริบทของอุตสาหกรรมการบินของไทย	 การพัฒนา 
ด้านองค์ความรู้อย่างเข้าถึงและเป็นระบบจึงมีความจ�าเป็น	 ในการนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะดีกว่าการได้รับแนวคิด	ข้อมูล	 
ผลการศึกษาวิจัย	 จากผู้ประกอบการด้านการบิน	 หรือผู ้ที่มีความสนใจในด้านการบิน	 ที่ด�าเนินการหรือ 
มีความเกี่ยวข้องอยู่ในอุตสาหกรรมของไทยโดยตรง

	 ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานและก�าหนดนโยบายในด้าน 
การเดนิอากาศกบัผูด้�าเนนิการต่างๆ	จงึใช้โอกาสนีใ้นการรวบรวมองค์ความรูเ้พือ่น�าไปวเิคราะห์	และพฒันาแนวทาง 
การด�าเนนิงานอย่างเหมาะสมตามความต้องการจริงเพือ่สร้างสรรค์และพฒันาขดีความสามารถโดยรวมของประเทศ 
และขอเป็นศูนย์กลางเพือ่เผยแพร่องค์ความรูเ้หล่านีใ้ห้ผูป้ระกอบการและหน่วยงานต่างๆ	สามารถน�าไปใช้ต่อยอด 
เพื่อพัฒนาการแข่งขันของตนอย่างเต็มที่

	 ในการนีท้างผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะทกุท่านจะได้เหน็ถงึประโยชน์ในความร่วมมอืกนัครัง้นี	้และร่วมมอืกนั 
สร้างองค์ความรู้ด้านการบินของไทยเพื่อให้ประเทศไทยได้ยืนในอุตสาหกรรมการบินของโลกอย่างสมภาคภูมิ
ตลอดไป

นายศรัณย	เบ็ญจนิรัตน์
รองผู้อ�านวยการส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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สารจากผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน
ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

	 ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 (กพท.)	 ในฐานะเป็นผู ้รับผิดชอบด้านการบินพลเรือน 
ของประเทศ	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	และการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ	รวมทั้งส่งเสริม
อุตสาหกรรมการบินให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่จะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได ้
คือการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ	และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ก้าวทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

	 การจัดสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน	 (Aviation	 Forum)	 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่	 กพท.	 จัดขึ้น
เพือ่เผยแพร่ความรู	้นวตักรรม	และเทคโนโลยใีหม่ทีไ่ด้รบัจากการวจิยัเพือ่น�ามาต่อยอดและพัฒนาไปสูก่ารปฏบิตัิ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้0และประสบการณ์	 นอกจากน้ันยังเป็นการสร้างเครือข่ายงานด้านวิชาการการบิน	 
สร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชน	 และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดการบิน	 ซ่ึงจะมีการขยายตัว 
ตามปริมาณการจราจรทางอากาศ

	 การสัมมนาครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน	 ดิฉันจึง 
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 รวมทั้งทีมผู้จัดงานที่ท�าให้เกิดงาน	 Aviation	 Forum	 เป็นครั้งแรก
ในประเทศ	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ทางการบินเพ่ือน�าไปต่อยอดในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นางภาวนา	วงศ์พาที
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน
ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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บทความล�าดับที่ 1
ความรู้ความสามารถพิเศษ ที่ส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา 
สถาบันการบินพลเรือนปีการศึกษา 2560 
สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน 
สมศักดิ์	มานมาน	ดร.ธัญญรัตน์	ค�าเพราะ	ดนยา	พันธุ์ประสิทธิ์	และณัฎฐาวุฒิ์	จิรธัมมวัฒน์

บทความล�าดับที่ 2
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอากาศยานไทย
โดยใช้ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม		กระทรวงอุตสาหกรรม

บทความล�าดับที่ 3
การพัฒนาการวัดผลการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยาน
ธันยชนก	เนื้ออ่อน	และอินธุอร	จันทร์สงฆ์

บทความล�าดับที่ 4
การออกแบบและพัฒนาระบบตัวแบบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Markers System)
ด้านทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค (Non-Technical Skills)
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่ส่งผลต่อระดับความปลอดภัย
ในการควบคุมจราจรทางอากาศ (The Development of Behavioral Markers System
for Non-Technical Skills in Air Traffic Control)
เทพรัตน์	ทินสมบูรณ์	พงศ์ฉวี	จินเรือง	ศศิประภา	แพรด�า	และปาริชาติ	สุขเลิศนันทกิจ

บทความล�าดับที่ 5
ความคาดหวังของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต�่าในการเลือกใช้บริการศูนย์์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
ถวัลย์	เทียนทอง

บทความล�าดับที่ 6
ความส�าคัญของรายได้เสริมนอกเหนือจากบัตรโดยสาร (Ancillary Revenue)
ต่อรายได้ของสายการบิน
พจน	เจิมสวัสดิ์

บทความล�าดับที่ 7
การศึกษาและจัดท�ากรอบแนวคิดการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบิน
ระบบอากาศยานไร้คนขับของประเทศไทย
ณัฐนันท์	จตุวงษ์	และประวีร์	หลักดี

บทความล�าดับที่ 8
การน�าเสนอบทความวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบิน 
การวจิยัและพฒัา ระบบบินข้ึน/ลงสนาม ยานไร้คนขบัUAV แบบอตัโนมติั (Auto Take Off & Landing)
บริษัท	อาร์	วี	คอนเนค	จ�ากัด
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บทความล�าดับที่ 9
การศึกษาการพัฒนาเส้นทางการบินในประเทศไทย
(A study of Route Network Development)
สโรชา	พึ่งทรัพย์	และวสันต์	เย็นทรวง

บทความล�าดับที่ 10
การประเมินขีดความสามารถในการรองรับ
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของหลุมจอดประชิดอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
จิรวุฒิ	เบญญากุล	และสหภพ	ตั้งวิโรจน์ธรรม

บทความล�าดับที่ 11
แบบจ�าลองวิธีปฏิบัติการบินส�าหรับมาตรฐานการบินเข้า-ออกสนามบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน 
ระหว่างสนามบินเชียงใหม่ และพื้นที่ศึกษาจัดตั้งสนามบินแห่งที่ 2
พันศักดิ์	เนินทราย	และภาณุวัฒน์	ผูกทอง

บทความล�าดับที่ 12
การพัฒนากรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน 
กรณีศึกษาอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
กชกร	แก้วมณี	และไตรรงค์	ทศธ�ารมย์		

บทความล�าดับที่ 13
ปัจจัยความส�าเร็จของระบบรางเชื่อมสนามบินของไทย
วรายุ	ประทีปะเสน

บทความล�าดับที่ 14
การทดสอบการกระพือของแผ่นบางเสมือนปีกที่ความเร็วลมต�่า 
(Low speed Flutter Test of plate-like wing)
รัฐปพนธ์	ขุนอินทร์สูงเนิน	และคงศักดิ์	ชมชุน

บทความล�าดับที่ 15
การศึกษาความเหมาะสมและปัจจัยเกี่ยวข้องในการพิจารณาเลือกพื้นที่ขึ้นลงเครื่องบินน�้า
กรณีศึกษาอ่างเก็บน�้าซับเหล็กและห้วยส้ม
กรินทร์	เทพปฏิพัธน์

บทความล�าดับที่ 16
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบิน
การวิจัยและพัฒนา Conceptual Design Software
บริษัท	อาร์	วี	คอนเนค	จ�ากัด
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บทความล�าดับที่ 17
ปัญหาทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ 
กรณีผู้ขนส่งทางอากาศปฏิเสธการขนส่งคนโดยสาร
สุดารัตน์	ตรีเทพ

บทความล�าดับที่ 18
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 
ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วิลัยวรรณ	บุญสา

บทความล�าดับที่ 19
การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับภาคพื้นในงานสายการบิน
วายูน	เอสกุลไพบูลย์	โชติกา	พันธ์ผูกบุญ	นวินวรัท	จิรัสย์ชานนท์	และปารย์กัญจน์	วิจิตรสงวน

บทความล�าดับที่ 20
License Aircraft Maintenance Engineer
ศักดิ์ชัย	สมหวัง

บทความล�าดับที่ 21
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระท�าอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบิน 
กรณีศึกษา : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
สุนันทา	พาสุนันท์	ศุภโชค	สุทธิโชติ	และกนกวรรณ	จั่นจีน

บทความล�าดับที่ 22
การศึกษาเปรียบเทียบ การปรับเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ สู่คุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 
กรณีศึกษา : สาขาวิชาชีพการบิน
สุภัชฎา	ตุลวรรธนะ

บทความล�าดับที่ 23
การออกแบบและพัฒนาระบบ SHEARA ในการสืบสวน/สอบสวนและลดความผิดพลาดของ
ผู้ปฏิบัติงานในระบบงานควบคุมจราจรทางอากาศ
เทพรัตน์	ทินสมบูรณ์

บทความล�าดับที่ 24
Language Proficiency Communication Between Pilots and Air Traffic Controllers: 
A Challenge for Regulatory Authority
Iratrachar	Amornpipat
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ความรู้ความสามารถพิเศษ ที่ส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน
ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน

KNOWLEDGE AND COMPETENCIES ALLOWING GRADUATES FROM
CIVIL AVIATION TRAINING CENTER ACADEMIC YEAR 2017

TO ENTER INTO THE FIELD OF AVIATION PROFESSION

สมศักดิ์ มานมาน
ดร.ธัญญรัตน์ ค�าเพราะ
ดนยา พันธุ์ประสิทธิ์

ณัฎฐาวุฑฒิ์ จิรธัมมวัฒน์
สถาบันการบินพลเรือน
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บทคัดย่อ
	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาข้อมูลและสถิติ	 ของความรู้ความสามารถพิเศษที่ส่งผลให้ผู้ส�าเร็จ 
การศกึษา	สถาบนัการบนิพลเรอืน	ปีการศกึษา	2560	สามารถเข้าท�างานในวชิาชีพด้านการบนิ	โดยด�าเนินการศกึษา 
และวิเคราะห์ข้อมลูจาก	“งานวจิยัภาวะการมงีานท�า	สถาบนัการบนิพลเรอืน	ปีการศกึษา	2560”	ซึง่เป็นงานวิจัย 
ทีต่ดิตามสถานภาพการได้งานท�าของผูส้�าเรจ็การศกึษา	จากสถาบนัการบนิพลเรือน	ในระยะเวลา	1	ปีหลังจากที่
ส�าเรจ็การศกึษา	จากน้ันน�าข้อมลูจากงานวจิยัดงักล่าวในส่วนของผูส้�าเรจ็การศกึษาทกุหลกัสตูรมาท�าการคัดเลอืก
ผู้ส�าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท�าในวชิาชพีด้านการบนิเป็นส�าคญั	และน�าความคดิเหน็ของผูส้�าเรจ็การศกึษาเหล่านัน้ 
ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษท่ีส่งผลให้ได้ท�างาน	 มาท�าการวิเคราะห์ด้วยค่าความถี่	 และค่าร้อยละ 
จากผลการศึกษาพบว่า
	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการการบิน	 มีความรู้ความสามารถ
พิเศษที่ส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุดคือ	 ด้านภาษา	
ต่างประเทศ	โดยมีจ�านวน	8	คน	(66.67%)	ด้านการใช้คอมพิวเตอร์	จ�านวน	3	คน	(25.00%)		และด้านกิจกรรม
สันทนาการ	จ�านวน	1	คน	(8.33%)
	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน	 มีความรู้
ความสามารถพิเศษท่ีส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
คือ	 ด้านภาษาต่างประเทศ	 จ�านวน	 15	 คน	 (60.00%)	 	 ด้านการใช้คอมพิวเตอร์	 จ�านวน	 6	 คน	 (24.00%) 
ด้านพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	3	คน	(12.00%)	และด้านกีฬา	จ�านวน	1	คน	(4.00%)	
	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการการบิน	มีความรู้ความสามารถ
พิเศษที่ส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุดคือ	 ด้านภาษา 
ต่างประเทศ	จ�านวน	118	คน	(62.43%)	ด้านการใช้คอมพวิเตอร์	จ�านวน	63	คน	(33.33%)	ด้านกจิกรรมสนัทนาการ 
จ�านวน	3	คน	(1.59%)		ด้านศิลปะ	จ�านวน	2	คน	(1.06%)	ด้านกีฬา	ด้านความกล้าแสดงความคิดเห็น	และด้าน
ทรัพยากรมนุษย์	มีจ�านวนเท่ากัน	คือ	1	คน	(0.53%)
	 ผูส้�าเร็จการศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยกีารบนิบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการการบนิ	(ต่อเนือ่ง)	มคีวามรูค้วาม
สามารถพิเศษที่ส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือ 
ด้านภาษาต่างประเทศ	จ�านวน	20	คน	(66.67%)	ด้านการใช้คอมพิวเตอร์	จ�านวน	6	คน	(20.00%)	ด้านทักษะ
ทางช่าง	จ�านวน	2	คน	(6.67%)	ด้านกิจกรรมสันทนาการ	และด้านศิลปะมีจ�านวนเท่ากัน	คือ	1	คน	(3.33%)
	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา	 สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน	 มีความรู้ความสามารถพิเศษที ่
ส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวชิาชพีด้านการบนิ	เรยีงล�าดบัจากมากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุคอื	ด้านภาษาต่างประเทศ	
จ�านวน	29	คน	(80.56%)		และด้านการใช้คอมพิวเตอร์	จ�านวน	7	คน	(19.44%)
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	 ผู ้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา	 สาขาวิชานายช่างบ�ารุงรักษาอากาศยาน	 มีความรู ้ความ
สามารถพิเศษที่ส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือ																											
ด้านภาษาต่างประเทศ	จ�านวน	5	คน	(62.50%)	ด้านทักษะช่างพื้นฐาน	จ�านวน	2	คน	(25.00%)	และด้านความรู้ 
ทัว่ไป	จ�านวน	1	คน	(12.50%)	ทัง้นีม้ผีูส้�าเรจ็การศกึษา	จ�านวน	11	คน	ทีใ่ห้ข้อมลูว่าความรู้ความสามารถทีส่่งผล 
ให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบินนั้น	 เป็นความรู้ของหลักสูตรที่ตนเองส�าเร็จการศึกษาเท่านั้น	 
ไม่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านอื่น
									ทั้งนี้ผลการศึกษาในทุกหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ	“งานวิจัยภาวะการมีงานท�าของผู้ส�าเร็จการศึกษา	
สถาบันการบินพลเรือน	 ปีการศึกษา	 2560”	 ในส่วนของข้อเสนอแนะรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน							
จากความคิดเห็นของผู้ส�าเร็จการศึกษาทุกประการ

ค�าส�าคัญ  :		ความรู้ความสามารถพิเศษ	/	ผู้ส�าเร็จการศึกษา	/	หลักสูตร

Abstract
	 The	purpose	of	this	article	was	to	study	data	and	statistics	of	knowledge	and	competencies	
allowing	graduates	from	Civil	Aviation	Training	Center	academic	year	2017	to	enter	into	the	field	
of	aviation	profession.		The	method	was	to	study	data	analysis	from	research	“Employment	
status	of	student	who	graduated	from	Civil	Aviation	Training	Center	in	academic	year	2017”	
which	is	the	research	that	had	been	followed	up	the	employment	status	of	student	graduated	
from	Civil	Aviation	Training	Center	within	one	year	after	they	graduated.	This	article	categorized	
data	of	 graduates	 from	every	curriculums	and	 focused	on	graduates	who	entered	 into	 the	
field	of	aviation	profession.		After	that,	their	suggestions	about	knowledge	and	competencies	
allowing	them	to	be	employed	were	then	analysed	by	using	frequency	and	percentage.	The	
result	found	that,
	 The	knowledge	and	competencies	allowing	graduates	from	Master	of	Management	Program	
in	Aviation	Management	to	enter	into	the	field	of	aviation	profession	respectively	were	Foreign	
Languages	8	persons	(66.67%)	Computer	Skill	3	persons	(25.00%)	and	Recreation	Activities	1	
person	(8.33%)
	 The	knowledge	and	competencies	allowing	graduates	from	Bachelor	of	Engineering	Program	
in	Avionic	Engineering	to	enter	into	the	field	of	aviation	profession	respectively	were	Foreign	
Languages	15	persons	(60.00%)	Computer	Skill	6	persons	(24.00%)	Electronics	Fundamental	3	
persons	(12.00%)	and	Sport	Skill	1	person	(4.00%)
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		 The	 knowledge	 and	 competencies	 allowing	 graduates	 from	 Bachelor	 of	 Technology																				
in	Aviation	Program	 to	enter	 into	 the	field	of	aviation	profession	 respectively	were	Foreign	
Languages	 118	 persons	 (62.43%)	 Computer	 Skill	 63	 persons	 (33.33%)	 Recreation	 Activities																							
3	persons	(1.59%)	Art	Skill	2	persons	(1.06%)	Sport	Skill,	Expressing	Opinion,	and	Human	resource	
were	equal	to	1	person	(0.53%)
	 The	knowledge	and	competencies	allowing	graduates	from	Bachelor	of	Technology	in	
Aviation	Program	in	Aviation	Management	(Con.)	to	enter	into	the	field	of	aviation	profession	
respectively	were	Foreign	Languages	20	persons	(66.67%)	Computer	Skill	6	persons	(20.00%)	
Technician	Skill	2	persons	(6.67%)	Recreation	Activities	and	Art	Skill	were	equal	to	1	person	
(3.33%)
	 The	knowledge	and	competencies	allowing	graduates	from	Diploma	in	Aircraft	Technology	
to	enter	into	the	field	of	aviation	profession	respectively	were	Foreign	Languages	29	persons	
(80.56%)	and	Computer	Skill	7	persons	(19.44%)
	 The	knowledge	and	competencies	allowing	graduates	from	Diploma	Program	in	Aircraft	
Maintenance	Engineer	License	to	enter	into	the	field	of	aviation	profession	respectively	were	
Foreign	Languages	5	persons	(62.50%)	Technician	Fundamental	2	persons	(25.00%)	and	General	
Knowledge	1	person	(12.50%)	However,	the	total	of	11	graduates	specified	that	knowledge	
and	 competencies	 allowing	 them	 to	 enter	 into	 the	 field	 of	 aviation	 profession	were	 only	
the	knowledge	that	gained	from	their	own	curriculum.	There	were	no	other	knowledge	and	
competencies.
	 This	article	results	for	every	curriculums	were	totally	related	to	the	suggestions	about	
subjects	and	learning	management	collected	from	graduates	according	to	research	“Employment	
status	of	student	who	graduated	from	Civil	Aviation	Training	Center	in	academic	year	2017”.

Keywords: knowledge	and	competencies	/	graduates	/	curriculum
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1. ที่มาและความส�าคัญ
	 ในปัจจุบันการจัดการศึกษาในประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน						
และรายละเอียดของหลักสูตร	ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการศึกษาของนักศึกษา	และรองรับต่อการเติบโต
ของตลาดแรงงาน	 เศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค	 โดยหนึ่งในวิชาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน																	
และได้รบัความสนใจจากผูท้ีจ่ะเข้าศกึษาเป็นอย่างสูงกค็อื	“วชิาชพีทางด้านการบนิ”		โดยในปัจจุบนัอตุสาหกรรม
การบินนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสร้างรายได้เป็นอย่างสูงให้กับประเทศ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community;	 AEC)																			
ซึง่ประเทศไทยมภีารกจิในด้านการท่องเทีย่วและการบนิ		อกีทัง้มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นศนูย์กลางทางการบนิในภมูภิาคนี ้
รวมทั้งต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการ	และบ�ารุงรักษาอากาศยานของภูมิภาคอีกด้วย	
	 จากข้อมูลท้ังหมดจะเห็นได้ว่า	 อุตสาหกรรมการบินนั้น	 เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการที่จะ
พฒันาต่อไปในอนาคต	เหตนุีส้ถานศกึษาทีม่ศีกัยภาพในการผลิตและพัฒนาบคุลากรด้านการบนิ	จึงมคีวามส�าคัญ
เป็นอย่างมากต่อการตอบสนองต่อความต้องการของทกุภาคส่วน	ทัง้ความต้องการของผูท้ีจ่ะเข้าศกึษาในวชิาชพี
ด้านการบิน	 ความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการบิน	 ความต้องการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ	และความต้องการเป็นประชาคมเศรษฐกจิโดยสมบรูณ์ของภมูภิาค	และหนึง่ในสถานศกึษาทีม่ศีกัยภาพ
ในการผลติและพฒันาบคุลากรด้านการบนิ	และเป็นสถาบนัหลักในภารกจิดังกล่าวให้แก่ประเทศมาอย่างยาวนาน
กค็อื	“สถาบนัการบนิพลเรอืน”	โดยปัจจบุนัสถาบนัการบนิพลเรือน	เป็นสถาบนัอดุมศกึษาท�าหน้าทีผ่ลิตผูส้�าเรจ็
การศกึษา	โดยทีมุ่ง่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการด้านอตุสาหกรรมการบนิเป็นหลัก	มหีลักสูตรท่ีท�าการสอน
ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียยบเท่า	ดังนี้
	 1.	หลักสูตรปริญญาโท		ได้แก่		หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการการบิน	
	 2.	หลักสูตรระดับปริญญาตรี	จ�านวน	3	หลักสูตร	ได้แก่
	 	 2.1	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
	 	 2.2	 หลกัสตูรเทคโนโลยกีารบินบัณฑติ	สาขาวชิาการจดัการการบิน	(หลกัสตูร	4	ปี)	ประกอบด้วย	3	วชิาเอก 
ได้แก่	 วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ	 วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ	 และวิชาเอก 
การจัดการท่าอากาศยาน	
	 	 2.3	 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการการบิน	(หลักสูตรต่อเนื่อง)	ประกอบด้วย	
2	วิชาเอก	ได้แก่	วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน	และวิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
	 3.	หลักสูตรอนุปริญญา	จ�านวน	3	หลักสูตร	ได้แก่
	 	 3.1	 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชานายช่างบ�ารุงรักษาอากาศยาน
	 	 3.2	 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน	ประกอบด้วย	 2	 วิชาเอก	 ได้แก่	 วิชาเอก
อิเล็กทรอนิกส์การบิน	และวิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน	
	 โดยหลักสูตรท้ังหมดข้างต้นในแต่ละปีการศึกษา	 จะมีผู้ส�าเร็จการศึกษาที่มุ่งหวังในการที่จะได้เข้าท�างาน
ในวิชาชีพด้านการบินตามหลักสูตรที่ตนเองส�าเร็จการศึกษา	ทั้งนี้การที่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	จะสามารถเข้าท�างาน		 
ในวิชาชพีด้านการบินได้นัน้	ส่วนส�าคัญท่ีสดุกค็อืความรูค้วามสามารถในวชิาชีพด้านการบนิของผูส้�าเรจ็การศกึษา	 
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ซึง่เป็นสิง่ท่ีสถาบนัการบนิพลเรอืนจะต้องประสิทธิป์ระสาทความรู้เหล่าน้ันตามเน้ือหาของแต่ละหลกัสตูร	อย่างไรกด็ ี
ยังมีองค์ประกอบที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งในการส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบินก็คือ	ความรู ้
ความสามารถพเิศษด้านต่าง	ๆ 	โดยความรู้ความสามารถพเิศษเหล่านีอ้าจมคีวามแตกต่างกนัตามหลกัสตูร	สาขาวชิา 
และงานในวิชาชีพการบินของผู้ส�าเร็จการศึกษาแต่ละคน	
	 เหตุนี้การได้ทราบว่า	 ความรู้ความสามารถพิเศษในด้านใดบ้างท่ีสามารถส่งผลในการช่วยให้ได้งานท�า 
ในวิชาชีพด้านการบิน	 ก็จะสามารถน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน	 รวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของอุตสาหกรรมการบินได้	 เหตุนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง “ความรู้ความ
สามารถพิเศษ ที่ส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้าท�างาน
ในวิชาชีพด้านการบิน”

2. วัตถุประสงค์
	 ศึกษาข้อมูลและสถิติของความรู้ความสามารถพิเศษ	ที่ส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา	สถาบันการบินพลเรือน																		
ปีการศึกษา	2560	สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	โดยจ�าแนกตามหลักสูตร

3. ขอบเขตการศึกษา
	 ศกึษาข้อมลูจาก	“งานวจิยัภาวะการมงีานท�า	ผูส้�าเรจ็การศึกษาสถาบนัการบนิพลเรอืน	ปีการศกึษา	2560”	
โดยมุ่งเน้นการวเิคราะห์ข้อมลูในเรือ่งของความรูค้วามสามารถพเิศษ	ทีส่่งผลให้ผูส้�าเรจ็การศึกษา	สถาบนัการบนิ
พลเรือน	สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน

4. วิธีด�าเนินการศึกษา
	 1)	คัดเลือกข้อมูลจาก	“งานวิจัยภาวะการมีงานท�า	ผู้ส�าเร็จการศึกษาสถาบันการบินพลเรือน	ปีการศึกษา	
2560”	โดยคัดเลือกข้อมูลเฉพาะผู้ส�าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร	ที่ได้งานท�าในวิชาชีพด้านการบิน
	 2)	 ใช้สถิติในเรื่องความถี่	 และค่าร้อยละ	 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของความรู้ความสามารถพิเศษ																	
ที่ส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาได้งานท�าโดยจ�าแนกตามหลักสูตร	เพื่อท�าการสรุปผลข้อมูล

5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 1)	ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน	 รวมทั้งแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน
การบินพลเรือน	เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านการบิน
	 2)	ใช้เป็นข้อมูลส�าหรับผูท่ี้ก�าลงัศกึษาในแต่ละหลกัสตูร	เพือ่น�าไปใช้พฒันาตนเองให้มคุีณลกัษณะตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานด้านการบิน
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หลักสูตรที่ส�าเร็จการศึกษา งานในวิชาชีพด้านการบิน
(%)

งานในวิชาชีพอื่นๆ
(%)

รวมทั้งสิ้น
(100%)

ลักษณะงานที่ท�า

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน	(ต่อเนื่อง)	

หลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

หลักสูตรอนุปริญญา	สาขาวิชา
นายช่างบ�ารุงรักษาอากาศยาน

รวมทั้งสิ้น

10
(90.91%)

25
(60.98%)

133
(63.33%)

26
(70.27%)

26
(70.27%)

18
(69.23%)

238

1
(9.09%)

16
(39.02%)

77
(36.67%)

11
(29.73%)

11
(29.73%)

8
(30.77%)

124 362

11

41

210

37

37

26

	 ผูส้�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการการบนิ	มผีูท้ีไ่ด้งานท�าทัง้สิน้	จ�านวน	
11	คน	โดยได้งานท�าในวิชาชีพด้านการบิน	จ�านวน	10	คน	(90.91%)	และเป็นงานในวิชาชีพอื่นๆ	จ�านวน	1	คน	
(9.09%)	
	 ผูส้�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์การบนิ	มผีูท้ีไ่ด้งานท�า 
ทั้งสิ้น	จ�านวน	41	คน	โดยได้งานท�าในวิชาชีพด้านการบิน	จ�านวน	25	คน	(60.98%)	และเป็นงานในวิชาชีพอื่นๆ 
จ�านวน	16	คน	(39.02%)	
	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการการบิน	 มีผู้ที่ได้งานท�าท้ังสิ้น															
จ�านวน	210	คน	 โดยได้งานท�าในวิชาชีพด้านการบิน	จ�านวน	133	คน	 (63.33%)	และเป็นงานในวิชาชีพอื่นๆ	
จ�านวน	77	คน	(36.67%)	

6. ผลการศึกษา
 จ�านวน และค่าร้อยละของผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่ได้งานท�า ในวิชาชีพด้านการบิน
และวิชาชีพอื่นๆ จ�าแนกตามหลักสูตร
ตารางที่ 1 : แสดงรายละเอียดด้านจ�านวนและค่าร้อยละ ลักษณะงานที่ท�า เมื่อเทียบกับสาขาที่ส�าเร็จการศึกษา 
ของผู้ส�าเร็จการศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจ�าปีการศึกษา 2560
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	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต	 (ต่อเนื่อง)	 มีผู้ท่ีได้งานท�าทั้งสิ้น	 จ�านวน	 37	 คน	
โดยได้งานท�าในวิชาชีพด้านการบิน	 จ�านวน	 26	 คน	 (70.27%)	 และเป็นงานในวิชาชีพอื่นๆ	 จ�านวน	 11	 คน	
(29.73%)	
	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา	สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน	มีผู้ที่ได้งานท�าทั้งสิ้น	จ�านวน	37	
คน	โดยได้งานท�าในวิชาชีพด้านการบิน	จ�านวน	26	คน	(70.27%)	และเป็นงานในวิชาชีพอื่นๆ	จ�านวน	11	คน	
(29.73%)	
	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา	 สาขาวิชานายช่างบ�ารุงรักษาอากาศยาน	 มีผู้ที่ได้งานท�าทั้งสิ้น																
จ�านวน	26	คน	โดยได้งานท�าในวชิาชพีด้านการบนิ	จ�านวน	18	คน	(69.23%)	และเป็นงานในวชิาชพีอืน่ๆ	จ�านวน	
8	คน	(30.77%)

 ความรู้ความสามารถพิเศษ ที่ส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560 
สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน

ตารางท่ี 2 : แสดงรายละเอยีดด้านจ�านวนและค่าร้อยละ ความรู้ความสามารถพิเศษทีส่่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศกึษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน

ความรู้ความสามารถพิเศษ จ�านวน ค่าร้อยละ (%)

ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
ด้านกิจกรรมสันทนาการ

รวม

8
2
1
11

72.73
18.18
9.09

100.00

*	หมายเหตุ	ผู้ส�าเร็จการศึกษา	1	คน	สามารถให้ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษมากกว่า	1	ด้าน

 ความรู้ความสามารถพิเศษท่ีส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการ
จัดการการบิน	 สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดคือ	 ด้านภาษา	
ต่างประเทศ	จ�านวน	 	8	คน	 (66.67%)	ด้านการใช้คอมพิวเตอร์	จ�านวน	3	คน	 (25.00%)	 	และด้านกิจกรรม
สันทนาการ	จ�านวน	1	คน	(8.33%)
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ตารางท่ี 3 : แสดงรายละเอยีดด้านจ�านวนและค่าร้อยละ ความรู้ความสามารถพิเศษทีส่่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศกึษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้าน
การบิน

ความรู้ความสามารถพิเศษ

ความรู้ความสามารถพิเศษ

จ�านวน

จ�านวน

ค่าร้อยละ (%)

ค่าร้อยละ (%)

ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

ด้านกีฬา
รวม

ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
ด้านกิจกรรมสันทนาการ

ด้านศิลปะ
ด้านกีฬา

ด้านความกล้าแสดงความคิดเห็น
ด้านทรัพยากรมนุษย์

รวม

15
6
3
1
25

118
63
3
2
1
1
1

189

60.00
24.00
12.00
4.00

100.00

62.43
33.33
1.59
1.06
0.53
0.53
0.53

100.00

*	หมายเหตุ	ผู้ส�าเร็จการศึกษา	1	คน	สามารถให้ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษมากกว่า	1	ด้าน

*	หมายเหตุ	ผู้ส�าเร็จการศึกษา	1	คน	สามารถให้ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษมากกว่า	1	ด้าน

 ความรูค้วามสามารถพิเศษทีส่่งผลให้ผูส้�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาวศิวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์การบิน	 สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือ 
ด้านภาษาต่างประเทศ	จ�านวน	15	คน	(60.00%)		ด้านการใช้คอมพิวเตอร์	จ�านวน	6	คน	(24.00%)	ด้านพื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	3	คน	(12.00%)	และด้านกีฬา	จ�านวน	1	คน	(4.00%)

ตารางท่ี  4 : แสดงรายละเอียดด้านจ�านวนและค่าร้อยละ ความรูค้วามสามารถพเิศษทีส่่งผลให้ผูส้�าเรจ็การศกึษา
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน
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	 ความรู้ความสามารถพิเศษที่ส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต	 สาขาวิชาการ 
จัดการการบิน	 สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด	 ดังนี ้
ด้านภาษาต่างประเทศ	จ�านวน	118	คน	(62.43%)	ด้านการใช้คอมพวิเตอร์	จ�านวน	63	คน	(33.33%)	ด้านกจิกรรม 
สนัทนาการ	จ�านวน	3	คน	(1.59%)		ด้านศิลปะ	จ�านวน	2	คน	(1.06%)	ด้านกีฬา	ด้านความกล้าแสดงความคดิเหน็ 
และด้านทรัพยากรมนุษย์	มีจ�านวนเท่ากัน	คือ	1	คน	(0.53%)

ตารางท่ี 5 : แสดงรายละเอยีดด้านจ�านวนและค่าร้อยละ ความรู้ความสามารถพิเศษทีส่่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศกึษา
หลกัสตูรเทคโนโลยกีารบนิบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการการบนิ (ต่อเนือ่ง) สามารถเข้าท�างานในวชิาชพีด้านการบิน 

ความรู้ความสามารถพิเศษ

ความรู้ความสามารถพิเศษ

จ�านวน

จ�านวน

ค่าร้อยละ (%)

ค่าร้อยละ (%)

ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์

ด้านทักษะทางช่าง
ด้านกิจกรรมสันทนาการ

ด้านศิลปะ
รวม

ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์

รวม

20
6
2
1
1
30

29
7
36

66.67
20.00
6.67
3.33
3.33

100.00

80.56
19.44
100.00

*	หมายเหตุ	ผู้ส�าเร็จการศึกษา	1	คน	สามารถให้ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษมากกว่า	1	ด้าน

*	หมายเหตุ	ผู้ส�าเร็จการศึกษา	1	คน	สามารถให้ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษมากกว่า	1	ด้าน

	 ความรู้ความสามารถพิเศษที่ส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต	 สาขาวิชา															
การจัดการการบิน	 (ต่อเนื่อง)	 	 สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อย
ที่สุด	ดังนี้	ด้านภาษาต่างประเทศ	จ�านวน	20	คน	(66.67%)		ด้านการใช้คอมพิวเตอร์	จ�านวน	6	คน	(20.00%)																	
ด้านทักษะทางช่าง	จ�านวน	2	คน	(6.67%)	ด้านกิจกรรมสันทนาการ	และด้านศิลปะมีจ�านวนเท่ากัน	คือ	1	คน	
(3.33%)

ตารางท่ี 6 : แสดงรายละเอยีดด้านจ�านวนและค่าร้อยละ ความรู้ความสามารถพิเศษทีส่่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศกึษา
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน
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	 ความรู้ความสามารถพเิศษทีส่่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนปุริญญา	สาขาวิชาเทคโนโลยอีากาศยาน	
สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด	 ดังนี้	 ด้านภาษาต่างประเทศ	
จ�านวน	29	คน	(80.56%)		ด้านการใช้คอมพิวเตอร์	จ�านวน	7	คน	(19.44%)

ตารางท่ี 7 : แสดงรายละเอยีดด้านจ�านวนและค่าร้อยละ ความรู้ความสามารถพิเศษทีส่่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศกึษา
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบ�ารุงรักษาอากาศยาน สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน

ความรู้ความสามารถพิเศษ จ�านวน ค่าร้อยละ (%)

ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านทักษะช่างพื้นฐาน

ด้านความรู้ทั่วไป
รวม

5
2
1
8

62.50
25.00
12.50
100.00

*	หมายเหตุ	ผู้ส�าเร็จการศึกษา	1	คน	สามารถให้ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษมากกว่า	1	ด้าน

	 ความรู้ความสามารถพิเศษท่ีส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา	 สาขาวิชานายช่างบ�ารุง
รักษาอากาศยาน	 สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด	 ดังนี	้																									
ด้านภาษาต่างประเทศ	จ�านวน	5	คน	(62.50%)	ด้านทักษะช่างพื้นฐาน	จ�านวน	2	คน	(25.00%)	และด้านความรู้ 
ทั่วไป	จ�านวน	1	คน	(12.50%)
	 ทั้งนี้มีผู้ส�าเร็จการศึกษา	จ�านวน	11	คน	ที่ให้ข้อมูลว่าความรู้ความสามารถที่ส่งผลให้สามารถเข้าท�างาน															
ในวชิาชพีด้านการบนินัน้	เป็นความรูข้องหลกัสตูรท่ีตนเองส�าเร็จการศกึษาเท่านัน้	ไม่มคีวามรู้ความสามารถพิเศษ
ด้านอื่น

7. สรุปผล
	 ผูส้�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการการบนิ	มผีูท้ีไ่ด้งานท�าทัง้สิน้	จ�านวน	
11	คน	โดยได้งานท�าในวิชาชีพด้านการบิน	จ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	90.91	ทั้งนี้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษที่ส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบินเรียงล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุดคือ	 ด้านภาษา	
ต่างประเทศ	โดยมีจ�านวน	8	คน	(66.67%)	ด้านการใช้คอมพิวเตอร์	จ�านวน	3	คน	(25.00%)		และด้านกิจกรรม
สันทนาการ	จ�านวน	1	คน	(8.33%)
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	 ผูส้�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์การบนิ	มผีูท้ีไ่ด้งานท�า 
ทั้งสิ้น	จ�านวน	41	คน	โดยได้งานท�าในวิชาชีพด้านการบิน	จ�านวน	25	คน	คิดเป็นร้อยละ	60.98	ทั้งนี้มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษท่ีส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
คือ	 ด้านภาษาต่างประเทศ	 จ�านวน	 15	 คน	 (60.00%)	 ด้านการใช้คอมพิวเตอร์	 จ�านวน	 6	 คน	 (24.00%) 
ด้านพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	3	คน	(12.00%)	และด้านกีฬา	จ�านวน	1	คน	(4.00%)
	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการการบิน	 มีผู้ที่ได้งานท�าท้ังสิ้น	
จ�านวน	 210	 คน	 โดยได้งานท�าในวิชาชีพด้านการบิน	 จ�านวน	 133	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 63.33	 ทั้งนี้มีความรู้
ความสามารถพิเศษท่ีส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
คือ	 ด้านภาษาต่างประเทศ	 จ�านวน	 118	 คน	 (62.43%)	 ด้านการใช้คอมพิวเตอร์	 จ�านวน	 63	 คน	 (33.33%)																				
ด้านกิจกรรมสันทนาการ	จ�านวน	3	คน	(1.59%)		ด้านศิลปะ	จ�านวน	2	คน	(1.06%)	ด้านกีฬา	ด้านความกล้า
แสดงความคิดเห็น	และด้านทรัพยากรมนุษย์	มีจ�านวนเท่ากัน	คือ	1	คน	(0.53%)
	 ผูส้�าเร็จการศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยกีารบนิบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการการบนิ	(ต่อเนือ่ง)	มผีูท้ีไ่ด้งานท�า
ทั้งสิ้น	จ�านวน	37	คน	โดยได้งานท�าในวิชาชีพด้านการบิน	จ�านวน	26	คน	คิดเป็นร้อยละ	70.27	ทั้งนี้มีความรู้
ความสามารถพเิศษท่ีส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวชิาชพีด้านการบนิ	เรยีงล�าดับจากมากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุคอื	
ด้านภาษาต่างประเทศ	จ�านวน	20	คน	(66.67%)		ด้านการใช้คอมพิวเตอร์	จ�านวน	6	คน	(20.00%)	ด้านทักษะ
ทางช่าง	จ�านวน	2	คน	(6.67%)	ด้านกิจกรรมสันทนาการ	และด้านศิลปะมีจ�านวนเท่ากัน	คือ	1	คน	(3.33%)
	 ผูส้�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรอนุปรญิญา	สาขาวิชาเทคโนโลยอีากาศยาน	มผีูท้ีไ่ด้งานท�าทัง้สิน้	จ�านวน	37	คน 
โดยได้งานท�าในวิชาชีพด้านการบิน	 จ�านวน	 26	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 70.27	 ทั้งนี้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ที่ส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุดคือ	 ด้านภาษา 
ต่างประเทศ	จ�านวน	29	คน	(80.56%)		ด้านการใช้คอมพิวเตอร์	จ�านวน	7	คน	(19.44%)
	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา	 สาขาวิชานายช่างบ�ารุงรักษาอากาศยาน	 มีผู้ที่ได้งานท�าทั้งสิ้น																
จ�านวน	26	คน	โดยได้งานท�าในวิชาชีพด้านการบิน	จ�านวน	18	คน	คิดเป็นร้อยละ	69.23	ทั้งนี้มีความรู้ความ
สามารถพิเศษที่ส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	 เรียงล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือ 
ด้านภาษาต่างประเทศ	จ�านวน	5	คน	(62.50%)	ด้านทกัษะช่างพืน้ฐาน	จ�านวน	2	คน	(25.00%)	และด้านความรูท้ัว่ไป 
จ�านวน	1	คน	 (12.50%)	 (หลักสูตรนี้มีผู้ส�าเร็จการศึกษา	จ�านวน	11	คน	ที่ให้ข้อมูลว่าความรู้ความสามารถที ่
ส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบินนั้น	 เป็นความรู้ของหลักสูตรที่ตนเองส�าเร็จการศึกษาเท่าน้ัน	
ไม่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านอื่น)
	 ทั้งนี้เม่ือวิเคราะห์ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาท่ีได้ท�างานในวิชาชีพด้านการบินเกือบทุก	
หลักสูตร	มีความรู้ความสามารถที่ส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบิน	สูงที่สุด	เป็นล�าดับที่	1	และ
ล�าดับที่	2	ตรงกันคือ	ด้านภาษาต่างประเทศ	และ	ด้านการใช้คอมพิวเตอร์	ซึ่งสอดคล้องกับ	“งานวิจัยภาวะการ
มีงานท�าของผู้ส�าเร็จการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560”	ในส่วนของข้อเสนอแนะรายวิชา
และการจัดการเรยีนการสอน	จากความคดิเหน็ของผูส้�าเรจ็การศกึษา	ซึง่เกอืบทกุหลกัสตูรมคีวามเหน็ว่า	“ทกัษะ
และรายวิชาด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ รวมท้ังทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ เป็นทกัษะและ
เนื้อหารายวิชาที่มีความส�าคัญต่อการประกอบอาชีพ”
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	 ยกเว้นผูส้�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรอนปุรญิญา	สาขาวชิานายช่างบ�ารงุรกัษาอากาศยาน	จะมีความแตกต่าง
จากหลกัสตูรอ่ืน	โดยมคีวามรูค้วามสามารถทีส่่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวชิาชพีด้านการบนิ	สูงท่ีสุดเป็นล�าดับท่ี	1 
และล�าดับที่	 2	 คือ	 “ด้านภาษาต่างประเทศ”	 และ	 “ด้านทักษะช่างพื้นฐาน”	 อีกทั้งยังมีจ�านวนถึง	 11	 คน 
ที่ให้ข้อมูลว่าความรู้ความสามารถที่ส่งผลให้สามารถเข้าท�างานในวิชาชีพด้านการบินนั้น	 เป็นความรู้ท่ีได้จาก
หลกัสตูร	ทีต่นเองส�าเรจ็การศกึษาเท่านัน้	ไม่มคีวามรูค้วามสามารถพเิศษด้านอืน่	ซึง่ก็สอดคล้องกบั	ความคดิเหน็
ของผูส้�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรดงักลา่วทีร่ะบไุว้ใน “งานวจิยัภาวะการมงีานท�าของผูส้�าเรจ็การศกึษา สถาบนั
การบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560”	ในส่วนของข้อเสนอแนะรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน	จากความ
คิดเห็นของผู้ส�าเร็จการศึกษา	 ซึ่งผู้ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีความเห็นว่า	 “ทักษะและรายวิชาด้านภาษา 
ต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ และทกัษะด้านการฝึกปฏิบติัจรงิ เป็นทกัษะและเนือ้หารายวชิาทีม่คีวาม 
ส�าคัญต่อการประกอบอาชีพ”

8. เอกสารอ้างอิง
สมศักดิ์	 มานมาน	 และ	 ธัญญรัตน์	 ค�าเพราะ	 และ	 ดนยา	 พันธุ์ประสิทธิ์	 และ	 สรวิชญ์	 เภาสมบัติ.	“รายงาน 
 การวิจัยภาวะการมีงานท�า ประจ�าปีการศึกษา 2560”.	งานวิจัย	สถาบันการบินพลเรือน	2561.
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การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอากาศยานไทย
โดยใช้ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	

กระทรวงอุตสาหกรรม

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน	“CAAT	1st	Aviation	Forum” วันที่	25	พฤศจิกายน	2562



การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอากาศยานไทย
โดยใช้ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม2

บทคัดย่อ
	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ภาครัฐมีแผนพัฒนา	 10	 อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 (S-Curve)	 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอนาคต	ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	มีภารกิจส�าคัญในการเสนอแนะนโยบาย	แนวทาง	
และมาตรการด้านการพฒันาอุตสาหกรรม	รวมทัง้จดัท�าแผนพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ	จงึได้ด�าเนนิโครงการ
พฒันาดชันวัีดความสามารถในการแข่งขนัด้านเศรษฐกจิอตุสาหกรรมของอตุสาหกรรมศกัยภาพ	เมือ่ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2561-2562	โดยอตุสาหกรรมอากาศยานเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย	ซ่ึงอตุสาหกรรมอากาศยานท่ัวโลก 
มีปริมาณการขนส่งผู ้โดยสาร	 จ�านวนเที่ยวบิน	 และจ�านวนการส่งมอบอากาศยานเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ซึง่ประเทศไทยเป็นหนึง่ในจดุหมายปลายทางทีส่�าคญั	มที�าเลทีต่ัง้และ
โครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อือ้อ�านวย	แนวโน้มอตุสาหกรรมซ่อมบ�ารงุอากาศยานของไทยมีแนวโน้มเพิม่ขึน้จากปรมิาณ
การขนส่งทางอากาศทีเ่พิม่ขึน้	การศกึษานีจ้ดัท�าดชันวีดัความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอากาศยาน	
มุ่งเน้นส่วนการผลิตและซ่อมอากาศยาน	ชิ้นส่วน	และอุปกรณ์	เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อวิเคราะห์ความ
สามารถในการแข่งขันของไทยในปี	 พ.ศ.	 2562	 เปรียบเทียบกับประเทศผู้น�าในอุตสาหกรรมอากาศยาน	 ได้แก	่
สหรัฐอเมริกา	ฝรั่งเศส	และญี่ปุ่น	และประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันใกล้เคียงกับไทย	ได้แก่	สิงคโปร์	จีน	และ
มาเลเซยี	การค�านวณดัชนใีช้วธีิดชันผีสม	(Composite	Index)	อาศยัตัวชีว้ดัจ�านวน	60	ตัวชีว้ดั	ซ่ึงใช้ข้อมลูปฐมภมิู
จากการส�ารวจ	และข้อมลูทตุยิภมูเิชงิประจกัษ์	ผลการศกึษาพบว่า	ประเทศไทยมคีวามสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอากาศยานน้อยกว่ากลุ่มประเทศผู้น�าและประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันใกล้เคียงกับไทยที่ส�าคัญ
ในทุกด้าน	 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาอย่างจริงจัง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผลิตภัณฑ์และตลาด	
ผลประกอบการ	 และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ไทยยังเสียเปรียบอยู่มากและควรต้องพัฒนาให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มข้ึน	 การสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐในด้านการผลิตและออกแบบ	 การจัดหาแหล่งเงินกู้ 
ในอตัราดอกเบีย้ต�า่	ตลอดจนมอบสทิธปิระโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ	และการพฒันาให้ตรงจดุ	จะช่วยให้อตุสาหกรรม
อากาศยานมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นต่อไปในอนาคต

1 บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ผู้เรียบเรียงได้ขออนุญาตจากส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้ว	 
	 หากผู้ใดจะคัดลอกหรือเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2 เรียบเรียงโดย:	พิสชา	ค�าบุยา	 จากรายงานโครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ 
	 อุตสาหกรรมศักยภาพ	โดยส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)
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1. บทน�า
	 อุตสาหกรรมอากาศยาน	 (Aerospace	 Industry)	 เป็นอุตสาหกรรมสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงขนาดใหญ ่
ของโลกที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมในสาขาต่าง	ๆ	เช่น	การขนส่ง	การสื่อสาร	และการป้องกันประเทศ	ในช่วงที่ผ่าน
มา	อุตสาหกรรมอากาศยานโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ในช่วงปี	พ.ศ.	2559-2561	มีปริมาณการขนส่ง 
ผูโ้ดยสาร	สนิค้า	และไปรษณยีภณัฑ์ทีว่ดัโดยน�า้หนกัและระยะทาง	(Revenue	Tonne-Kilometres:	RTKs)	เติบโต
ในอตัราโดยเฉลีย่ร้อยละ	7.1	ต่อปี	โดยประเทศไทยมปีริมาณการขนส่งทางอากาศในช่วงเวลาเดียวกนัเติบโตสูงถงึ 
ร้อยละ	 13.9	 ต่อปี	 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียของทั้งโลก	 ไทยจึงถือเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีศักยภาพ 
ด้านการเติบโตของปริมาณการขนส่งทางอากาศ	มีท�าเลที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออ�านวย	
	 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและศักยภาพของอุตสาหกรรม					
อากาศยานไทย	 จึงได้ด�าเนินโครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ของอุตสาหกรรมศักยภาพในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561-2562	 เพ่ือพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านเศรษฐกจิอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศกัยภาพ	ซึง่ครอบคลมุอตุสาหกรรมอากาศยาน	พร้อมจดัท�าข้อเสนอ
แนะและแนวทางในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัด้านเศรษฐกจิอตุสาหกรรมของอตุสาหกรรมศกัยภาพ	
การศึกษานี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการจัดท�าดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมอากาศยานไทยที่ครอบคลุมและมีความละเอียดระดับนี้
	 วัตถุประสงค์ในการศึกษาอุตสาหกรรมอากาศยาน	 เพ่ือพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกจิอตุสาหกรรมของอตุสาหกรรมอากาศยาน	และเปรียบเทยีบความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม
อากาศยานของไทยกับประเทศผูน้�า	และประเทศท่ีมศีกัยภาพการแข่งขันใกล้เคยีงกบัไทยท่ีส�าคญั	เพ่ือให้ภาครฐัมี
เครือ่งมอืในการตดิตามสถานะความสามารถในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมอากาศยานของไทย	ตลอดจนมแีนวทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
อากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยขอบเขตของการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการแข่งขันของ
อตุสาหกรรมอากาศยาน	ในส่วนของการผลติและซ่อมอากาศยาน	ชิน้ส่วน	และอปุกรณ์	เท่านัน้	ซึง่นบัเป็นกจิกรรม
การผลติในภาคอตุสาหกรรม	ผลการศกึษาพบว่า	อตุสาหกรรมไทยยงัมรีะดับความสามารถในการแข่งขนัน้อยทีส่ดุ
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศผูน้�าของอตุสาหกรรมนี	้(สหรัฐอเมริกา	ฝร่ังเศส	และญีปุ่น่)	และประเทศทีม่ศีกัยภาพ
การแข่งขันใกล้เคียงกับไทยที่ส�าคัญของไทย	(สิงคโปร์	จีน	และมาเลเซีย)	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผลิตภัณฑ์และ
ตลาด	ผลประกอบการ	และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ที่ไทยต้องให้ความส�าคัญอย่างเร่งด่วน	ภาครัฐควรส่งเสริม
ด้านการผลิตและออกแบบ	จัดหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต�่า	ตลอดจนมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	
เพื่อให้อุตสาหกรรมอากาศยานสามารถแข่งขันกับประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันใกล้เคียงกับไทยที่ส�าคัญได ้
ในระยะส้ันและระยะปานกลาง	และสามารถยกระดบัเพือ่ลดช่องว่างระหว่างไทยและประเทศผูน้�าได้ในระยะยาว
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	 ในส่วนที่เหลือของการศึกษานี้	 ประกอบด้วย	 ส่วนที่	 2	 สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยานโลกและ
ประเทศไทย	ส่วนที	่3	เป็นการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง	ในประเดน็การวดัความสามารถในการแข่งขนั	และ
การจดัท�าดชันวีดัความสามารถในการแข่งขนั	ส่วนท่ี	4	อธบิายการรวบรวมข้อมลู	แนวทางในการคดัเลือกประเทศ
ผูน้�าและประเทศท่ีมศัีกยภาพการแข่งขันใกล้เคยีงกบัไทยทีส่�าคญั	การคดัเลอืกตวัชีว้ดัและการจดัท�าดชัน	ีส่วนที	่5 
แสดงผลการศึกษาและการอภิปรายผล	ส่วนที่	6	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	และส่วนที่	7	บทสรุป

2. สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยานโลกและประเทศไทย
	 อตุสาหกรรมอากาศยานโลกมแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	โดยในปี	ค.ศ.	2018	ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร
ที่วัดจากจ�านวนผู้โดยสารและระยะทางบิน	(Revenue	Passenge-Kilometres:	RPKs)	ทั่วโลกขยายตัวร้อยละ 
6.83	 จากปีก่อน	 ขณะที่บริษัท	 Boeing	 คาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	 ในช่วงปี	 ค.ศ.	 2019-2038 
จะเตบิโตร้อยละ	4.6	ต่อปี	และปรมิาณการขนส่งผูโ้ดยสารในภมูภิาคเอเชียแปซิฟิกจะคดิเป็น	ร้อยละ	32	ของปรมิาณ 
การขนส่งผู้โดยสารโลกภายในปี	ค.ศ.	2038	ในขณะที่จ�านวนเที่ยวบินของโลก	(Fleet	Growth)	เติบโตในอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ	3.4	ต่อปี	 และจะมีการส่งมอบอากาศยานจ�านวน	44,040	ล�า	ภายในปี	 ค.ศ.	 2038	 โดยภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกมีจ�านวนการส่งมอบมากที่สุด	17,390	ล�า	โดยเป็นอากาศยานประเภทล�าตัวแคบ	(Single	Aisle)	
ถึงร้อยละ	75	(Boeing,	2019)	จากแนวโน้มจ�านวนอากาศยานที่เพิ่มขึ้นมากในอนาคต	ส่งผลให้ตลาดซ่อมบ�ารุง
อากาศยานมีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามได้ด้วย	โดยในช่วงปี	ค.ศ.	2019-2029	คาดว่าจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยร้อยละ	
3.5	ต่อปี	โดยการซ่อมบ�ารงุส่วนประกอบของอากาศยาน	(Components)	มอีตัราการเตบิโตสงูทีส่ดุเฉลีย่ร้อยละ 
4.3	ต่อปี	(Wyman,	2019)
	 ส�าหรับอุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน	ในปี	ค.ศ.	2018	
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	 (RPKs)	 ขยายตัวร้อยละ	 11.4	 จากปีที่ผ่านมา	 นอกจากนี้	 รายงานการวิเคราะห์
อากาศยานไทยของส�านกังานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทย	(CAAT,	2018)	คาดการณ์ว่าในช่วง	20	ปีข้างหน้า	
(ค.ศ.	2017-2037)	จ�านวนผูโ้ดยสารทางอากาศในประเทศไทยจะมจี�านวนเพิม่สงูขึน้จาก	63	ล้านคนต่อปีเป็น	180	
ล้านคนต่อปี	ขยายตวัสงูขึน้ร้อยละ	5.4	ต่อปี	มากกว่าอตัราการขยายตวัของโลก	นอกจากนี	้ประเทศไทยมจี�านวน
สนามบนิเพือ่การพาณิชย์จ�านวนมากถึง	38	แห่ง	เป็นสนามบนิระหว่างประเทศถงึ	12	แห่ง	มที�าเลอยูใ่นศนูย์กลาง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของโลก	 ส่งผลให้แนวโน้มอุตสาหกรรมอากาศยาน
ของไทยมีความน่าสนใจ	 ส�าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยานของไทยในช่วงปี	 ค.ศ.	 2017-2037	
คาดว่าจะมีอัตราเติบโตของมูลค่าการซ่อมบ�ารุงอากาศยานเฉลี่ยร้อยละ	 5.7	 ต่อปี	 โดยร้อยละ	 60	 เป็นมูลค่า 
การซ่อมบ�ารงุอากาศยานในต่างประเทศ	อาทิ	สงิคโปร์	และร้อยละ	40	เป็นมลูค่าการซ่อมบ�ารงุ	อากาศยานภายใน 
ประเทศ

3 Air	Transport	Statistics,	ICAO	(2018).
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	 อุตสาหกรรมอากาศยานเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	 มากมายต้ังแต่การ
ออกแบบจนถงึการบรกิารลกูค้าหลงัการขาย	ซ่ึงสามารถวเิคราะห์การพฒันาอตุสาหกรรมอากาศยานได้โดยอาศยั
กรอบความคิดห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก	(Global	Value	Chain:	GVC)	เดิมอุตสาหกรรมอากาศยานมีฐานการผลิต
อยู่ในอเมริกาเหนือและยุโรป	 และเริ่มแผ่ขยายฐานการผลิตในแต่ละขั้นตอนไปสู่ประเทศอื่น	 ๆ	 ในโลก	 ในช่วง
ทศวรรษ	1980	และ	1990	บรษิทัผูผ้ลติอากาศยานขนาดใหญ่	เช่น	Airbus	(สหรัฐอเมริกา)	Boeing	(ฝร่ังเศส)	และ	
Bombardier	(แคนาดา)	เริม่จ้างการผลติ	(Outsource)	ส่วนทีไ่ม่ใช่กจิกรรมหลกัให้กบัต่างประเทศ	และพยายาม
ควบคุมจ�านวน	 Direct	 Suppliers	 ไม่ให้มากจนเกินไป	 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ	
มีการกระจายความเสี่ยงและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการบริษัทท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน	 (Supply	
Chain)	การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้น	ในขณะที่ผู้ซื้อ	ได้แก่	สายการบิน	และบริษัทขนส่งสินค้า	ก็ได้รับแรงกดดัน
ให้ลดต้นทุนจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น	ท�าให้ผู้ผลิตอากาศยานมีความอ่อนไหวทางด้านต้นทุนมากขึ้น	เหตุการณ์
นี้สร้างโอกาสให้กับประเทศก�าลังพัฒนาที่มีต้นทุนถูกกว่าในการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกของอุตสาหกรรม
อากาศยาน	เนือ่งจากอตุสาหกรรมนีก่้อให้เกดิการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีซ่บัซ้อนได้	หลายประเทศ	
เช่น	เม็กซิโก	สิงคโปร์	โปแลนด์	และประเทศก�าลังพัฒนาอื่น	ๆ	มีนโยบายในการดึงดูดผู้ผลิตและผู้ให้บริการใน
อุตสาหกรรมนี้ให้เข้าไปลงทุนในประเทศ	เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ	ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก	(GVC)	
ของอุตสาหกรรมอากาศยานครอบคลุม	 3	กิจกรรม	 ได้แก่	 1)	 กิจกรรมต้นน�้า	ประกอบด้วย	การออกแบบและ 
ผู้ผลติช้ินส่วน	2)	กจิกรรมกลางน�า้	ประกอบด้วย	การผลติชิน้ส่วนและส่วนประกอบ	และ	ส่วนประกอบหรอืระบบ
ย่อย	และ	3)	กิจกรรมปลายน�้า	ประกอบด้วย	การบูรณาการระบบ	สินค้าขั้นสุดท้ายและตลาด	และบริการหลัง
การขาย	(Bamber	&	Gereffi,	2013)	
	 ส�าหรบัต�าแหน่งของประเทศไทยใน	GVC	ในปัจจบุนั	บรษิทัผูผ้ลติและซ่อมอากาศยานส่วนใหญ่เป็นบรษิทั
ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย	 และการผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตชิ้นส่วน	 (Parts)	 เท่านั้น	 ซึ่งต้องน�าไป
ประกอบต่อเป็นส่วนประกอบ	 (Components)	 ในต่างประเทศ	 เช่น	 มาเลเซีย	 และญี่ปุ่น	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ 
ไทยยงัไม่มีผู้ผลติวตัถดุบิ	(Raw	Materials)	ท�าให้ต้องน�าเข้าวตัถดุบิจากต่างประเทศ	โดยมกีารน�าเข้าจากสงิคโปร์
เป็นหลัก	เพื่อป้อนให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน	ท�าให้มีต้นทุนสูง

3. ทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ 
	 การศึกษาน้ีเกี่ยวข้องกับวรรณกรรม	 2	 กลุ่มคือ	 การวัคความสามารถในการแข่งขัน	 และการจัดท�าดัชน ี
วัดความสามารถในการแข่งขัน	การวัดความสามารถในการแข่งขันสามารถท�าได้ทั้งในระดับประเทศ	และระดับ
อตุสาหกรรม	การวดัความสามารถในการแข่งขนัระดบัภาพรวมของระบบเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ สามารถ
แบ่งการวเิคราะห์ได้เป็น	2	ระดบั	ได้แก่	1) การวเิคราะห์ความสามารถโดยรวมซึง่ไม่เฉพาะเจาะจงด้านใดด้าน
หนึ่ง โดยวิธีการค�านวณคะแนนดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันใช้การวิเคราะห์ระบบนิเวศ	 (Ecosystem)	
ของระบบเศรษฐกิจครอบคลุมในด้านปัจจัยการผลิต	 (Input)	 ด้านกระบวนการ	 (Process)	 และด้านผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น	 (Output)	 ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท�าดัชนี	 ประกอบด้วย	 ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ	 (IMD,	 2017;	
Schwab,	2019)	และ	2) การวิเคราะห์ความสามารถโดยรวมของเศรษฐกิจเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นการ
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จดัท�าดชันเีพือ่วดัขดีความสามารถในการแข่งขนัด้วยวธิกีารวเิคราะห์ระบบนิเวศเฉพาะด้าน	โดยใช้ข้อมลูปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ	เช่น	ความสามารถด้านทักษะแรงงาน	(Lanvin	&	Monteiro,	2019)	และด้านดิจิทัล	(Chakravorti	
&	Chaturvedi,	2017)	เป็นต้น
	 ในขณะเดยีวกนัการวดัความสามารถในการแข่งขนัส�าหรบัภาคอตุสาหกรรมหรอืกลุม่ผลติภณัฑ์ของภาค
อุตสาหกรรมการผลิตของแต่ละประเทศ	สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น	2	ระดับ	ได้แก่	1) การวิเคราะห์
ความสามารถโดยรวมของภาคอตุสาหกรรมเท่านัน้	มกีารวเิคราะห์โดยอาศยัข้อมลูทุตยิภมูเิชิงประจกัษ์	(UNIDO,	
2018)	 รวมถึงข้อมูลปฐมภูมิจากการส�ารวจ	 (Giff,	Roth,	Rodriguez,	Hanley,	&	Gangula,	2016)	และ	2) 
การวิเคราะห์ความสามารถของอุตสาหกรรมในแต่ละสาขาหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิส�าหรับการ
วิเคราะห์และจัดท�าดัชนีในระดับรายอุตสาหกรรม	(ITC,	2016)
	 ดชันวีดัความสามารถในการแข่งขันได้กลายเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัทีใ่ช้ประกอบการพจิารณาการลงทนุและ
ด�าเนนินโยบายต่าง	ๆ 	ในปัจจบัุนได้มีหน่วยงานต่าง	ๆ 	จดัท�าดชันวีดัความสามารถในการแข่งขนัระดบัประเทศซึง่มี
แนวทางในการจดัท�าดชันีแตกต่างกนัออกไป	ยกตวัอย่างเช่น	1) สถาบนัจดัการนานาชาต ิ(IMD) แบ่งการจดัท�า
ดัชนีออกเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	Overall	Ranking	Factor	Ranking	และ	Sub-factor	Ranking	ใช้ตัวชี้วัดจ�านวน	
356	ตัวชี้วัดในการค�านวณดัชนี	อาศัยการแปลงค่าตัวชี้วัดให้เป็นค่ามาตรฐาน	(Standardized	Values)	โดยวิธี 
Standard	 Deviation	Method	 (SDM)	 เพื่อขจัดความแตกต่างทางด้านขนาดและหน่วยวัดให้อยู่ในรูปของ 
ผลรวมคะแนน	(Score)	โดยที่ข้อมูลจากการส�ารวจ	(Survey)	จะถูกแปลงค่าเป็น	0-10	เพื่อใช้ในการค�านวณc	 
2) สภาเศรษฐกจิโลก (WEF)	จดัท�าดชันวีดัความสามารถในการแข่งขนัโดยใช้ตวัชีว้ดัรวม	114	ตวัชีว้ดัในดชันย่ีอย	
(Sub-index)	3	กลุ่ม	โดยให้น�้าหนักดัชนีย่อยของกลุ่มต่าง	ๆ	แตกต่างกันตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ	ได้แก ่
ระบบเศรษฐกจิทีขั่บเคลือ่นด้วยปัจจยัการผลติ	ประสทิธภิาพ	และนวตักรรม	การรวมคะแนนของตัวช้ีวดัในแต่ละกลุม่ 
ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย	3) Deloitte และ Council	 ใช้ข้อมูลจากการส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง 
ในบริษัท	จ�านวน	40	ประเทศ	รวม	10	กลุ่มอุตสาหกรรม	น�้าหนักของตัวชี้วัดแตกต่างกันตามปัจจัยขับเคลื่อน
ความสามารถในการแข่งขนั	ปัจจยัด้านนโยบาย	และประสบการณ์ในการท�าธรุกจิระดับโลก	รวม	12	องค์ประกอบ 
โดยน�าคะแนนจากทัง้	12	องค์ประกอบทีไ่ด้ปรบัค่าเป็น	Normalized	Weighted	Scores	จากนัน้แปลงค่าให้เป็น 
Scaled	 Component	 Score	 (SCS)	 ที่มีค่าอยู่ระหว่าง	 10-100	 และ	4) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
ประชาชาติ (UNIDO) แบ่งตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมการผลิตออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	
ด้านศกัยภาพในการผลติและส่งออก	ด้านการยกระดับด้านเทคโนโลย	ีและด้านความส�าคญัในการผลติและการค้า
โลก	โดยอาศัยวิธีการค�านวณค่ามาตรฐานจากค่ามากที่สุดและน้อยที่สุด	(Min-Max	Normalization)	ซึ่งคะแนน
ตวัช้ีวดัมีค่าอยู่ระหว่าง	0-1	แต่ละองค์ประกอบมนี�า้หนกัทีแ่ตกต่างกนั	ส�าหรบัการศกึษาในครัง้นีจ้ะเป็นการจัดท�า 
ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอากาศยานแบบเฉพาะเจาะจงของไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศผู้น�าและประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันใกล้เคียงกับไทยที่ส�าคัญ	 ซ่ึงถือเป็นการจัดท�าดัชนีประเภทนี้
เป็นครั้งแรกของประเทศไทย
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4. กรอบแนวคิดในการศึกษา
 4.1 การรวบรวมข้อมูล 
	 	 	 ข้อมูลท่ีใช้ในการค�านวณและจัดท�าดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอากาศยาน 
แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่ 1) ข้อมลูปฐมภมู ิซึง่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ	ผูเ้ชีย่วชาญ	รวมทัง้หน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอากาศยาน	 และจากการส�ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ	
และ	2) ข้อมลูทตุยิภมู ิซึง่จะด�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าดชันวีดัความสามารถในการ
แข่งขนัทีไ่ด้รับการคดัเลือกจากแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ 	รวมถงึกฎระเบยีบหรอืแนวนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรม
ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกท้ังของประเทศไทย	ประเทศผูน้�าและประเทศทีม่ศีกัยภาพการแข่งขนัใกล้เคยีงกบัไทยทีส่�าคญั	

 4.2 ระเบียบวิธีวิจัย
   4.2.1 แนวทางการคัดเลือกประเทศผู้น�าและประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันใกล้เคียงกับไทย 
ที่ส�าคัญในอุตสาหกรรมอากาศยาน
	 	 	 	 การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมอากาศยานไทยกับประเทศผู้น�าและประเทศที่มีศักยภาพ 
การแข่งขันใกล้เคียงกับไทยที่ส�าคัญที่ได้รับการคัดเลือกจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีบทบาท
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอากาศยานของไทย	 และสามารถเปรียบเทียบประเทศเหล่านี้ในเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น 
การคัดเลือกประเทศผู้น�า4และประเทศท่ีมีศักยภาพการแข่งขันใกล้เคียงกับไทยที่ส�าคัญ5ของอุตสาหกรรม
อากาศยาน	มีแนวทางในการคดัเลอืก	2	ขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ตอนที ่1 การคดัเลอืกประเทศผู้น�า	จะพจิารณาประเทศ
ที่มีมูลค่าการค้า	 (ผลรวมระหว่างมูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน�าเข้า6)	กับไทย	ซึ่งผลรวมในช่วง	ค.ศ.	2014-
2016	มีค่าสงูทีส่ดุ	3	อนัดับแรก	และขัน้ตอนที ่2 การคดัเลอืกประเทศทีม่ศีกัยภาพการแข่งขนัใกล้เคยีงกบัไทย
ทีส่�าคญั จะพจิารณาประเทศท่ีมมีลูค่าการส่งออกกบัประเทศผูน้�าในขัน้ตอนที	่1	ซ่ึงมผีลรวมสงูทีส่ดุ	3	อนัดับแรก	
ในช่วง	3	ปีข้างต้น	จากนั้น	ตรวจสอบรายชื่อประเทศผู้น�าและประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันใกล้เคียงกับไทย
ที่ส�าคัญกับผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมว่าตรงกันหรือไม่	 หากไม่ตรงกัน	 และมีค�าอธิบายท่ีสมเหตุสมผล	 อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงบางประเทศตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

4 ประเทศผู้น�า	 คือ	 ประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอากาศยานระดับโลก	 ทั้งด้านการผลิตและซ่อมแซม						 
	 อากาศยาน	รวมถึงมีมูลค่าการน�าเข้า-ส่งออกอากาศยาน	ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สูงในระดับห่วงโซ่มูลค่า
5 ประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันใกล้เคียงกับไทยท่ีส�าคัญ	 คือ	 ประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอากาศยาน 
	 ใกล้เคียงกับไทย	หรือประเทศที่ไทยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาศักยภาพได้เท่าเทียม
6 มูลค่าการน�าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อากาศยาน	ชิ้นส่วน	และอุปกรณ์	(HS	88)	จาก	Trade	Map	ระหว่างปี	ค.ศ.	2014-2016	
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   4.2.2 แนวทางการคัดเลือกและค�านวณตัวชี้วัด
	 	 	 	 การคัดเลอืกตวัชีว้ดัในการวเิคราะห์ขดีความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอากาศยาน
ส�าหรับประเทศไทย	ประเทศผู้น�า	และประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันใกล้เคียงกับไทยที่ส�าคัญ	จะประเมินและ 
คัดเลือกตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท�าดัชนีชี้วัดความ
สามารถในการแข่งขันของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ซึง่มลีกัษณะเป็นดัชนผีสม	(Composite	Index)	ประกอบด้วย	ดัชนหีลัก 
(Competitiveness	Index)	ดชันย่ีอย	(Sub-index)	ตัวชีว้ดัหลัก	(Pillar)	กลุ่มตัวชีว้ดัย่อย	(Group	of	Indicators)	
และตัวชี้วัดย่อย	(Indicator)
	 	 	 	 โดยที่ดัชนีหลักแบ่งออกเป็น	3	ดัชนีย่อย	9	ตัวชี้วัดหลัก	ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยน�าเข้า (Inputs) 
คือ	ตวัช้ีวัดทีส่ะท้อนถงึปัจจยัทีจ่ะน�าไปสูก่ารสร้างความสามารถในการแข่งขนั	ประกอบด้วย	3	ตวัชีวั้ดหลกั	ได้แก่	
ด้านสภาพแวดล้อมทางธรุกจิและกลยทุธ์	ด้านปัจจยัผลติ	และด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม	2) ด้านกระบวนการ 
(Process) คือ	ตวัชีว้ดัทีส่ะท้อนถงึกระบวนการในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม	ในด้าน
ประสิทธิภาพ	คุณภาพของกระบวนการผลิต	การบริหารจัดการการผลิตเพื่อแปลงสภาพของปัจจัยการผลิตหรือ
วัตถุดิบให้เป็นผลผลิต	ประกอบด้วย	3	ตัวชี้วัดหลัก	ได้แก่	ด้านการผลิต	ด้านการบริหารจัดการ	และด้านความ
ยัง่ยนื	และ	3) ด้านผลลพัธ์ (Outputs)	คอื	ตวัชีว้ดัทีส่ะท้อนถงึผลลัพธ์ของการสร้างความสามารถในการแข่งขนั	
ประกอบด้วย	3	ตัวชี้วัดหลัก	ได้แก่	ด้านผลิตภัณฑ์และตลาด	ด้านผลประกอบการ	และด้านแนวโน้มในอนาคต
	 	 	 	 ตารางที่	 4.1	 แสดงดัชนีย่อย	 ตัวชี้วัดหลัก	 กลุ่มตัวชี้วัดย่อย	 ตัวชี้วัดย่อยและแหล่งที่มาของ
ข้อมูลส�าหรับจัดท�าดัชนีซึ่งมีจ�านวนรวม	 60	 ตัวชี้วัด	 แบ่งเป็นด้านปัจจัยน�าเข้า	 (Inputs)	 จ�านวน	 40	 ตัวช้ีวัด 
ด้านกระบวนการ	(Process)	จ�านวน	10	ตัวชี้วัด	และด้านผลลัพธ์	(Outputs)	จ�านวน	10	ตัวชี้วัด	จากนั้นแปลง
ค่าตัวชี้วัดให้เป็นคะแนนมาตรฐาน	 (Rescaling)	 ที่สามารถเปรียบเทียบกันระหว่างตัวชี้วัดท่ีมีหน่วยต่างกันได ้
โดยใช้วธิ	ีMin-Max	Rescaling	ท่ีดดัแปลงจากวธิกีารของ	WEF	ดังสมการที	่(4.1)	และ	(4.2)	โดยการแปลงค่าตัวชีว้ดั 
ทกุตวัทัง้ปฐมภมิูและทุติยภมูใิห้เป็นคะแนนมค่ีาตัง้แต่	1-	10	โดยใช้ค่าสงูสดุและต�า่สดุของตัวช้ีวดันัน้เป็นค่าอ้างองิ	
โดยที่	 1	หมายถึง	ตัวชี้วัดนั้นแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันต�่าที่สุดในกลุ่ม	และ	10	
หมายถึง	ตัวชี้วัดนั้นสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในกลุ่ม

	 หลังจากน้ัน	 จะน�าค่าของตัวช้ีวัดหลังจากที่ท�า	 Rescaling	 แล้วมาค�านวณค่าเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักเพ่ือจัดท�า
ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขัน
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   4.2.3 แนวทางการจัดท�าดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขัน
	 	 	 	 หลงัจากการแปลงค่าตวัช้ีวัดเรยีบร้อยแล้ว	จะต้องมกีารก�าหนดค่าถ่วงน�า้หนกัของแต่ละตวัชีวั้ด 
ก่อนการค�านวณค่าดัชนี	ซึ่งการก�าหนดค่าถ่วงน�้าหนักสามารถแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	ประกอบด้วย	1)	ดัชนีย่อย
และตวัชีว้ดัหลัก	น�า้หนักได้มาจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมอากาศยาน	2)	กลุม่ 
ตัวชี้วัดย่อย	น�้าหนักได้จากการน�าน�้าหนักของตัวชี้วัดหลักหารด้วยจ�านวนกลุ่มตัวชี้วัดย่อย	และ	3)	ตัวชี้วัดย่อย	 
การเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัได้จากการน�าน�า้หนกัจากกลุม่ที	่2	มาคณูกบัน�า้หนกัตามประเภทตวัชีว้ดั	ประกอบด้วย	ตวัช้ีวดั 
จากการส�ารวจ	 (Primary	 Industrial	Specific	 Indicator:	1)	ตัวชี้วัดเฉพาะระดับอุตสาหกรรม	 (Secondary	
Industrial	Specific	Indicator:	2)	ตัวชี้วัดทั่วไป	(Secondary	Common	Indicator:	3)	และตัวชี้วัดภาพรวม
อตุสาหกรรม	(Secondary	Overall	Indicator:	4)	ในกรณทีีก่ลุม่ตวัชีว้ดัย่อย	มตีวัชีว้ดัท้ัง	4	ประเภท	จะถ่วงน�า้หนกั 
แตกต่างกัน	ในการศึกษานี้จะให้น�้าหนักกับตัวชี้วัดประเภทที่	1	และ	2	ที่เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะ
ของอุตสาหกรรมได้ดีกว่าตัวชี้วัดประเภทอื่น	 ดังนั้นจะให้น�้าหนักตัวชี้วัดประเภทที่	 1	 และ	 2	 ร้อยละ	 50	 และ
ประเภทที่	3	และ	4	ร้อยละ	25	กรณีที่ไม่มีตัวชี้วัดประเภทที่	4	จะถ่วงน�้าหนักประเภทที่	1			และ	2	ร้อยละ	67	
และประเภทที่	3	ร้อยละ	33	และกรณีที่ไม่มีตัวชี้วัดประเภทที่	3	และ	4	จะถ่วงน�้าหนักตัวชี้วัดประเภทที่	1	และ	
2	ร้อยละ	100	ซึ่งการค�านวณดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอากาศยานจะใช้ผลรวมของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวตามน�้าหนักที่ได้ก�าหนดไว้	ดังสมการ	(4.3)

	 ซึง่การค�านวณจะเริม่ค�านวณดชันใีนระดบัตวัชีว้ดัย่อย	ขึน้มาเป็นระดบักลุม่ตัวชีว้ดัย่อย	ระดบัตวัชีว้ดัหลกั	
ดัชนีย่อย	และดัชนีหลักตามล�าดับ
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5. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
	 จากข้อมลูเฉลีย่	3	ปีล่าสดุ	(ค.ศ.	2014-2016)	ประเทศคูค้่าทีไ่ทยมมีลูค่าการค้าระหว่างประเทศทัง้ในด้าน
การส่งออกและการน�าเข้าผลติภณัฑ์อากาศยาน	ชิน้ส่วน	และอปุกรณ์	มากทีส่ดุ	3	อนัดบัแรกหรอืประเทศผู้น�าใน
อตุสาหกรรมอากาศยาน	ได้แก่	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ฝรัง่เศส	และญีปุ่น่	โดยมสีดัส่วนเมือ่เทยีบกบัประเทศคู่ค้า
ทัง้หมดของไทยคดิเป็นร้อยละ	39	ร้อยละ	16	และร้อยละ	10	ตามล�าดับ	และมมีลูค่าการส่งออกและมลูค่าการน�าเข้า 
รวมอยู่ที่	 6,321	 2,591	 และ	 1,720	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ตามล�าดับ	 ในขณะที่	 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมอากาศยาน	พบว่า	ประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันใกล้เคียงกับไทยที่ส�าคัญของไทยส�าหรับการ
ผลติและซ่อมอากาศยาน	ชิน้ส่วน	และอปุกรณ์	ทีน่่าสนใจ	3	อนัดับแรก	ได้แก่	สงิคโปร์	จนี	และมาเลเซีย	เนือ่งจาก
บริษัทผู้ผลิตและซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	 ชิ้นส่วน	 วัสดุและอุปกรณ์รายใหญ่	 จะเลือกลงทุนในประเทศไทยหรือไม่
โดยเปรยีบเทยีบกบัประเทศเหล่านีว่้ามคีวามพร้อมในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ความต้องการซือ้สนิค้าและบรกิาร	ปรมิาณ	
คุณภาพ	และต้นทุนของแรงงาน	มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จ�าเป็น	มี	Suppliers	ในการ 
ป้อนชิน้ส่วนและวตัถดุบิด้วยต้นทนุต�า่	ท�าเลท่ีตัง้ทางภมูศิาสตร์ท่ีเหมาะสม	มปีริมาณการจราจรทางอากาศหนาแน่น 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิง่อ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	ครบถ้วน	นโยบายในการส่งเสรมิการลงทนุและสทิธปิระโยชน์
ต่างๆ	ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าเอื้ออ�านวยต่อการเข้ามาลงทุน
	 ในภาพรวม	 ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอากาศยาน	พ.ศ.	 2562	 ไทยมีคะแนน
ความสามารถในการแข่งขันในระดับค่อนข้างต�่า	 โดยได้คะแนน	2.32	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	 10	 เมื่อเปรียบ
เทียบกับประเทศผู้น�า	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	ฝรั่งเศส	และญี่ปุ่น	พบว่า	ประเทศกลุ่มนี้มีคะแนนความสามารถใน
การแข่งขันอยู่ในระดับสูง	โดยสหรัฐอเมริกา	ได้คะแนนสูงถึง	7.46	คะแนน	รองลงมาคือ	ฝรั่งเศส	7.20	คะแนน	
และญี่ปุ่น	 6.53	 คะแนน	 ขณะที่ประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันใกล้เคียงกับไทยท่ีส�าคัญ	 มีคะแนนสูงกว่าไทย
ทั้งหมด	คือ	สิงคโปร์	6.55	คะแนน	จีน	5.74	คะแนน	และมาเลเซีย	4.30	คะแนน	(ตารางที่	5.1)
	 กลุม่ประเทศผูน้�าอย่างสหรัฐอเมรกิา	ฝรัง่เศส	นบัว่าเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพสงูในอตุสาหกรรมนีเ้มือ่เทยีบ
กบัจนี	สงิคโปร์	และมาเลเซีย	ยกเว้น	ญีปุ่น่	ทีม่ศัีกยภาพน้อยกว่าสิงคโปร์	ขณะท่ีไทยมคีวามสามารถในการแข่งขนั
ต�่ากว่ากลุ่มประเทศข้างต้นในทุกด้าน	ในภาพรวมของกลุ่มประเทศผู้น�ามีฐานด้านผลิตภัณฑ์และตลาดที่แข็งแรง 
มียอดขายในอุตสาหกรรมอากาศยานและมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนอากาศยานสูง	 สืบเนื่องมาจากการลงทุน 
ด้าน	R&D	ประกอบกบัการเป็นเจ้าของเทคโนโลยแีละนวัตกรรมขัน้สงูในการออกแบบและผลติอากาศยาน	มอี�านาจ 
ต่อรองกับบรษิทัจ้างช่วงต่อ	(Outsource)	เพือ่ให้ได้ชิน้ส่วนอากาศยานราคาต�า่	จงึท�าให้กลุม่ประเทศผูน้�ามคีวาม
สามารถในการแข่งขนัสงู	ขณะทีก่ลุม่ประเทศทีม่ศีกัยภาพใกล้เคยีงกบัไทยอย่างสงิคโปร์	จนีและมาเลเซยี	มคีวาม
โดดเด่นในด้านผลประกอบการ	อตุสาหกรรมอากาศยานมผีลก�าไรสูง	โดยเฉพาะสงิคโปร์ซ่ึงเป็นผูเ้ล่นในช่วงต้นน�า้	
(การออกแบบ)	และปลายน�้า	(Trading)	ของอุตสาหกรรม	จึงสามารถสร้างก�าไรได้สูง	ขณะที่มาเลเซีย	ได้รับการ 
สนับสนุนจากรัฐบาลในการอุดหนุนซื้อเครื่องจักรร้อยละ	 50	 ท�าให้มีต้นทุนต�่า	 ทางด้านจีน	 รัฐบาลสนับสนุน 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มที	่ ประกอบกับการมีทรัพยากรและวัตถุดิบพร้อม	 ส่งผลให้จีนก้าวเข้ามา
เป็นผู้เล่นส�าคัญในอุตสาหกรรมอากาศยาน
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	 ความสามารถในการแข่งขันของไทยมีอุปสรรคจากปัจจัยด้านผลประกอบการและการจัดการ	 เนื่องจาก 
อตุสาหกรรมอากาศยานไทยมีอตัราผลก�าไรของกจิการและอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ในระดับต�า่	อ�านาจต่อรอง 
กับลูกค้าน้อย	 สถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งตัวส่งผลให้มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนอากาศยานลดลงจากปีที่ผ่านมา	
อย่างไรก็ตาม	ไทยมคีวามสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทนุแรงงาน	จ�านวนการจ้างงานในอตุสาหกรรมมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึน้	แต่ต้องมกีารพฒันาทกัษะแรงงานเพิม่ขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ทกัษะภาษาองักฤษ	นอกจากนี	้ปรมิาณการ
ขนส่งทางอากาศและแนวโน้มจ�านวนเทีย่วการเดินทางโดยเฉล่ียต่อคนต่อปีในช่วง	20	ปีข้างหน้ามแีนวโน้มปรับตวั 
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เป็นสัญญาณที่ดีส�าหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอากาศยานไทย	 ด้านผู้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมการผลติชิน้ส่วนและซ่อมอากาศยาน	ให้ความเห็นว่ารัฐบาลควรช่วยสนบัสนนุในด้านแหล่งเงนิทนุ 
อาท	ิสนบัสนนุเงนิกู้ดอกเบ้ียต�า่แก่กจิการท่ีก�าลงัเติบโต	มคีวามมัน่คงทางการเงินและพร้อมด้วยแรงงานทีม่ทีกัษะ
เพือ่ให้กจิการเตบิโตได้อย่างมัน่คง	เนือ่งจากอตุสาหกรรมนีใ้ช้เวลาในการคนืทุนมาก	ขณะเดียวกนักิจการทีต้ั่งอยู่
นอกพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ควรได้สทิธปิระโยชน์จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุนทัดเทียมกับกิจการในพื้นที่	EEC

ตารางที่ 5.1: ผลคะแนนดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ประเทศผู้น�าและประเทศที่มี
ศักยภาพการแข่งขันใกล้เคียงกับไทยที่ส�าคัญ ในอุตสาหกรรมอากาศยาน
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6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอากาศยานของไทย	 สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยด้าน
ผลติภัณฑ์และตลาด	และผลประกอบการ	ทีเ่ป็นองค์ประกอบในด้านผลลพัธ์	(Outputs)	เป็นด้านทีต้่องเร่งพฒันา	
ดังนั้น	ภาครัฐควรส่งเสริมผู้ผลิตในการหาแนวทางการผลิตที่เหมาะสม	เริ่มต้นจากการพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันในผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมากนัก	 (Low	Technology)	ก่อน	เช่น	ที่นั่ง	ถาดวาง
อาหาร	เป็นต้น	เนือ่งจากใช้	Know	How	และต้นทนุทีไ่ม่สูงมากและกระบวนการในการผลติทีไ่ม่ซับซ้อน	สามารถ
พฒันาต่อยอดจากผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ในปัจจุบนัได้โดยใช้เวลาไม่มาก	อาศยัมาตรฐานการผลิตและกฎระเบยีบ 
ของอุตสาหกรรมอากาศยานเป็นแนวทางในการพฒันามาตรฐานการผลิตให้กับผูป้ระกอบการไทย	ซึง่จะเป็นจดุเริม่ต้น 
ที่ดีส�าหรับการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงและสร้างรายได้ที่สูงขึ้น	 รวมถึงมีการสนับสนุน
ด้านแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต�่า โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนจากภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการ	นอกจาก
นี้	 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นประเด็นท่ีส�าคัญเช่นกัน	 ควรออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดต้นทุน ส่งเสริมการท�าวิจัยและพัฒนา	 ทั้งในส่วนของศูนย์ทดสอบ	 (Test	 Lab)	
การวิจัยทางด้านวัสดุ	(Material	Research)	และBig	Data	ส�าหรับน�าไปใช้คาดการณ์ยอดการผลิตและจ�าหน่าย
เครื่องยนต์อากาศยานในอนาคต
	 นอกจากนี	้อตุสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทยยงัอยูใ่นช่วงเริม่ต้นของการพฒันา	ยงัมห่ีวงโซ่อปุทาน	
(Value	Chain)	ไม่ครบ	ท�าให้ต้นทุนสงูและอตัราผลก�าไรยงัต�า่อยู	่ควรดึงดูดผูป้ระกอบการในกลุ่ม Tier 1 เข้ามา
ลงทุนในไทย	นอกเหนอืจากสทิธปิระโยชน์การยกเว้นภาษเีงินได้นติิบคุคล	และการยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจกัร	
รฐับาลควรมนีโยบายส่งเสรมิอุตสาหกรรมทีช่ดัเจนและเพยีงพอ	เช่น	การลดภาษนี�าเข้าวตัถุดิบ	เคร่ืองจักร	และ
ภาษีส่งออกชิน้ส่วนอากาศยาน	การมคีลงัสนิค้าทัณฑ์บน	(Bonded	Warehouse)	การให้เงินอดุหนนุหรือสินเช่ือ
ปลอดดอกเบีย้หรอือตัราดอกเบ้ียต�า่	นโยบายท่ีมกีารตกลงแบบรฐัต่อรฐั	(G	to	G)	การก�าหนดให้ต้องมกีารใช้ชิน้ส่วน 
และวัตถุดิบในประเทศ	(Local	Content)	ในการเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างประเทศ	เพื่อช่วยส่งเสริมการเข้าสู่
อุตสาหกรรมนี้ของผู้ประกอบการไทยด้วย

7. บทสรุป
	 ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอากาศยาน	เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือส�าหรับการติดตาม
สถานะศักยภาพในการแข่งขันของไทย	 เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	 ซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้ในการค�านวณดัชนีได้จาก
การรวบรวมข้อมูลทั้งประเภทปฐมภูมิที่ได้จากการส�ารวจ	และประเภททุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	ซึ่งสะท้อน 
ให้เหน็ว่า	ความสามารถในการแข่งขนัของไทยในอตุสาหกรรมอากาศยานยังต�า่กว่ากลุม่ประเทศผูน้�าและประเทศท่ีม ี
ศักยภาพการแข่งขันใกล้เคยีงกบัไทยส�าคญัทีน่�ามาเปรยีบเทยีบในทกุด้าน	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ด้านผลติภณัฑ์และ
ตลาด	ผลประกอบการ	และเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคะแนนน้อยที่สุด	อย่างไรก็ดี	อุตสาหกรรมอากาศยาน
ของไทยมีศักยภาพท่ีจะเติบโตตามท�าเลท่ีตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแนวโน้ม
ปรมิาณการขนส่งทางอากาศท่ีขยายตวัดอีย่างต่อเนือ่ง	ดังนัน้	การเร่งพฒันาจงึเป็นเรือ่งส�าคญั	ภาครฐัควรส่งเสรมิ
ด้านการผลิตและออกแบบ	จัดหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต�่า	ตลอดจนมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ 
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การพฒันาให้ตรงจดุจะช่วยให้อตุสาหกรรมอากาศยานมศีกัยภาพในการแข่งขนัสูงข้ึนในอนาคต	เนือ่งจากดัชนวีดั
ความสามารถในการแข่งขันเป็นดัชนีรายปี	การวิจัยเพื่อจัดท�าตัวชี้วัดที่สามารถติดตามสถานการณ์ที่มีความถี่สูง
ขึน้	อาท	ิรายเดอืน	และสามารถสะท้อนถงึความก้าวหน้าในการพฒันาอตุสาหกรรมนีข้องไทยโดยใช้ข้อมลูจ�านวน
ไม่มากจึงเป็นสิ่งที่ควรท�าการศึกษาต่อไป
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	 ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา	การขนส่งทางอากาศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	โดยอ้างอิงจากสถิติจ�านวน
ผู้โดยสารทั่วโลกตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1970	ถึงปัจจุบัน	(World	Bank.	2018)	ชี้ให้เห็นว่าปริมาณการขนส่งทางอากาศ
มีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนเรื่อย	 ๆ	 และมีแนวโน้มท่ีปริมาณผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าปัจจุบัน	 ซ่ึงเป็น
ผลให้มีความต้องการใช้งานท่าอากาศยานเพิ่มมากยิ่งขึ้น	จนอาจท�าให้่ท่าอากาศยานบางแห่งต้องรองรับปริมาณ
การขนส่งทางอากาศเกินขีดความสามารถท่ีจะรองรับได้	 โดยทั่วไปแล้วเมื่อขีดความสามารถของท่าอากาศยาน
กับปริมาณการขนส่งทางอากาศไม่สัมพันธ์กัน	ท่าอากาศยานจ�าเป็นต้องถูกขยายขีดความสามารถให้เพิ่มขึ้น	ซึ่ง
เป็นไปยากส�าหรับท่าอากาศยานที่มีข้อจ�ากัดในเรื่องพื้นท่ีและเงินลงทุน	 รวมทั้งความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยของ
ประชาชนในพื้นที่	 ท�าให้ผู้ประกอบการท่าอากาศยานจึงต้องปรับการด�าเนินงานให้สามารถรองรับปริมาณการ
ขนส่งทางอากาศในอนาคต	
	 อกีทัง้ปรมิาณการขนส่งทางอากาศมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลาของวนั	ข้ึนอยูก่บัช่วงการคบัคัง่ของ
การจราจรทางอากาศ	ท�าให้มบีางช่วงเวลาทีท่่าอากาศยานรองรบัปรมิาณการขนส่งทางอากาศได้ไม่เกนิขดีความ
สามารถ	 และเหลือขีดความสามารถที่เพียงพอส�าหรับการรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศส่วนเพ่ิม	 ดังนั้น 
ผูป้ระกอบการท่าอากาศยานควรทราบการใช้งานท่าอากาศยานในแต่ละช่วงเวลา	เพือ่น�าไปใช้ในการปรับเปล่ียน
การด�าเนินงานให้สามารถรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศในอนาคต	 โดยอาศัยการวัดผลการใช้ประโยชน ์
ขดีความสามารถของท่าอากาศยาน	ซึง่ในปัจจบัุนการวดัผลดังกล่าวน้ันไม่ได้มรูีปแบบการวดัผลทีเ่ป็นมาตรฐานทัว่ไป 
ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่ได้มีงานวิจัยที่ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลการใช้ประโยชน์ขีดความ
สามารถของท่าอากาศยานมากนัก	ส่งผลให้ไม่สามารถระบุการวัดผลที่เหมาะสมได้	จึงท�าให้ผู้วิจัยจัดท�าการวิจัย
ในหัวข้อการพัฒนาการวัดผลการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาการวดัผลการใช้ประโยชน์ขดีความสามารถของท่าอากาศยาน	รวมทัง้ 
ศึกษาความต้องการในการวัดผลการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยานที่เหมาะสม	 เพื่อน�าไปใช้ 
ในพัฒนาการวัดผลการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยานที่เหมาะสมต่อไป	
	 บทความทางวิชาการในหัวข้อการพัฒนาการวัดผลการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยาน 
จะเป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่หาข้อเทจ็จรงิ	ของข้อมลูการวดัผลการใช้ประโยชน์ขดีความสามารถท่าอากาศยาน 
จากเอกสาร	 และงานวิจัยต่าง	 ๆ	 รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน	ท่าอากาศยานใน 
ประเทศไทย	เพือ่น�าไปใช้เป็นกรอบแนวคดิในการพัฒนาการวดัผลทีเ่หมาะสม	จากนัน้ท�า	การพัฒนาการวัดผลการ 
ใช้ประโยชน์ขดีความสามารถของท่าอากาศยานท่ีเหมาะสม	และ	มกีารทดสอบกบักลุ่มท่าอากาศยานตัวอย่างทีไ่ด้ 
รับการคัดเลือก	เพือ่ยนืยนัว่าการวดัผลดงักล่าวสามารถน�าไปใช้งานได้จรงิ	ผูว้จิยัได้ท�าการคดัเลอืกท่าอากาศยาน
ตัวอย่างในประเทศไทยในแต่ละประเภทของท่าอากาศยาน	 ซ่ึงได้ท�าการแบ่งประเภทท่าอากาศยานตาม
พื้นที่ตั้งของท่าอากาศยาน	 และ	 ปริมาณผู้โดยสารต่อปี	 	 (ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย.	 2560) 
ได้ท่าอากาศยานไทย	4	ประเภท	ได้แก่	ท่าอากาศยานศูนย์กลางหลัก	(Primary	Hub	Airport)	ท่าอากาศยาน
ศูนย์กลางรอง	 (Secondary	Hub	Airport)	ท่าอากาศยานระดับภาค	(Regional	Airport)	และท่าอากาศยาน
ระดับจังหวัด	(Local	Airport)
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	 ผลจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการวัดผลการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถ
ของท่าอากาศยาน	 พบว่าการวัดผลค่าการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนถึง
ลักษณะการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถที่เกิดขึ้นจริงได้	ท�าให้ผู้วิจัยต้องใช้ทฤษฎีอื่น	ๆ 	น�ามาประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาการวดัผล	ทฤษฎีทีผู่ว้จิยัได้เลอืกใช้เพิม่เตมิ	ได้แก่	แผนภมูคิรอบคลมุขีดความสามารถ	(Capacity	Coverage	
Chart)	อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม	(CAGR)	ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ	(Relative	Market	Share)	ค่าดัชนี
วัดความเข้มข้น	(HHI)	และการประเมินความเสี่ยง	
	 และผลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	พบว่า	มมุมองของหน่วยงานทีม่ต่ีอการวดัผลขดีความ 
สามารถของท่าอากาศยานมีจุดยืน	 และการพิจารณาการใช้งานขีดความสามารถของท่าอากาศยานที่ต่างกัน 
โดยฝ่ายทีม่หีน้าทีว่างแผน	และวเิคราะห์การพฒันาท่าอากาศยานจะเน้นในมมุมองภาพกว้างของการใช้งาน	ไม่ได้เจาะลกึ 
และลงละเอียด	 ส�าหรับฝ่ายที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	หรือการเก็บข้อมูลจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่สะท้อนการใช้
ขีดความสามารถของท่าอากาศยานให้มีความละเอียดและชัดเจน	 เพ่ือเห็นถึงการใช้งานขีดความสามารถของ
ท่าอากาศยานที่เกิดขึ้นจริง	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงได้ท�าการพัฒนาการวัดผลที่เหมาะสมในการวัดผลการใช้ประโยชน ์
ขีดความสามารถของท่าอากาศยานตามกรอบแนวคิด	ในรูปที่	1	ที่มีการพิจารณา	3	ระดับ	ได้แก่	
 ระดับ 1	สามารถแสดงถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	
 ระดับ 2	สามารถวเิคราะห์เชงิลกึของลักษณะการใช้ประโยชน์ขดีความสามารถของท่าอากาศยาน	โดยใช้
ผลจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง	ๆ	
 ระดับ 3 สามารถระบุถึงจุดวิกฤตของการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยาน
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	 กรอบแนวคิดดังกล่าวจะถูกน�าไปใช้ในการพัฒนาการวัดผล	 เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานได้มากขึ้น	จึงได้แบ่งการพัฒนาการวัดผลออกเป็น	4	ประเด็น	ดังนี้
	 1.	ประเดน็ของการวดัการใช้ประโยชน์ขดีความสามารถของท่าอากาศยานในทกุหน่วยเวลา	ท่าอากาศยาน
จะสามารถมองการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	 เป็นรายชั่วโมงท่ีเห็นรายละเอียดได้มากขึ้น 
จะเป็นการค�านวณการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยานเป็นรายฤดูกาล	 รายไตรมาส	 รายเดือน 
รายสปัดาห์	รายวัน	รายช่วงเวลา	และรายชัว่โมง	ของทัง้การใช้ประโยชน์ขดีความสามารถของระบบทางวิง่	การใช้ 
ประโยชน์ขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสาร	และการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของหลุมจอดอากาศยาน	
โดยสามารถค�านวณการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของทางวิ่งและอาคารผู้โดยสาร	ได้ดังสมการต่อไปนี้

	 การวัดผลการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยานในทุก	 ๆ	 หน่วยเวลา	 จะท�าให้สามารถ
วเิคราะห์ภาพรวมของการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	ซ่ึงตรงกบัความต้องการของหน่วยงาน 
ทีจ่ะน�าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาท่าอากาศยาน	อกีท้ังยงัเหมาะส�าหรับฝ่ายปฏบิติัการในการด�าเนนิงานทีส่ามารถ
พิจารณาได้ละเอียดขึ้นโดยการวัดผลเป็นรายชั่วโมง
	 2.	ประเดน็การวดัผลการใช้ประโยชน์ขดีความสามารถของท่าอากาศยานตามรปูแบบการจราจรทางอากาศ	
(Traffic	Pattern)	เป็นการน�าตวัชีว้ดั	ได้แก่	อตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมการใช้ประโยชน์ขดีความสามารถ	(CAGR	
of	Utilization)	การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถ	ค่าดัชนีวัดความเข้มข้นของการใช้ประโยชน ์
ขดีความสามารถ	(HHI	of	Utilization)	ค่าดชันกีารขนส่งอากาศยานพืน้ฐาน	(BLI)	ค่าดัชนกีารขนส่งอากาศยานใน
ช่ัวโมงคับค่ัง	และค่าร้อยละจ�านวนชัว่โมงทีไ่ม่มกีารด�าเนนิงานทีจ่ะช่วยอธบิายลกัษณะการกระจกุตวัของปรมิาณ
การจราจรทางอากาศ	อกีทัง้ยงัสามารถเปรยีบเทียบการใช้ประโยชน์ขดีความสามารถในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัได้	
เนือ่งจากรปูแบบการจราจรทางอากาศของแต่ละท่าอากาศยาน	(Traffic	Pattern)	มลีกัษณะทีแ่ตกต่างกันขึน้อยูก่บั 
ประเภทเที่ยวบินและผู้โดยสาร	 โดยท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ	 จะมีการ
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ด�าเนินงานเกือบตลอด	 24	 ชั่วโมง	 และเที่ยวบินหนาแน่นในช่วงดึกตามพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร 
ส่วนท่าอากาศยานทีม่เีทีย่วบนิส่วนใหญ่เป็นเทีย่วบนิภายประเทศ	จะมกีารด�าเนนิงานต้ังแต่เช้าและเบาบางลงในช่วง 
กลางคนื	การวดัค่าการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยานเพยีงอย่างเดียวไม่สามารถอธบิายถงึความ
แตกต่างที่เกิดข้ึนนี้ได้	 จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาการวัดผลการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถท่ีจะช่วยอธิบายลักษณะ
การกระจกุตวัของปรมิาณการจราจรทางอากาศ	ซ่ึงผูว้จิยัได้แสดงผลอยูใ่นรปูแบบของตารางตัวแบบส�าหรบัแสดง
ค่าตัวชี้วัดที่เป็นผลจากการพัฒนาการวัดผลตามรูปแบบการจราจรทางอากาศ	(Traffic	Pattern)
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	 3.	ประเด็นที่กล่าวถึงปีที่การใช้ประโยชน์ขีดความสามารถเกินขีดความสามารถสูงสุดของท่าอากาศยาน	
เป็นการค�านวณหาปีที่ท่าอากาศยานจะมีการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถเกินขีดความสามารถที่ท่าอากาศยาน
สามารถรองรับได้	 โดยรูปแบบสมการหาปีท่ีการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถเกินขีดความสามารถสูงสุดของ 
ท่าอากาศยาน	โดยสมการแบ่งออกตามลกัษณะของอตัราการเตบิโตเฉลีย่สะสม	(CAGR)	ในช่วง	พ.ศ.	2555	–	2559	 
ซึง่อ้างองิจากรูปแบบการเพิม่ของประชากร	โดยท่าอากาศยานเป็นพืน้ทีท่ี่มขีดีความสามารถในการรองรบัอย่างจ�ากัด 
ซึง่ท�าให้อตัราการเตบิโตของท่าอากาศยานมรีปูแบบทีส่อดคล้องกบัรปูแบบการเตบิโตของประชากรแบบ	Logistic	
ที่มีปัจจัยจ�ากัดให้ควบคุมอยู่ในระดับคงที่	โดยการเติบโตแบบ	Logistic	จะมีทั้งระยะที่อัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 
ระยะที่มีอัตราการเติบโตคงที่	 ระยะที่มีการเติบโตลดลง	 หลังจากนั้นจึงน�าไปค�านวณหาปีที่เหมาะสมในการ 
เริ่มด�าเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน		โดยมีรูปแบบสมการดังนี้

โดยก�าหนดให้	 X	=	ปีที่การใช้ประโยชน์ฯเต็มขีดความสามารถที่ท่าอากาศยานรองรับได้
	 a	=	อัตราการเติบโตของท่าอากาศยานในช่วง	พ.ศ.	2555-2559
	 b	=	ร้อยละการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยานในปีฐาน
	 r	=	อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตในช่วง	พ.ศ.	2551-2560	และ	พ.ศ.	2559-2563
	 100	=	ร้อยละการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถสูงสุด	

	 การค�านวณหาปีที่การใช้ประโยชน์ขีดความสามารถเกินขีดความสามารถสูงสุดของท่าอากาศยาน	 และ
ระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการเริม่ด�าเนนิการพฒันาเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถของท่าอากาศยาน	เป็นเคร่ืองมอืการ
วดัผลทีต่รงตามความต้องการของหน่วยงานผูป้ระกอบการท่าอากาศยาน	ทีจ่ะน�าไปใช้วางแผนส�าหรับการพัฒนา
ท่าอากาศยาน	ถงึแม้ว่าเครือ่งมอืนีไ้ม่ได้ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทีม่หีน้าทีจ่ดัท�าแผนแม่บท	รวมทัง้ 
นโยบายการด�าเนินงาน	 แต่สามารถน�าเครื่องมือดังกล่าวเป็นตัวช่วยในการก�าหนดกรอบหรือวางแผนนโยบาย
ให้ท่าอากาศยานต่างๆ	มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได้
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	 4.	ประเด็นการวัดระดับความรุนแรงของการใช้งานเกินขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	 ส�าหรับการ
วัดระดับความรุนแรงของการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	โดยใช้หลักการประเมินความ
เสีย่งมาปรบัใช้ให้ผูป้ระกอบการท่าอากาศยานสามารถทราบถึงสถานการณ์และมแีนวทางในการรบัมอืและปฏบิตัิ
ต่อไป	โดยเครือ่งมอืการวดัระดบัความรนุแรงจะอยูใ่นรูปแบบของ	ตารางความสมัพันธ์ระหว่าง	ระดับความถีข่อง
การใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	โดยมีการก�าหนดระดับ	ออกเป็น	5	ระดับ	โดยในระดับแรก
จะเป็นระดับท่ีการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถของท่าอากาศยานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 	 จะมีค่าร้อยละ
อยู่ระหว่าง	0-4.99	เนื่องจากการศึกษาทฤษฎีการอธิบายการคับคั่ง	สามารถยอมรับการใช้งานขีดความสามารถ
ของที่อากาศยานอยู่ที่ร้อยละ	5	ซึ่งจะหมายความว่า	ร้อยละการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถที่ยอมรับได้จะอยู่
ในช่วง	ร้อยละ	105	และผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญของการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถที่รองรับได้ที่เพิ่มขึ้นใน
แต่ละระดับที่มากขึ้น	จึงท�าให้ช่วงในระดับที่	2-5	มีช่วงที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ	คือ	ระดับที่	2	จะมีค่าระหว่างร้อย
ละ	5-9.99	ระดับที่	3	จะมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ	10-19.99		ระดับที่	4	จะมีค่าอยู่ระหว่าง	ร้อยละ	20-39.99	และ	
ระดับที่	5	จะมีค่ามากกว่าร้อยละ	40	ขึ้นไป		การก�าหนดระดับความถี่ของการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถ
ของท่าอากาศยานและ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถของ
ท่าอากาศยาน	ระดับความเสี่ยง	และขั้นตอนในการด�าเนินงาน	ดังนี้
	 ระดับความถ่ีของการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	 ก�าหนดเป็น	 5	 ระดับ	 ได้แก ่
สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่	1	แสดงระดับความถี่ของการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถของท่าอากาศยาน
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	 ระดบัความรนุแรงของผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการใช้ประโยชน์เกนิขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	คือ
ผลกระทบต่อผู้โดยสารหรือเที่ยวบิน	ซึ่งมีการก�าหนดระดับ	ตามตารางดังต่อไปนี้

 ระดับผลกระทบต่อผู้โดยสาร/เที่ยวบิน
ตารางที่	 2	 แสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถของ 
ท่าอากาศยานต่อผู้โดยสาร/เที่ยวบิน

 ระดับของความรุนแรง	ก�าหนดไว้	4	ระดับ	ได้แก่	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต�่า	โดยอ้างอิงจากวิธีการประเมิน
ความเสี่ยง	(Risk	Assessment)	ดังตารางต่อไปนี้	
ตารางที่	3		แสดงระดับของความรุนแรง
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 ค�าอธิบายของระดับความรุนแรง
ตารางที่	4		แสดงค�าอธิบายระดับความรุนแรง

	 จากการพัฒนาการวัดผลการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยานจะเป็นการน�าเคร่ืองมือ 
ทั้ง	4	ประเด็น	คือ	
 ประเด็นของการวัดการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยานในทุกหน่วยเวลา	 จะเป็นการ
น�าร้อยละการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	 ซ่ึงค�านวณในทุกหน่วยเวลา	 คือ	 รายฤดูกาล 
รายเดือน	รายสัปดาห์	รายวัน	รายช่วงเวลา	และรายชั่วโมง	เพื่อที่จะสามารถมองเห็นถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์
ขดีความสามารถของท่าอากาศยาน	ทัง้ภาพรวมของการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	และการ
มองเจาะลึกเป็นรายชัว่โมง	เพือ่ทีจ่ะสามารถมองเหน็รปูแบบการใช้ประโยชน์ขดีความสามารถของท่าอากาศยาน
อย่างละเอียด	 ที่จะเหมาะสมในการน�าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์	 ส�าหรับทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา 
ท่าอากาศยาน
  ประเด็นการวัดผลการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยานตามรูปแบบการจราจรทาง
อากาศ (Traffic Pattern) จากการศึกษารูปแบบการจราจรทางอากาศของแต่ละท่าอากาศยาน	 (Traffic	
Pattern)	 การวัดค่าการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยานเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายถึง
ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนนี้ได้	 จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาการวัดผลการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	
ซึ่งผู้วิจัยได้น�าตัวช้ีวัด	 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถ	 (CAGR	 of	 Utilization)	 
การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถ	ค่าดัชนีวัดความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถ	
(HHI	 of	 Utilization)	 ค่าดัชนีการขนส่งอากาศยานพื้นฐาน	 (BLI)	 และค่าดัชนีการขนส่งอากาศยานในชั่วโมง
คบัคัง่	(PLI)	และ	ค่าร้อยละจ�านวนชัว่โมงท่ีไม่มกีารด�าเนินงาน	ทีจ่ะช่วยอธบิายลกัษณะการกระจกุตัวของปรมิาณ 
การจราจรทางอากาศ	และสามารถเปรยีบเทียบการใช้ประโยชน์ขดีความสามารถในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัได้	ซึง่ผู้วจิยั 
ได้แสดงผลอยูใ่นรปูแบบของตารางตวัแบบส�าหรับแสดงค่าตัวชีว้ดัทีเ่ป็นผลจากการพัฒนาการวัดผลตามรูปแบบ
การจราจรทางอากาศ	(Traffic	Pattern)	(ดังรูปที่	2)
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 ประเด็นที่กลา่วถึงปทีี่การใชป้ระโยชนข์ีดความสามารถเกินขีดความสามารถสงูสดุของทา่อากาศยาน 
และการวัดระดับความรุนแรงของการใช้งานเกินขีดความสามารถของท่าอากาศยาน	 จะเป็นการค�านวณหา
ปีที่ท่าอากาศยานจะมีการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถเกินขีดความสามารถที่ท่าอากาศยานสามารถรองรับได ้
โดยสามารถแบ่งประเภทการค�านวณตามลักษณะของการเติบโตของท่าอากาศยาน	 เป็น	 3	 ประเภท	 ได้แก ่
ท่าอากาศยานที่มีอัตราการเติบโตอย่างคงที่	ท่าอากาศยานที่มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น	และ	ท่าอากาศยานที่มี
อัตราการเตบิโตทีล่ดลง	ซึง่ท่าอากาศยานทีก่ารใช้ประโยชน์ขดีความสามารถของท่าอากาศยานในปัจจบุนัยงัไม่มี 
การใช้งานที่เกินขีดความสามารถ	 การค�านวณหาปีที่ท่าอากาศยานจะมีการใช้ประโยชน์ขีดความสามารถเกิน 
ขดีความสามารถท่ีท่าอากาศยานสามารถรองรบัได้	จะท�าให้ทราบถึงระยะเวลาทีจ่ะเริม่ด�าเนนิการวางแผนพฒันา
ท่าอากาศยานเพื่อให้	ท่าอากาศยานสามารถพัฒนาทันตามความต้องการใช้งานที่จะเกิดขึ้น	
 ประเดน็การวดัระดบัความรนุแรงของการใช้งานเกินขดีความสามารถของท่าอากาศยาน ส�าหรบัการวดั
ระดบัความรนุแรงของการใช้ประโยชน์เกนิขดีความสามารถของท่าอากาศยาน	โดยใช้หลักการประเมนิความเสีย่ง
มาปรับใช้ให้ผู้ประกอบการท่าอากาศยานสามารถทราบถึงสถานการณ์และมีแนวทางในการรับมือและปฏิบัติต่อ
ไป	โดยประเด็นก่อนหน้าทั้งสามประเด็นตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีเพียงประเด็นสุดท้าย 
ทีเ่ป็นประเดน็นอกเหนอืจากความต้องการของหน่วยงาน	ทีส่ามารถช่วยท�าให้การปฏบิตังิานของหน่วยงานดยีิง่ขึน้ 

	 หากท่าอากาศยานสามารถวิเคราะห์	 และ	 ประเมินขีดความสามารถของท่าอากาศยานได้อย่างชัดเจน 
โดยมเีครือ่งมือวดัการใช้ประโยชน์ขดีความสามารถในการรองรบัปรมิาณการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยาน
ทีเ่หมาะสม	ในการน�าไปใช้กบัท่าอากาศยานแต่ละประเภท	เข้ามามส่ีวนในการประเมนิ	กจ็ะท�าให้ท่าอากาศยาน
สามารถเตรยีมความพร้อมในการรองรบัความต้องการใช้งานของท่าอากาศยานทีจ่ะเพิม่ขึน้	ตามปริมาณการขนส่ง
ทางอากาศที่จะเกิดในอนาคต	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาการขนส่ง 
ทางอากาศในประเทศไทย
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การออกแบบและพัฒนาระบบตัวแบบเชิงพฤติกรรม
(Behavioral Markers System) ด้านทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค

(Non-Technical Skills) ส�าหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
ที่ส่งผลต่อระดับความปลอดภัยในการควบคุมจราจรทางอากาศ

(The Development of Behavioral Markers System
for Non-Technical Skills in Air Traffic Control)

เทพรัตน์ ทินสมบูรณ์

พงศ์ฉวี จินเรือง

ศศิประภา แพรด�า

ปาริชาติ สุขเลิศนันทกิจ



1. ที่มาและความจ�าเป็นของโครงการ
	 จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุของ	The	Boeing	Company	จากการอ้างอิงของ	ICAO	หรือบทความและ
รายงานผลการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุท่ัวโลกจะพบว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ	 เช่น	 Human	
Error,	Technical	/Equipment	Failure,	Material	Failure	และ	Environmental	แต่	70-80	%	ของอุบัติเหตุ
ที่เกิดข้ึนทางด้านการบินนั้นเกิดข้ึนมาจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน	 (Human	 Error)	 ที่เหลือมีสาเหตุมา
จาก	Technical/	Equipment	Failure,	Material	Failure	และ	Environmental	จะเห็นได้ว่า	“ความผิดพลาด
ของมนุษย์	 (Human	 Error)	 เป็นสาเหตุท่ีส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางการบินและสาเหตุที่ก่อให้เกิดความ 
ผิดพลาดของมนุษย์นั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความบกพร่องจากทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	(Non-Technical	Skills)	
ของผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่	ตัวอย่างเช่น	ความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน	การขาดการ
ตระหนักรู้ในสถานการณ์	 ความบกพร่องทางสมาธิ	 ความบกพร่องในการตัดสินใจ	 ความบกพร่องในการท�างาน
เป็นทีม	ทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	(Non-Technical	Skills)	หมายถึง	“	the	cognitive,	social,	and	personal	
resource	 skills	 that	 complement	 technical	 skills,	 and	 contribute	 to	 safe	 and	 Efficient	 task	
performance”	Flin,	O’Connor,	and	Crichton	(2008)	
	 	 	 	 	 	 	 ในอดีตท่ีผ่านมาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศจะเน้นการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค	
(Technical)	 ในงานควบคุมจราจรทางอากาศ	 เช่นเดียวกับการทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าทีค่วบคมุจราจรทางอากาศ	(Competency	and	Performance	Assessment)	กจ็ะเน้นทางด้านเทคนคิ
ในงานควบคุมจราจรทางอากาศเป็นหลัก	ทั้งๆที่ทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	 (Non-Technical	Skills)	นั้น	มีความ
ส�าคัญเป็นอย่างมากต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศในการสนับสนุนการท�างานเชิงเทคนิค	 (Technical	
Skills)	 ลดความผิดพลาดและเพิ่มระดับความปลอดภัยด้านปฏิบัติการ	 ตัวอย่างของทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	
(Non-technical	 Skills)	 ได้แก่	 การสร้างการตระหนักรู้ในสถานการณ์	 (Situation	 Awareness)	 การสื่อสาร	
(Communication)	 และการประสานงาน	 (Coordination)	 การจัดการสมาธิ	 (Attention	Management) 
การจัดการภาระงาน	 (Workload	Management)	 เป็นต้น	 ตัวแบบเชิงพฤติกรรม	 (Behavioral	 Markers) 
ด้านทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	(Non-technical	Skills)	จึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร 
ทางอากาศทีช่่วยลดความผดิพลาดในการปฏิบัตงิาน	(Human	Error)	และช่วยเพิม่ระดบัความปลอดภยัในระบบงาน 
ควบคุมจราจรทางอากาศ	

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
	 	 2.1	 เพื่อก�าหนดและจัดท�าทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	 (Non-	 Technical	 Skills)	 ของเจ้าหน้าที่ควบคุม 
	 	 	 จราจรทางอากาศ	
	 	 2.2	 เพื่อออกแบบและจัดท�าระบบตัวแบบเชิงพฤติกรรม	 (Behavioural	 Marker	 System)	 ของ 
	 	 	 เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ	
	 	 2.3	 เพื่อบูรณาการและประยุกต์ใช้ระบบตัวแบบเชิงพฤติกรรม	 (Behavioural	 Marker	 System) 
	 	 	 ด้านทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	(Non-Technical	Skills)	ในงานควบคุมจราจรทางอากาศ
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3. กรอบแนวคิด
	 ออกแบบและจดัท�าระบบตวัแบบเชงิพฤติกรรม	(Behavioural	Marker	System	of	Non-Technical	Skills) 
ด้านทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	 (Non-	 Technical	 Skills)	 ของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเพื่อบูรณาการ
และประยุกต์ใช้ในงานควบคุมจราจรทางอากาศในการสนับสนุนการท�างานเชิงเทคนิค	 (Technical	 Skills) 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน		ลดความผิดพลาดและเพิ่มระดับความปลอดภัยด้านปฏิบัติการ		

รูปที่ 1  กรอบแนวคิด  Behavioral Maker System

4. วิธีการด�าเนินโครงการ  
	 วิธีการออกแบบและพัฒนาโครงการมีขั้นตอนดังนี้
	 เฟสที่	1	การออกแบบและพัฒนา	BMS/NTS					
	 4.1.	ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	(Literature	review)
	 	 		 4.1.1	ศึกษา	ทบทวน	รูปแบบของทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	 (Non-Technical	Skills)	และระบบตัว											 
	 	 		 	 แบบเชิงพฤติกรรม	(Behavioral	Markers	System)	แบบต่างๆ	ที่มีอยู่
	 	 		 4.1.2	วิเคราะห์รูปแบบของทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	(Non-Technical	Skills)	และระบบตัวแบบเชิง 
	 	 		 	 พฤติกรรม	(Behavioral	Markers	System)	แบบต่างๆ	ที่มีอยู่
	 4.2	การส�ารวจ	(Site-Visit)	และการสังเกตุการปฏิบัติงาน	(On-site	Observation)	
	 	 		 4.2.1	กระบวนการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่วบคมุจราจรทางอากาศ		การส�ารวจ	(Site-Visit)	/	การสงัเกตุ 
	 	 		 	 และแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความคิดเห็นกับ	Team	Resource	Management	(TRM)	
	 	 		 4.2.2	การประชุมร่วมกับ	Trainers		และ	Assessors			:		การฝึกอบรม/การประเมินผล	ATCO		ศจ.		 
	 	 		 	 ศก.	และ	ศบ.	กระบวนการทดสอบและประเมนิผลการปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีค่วบคุมจราจร 
	 	 		 	 ทางอากาศ
	 	 		 4.2.3	กระบวนการคัดเลือกและคัดสรรเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
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	 4.3	การวิเคราะห์รายงานผลการสอบสวนเหตุในงาน	ATC	
	 วิเคราะห์รายงานการเกิดอุบัติเหตุ	 (Accident)/อุบัติการณ์	 (Incident)	 ในงานควบคุมจราจรทางอากาศ		
โดยการน�ารายงานผลการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ		(Accident)/อุบัติการณ์	(Incident)	ในงานควบคุมจราจร
ทางอากาศมาท�าการวเิคราะห์สาเหตทุีเ่กดิขึน้มาจากความบกพร่องจากทกัษะทีไ่ม่ใช่เชงิเทคนคิ		(Non-Technical	
Skills)	ของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ	
	 4.4.	ออกแบบและพัฒนาระบบ		BMS/NTS	
	 น�าข้อมูลที่ได้ท�าการวิเคราะห์ทั้งส่วนจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	(Literature		Review)	และการ
วเิคราะห์รายงานการเกดิอบัุตเิหต	ุ(Accident)/อบุตักิารณ์	(Incident)	ในงานควบคมุจราจรทางอากาศ	การส�ารวจ	
(Site-Visit)	และการสงัเกตกุารปฏบัิตงิาน	(On-site	Observation)	มาพจิารณาออกแบบและพฒันาระบบ	BMS/
NTS	ในส่วนต่างๆ	
	 	 	 o	ออกแบบและพัฒนาระบบ	BMS/NTS	ในส่วนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ	
	 	 	 o	ออกแบบและพฒันาระบบ	BMS/NTS	ในส่วนการทดสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิานเจ้าหน้าท่ี 
	 	 	 	 ควบคุมจราจรทางอากาศ	
	 4.5.	การทดสอบและประเมินระบบ	BMS/NTS			
	 เมื่อท�าการออกแบบและพฒันาระบบ	BMS/NTS	เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้จะท�าการทดสอบและประเมนิระบบ
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ	BMS/NTS	มีความเป็นได้ในการน�าไปใช้งานหรือท�าการปรับปรุงระบบให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น		การทดสอบและประเมินระบบ	จะท�าได้ดังนี้
 •	การทดสอบและประเมินระบบโดยการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ		(Expert	Judgment)	
 •	การทดสอบและประเมินระบบโดยการทดลองไปใช้งานจริง
	 	 	 o	การจัดฝึกอบรมทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	(Non-Technical	Skills	Training)
	 	 	 o	การทดสอบและประเมนิผลการปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีค่วบคมุจราจรทางอากาศด้านทกัษะทีไ่ม่ใช่ 
	 	 	 	 เชิงเทคนิค	(Non-Technical	Skills)
	 4.6	การแก้ไขและปรับปรุงระบบ	BMS/NTS	
	 ทบทวนข้อบกพร่องของระบบ		แก้ไขและปรบัปรงุระบบให้มคีวามสมบูรณ์และมคีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้	
	 	 	 เฟสที่	2	การน�า	BMS/NTS		ไปใช้งาน			
	 การน�าเอาระบบตัวแบบเชิงพฤติกรรม	 (Behavioral	Markers	 System)	 ด้านทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	
(Non-Technical	Skills)	ส�าหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศไปใช้งานเต็มรูปแบบทางด้าน																							
 •	การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศด้านทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	(Non-Technical	Skills)	
 •	การทดสอบและประเมนิผลการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าทีค่วบคมุจราจรทางอากาศด้านทกัษะทีไ่ม่ใช่เชงิ
เทคนิค	(Non-Technical	Skills)
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	 กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาระบบ	BMS/NTS	สามารถแสดงได้ดังรูป	2

รูปที่ 2 กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาระบบ BMS/NTS
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
	 5.1	ผลผลิต	(Output)	ของโครงการ	BMS/NTS	
	 	 	 5.1.1	ได้หัวข้อทักษะที่ไม่ใช้เชิงเทคนิค	(Non-Technical	Skills)		ของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทาง 
	 	 	 	 	 อากาศ	
	 	 	 5.1.2	ได้ตวัแบบเชงิพฤตกิรรม	(Behavioural	Marker)	ของเจ้าหน้าทีค่วบคมุจราจรทางอากาศทีเ่ป็นทัง้ 
	 	 	 	 	 เชิงบวก	(Positive)	และเชิงลบ	(Negative)	
	 	 	 5.1.3	ได้คู่มือ	 ระเบียบวิธีปฏิบัติ	 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานระบบตัวแบบเชิงพฤติกรรม	 
	 	 	 	 	 (Behavioral	Markers	System)	ด้านทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	(Non-Technical	Skills)	
																 	 ส�าหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
	 5.2	ผลลัพธ์	(Outcome)	ของโครงการ	BMS/NTS
	 	 	 5.2.1	น�าระบบตัวแบบเชิงพฤติกรรม	(Behavioral	Markers	System)	ด้านทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	 
	 	 	 	 	 (Non-Technical	Skills)	ไปใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่วบคมุจราจรทางอากาศ	(ATC	Training) 
	 	 	 5.2.2	น�าระบบตัวแบบเชิงพฤติกรรม	(Behavioral	Markers	System)	ด้านทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	
	 	 	 	 	 (Non-Technical	 Skills)	 ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร 
	 	 	 	 	 ทางอากาศ		(ATC	competence	assessment)
	 5.3	ผลลัพธ์สุดท้าย	(Ultimate	Outcome)	ของโครงการ	BMS/NTS
	 	 	 5.3.1	ทกัษะทีไ่ม่ใช่เชงิเทคนคิ	(Non-Technical	Skills)	ทีเ่ป็นความบกพร่องหรอืเชงิลบ	(Negative)	 
	 	 	 	 	 จากเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศนั้นลดลง
	 	 	 5.3.2	จ�านวนของความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน	(Human	Error)	ที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องด้าน 
	 	 	 	 	 ทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	(Non-Technical	Skills)	ในระบบงานลดลง	
	 	 	 5.3.3	จ�านวนของอุบัติการณ	์ (Incidents)	 ท่ีเกิดข้ึนจากความบกพร่องด้านทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	 
	 	 	 	 	 (Non-Technical	Skills)		ในระบบงานลดลง

6. การใช้งานระบบ BMS/NTS ไปใช้งาน
	 การใช้งานหลักของระบบ	 BMS/NTS	 	 เป็นการบูรณาการเข้ากับระบบงานควบคุมจราจรทางอากาศ 
โดยการน�าระบบตวัแบบเชงิพฤตกิรรม	(Behavioral	Markers)	ด้านทกัษะทีไ่ม่ใช่เชงิเทคนคิ	(Non-Technical	Skills) 
ไปใช้ดังนี้คือ	
	 6.1	 น�าระบบตัวแบบเชิงพฤติกรรม	 (Behavioral	 Markers	 System)	 ด้านทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค 
	 	 	 (Non-Technical	Skills)	เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ	
	 6.2	 น�าระบบตัวแบบเชิงพฤติกรรม	 (Behavioral	 Markers	 System)	 ด้านทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค 
	 	 	 (Non-Technical	 Skills)	 เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 (ATC	 competence 
	 	 	 assessment)	ของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
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รูปที่  3   การน�าระบบ BMS/NTS  มาใช้ในระบบการจัดการความสามารถของ ATCO

	 หัวข้อทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	(Non-Technical	Skills)	ของระบบ	BMS/NTS
	 A.)	 การสื่อสาร	 (Communication)	 หมายถึง	 การสร้างและการคงไว้ซ่ึงประสิทธิผลของการท�างาน 
	 	 	 ร่วมกันโดยการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง	ชัดเจน	ครบถ้วน	
	 B.)	 ความร่วมมือและการท�างานเป็นทีม	(Co-operation	and	Teamwork)	หมายถึง	การสร้างและการ		 
	 	 	 คงไว้ซึ่งประสิทธิผลของการท�างานร่วมกันโดยอาศัยทักษะการท�างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์	
	 C.)	 การตระหนักรู้ในสถานการณ์	(Situation	awareness)	หมายถึง	ความสามารถในการสร้างและคงไว้ 
	 	 	 ซึ่งการตระหนักรู้ในสถานการณ์ในภาพรวม	 จากการเฝ้าระวังและรับรู้สภาพแวดล้อม	 การท�าความ 
	 	 	 เข้าใจข้อมูลจากสภาพแวดล้อม	การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	
	 D.)	 การจัดการภาระงาน	 (Workload	management)	 หมายถึง	 การวางแผน	 การจัดล�าดับ	 การ 
	 	 	 มอบหมายงานอย่างเหมาะสม	 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 การคาดการณ์ต่อภาระงาน 
	 	 	 ที่จะเกิดขึ้น	
	 E.)	 การตัดสินใจ	 (Decision	making)	 หมายถึง	 กระบวนการอย่างเป็นระบบในการก�าหนดและเลือก	 
	 	 	 หนทางที่ดีที่สุดต่อสถานการณ์ต่างๆ	
	 F.)	 การจดัการตนเอง	(Self-Management)	หมายถงึ	การรูจ้กัตนเอง	รูจ้กัข้อจ�ากดัและขดีความสามารถ	 
	 	 	 ของตนเองเพื่อให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	
	 G.)	 ความมีวินัยและความเป็นมืออาชีพ	 (Conscientiousness)	 หมายถึง	 ความรอบคอบ	 ความตั้งใจ 
	 	 	 ความใส่ใจ	ความปราณีตในการปฏิบัติงาน
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รูปที่ 4 BMS/NTS User Manual
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Non-Technical Skills Rating Form

รูปที่ 5 Non-Technical Skills Rating Form
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 รูปที่ 6 Non-Technical Skills Rating Profile
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บทคัดย่อ
	 วตัถปุระสงค์ของบทความเพือ่ศกึษาความคาดหวงัของสายการบนิต้นทนุต�า่ต่อการเลือกใช้ศนูย์ซ่อมบ�ารงุ
อากาศยานในประเทศไทยเป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative)	โดยใช้ระเบยีบวจิยั3	วธิกีาร	คอื	1	)	การวิเคราะห์
เอกสาร	(Document	Analysis)	2)	การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	และ	3)การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม	(Participatory	Observation)	ผลการวจิยัพบว่าความคาดหวงัทีมี่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้ศนูย์ซ่อมบ�ารงุ
อากาศยานของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต�่า	มี	4	ความคาดหวัง	คือ	1)	ความคาดหวังด้านราคา	(Price)	
2)	ความคาดหวังด้านสถานที่ตั้ง	(Place)	3)	ความคาดหวังด้านขีดความสามารถในการซ่อมบ�ารุง	(Capability)	
4)ความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการจากศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	แบ่งออกเป็น	3	ข้อ	คือ	1)	ลักษณะของ
ศูนย์ซ่อมอากาศยาน	 (MRO	 Facility)	 ต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้	 (Tangible)	 2)	 ความน่าเชื่อถือได้	 (Reliability) 
3)	การตรงต่อเวลา	(On-time	Performance)โดยผลการวจิยันีส้ามารถน�ามาประยกุต์ใช้เพือ่การจดัตัง้ศนูย์ซ่อมบ�ารงุ 
อากาศยานในโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก	(EEC)	ภายใต้นโยบายไทยแลนด์	4.0	ลดการพึง่พา	
เพื่อการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ:	ความคาดหวัง;	ศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน;สายการบินต้นทุนต�่า

Abstract
	 The	objective	of	this	paper	is	to	study	the	expectation	of	low-cost	airlines	entrepreneur	
toward	the	selection	of	using	aircraft	maintenance	center.	The	3	research	methodologies	were	
applied;	 Document	 Analysis,	 In-Depth	 Interview,	 and	 Participatory	Observation.	 The	 result	
found	that	the	expectation	of	low-cost	airline	entrepreneur	toward	the	selection	of	using	the	
aircraft	maintenance,	repair	and	overhaul	center	(MRO)		are;	price,	place,	capability	and	service	
quality.	 	 In	more	detail,	 the	expectation	 in	quality	 service	of	 low-cost	 airline	entrepreneur	
toward	the	selection	of	using	the	aircraft	maintenance	center	in	Thailand	are;	MRO	Facility	&	
Tangible,	Reliability,	and	On-time	performance.	The	finding	can	be	applied	and	beneficial	for	the	
Maintenance,	Repair,	and	Overhaul	(MRO)	Center	in	the	Project	of	Eastern	Economic	Corridor	
(EEC)	under	Thailand	4.0	Policy	to	operate	efficiently	and	to	avoid	using	foreign	provider.

Keywords:	Expectation;	Aircraft	Maintenance	Repair	and	Overhaul	(MRO)	Center;	Low-cost	airline

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

58



1. บทน�า
	 ในปัจจุบันการด�าเนนิธรุกจิการบินของสายการบนิต้นทุนต�า่ในภาคพืน้ทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ก่อเกิด
พลวัตมหาศาลต่อธุรกิจการบินทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทย	 ท�าให้เกิดการจ้างงานจ�านวนหลายอัตราและการ
พฒันาทกัษะความรู้ของบุคคลากรด้านการบิน	ผูบ้ริโภคสามารถเข้าถงึการเดนิทางทีป่ลอดภัยและสะดวกรวดเรว็	
เพราะการเดนิทางโดยอากาศยานนัน้มมีาตรฐานทีค่วบคมุสงู	(อ้างองิจาก	รายงานประจ�าปี	2560		ของส�านกังาน
การบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย)	ภายใต้กฎระเบยีบข้อบงัคบัและหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภยัในการเดนิ
ทาง	 การสนองตอบจากผู้บริโภคต่อคลื่นลูกใหม่อย่างธุรกิจสายการบินต้นทุนต�่าระดับที่สูงมาก	 ส่งผลให้ธุรกิจ
ประสบความส�าเรจ็ได้ในช่วงระยะเวลาอนัสัน้และได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าครึง่		จนท�าให้เกดิสายการบนิ
ต้นทนุต�า่อกีหลายบริษทัมอัีตราการเตบิโตแบบก้าวกระโดด	อกีทัง้การเดินทางทางอากาศกบัสายการบนิต้นทนุต�า่ 
มีความสะดวกและรวดเร็วในราคาที่ผู้บริโภคสามารถซื้อ	 สายการบินต้นทุนต�่ามีโมเดลธุรกิจที่ตัดการให้บริการ 
ในบางส่วนเพือ่ขายตัว๋ในราคาท่ีถูกลง	จงึเป็นการลดต้นทนุในการบริหารจดัการ	แต่กย็งัได้ให้ทางเลอืกเพิม่เติมกบั 
ผูโ้ดยสารทีต้่องการบรกิารทีม่ากข้ึน	ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกทีน่ัง่	น�า้หนกักระเป๋า	อาหารและของว่าง	เป็นต้น		ตวัแบบ 
ธรุกจิ	(business	model)	ถกูน�าไปใช้อย่างแพร่หลายไม่ใช่เพียงแค่ภายในประเทศภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
แต่ยังขยายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 เอเชียใต้	 ตะวันออกกลาง	 ออสเตรเลีย	 ยุโรป	 อเมริกาเหนือ	 อเมริกาใต ้
และแอฟริกา	 สอดรับกับการเพิ่มจ�านวนข้ึนของประชากรที่มีรายได้ระดับปานกลาง	 ซ่ึงจะเห็นได้จากตัวเลขจีดี
พีของกลุ่มทวีปเอเชียที่มีตัวเลขเฉลี่ย	5.72	%ในปี	2017	(Global	Finance,	2018,	18	Sep)	ท�าให้อ�านาจการ 
ซือ้ได้เพิม่ขึน้ตามไปด้วย	และประกอบกบัโลกาภวิฒัน์ทีก่ารเดนิทางและการติดต่อส่ือสารแบบไร้พรมแดนจ�าเป็น 
ต้องลดระยะเวลาให้มากที่สุดเพื่อที่จะเพิ่มเวลาในการท�ากิจกรรมอื่นๆ	ท�าให้การเดินทางโดยอากาศยานโดยสาร 
หรือการส่งสินค้าทางอากาศยานเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น	 สายการบินจึงจ�าเป็นต้องขยายฝูงบินและเส้นทางการ 
เดนิทางให้เพียงพอเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการท่ีเกดิขึน้อย่างรวดเร็ว	โดยจะเหน็ได้จากรายงานของบริษทัโบอิง้ 
ที่ได้ท�าการส�ารวจอัตราการเติบโตด้านการบินทั่วโลกระหว่างปี	2011	-	2031	พบว่า	อัตราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ	 (GDP)	 ที่มีอัตราเพิ่มขึ้น	 3.2	%	 ประมาณการอัตราการเติบโตของจ�านวนผู้โดยสารที่มีจ�านวนเพิ่ม
มากขึ้น	 4.0	 เปอร์เซ็นต์	 ตัวเลขเฉลี่ยการเพิ่มของการจราจรทางอากาศกลุ่มผู้โดยสาร	 (Revenue	 Passenger	
Kilometer;	RPK)	มีค่าเฉลี่ยในการเติบโตเพิ่มขึ้น	5.0%	และตัวเลขเฉลี่ยการเพิ่มของการจราจรของสินค้าและ
พัสดุภัณฑ์	(Revenue	Ton	Kilometer:	RTK)	มีค่าเฉลี่ยในการเติบโตเพิ่มขึ้น	5.2	%	(ที่มา:	Current	Market	
Outlook	2012	–	2031,	Boeing	Commercial	Airplanes)
	 การเพิ่มจ�านวนอากาศยานพาณิชย์ก่อให้เกิดความต้องการในการบ�ารุงรักษาเนื่องจากอากาศยานมีราคา
สูงจึงจ�าเป็นต้องรักษาสภาพเพื่อให้มีอายุการใช้ยาวนานมากที่สุด	 	 การซ่อมบ�ารุงอากาศยานจึงการเติบโตตาม
ธรุกจิการบนิ	ธรุกจิการท่องเทีย่วและการส่งออก	ถงึแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศทีม่คีวามหนาแน่นของการ
จราจรทางอากาศ	และเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางจากทั่วโลก	การเจรจาธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ	มกีารซ้ือขายแลกเปลีย่นน�าเข้าและส่งออกสนิค้ามปีรมิาณสงูจงึมสีายการบนิมากมายทีม่สีถานซ่ีอมประจ�า
ในท่าอากาศยานในประเทศไทย	 แต่จ�านวนศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานหรือ	 Hangar	 ที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและ
บริการครบวงจรมีเพียงบริษัทเดียวคือบริษัทการบินไทยที่ให้บริการ	ณ		ท่าอากาศยานดอนเมือง	ท่าอากาศยาน
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สวุรรณภูม	ิและมแีผนในอนาคตท่ีจะขยายไปให้บรกิาร	ณ	ท่าอากาศยานอูต่ะเภา	ท�าให้ผูป้ระกอบการสายการบิน 
ต้องรบัต้นทนุทีส่งูในการจ่ายค่าซ่อมบ�ารงุทีไ่ม่ทางเลอืกใช้บรกิารกบัผูป้ระกอบการรายอืน่ได้	ส่งผลให้สายการบิน
ไม่มีทางเลือกอื่นในการได้รับบริการท่ีดีกว่าหรือถูกกว่าได้	 ข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อเร่ือง
ต้นทนุเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้	การรอการเข้าซ่อมอากาศยานทีจ่อดในศนูย์ซ่อมบ�ารงุอากาศยานด้วย	ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อตารางบินและจ�านวนผู้โดยสารตกค้างเนื่องจากขาดอากาศยานที่จะน�ามาให้บริการ	ซึ่งรอการซ่อม	
และผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงของบริษัทสายการบิน	ความไว้วางใจจากผู้โดยสาร	รายได้และผลประกอบการ	
ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นปัจจัยในการอยู่รอดของบริษัทสายการบินต้นทุนต�่า
	 บทความนีจ้งึขอน�าเสนอประเดน็ส�าคญัให้ผูป้ระกอบการศนูย์ซ่อมบ�ารงุอากาศยานทราบความคาดหวงัของ
ผูป้ระกอบการสายการบินต่อการเลือกใช้ศนูย์ซ่อมบ�ารงุอากาศยานมผีลต่อการจูงใจในการตดัสนิใจของผูป้ระกอบ
การ	เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธภิาพลดการพ่ึงพาจากผูผ้ลิตทีไ่ม่เพียงแต่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการสายการบิน	แต่ยังเป็นการสอดรับนโยบายภาครัฐไทยแลนด์	4.0	ที่มี
วัตถุประสงค์ในการยกระดับประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ	 ในการขยายฐานศูนย์ซ่อมบ�ารุง
อากาศยานตามนโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	(ECC)	ทีต่่อยอดมาจาก	Eastern	Seaboard	
ทีร่ฐับาลสนบัสนนุมาตลอดในช่วง	30	ปีทีผ่่านมา	จะผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นเมอืงแห่งการซ่อมบ�ารงุอากาศยาน
และมหานครแห่งการบินประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
	 2.1	 เพื่อศึกษาความคาดหวังในการพิจารณาราคา	 (Price)	 ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์ซ่อมบ�ารุง 
	 	 	 อากาศยานของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต�่า
	 2.2	 เพือ่ศกึษาความคาดหวงัในการพิจารณาสถานที	่(Place)	ทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้ศนูย์ซ่อมบ�ารงุ 
	 	 	 อากาศยานของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต�่า
	 2.3	 เพื่อศึกษาความคาดหวังในการพิจารณาขีดความสามารถในการซ่อมบ�ารุง	 (Capability)	 ที่มีผลต่อ 
	 	 	 การตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต�่า
	 2.4	 เพือ่ศกึษาความคาดหวงัในการพจิารณาคณุภาพการบรกิาร	(Service	Quality)	ท่ีมผีลต่อการตัดสินใจ 
	 	 	 เลือกใช้ศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต�่า
3. หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) 
	 ผู้บริหารระดับสูงที่มีอ�านาจในการตัดสินใจขององค์กร
4. ขอบเขตการศึกษา
	 การศึกษาบทความนี้ด�าเนินการเฉพาะสายการบินต้นทุนต�่าที่ให้บริการในประเทศไทย	และด�าเนินกิจการ
ในท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงประกอบด้วย	3	สายการบนิ	คอื	1)สายการบนิไทยแอร์เอเชยี	2)	สายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์	และ	3)	สายการบินนกแอร์
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5. วิธีด�าเนินการศึกษา
	 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยโดย	 วิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิเคราะห์เอกสาร	
(Document	analysis)	การสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	และการสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	
Observation)
	 5.1	ประชากร
	 	 	 ประชากร	คอื	ผูป้ระกอบการสายการบนิต้นทนุต�า่ทีใ่ห้บรกิารในประเทศไทย	ประกอบด้วย	3	สายการบนิ 
	 	 	 ดังต่อไปนี้
	 	 	 1)	 สายการบนิไทยแอร์เอเชยี	2)	สายการบนิไทยไลอ้อนแอร์	และ	3)	สายการบนินกแอร์การวจัิยครัง้นี้ 
	 	 	 	 ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง	ใช้ประชากรทั้งหมดในการวิจัย	ผู้ที่ให้ข้อมูลองค์กร
	 5.2	 เครื่องมือวิจัย
	 	 	 แบบสัมภาษณ์(Interview	Question)	และแบบสงัเกต	(Participatory	observation)	การปฏบิติัการ 
	 	 	 ซ่อมบ�ารุงอากาศยานในศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
	 5.3	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 	 	 	 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารและสื่อต่างๆ	 โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในฐานะของ 
	 	 	 ผูร้บับรกิาร	จากประสบการณ์ทีส่มัผสัจรงิในการท�างานในองค์กรทีเ่ป็นหนึง่ในกลุม่เป้าหมาย	และใช้วธิี 
	 	 	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	interview)	กับผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	informant)	แล้วจึงขยายการ 
	 	 	 สบืค้นข้อมลูจากผูใ้ห้ข้อมลูหลกัดงักล่าวไปสู่ผู้ให้ข้อมลูระดับอืน่	ๆ 	กล่าวคอื	ผู้ประกอบการสายการบนิ	 
	 	 	 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีผสมผสานกัน	ได้แก่	การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว	ใช้ค�าถามในการ 
	 	 	 สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	(Semi-structured)	เป็นค�าถามปลายเปิด	(Open	questions)	โดยเปิด 
	 	 	 โอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นนอกกรอบได้หากข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย	 
	 	 	 การสังเกตพฤติกรรม	 เพื่อช่วยเสริมให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้น	 และบันทึกเทปการสัมภาษณ์เพื่อถอด 
	 	 	 ค�าสัมภาษณ์หรือผสมผสานกับการจดบันทึก	 และน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของ 
	 	 	 การศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วข้อง	และใช้การพดูคยุและใช้การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ	(Informal	 
	 	 	 interview)	กับผู้บริหารของหน่วยงานหลัก	และผู้ปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 5.4	การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
	 	 	 	 	 ผูศ้กึษาใช้วธิกีารตรวจสอบจากการวเิคราะห์เอกสารโดยการสัมภาษณ์เชงิลึก	และการสังเกต 
	 	 	 อย่างมส่ีวนร่วมด้วยวธิกีารตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	(Triangulation)	โดยท�าการเกบ็ข้อมลูจากการ 
	 	 	 สงัเกตและท�าการตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืของข้อมลู	(Reliability)	จากกลุม่เป้าหมายเพือ่จดัท�าเป็น 
	 	 	 แนวทางประเดน็สมัภาษณ์โดยการตรวจสอบข้อมลูจะด�าเนนิการไปพร้อมๆกบัการเกบ็ข้อมลู	หลงัจากนัน้ 
	 	 	 ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลจากผู้สัมภาษณ์และแหล่งข้อมูลส่วนอื่นที่เชื่อถือได้ว่าข้อมูลสอดคล้องกับ 
	 	 	 ความจริงหรือไม่หรือต้องการเพ่ิมเติมจนได้ข้อสรุปที่เห็นว่าใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดผู้วิจัย 
	 	 	 จึงท�าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บข้อมูลโดยน�าข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ 
	 	 	 การสัมภาษณ์เชิงลึกจากนั้นจึงน�าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตีความและจึงน�ามาจ�าแนกเป็น	
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	 	 	 หมวดหมูต่ามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้แล้วจึงน�ามาวเิคราะห์ตามหลกัตรรกะ	(Logic)	เทยีบเคยีงกบัแนวคดิ 
	 	 	 ทฤษฎี	 เพื่อให้สามารถอธิบายถึงความเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ของข้อมูล	 (Successive	 
	 	 	 Approximation)	 น�าไปสู่ความเข้าใจและน�าข้อมูลที่หลากหลายมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 
	 	 	 องค์ประกอบเหตุการณ์เงื่อนไขและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมาตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
6. ผลการวิจัย
	 ผู้วิจัยขอน�าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 6.1	วตัถุประสงค์ข้อท่ี	1	ศกึษาความคาดหวงัด้านราคา	(Price)	มผีลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้ศนูย์ซ่อมบ�ารุง 
	 	 	 อากาศยานของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต�่า	
	 	 	 	 	 จากการสมัภาษณ์พบว่า	ผูม้อี�านาจในการตดัสนิใจจะค�านวณราคาทีเ่หมาะสมกบัการซ่อมบ�ารงุ 
	 	 	 อากาศยาน	โดยหลักสากลจะมีการคิดราคาจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	 (USD)	มาเป็นเกณฑ์ในการ 
	 	 	 พจิารณาแรงงานทีท่�างานต่อชัว่โมงต่อคน	(Man	Hours)	โดยราคาทีใ่ช้คดิกบัลกูค้าสายการบนิของฝ่าย 
	 	 	 ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	บริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จะคิดราคาท่ี	 48	 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ	 
	 	 	 (USD)	 ต่อชั่วโมง	 บริษัท	 ST	 Aerospace	 ของสิงคโปร์	 จะคิด	 50	 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ	 (USD)	 
	 	 	 ส่วนบริษัทซ่อมบ�ารุงอากาศยานในเซปังประเทศมาเลเซีย	 (Sepang	 Aircraft	 Engineering	 Snd. 
	 	 	 Bhd)	 ซึ่งสายการบินไทยแอร์เอเชียใช้บริการคิดที่	 43	 เหรียญสหรัฐ	 (USD)	 ต่อชั่วโมงและบริษัท	 
	 	 	 BatamAreo	 Technic	 ที่สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ใช้บริการจะคิดที่	 35	 เหรียญสหรัฐ	 (USD) 
	 	 	 ต่อช่ัวโมงซึ่งผลจากการวิจัยยังพบว่าผู้ประกอบการของสายการบินต้นทุนต�่ามีความคาดหวังจาก 
	 	 	 ผู้ให้บริการการซ่อมบ�ารุงอากาศยานที่สามารถให้อัตราราคาต่อชั่วโมงที่ต�่าที่สุดเพื่อการลดต้นทุน 
	 	 	 ของสายการบนิ	ทัง้นีใ้นการคดิอตัราช่ัวโมงงานในการซ่องบ�ารุงอากาศยานจะมหีลายส่วนงานประกอบ 
	 	 	 กันอัตราราคาซึ่งข้ึนอยู่กับผลรวมของงานที่เกิดขึ้นด้วย	 อีกทั้งอัตราค่าครองชีพของแต่ละประเทศ 
	 	 	 ที่แตกต่างกันจึงมีผลโดยตรงต่อการต้ังราคาต่อชั่วโมงของผู้ให้บริการแต่ละราย	 ดังนั้นสายการบิน 
	 	 	 จะคิดพิจารณาจากการประเมินราคาท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากน�าตัวเลขชั่วโมงประมาณการในการออก 
	 	 	 ใบงานในแต่ละประเภท	 (Task	 Card)	 แล้วน�ามาคูณกับค่าชั่วโมงงานท่ีได้ตกลงกับผู้ให้บริการจึงจะ 
	 	 	 ทราบผลการประมาณค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกิดขึ้น
	 6.2	 วัตถุประสงค์ข้อท่ี	 2	 ศึกษาความคาดหวังด้านสถานที่	 (Place)	 มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช ้
	 	 	 ศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานของสายการบินต้นทุนต�่า
	 	 	 	 	 จากผลการวิจัยพบว่าสถานที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานเป็นปัจจัยส�าคัญในการค�านวณ 
	 	 	 ค่าใช้จ่าย	เนื่องจากในการน�าเครื่องขึ้นบินแต่ละครั้งจะมีต้นทุนในการปฏิบัติการ	(Operation	cost)	 
	 	 	 ไม่ว่าค่าใช้จ่ายท่ีเกดิข้ึนกบัการใช้อากาศยาน	ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัค่าน�า้มนั	หรอืค่าใช้จ่ายต่างๆ	ในพธิกีารบนิ 
	 	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 หากต้องมีการน�าเครื่องที่ไม่มีผู้โดยสาร	 (Ferry	 Flight)	 เพื่อไปท�าการซ่อมบ�ารุง 
	 	 	 นอกสถานทีป่ฏบิตักิารกจ็ะท�าให้ต้นทนุสูงขึน้ดังนัน้การมีศนูย์ซ่อมอากาศยานในทีต้ั่งของสายการบิน 
	 	 	 หรือใกล้เคียงสถานท่ีตั้งฐานหลัก	 (Main	 Base)	 จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก 
	 	 	 การเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสม	 ปลอดภัย	 และไม่ไกลมากจากผู้ประกอบการสายการบิน 
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	 	 	 เพือ่ป้องกนัการเกดิค่าใช้จ่ายท่ีต้องน�าเครือ่งบนิเดนิทางไปยงัศนูย์ซ่อมซึง่มีค่าใช้จ่ายเกดิขึน้จ�านวนมาก 
	 	 	 และผู้ให้สัมภาษณ์ยังมีแนวคิดว่าสถานที่ตั้ง	(Place)	ของศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานว่าควรอยู่ในพื้นที ่
	 	 	 ที่สะดวกต่อการขนส่งอะไหล่	 เพ่ือสนับสนุนการซ่อมบ�ารุงให้เสร็จตามก�าหนดการ	 ดังนั้นศูนย์ 
	 	 	 ซ่อมบ�ารงุอากาศยานไม่ควรตัง้อยูใ่นสนามบนิทีไ่ม่มเีทีย่วบนิพาณชิย์	(Commercial	flight)	เพราะหาก 
	 	 	 การส�ารองอะไหล่(spare	part)ไม่มากพอ	จะไม่มีเที่ยวบินที่สามารถน�าอะไหล่	(spare	part)	มาส่งได ้
	 	 	 ทันเวลา
	 6.3	วัตถุประสงค์ข้อที่	3	ศึกษาความคาดหวังด้านขีดความสามารถในการซ่อมบ�ารุง	(Capability)	ที่มีผล 
	 	 	 ต่อการตัดสินใจในการเลือกศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานของสายการบินต้นทุนต�่า
	 	 	 	 	 จากการสัมภาษณ์พบว่า	 การซ่อมบ�ารุงอากาศยานจะต้องได้รับการรับรองการซ่อมบ�ารุงและ 
	 	 	 มีมาตรฐานที่หน่วยงานด้านการบินพลเรือนของประเทศที่เป็นเจ้าของการจดทะเบียนครอบครอง 
	 	 	 อากาศยานของประเทศไทยคอืส�านกัการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย	(Civil	Aviation	Authority	of	 
	 	 	 Thailand)	 และหน่วยงานระดับโลกที่ควบคุมมาตรฐานการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	 เช่น	 EASA,	 FAA	 
	 	 	 ดังนั้นผู้ที่ให้บริการจะสามารถซ่อมบ�ารุงอากาศยานของประเทศใดๆ	จ�าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ 
	 	 	 และรับรองโรงซ่อมก่อนเสมอ	 ดังนั้นอากาศยานที่ถือครองทะเบียนในประเทศไทย	 ถ้าจะไปซ่อม 
	 	 	 ในประเทศอื่นจะต้องเชิญเจ้าหน้าที่ของส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	ไปตรวจสอบและ 
	 	 	 รบัรองก่อนจึงจะท�าการน�าไปซ่อมได้	การวางแผนการซ่อมล่วงหน้าจะท�าให้การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
	 	 	 ได้อย่างถูกต้อง	รวมถงึการประสานงานระหว่างผูใ้ห้บรกิารและสายการบิน	ในการรองรบัการตรวจสอบ 
	 	 	 และรับรองมาตรฐานจะท�าให้เกดิความสะดวกในการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้		ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
	 	 	 คาดหวังว่าผู้ให้บริการศูนย์ซ่อมอากาศยานจะมีขีดความสามารถรองรับประเภทของอากาศยาน 
	 	 	 ทีเ่ข้าไปท�าการซ่อมบ�ารงุของแต่ละประเภทโดยการก�าหนดขดีความสามารถ	(Capability)	ยงัมรีะดบั 
	 	 	 ในการอนุมัติใบอนุญาตและรับรองจากองค์กรของรัฐ	 และได้จ�าแนกการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 
	 	 	 ออกเป็น	5	ประเภท	ดังนี้
	 1.	การตรวจซ่อมเมื่ออากาศยานมาจอดพักเวลาสั้นๆ	 (Maintenance	Pre-flight	Check	หรือ	Transit	
Check:	MPC)	แล้วแต่ละแบบของอากาศยาน	แต่จะไม่เกิน	3	ชั่วโมง	แล้วเครื่องบินต่อ
	 2.	การตรวจซ่อมเมื่ออากาศยานมาจอดค้างคืนหรือจอดมากกว่า	2	-	3	ชั่วโมง	(Maintenance	Service	
Check:	MSC)	 จะขึ้นอยู่กับคู่มือการตรวจของอากาศยานแต่ละแบบ	 แต่การตรวจซ่อมแบบ	MSC	 จะนานกว่า	
MPC
	 3.	การตรวจซ่อมเมื่ออากาศยานที่บินได้	900	ชั่วโมงหรือ	90	วัน	(A-Check)	การซ่อมประเภทนี้ใช้เวลา
ประมาณ	4-12	ชั่วโมง)	ซึ่งมีความแตกต่างกันตามแบบของอากาศยาน	(Type	of	Aircraft)
	 4.	การตรวจซ่อมเมื่ออากาศยานที่บินได้	 7,200	 ชั่วโมง	 หรืออากาศยานถูกใช้งานเกิน	 2ปี	 (C-Check) 
การควบคุมขึน้อยูก่บัว่าชัว่โมงการใช้งานหรอืระยะเวลาจะถงึก่อน	จะมกีารซ่อมตามคูม่อืแต่ละแบบของอากาศยาน
	 5.	การตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน	(D-Check)	อากาศยานทีบ่นิได้ประมาณ	57,600	ชัว่โมง	หรืออากาศยาน
ถูกใช้งาน8	ปี	ขึ้นอยู่กับว่าชั่วโมงการใช้งานหรือระยะเวลาจะถึงก่อน
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	 การซ่อมบ�ารุงในระดับ	C-Check	 ,	D-Check	มีความจ�าเป็นต้องจอดซ่อมเป็นเวลานาน	 เครื่องบางแบบ 
ใช้เวลานบัเดอืน	ซึง่ผูป้ระกอบการสายการบินส่วนใหญ่และผูป้ระกอบการสายการบนิต้นทนุต�า่	มกัจะใช้การส่งซ่อม 
ไปยังหน่วยซ่อมที่ได้รับการรับรองจากส�านักงานการบินพลเรือน	 (CAAT)	 โดยหน่วยซ่อมบ�ารุงอากาศยานที่ 
ได้รับใบอนุญาตในการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในแต่ละประเทศ	 จ�าเป็นจะต้องได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นหน่วยซ่อม
บ�ารุงอากาศยานและระบุขีดความสามารถในการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	หลังจากนั้นผู้ประกอบกิจการซ่อมบ�ารุง
อากาศยาน	 จะเพิ่มขีดความสามารถในการซ่อมบ�ารุงฯ	 โดยการขอการรับรองขีดความสามารถของประเทศ 
ที่ผู้ประกอบการนั้นมีลูกค้าอยู่	 และได้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อเป็นศูนย์ของการดูแลด้านความปลอดภัยต่างๆ	 
เกี่ยวกับการบิน	เช่น	FAA	องค์กรบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา	(Federal	Aviation	Administration),	EASA	
องค์กรความปลอดภัยด้านการบินแห่งยุโรป	 (European	Aviation	Safety	Agency),	 IATA	สมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ	(International	Air	Transport	Association)	และ	ICAO	องค์กรการบนิพลเรอืนระหว่าง
ประเทศ	(International	Civil	Aviation	Organization)	องค์กรเหล่านีจ้ะคอยก�ากับดูแลให้อตุสาหกรรมการบนิ
มีความมั่นคงและปลอดภัยกับผู้โดยสารและสินค้า
	 6.4	วัตถุประสงค์ข้อที่	4	ศึกษาความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการ	(Service	Quality)	ที่มีผลต่อการ 
	 	 	 ตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต�่า
	 	 	 	 	 จากการสัมภาษณ์พบว่า	 ลักษณะของศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	 (MRO	 Facility)	 ควรอยู่ใน 
	 	 	 สภาวะพร้อมให้บรกิาร	ไม่มโีอกาสหรอืความเสีย่งทีจ่ะก่อให้เกดิความเสยีหายในขณะทีน่�าอากาศยาน 
	 	 	 เข้าไปจอดซ่อมบ�ารุง	 มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีสภาพพร้อมใช้งาน	 ตลอดจนการใช้ป้ายเตือนต่างๆ 
	 	 	 ต้องเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้	 (Tangible)	 และผู้รับบริการยังให้ความส�าคัญกับความ 
	 	 	 น่าเชือ่ถือ	(Reliability)	ผูใ้ห้บรกิารศนูย์ซ่อมฯ	จะต้องปฏบิติัตามข้อตกลงสัญญาทีใ่ห้ไว้กบัสายการบนิ 
	 	 	 อย่างเคร่งครัดและไม่สามารถเลื่อนออกไปจากที่ก�าหนดได้	 โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแก่ 
	 	 	 สายการบนิ	เนือ่งจากการซ่อมอากาศยานและการวางแผนซ่อม	จะสมัพนัธ์กบัแผนการตลาดของแต่ละ 
	 	 	 สายการบิน	 ดังนั้นการเลื่อนก�าหนดเสร็จจะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารทันที	 และยังส่งผลเสียหาย 
	 	 	 ต่อสายการบินโดยตรงในการสับเปล่ียนเคร่ืองบินเพ่ือรับ-ส่งผู้โดยสารนอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า 
	 	 	 ความคาดหวังจากคณุภาพการบรกิาร	(Service	Quality)ได้ให้ความส�าคัญในเรือ่งของการตรงต่อเวลา	 
	 	 	 (On	Time	Performance)	ในการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน		เนือ่งจากอตุสาหกรรมการบนิให้ความส�าคญั 
	 	 	 กับความตรงต่อเวลา	 และเป็นธุรกิจที่ต้องปฎิบัติงานตามมาตรฐานทั้งด้านความปลอดภัยและ 
	 	 	 การบรกิารอย่างเคร่งครดัตามกฎระเบยีบระดับนานาชาติ	อกีท้ังยงัเป็นการท�างานท่ีต้องมกีารวางแผน 
	 	 	 ที่สอดประสานกันจากทุกฝ่ายการวางแผนการบิน	 การใช้เครื่องบินและการจ�าหน่ายตั๋วล้วนมีการ 
	 	 	 วางแผนและจัดจ�าหน่ายตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้า	หากผู้ให้บริการศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานไม่สามารถ 
	 	 	 รบั-ส่งเครือ่ง	บนิได้ตามเวลาทีก่�าหนดกจ็ะเกดิผลกระทบต่อความไว้วางใจของผูใ้ช้บรกิารและยงัท�าให้ 
	 	 	 ลูกค้าของสายการบินเกิดความไม่มั่นใจในการให้บริการของสายการบินอีกด้วย
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7. อภิปรายผลและสรุปผล
	 ความคาดหวังของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต�่าต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
มี4ด้านที่น�ามาพิจารณาสรุปได้ดังนี้
	 ความคาดหวงัในการพจิารณาราคาค่าบรกิาร	(Price)	ผูป้ระกอบการสายการบินต้องการอตัราในการคดิค่า
บรกิารต่อชัว่โมงงานในการซ่อมบ�ารงุทีม่รีาคาต�า่เพ่ือลดต้นทุนให้แก่สายการบนิ	ส่วนความคาดหวงัด้านสถานทีต่ัง้
ของศนูย์ซ่อมบ�ารงุอากาศยาน	(Place)	ควรอยูใ่นพ้ืนทีต่ัง้ของสายการบนิ	เนือ่งจากระยะทางมผีลต่อการค�านวณ
ค่าใช้จ่ายและอัตราความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นในการน�าอากาศยานขึ้นลงในแต่ละครั้ง	 โดยเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายท่ี 
ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการจะต้องมีผลต่างท่ีน้อยกว่าการเลือกสถานที่ซ่อมบ�ารุงที่มีการคิดค่าบริการที่สูงกว่า	 
ในส่วนความคาดหวงัด้านขดีความสามารถในการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	(Capability)	สายการบนิมข้ีอก�าหนดตาม
มาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ	เช่น	CAAT	FAA	EASA	ให้มกีารซ่อมบ�ารุงท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการซ่อมบ�ารงุ
	 การรับรองโดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะส่งผลต่อการน�าอากาศยานเข้าซ่อมบ�ารุง
เป็นอย่างมากซึ่งจะเห็นได้ว่าความคาดหวังในส่ีประเด็นข้างต้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Philip	 Kotler	
(2012)	 ที่กล่าวถึงกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการไว้ว่าการตลาด	 (Marketing	Mix)	 หรือ	
7Ps	ประกอบด้วย	1)	ราคา	(Price)	ที่สมเหตุสมผล	2)	ผลิตภัณฑ์	(Product)	หรือบริการ	(service)อย่างมีคุณค่า 
3)	 ช่องทางสถานที่	 (Place)	 ในต�าแหน่งที่เหมาะสม	 4)	 การส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	 การให้ส่วนลด 
ค่าบริการ	5)	บุคคลหรือพนักงาน	(People)	มีประสบการณ์	6)	การน�าเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ	(Physical	
Evidence	and	Presentation)	และ	7)	กระบวนการ	(Process)
	 ส่วนความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการ	 (Service	Quality)	 ของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต�่า
สรุปได้ว่า	ลกัษณะของสถานที	่(Facility)	ต้องมีความสะดวกสะอาดและปลอดภยัได้ตามมาตรฐานและยงัมคีวาม
น่าเชื่อถือ	(Reliability)	การซ่อมบ�ารุงอากาศยานเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการปฏิบัติงานพร้อมกันหลายส่วนงาน	
การควมคุมให้เกิดความตรงต่อเวลา	 (On-time	 Performance)	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับโมเดลคุณภาพการให ้
บริการที่เน้นความต้องการของParasuraman,	 A.,	 Berry,	 L.L.	 and	Zeithaml,	 V.A.	 (1991)	 ว่ามี	 5	ปัจจัย 
ในการประเมินคุณภาพการบริการ	 (SERVEQUAL)	 คือสิ่งที่สัมผัสได้	 (Tangible)	 ความน่าเชื่อถือ	 (Reliability) 
การตอบสนอง	(Responsiveness)	การให้ความมัน่ใจ	(Assurance)	และการเอาใจใส่	(Empathy)	ล้วนแต่เป็นความ 
คาดหวังของผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจในการเลือกศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
	 ความคาดหวังด้านราคา	 สถานท่ี	 และขีดความสามารถของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต�่าต่อการ
เลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานสามารถอภิปรายผลได้ว่ามีความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต�่า	 (Low	Cost	 Carrier	 Business	Model)	 โดยสายการบินต้นทุนเสนอราคาค่าโดยสารต�่ากว่าเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการลดประเภทการให้บริการลง	 เช่น	 การมีชั้นโดยสารชั้นเดียว	 ไม่มีระบุหมายเลขที่นั่ง	 ราคาตั๋ว 
มีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นตามความต้องการการเดินทางของผู้โดยสาร	ไม่มีการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ฟรีบนเครื่อง	 ใช้อากาศยานรุ่นเดียวหรือรุ่นใกล้เคียงกัน	ไม่มีการโอนสัมภาระการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง	
(Port	to	Port)	ไม่มีการต่อเครื่องโดยการโอนสัมภาระเลย	มีการให้น�้าหนักกระเป๋าแบบจ�ากัดจ�านวนกิโลกรัมให้
น้อยลง	 หรืออาจต้องจ่ายเงินเมื่อต้องการขนสัมภาระมากข้ึน	 ดังนั้นการควบคุมต้นทุนให้ต�่าท่ีสุดจึงเป็นปัจจัยที่
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ส�าคัญยิง่	จากผลการวจิยัจะเหน็ได้ว่า	ความคาดหวงัด้านราคาและสถานทีม่คีวามเชือ่มโยงกนั	เนือ่งจากค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นถือเป็นต้นทุนของสายการบินทั้งสิ้นดังข้อมูลจากการประชุม	 Airlines	 Cost	 Conference	 Geneva	
25-27	August	2014	พบว่าค่าใช้จ่าย	10%	จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	เมื่อมีการใช้
งานต้องมีการสึกหรอเสียหายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้	แต่เนื่องจากความปลอดภัยทางด้านการบินจ�าเป็นต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานองค์กรการบินนานาชาติจากการคาดการณ์มูลค่าการซ่อมบ�ารุงอากาศยานเฉพาะเอเชีย-แปซิฟิก 
จะเห็นว่าการซ่อมบ�ารุงอากาศยานมีมูลค่าถึง	167.2	พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ		(ที่มา	:	Frost	&	Sullivan	Analysis	
อ้างใน	Chalermpon	Intarawong,	2016)	ฉะนั้นการที่สามารถควบคุมราคาการซ่อมบ�ารุงอากาศยานที่มีมูลค่า
ถึง	10%	จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายการบินไปได้มาก	ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ	Michael	E.	
Porter	 (1980)	 ท่ีได้กล่าวถึง	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและกลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถหลักขององค์กรที่มี
ความส�าคัญในการประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง	(Key	Success	Factors)	ของสายการบินต้นทุนต�่า	จะต้องมี
การเป็นผูน้�าด้านต้นทนุ	(Cost	Leadership)	เป็นปัจจยัส�าคญัในการบริหารจดัการด้านซ่อมบ�ารงุ	การสร้างความ
แตกต่างของสินค้าและบริการ	(Differentiation)	ที่ไม่เหมือนใครและการเน้นจุดสนใจ	(Focus)	โดยเฉพาะด้าน
ความปลอดภัยเป็นปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจ
8. ข้อเสนอแนะ
	 งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจและความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการของผู้ประกอบ
การสายการบินต้นทุนต�่าท่ีมีต่อการเลือกใช้ศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	พบว่า	 ปัจจัยด้านราคา	 สถานที่ต้ัง	 และ
ขีดความสามารถในการซ่อมบ�ารุงมีผลโดยตรงในการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้มีอ�านาจในการเลือก	ดังนั้น
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	ภายใต้นโยบายไทยแลนด์	4.0	ที่จะมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อม
บ�ารุงอากาศยาน(MRO)	ควรค�านึงถึงปัจจยัและความคาดหวงัทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผูป้ระกอบการสาย
การบนิไม่เพยีงแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้	แต่ยงัต้องสามารถตอบสนองความคาดหวงัและความต้องการของ 
สายการบินในต่างประเทศด้วย	 เนื่องจากท�าเลที่ต้ังของประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางและเชื่อมต่อไปยัง 
ประเทศอื่นๆ	 ได้	 ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทย	 ดังนั้นหากประเทศไทยมุ่งเน้นการท�างานร่วมกับ
มืออาชีพที่มีประสบการณ์เพื่อการรับรองมาตรฐานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร	 รวมถึงการรับฟัง
ความคาดหวังและความต้องการของผู้ประกอบการสายการบินในฐานะผู้ใช้บริการจะช่วยเสริมให้ศูนย์ซ่องบ�ารุง
อากาศยานของประเทศไทยด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	อกีทัง้ยงัตอบสนองการเป็นศนูย์กลางเมอืงการบนิ 
ตามนโยบายไทยแลนด์	4.0	อีกด้วย
	 จากการศึกษาข้อมูลในงานวิจัยพบอีกว่า	สายการบินต้นทุนต�่าซึ่งมีการขนส่งผู้โดยสารมากกว่า	100,000 
ทีน่ัง่ต่อวนัมเีครือ่งบินเกอืบ	200	ล�า	กลบัพบว่าไม่มีศนูย์ซ่อมอากาศยาน	เป็นของตนเองและจ�าเป็นต้องน�าเครือ่งบิน 
ออกไปซ่อมบ�ารงุในต่างประเทศส่งผลท�าให้ต้นทนุสงูขึน้	แต่เครือ่งบนิส่วนบคุคลส่วนใหญ่จะมโีรงซ่อมและโรงเก็บ 
อากาศยานเกือบทั้งสิ้น	 	 ดังนั้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาจัดสรรพ้ืนที่ในการให้สายการบินต้นทุนต�่า
ควรพจิารณาให้พืน้ทีท่ีเ่ป็นพืน้ทีห่ลกัในการด�าเนนิการ	เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ	ลดการพ่ึงพาผู้ผลิตต่างประเทศ	
สนับสนุนการใช้ช่างทักษะ	 (technical	 skill)	 ในประเทศ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการบิน	 (aircraft	
utilization)	ให้มากขึ้น	และศักยภาพในการแข่งขันของสายการบินต้นทุนต�่า	สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสารและ
ธุรกิจการบินของประเทศไทย
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ความส�าคัญของรายได้เสริมนอกเหนือจากบัตรโดยสาร
(Ancillary Revenue) ต่อรายได้ของสายการบิน

พจน เจิมสวัสดิ์
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บทคัดย่อ
	 ในปัจจุบนัภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการบนิในประเทศไทยและภมูภิาคด�าเนนิไปอย่างรุนแรง	ทัง้ใน
ด้านของเครือข่ายการบิน	ความทันสมัยของอากาศยาน	การให้บริการผู้โดยสาร	แต่ที่ส�าคัญที่สุดและเป็นปัจจัย 
ในการตัดสินใจซื้อหลักของผู้โดยสารก็คือ	การแข่งขันกันด้านราคาบัตรโดยสาร
	 ในอดีต	 สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ	 (Full	 Service/Legacy	 Carrier)	 ใช้การท�าราคาแบบเหมา
รวม	 กล่าวคือ	 ราคาที่ผู้โดยสารต้องจ่ายนั้นรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยแล้ว	 ท้ังบัตรโดยสารและบริการเสริมอื่นๆ
เช่น	 สัมภาระเช็คอิน	 บริการอาหาร	 เลือกที่นั่ง	 ตลอดจนบริการเสริมอื่นๆเพ่ือความสะดวกสบาย	 เช่น	 บริการ
หนังสือพิมพ์	 ระบบสาระบันเทิงและห้องรับรอง	 หลังจากการเข้าสู่ตลาดของสายการบินต้นทุนต�่า	 (Low	 Cost	
Carrier)	 ที่มีแนวความคิดและกลยุทธ์ท่ีต่างออกไป	 ผู้โดยสารสามารถจ่ายเฉพาะสิ่งที่ต้องการ	 เพราะผู้โดยสาร
แต่ละคนย่อมมีความต้องการในการเดินทางแต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกันออกไป	 จากแนวคิดนี้นั้น	 ท�าให้สายการบิน
สามารถตั้งราคาบัตรโดยสารที่ต�่ากว่าเดิม	ดึงดูดผู้บริโภคได้มากขึ้นและสร้างรายได้จากบริการเสริมอื่นๆ	กลยุทธ์
นี้สามารถมองได้ว่าเป็นการตั้งราคาแบบล่อตาล่อใจ	หรือ	Loss	Leader	Pricing	Strategy
	 ทุกวันนี้ไม่มีการแบ่งขั้วรูปแบบที่ชัดเจนของสายการบินในด้านของการสร้างรายได้อีกต่อไปแล้ว	สายการ
บินต่างๆพยายามปรับตัวและหาช่องทางการสร้างรายได้เพ่ิมให้มากท่ีสุด	 มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อความ
สะดวกสบายของผู้โดยสาร	 รวมถึงการขายสินค้าท่ีเกี่ยวข้องโดยสายการบินเป็นส่ือกลางในการขาย	 กล่าวได้ว่า	
ในปัจจุบนั	สายการบนิได้ปรบัตวัจากผูใ้ห้บรกิารด้านการบนิเพยีงอย่างเดยีวไปเป็น	“คลงัสนิค้า”	(Marketplace)	
และขยับเข้าใกล้ธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างมาก	จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในอุตสาหกรรมการ
บินมากมาย	หลายผลิตภัณฑ์เป็นได้ถึง	“นวัตกรรม”	ที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมการบินได้เลย

ค�าส�าคัญ
รายได้เสริมที่ไม่เกี่ยวกับบัตรโดยสาร	(Ancillary	Revenue)	
สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ	(Full	Service	Carrier)	
สายการบินต้นทุนต�่า	(Low	Cost	Carrier)
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1. บทน�า
	 ปัจจุบันการเดินทางทางอากาศกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย	 ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับภูมิล�าเนา
หรือเดินทางท่องเท่ียวก็ตาม	 การเดินทางด้วยอากาศยานเข้ามาอยู่ในชีวิตคนไทยอย่างใกล้ชิด	 ปัจจัยดังกล่าว
ท�าให้อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 แต่สิ่งหนึ่งที่สวนทางกับตัวเลขการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยก็คือ	ขีดความสามารถในการท�าก�าไร	จากข้อมูลผลประกอบการสายการบิน
ในประเทศไทยจะเหน็ได้ว่า	สายการบนิส่วนใหญ่มผีลประกอบการขาดทนุ	สายการบนิทีท่�าก�าไรได้กม็ทีศิทางการ
ท�าก�าไรที่ลดลง	

ผลประกอบการของสายการบินในประเทศไทย ปี2560และ2561(เฉพาะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
ข้อมูลจาก	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(หน่วยล้านบาท)

	 จากข้อมูลดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่าผลประกอบการของสายการบินลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 สายการบินที่
ขาดทุนก็ขาดทุนเพิ่มขึ้นในปี	2561	แม้กระทั้งสายการบินที่มีผลก�าไรก็ท�าก�าไรได้ลดลง	ทั้งๆที่การเดินทางทาง
อากาศดูเหมือนจะขยายตัวทั้งในด้านความรู้สึกของผู้ใช้บริการ	เช่น	การเพิ่มจ�านวนอากาศยานของสายการบิน	
การเปิดเส้นทางใหม่ๆมากมายหรือรายการส่งเสริมการตลาดต่างๆ	 ประกอบกับจ�านวนผู้โดยสารท่ีมีการขยาย
ตัวอย่างเล็กน้อยระหว่างปี	2560	และ	2561
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จ�านวนผู้โดยสารของสายการบินในประเทศไทย ปี2560และ2561(เฉพาะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
ข้อมูลจาก	:	รายงานประจ�าปี	(THAI,NOK,AAV,BA)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(หน่วยล้านคน)

	 จากข้อมลูดังกล่าว	มแีค่สายการบนิไทยเท่านัน้ทีจ่�านวนผูโ้ดยสารหดตวัลงเพยีงเลก็น้อย	สายการบนิทีเ่หลอื
มีการขยายตวัของจ�านวนผูโ้ดยสารทัง้หมด	ซึง่สวนทางกบัรายได้ทีล่ดลงดงัทีก่ล่าวไปก่อนหน้านี	้จงึเกดิค�าถามข้ึน
ว่า	เพราะเหตุใด	รายได้ของสายการบินจึงไม่สอดคล้องกับจ�านวนผู้โดยสาร	มีวิธีใดบ้างที่สายการบินจะสามารถ
เพิ่มรายได้ในยุคที่การแข่งขันสูงเช่นนี้
	 วัตถุประสงค์ของบทความนี้	เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากธุรกิจหลัก
ของสายการบินน่ันคือรายได้จากบัตรโดยสารและระวางสัมภาระ	 หรือเรียกอีกอย่างว่า	 “รายได้เสริมนอกเหนือ
จากบัตรโดยสาร”	 (Ancillary	 Revenue)	 ท่ีนับวันจะยิ่งเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อผลก�าไรและขาดทุนของสาย
การบิน	เพราะบางครัง้รายได้จากบัตรโดยสารสามารถครอบคลมุได้แค่ต้นทนุค่าปฏบิตักิารบนิต่างๆ	ส่วนก�าไรนัน้
มาจากกระแสรายได้ดังกล่าว	ซึ่งจะกล่าวต่อไปในส่วนของเนื้อหาว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง	โดยมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับบัตรโดยสารและไม่เกี่ยวกับบัตรโดยสาร	 รวมถึงตัวอย่างที่สายการบินทั่วโลกได้เริ่มใช้	 เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าช่องทางในการเติบโตของสายการบินยังเปิดกว้างอยู่	 เพราะอุตสาหกรรมการบินในทุกวันนี้ไม่ใช่แค่การขนส่ง 
ผู้โดยสารและสินค้าอีกต่อไปแล้ว	 แต่คือการจะท�าอย่างไรให้สิ่งที่มีค่าในทางธุรกิจเป็นอย่างมากอย่างผู้โดยสาร 
เกดิเป็นประโยชน์สงูสดุต่อสายการบิน	กล่าวคอื	ไม่ใช่แค่ขนส่งผูโ้ดยสารจากจดุหนึง่ไปจดุหนึง่เท่านัน้	แต่ต้องสามารถ 
เป็น
 “ผู้ให้บริการอย่างครบวงจร” หรือ “Total Solution Service Provider” ให้ได้นั่นเอง  
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2. ความหมายของรายได้เสริมนอกเหนือจากบัตรโดยสารหรือ Ancillary Revenue
	 ถ้ากล่าวถึงรายได้ของสายการบิน	 ส่วนที่ส�าคัญท่ีสุดย่อมหนีไม่พ้นรายได้จากการปฏิบัติการบินหรือก็คือ
รายได้จากบตัรโดยสารนัน่เอง	แต่อย่างทีก่ล่าวไปข้างต้น	ปัจจบุนัรายได้เสริมต่างๆเข้ามามบีทบาทส�าคญัต่อความ
สามารถในการท�าก�าไรของสายการบิน	รายได้เสริมดังกล่าว	สามารถอธิบายได้คร่าวๆ	ดังนี้

 รายได้เสริมของผลิตภัณฑ์ที่ท�าการแยกออกจากบัตรโดยสารในอดีต
	 เกิดข้ึนจากกลยุทธ์การขายของสายการบินต้นทุนต�่า	 ท่ีท�าการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเดิน
ทางแบบแยก	(Unbundling/No	frills)	ท�าให้ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อเฉพาะที่ต้องการ	สามารถเดินทางอย่าง
เดียวโดยไม่มีสัมภาระหรืออาหารได้ในราคาต�่า	โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สร้างรายได้เสริมในส่วนนี้เช่น
 • น�้าหนักสัมภาระเช็คอิน :	เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานของสายการบินต้นทุนต�่า	ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�ารายได้
ให้สายการบินได้มากที่สุด	เพราะเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการเดินทางของผู้โดยสาร	
 • บริการเลือกที่นั่ง :	จากที่สายการบินให้บริการเลือกที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในอดีต	แต่ปัจจุบันมีการเก็บ
ค่าเลอืกทีน่ัง่เกอืบทัง้หมดแล้วโดยเฉพาะในสายการบนิต้นทุนต�า่	ส่วนสายการบนิท่ีให้บริการเต็มรูปแบบส่วนใหญ่
จะเก็บค่าเลือกที่นั่งในที่นั่งพิเศษที่มีความสะดวกสบายมากกว่าปกติ	เช่นที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน
- บรกิารอาหารบนเทีย่วบนิ : การบรกิารอาหารจะเป็นรปูแบบจ�าหน่ายในสายการบนิต้นทนุต�า่	ส่วนสายการบนิท่ี
ให้บรกิารเตม็รปูแบบจะยงัให้บรกิารแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย	หรือคดิค่าใช้จ่ายในบางอย่าง	เช่นเคร่ืองด่ิมแอลกอฮอล์	
หรือชุดอาหารตามเทศกาลที่สามารถน�ากลับไปเป็นของฝากได้
 • ระบบสาระบนัเทงิบนเทีย่วบนิ (Inflight Entertainment) :	สายการบนิต้นทนุต�า่มกีารสร้างนวตักรรม
ให้มีรูปแบบการบริการที่ใกล้เคียงกับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ	เช่นระบบสาระบันเทิงบนเที่ยวบิน	มีทั้ง
รปูแบบจอภาพหน้าท่ีนัง่ปกตแิละแบบผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวของผูโ้ดยสาร	(Streaming)	หรอืระบบอนิเตอร์เน็ต	แต่
การจะใช้บริการนั้นต้องเสียค่าใช้จ่าย

 รายได้เสริมของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับบัตรโดยสาร รวมถึงนวัตกรรมใหม่
	 เกดิขึน้จากรปูแบบกจิการของสายการบนิ	(ทกุประเภท)	ทีม่ลูีกค้าคอืผู้โดยสารจ�านวนมาก	และกลุ่มลูกค้า
ยังเป็นกลุ่มคนที่มีอ�านาจในการซื้อสูง	ทั้งกลุ่มนักธุรกิจ	นักท่องเที่ยว	และยังสามารถแยกกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจน	ทั้ง
จากเส้นทางท่ีบิน	 ชั้นโดยสาร	 ความถ่ีในการโดยสาร	 เป็นต้น	 ท�าให้สายการบินสามารถหาผลิตภัณฑ์เสริมและ
นวัตกรรมใหม่ๆมารองรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มน้ีได้	 และยังดึงดูดองค์กรภายนอกให้เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอีก
ด้วย	โดยมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ	เช่น
 • ผลติภณัฑ์ปลอดภาษแีละของทีร่ะลึก :	ถอืเป็นช่องทางการสร้างรายได้เสรมิทีม่มีาอย่างยาวนาน	ปัจจบุนั
ยังมีการจ�าหน่ายอย่างแพร่หลายในสายการบินทุกประเภท
 • ประกันการเดินทาง :	 ผู้โดยสารของสายการบินถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ส�าคัญของบริษัทประกันภัยในการ
เสนอขายประกันการเดินทาง	 และผลิตภัณฑ์ประกันภัยยังเป็นส่ิงท่ีผู้จ�าหน่ายได้ส่วนแบ่งจากการขายในอัตราที่
สูง	ปัจจุบันสายการบินต่างๆมีการเสนอขายประกันการเดินทางอย่างแพร่หลาย
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 • ค่าโฆษณา : สายการบินมีจุดท่ีสัมผัส	 (Touch	 Point)	 กับผู้โดยสารมากมาย	 ที่ส�าคัญที่สุดคือ 
ตวัอากาศยาน	ทกุๆจดุนัน้สามารถเปลีย่นเป็นรายได้โดยการขายโฆษณา	เช่น	บตัรผ่านข้ึนเคร่ือง	(Boarding	Pass) 
บริเวณถาดอาหาร	ที่รองนั่ง	ที่เก็บสัมภาระ	นิตยสารบนเที่ยวบิน	แม้กระทั้งภายนอกของอากาศยานก็ถือเป็นสื่อ
โฆษณาเช่นกัน
 • ข้อมูลลูกค้าส�าหรับการตลาดแบบย�้าความสนใจ (Retargeting) :	 ปัจจุบันช่องทางการขายหลักของ
สายการบนิส่วนใหญ่คอืเวบ็ไซต์	ข้อมลูลกูค้าทีผ่่านเข้าและออกเวบ็ไซต์ถอืเป็นข้อมลูส�าคญัทีอ่งค์กรอืน่ๆ	ต้องการ 
สายการบินสามารถน�าข้อมูลตรงนี้สร้างรายได้จากองค์การต่างๆที่สนใจในข้อมูล	 เช่น	 โรงแรม	 รถเช่า	 ท�าการ
โฆษณาต่อ	 โดยไม่ได้ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารเพราะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเช่น	ชื่อ	 นามสกุล	 หรือ
วันเดือนปีเกิด
 • ส่วนแบ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เสริมในการเดินทาง : กลุ่มลูกค้าสายการบินคือคนเดินทาง	 ดังนั้น	
ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินทางเช่น	โรงแรม	รถเช่า	 เครือข่ายโทรศัพท์	จึงใช้สายการบินเป็นช่องทางการ
ขาย	โดยสารการบินจะได้รับส่วนแบ่งจากการขายตามที่ตกลงกัน	ส่วนผู้โดยสารก็ได้รับความสะดวกสบายในการ
จองเช่นกัน

 ระยะต่างๆของการเดินทางที่สามารถสร้างรายได้เสริมได้

ภาพประกอบจาก	:	Technology	and	Innovation,	The	Aviation	of	the	Future	/	SITA

	 จากภาพประกอบด้านบน	 จะเห็นได้ว่า	 การเดินทางด้วยอากาศยานแต่ละครั้ง	 ผู้โดยสารแต่ละคนจะมี
ระยะของการเดินทางหลายระยะ	 เกือบทุกระยะคือจุดสัมผัส	 (Touch	 Point)	 ของสายการบินกับตัวผู้โดยสาร 
ความส�าคญัคอื	สายการบินสามารถสร้างรายได้เสรมิได้จากทกุจดุสมัผสัดังกล่าว	ไม่ว่าจะเป็นในขัน้ตอนการจองบตัร 
โดยสาร	การเช็คอิน	ระหว่างเที่ยวบิน	หรือแม้แต่หลังจากเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกัน	ดังนั้นการเข้าใจ
ในพฤติกรรมของผู้โดยสารในแต่ละระยะเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากในการกระตุ้นยอดขาย	เช่น	ผู้โดยสารในระยะซื้อตั๋ว 
เพื่อที่จะเดินทางในอีก	 3	 เดือน	 เปรียบเทียบกับเดินทางในอีก	 3	 วัน	 ย่อมมีความต้องการในผลิตภัณฑ์เสริมที่ 
แตกต่างกัน	 หรือผู้โดยสารที่เดินทางคนเดียวย่อมไม่สนใจผลิตภัณฑ์รถเช่า	 แต่อาจจะสนใจต๋ัวรถไฟเข้าเมืองที่
ปลายทาง	เป็นต้น
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3. ความส�าคัญของรายได้เสริมนอกเหนือจากบัตรโดยสาร
	 จากรายได้ที่ลดลงของสายการบินในประเทศไทยจากข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้ว	สายการบินทั่วโลกก็ประสบ
ปัญหาการลดลงของรายได้เช่นกัน	 ทั้งรายได้รวม	 รวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อผู้โดยสาร	 ทั้งที่มีการเพิ่มขึ้นของจ�านวน 
ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องทุกปี

 จ�านวนผู้โดยสารเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อผู้โดยสาร
	 ข้อมูลจาก	:	Accenture	Amadeus	Alliance	Ancillary	Merchandising	Report	2017	,	IATA

	 จากข้อมูลดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมนั้น	 มีการเติบโตในแง่ของจ�านวนผู้โดยสาร 
แต่รายได้เฉลี่ยต่อผู้โดยสารมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2559	อยู่ที่	132	¬¬เหรียญสหรัฐต่อคน	ลดลงจาก
ปี	2543	ถึงร้อยละ	37	ส่วนจ�านวนผู้โดยสารมีมากถึง	3,500	ล้านคนโดยประมาณ	เติบโตจากปี	2543	มากกว่า
หนึ่งเท่าตัว	 โดยปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมีมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของราคาน�้ามัน 
ซึ่งถือเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ที่สุดในการปฏิบัติการบิน	รวมถึงภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงและการเข้าสู่ตลาดของ 
สายการบนิต้นทุนต�า่ต่างๆท่ีมกีลยุทธ์การขายท่ีต่างออกไป	ทัง้นี	้ท�าให้สายการบนิทีด่�าเนนิกจิการมาก่อนต้องปรบัตวั 
สิ่งที่ส�าคัญนอกจากการควบคุมต้นทุนและการบริหารจัดการราคาขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว	 การหา 
รายได้เสริมก็ถือเป็นช่องทางเพื่อความอยู่รอดและเพิ่มโอกาสในการท�าก�าไรได้อย่างดีเช่นเดียวกัน	
	 ในทางกลบักนั	เมือ่สายการบินต่างๆเริม่เพ่ิมช่องทางการหารายได้เสรมิ	ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิหลกั	
(เช่นการขายน�้าหนักสัมภาระ	 บริการพิเศษต่างๆบนเที่ยวบิน)	 และส่วนที่ไม่เก่ียวกับบัตรโดยสาร	 ตัวเลขรายได้ 
ในส่วนนี้ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

74



 รายได้เสริมที่ไม่เกี่ยวกับบัตรโดยสารเปรียบเทียบกับรายได้รวมทั้งหมดของสายการบิน
	 ข้อมูลจาก	:	Accenture	Amadeus	Alliance	Ancillary	Merchandising	Report	2017	,	IATA

	 จากข้อมลูดงักล่าว	จะเหน็ได้ว่าสดัส่วนรายได้ทีไ่ม่เกีย่วกบับตัรโดยสารมกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยในปี	
2559	นั้นมีประมาณร้อยละ	10	จากรายได้ทั้งหมด	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	6	เมื่อปี	2553	
					การเติบโตดังกล่าว	เกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของการขายแบบดิจิทัล	หรือ	E-Commerce	ที่ท�าให้สาร
การบินสามารถเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มอย่างไม่มีขีดจ�ากัด	โดยจะกล่าวถึงในขั้นต่อไป

 ความแตกต่างของรายได้เสริมนอกเหนือจากบัตรโดยการในสายการบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบ 
(Full Service Carrier) และสายการบินต้นทุนต�่า (Low Cost Carrier)
	 สายการบนิทัง้สองรปูแบบ	มกีลยทุธ์ในการสร้างรายได้ทีแ่ตกต่างกนั	กล่าวคอื	พืน้ฐานผลติภณัฑ์ทีแ่ตกต่าง
กนั	ย่อมต้องการวธิกีารเพิม่รายได้ทีแ่ตกต่างกนัเช่นกนั	ยกตัวอย่างเช่น	สายการบนิแบบให้บริการเต็มรูปแบบ	รวม
บริการต่างๆไว้ในค่าบัตรโดยสารแล้วทั้งหมด	จึงต้องไปเพิ่มรายได้จากบริการเสริมอื่นๆ	เช่นประกันการเดินทาง	
หรือระบบสมาชิก	(Frequent	Flyer	Program)	ส่วนสายการบินแบบต้นทุนต�่า	สามารถสร้างรายได้เสริมได้จาก
บริการพื้นฐานที่ไม่รวมในค่าบัตรโดยสารได้เลย	เช่นค่าสัมภาระ	ค่าเลือกที่นั่ง	อาหาร	รวมไปถึงบริการเสริมอื่นๆ
เช่นเดียวกัน
	 จากพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ข้างต้น	 ดูเหมือนสายการบินต้นทุนต�่า	 จะสามารถสร้างรายได้เสริมได้มากกว่า	
เพราะได้นับรายได้จากสัมภาระ	 เลือกท่ีนั่ง	 อาหาร	 เข้าไปรวมด้วย	 โดยเป็นสิ่งที่สายการบินที่ให้บริการเต็มรูป
แบบ	 นับรวมเข้าไปในรายได้จากบัตรโดยสาร	 แต่จากการจัดอันดับสายการบินท่ีท�ารายได้เสริมมากท่ีสุดในโลก
ในปี	2561	สายการบินที่ท�ารายได้เสริมได้มากที่สุดกลับกลายเป็นสายการบิน	American	Airlines	ซึ่งเป็นสาย
การบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ	และใน	10	อันดับ	มีสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบติดอันดับมากถึง	6	อันดับ	
ดังนี้
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 ล�าดับสายการบินที่มีรายได้เสริมนอกเหนือจากบัตรโดยสารมากที่สุดในปี 2561
	 ข้อมูลจาก	:	2018	Top	10	Ancillary	Revenue	Rankings	/	IdeaWorks	Company

	 		เป็นทีน่่าสงัเกตว่า	สายการบินอนัดบั	1-3	เป็นสายการบนิทีใ่ห้บรกิารเตม็รปูแบบทัง้หมด	แต่ถ้าดใูนสัดส่วน
ของรายได้	 จะพบว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากระบบสมาชิก	 (Frequent	 Flyer	 Program)	 ที่สามารถสร้างรายได้
จากธนาคารและบัตรเครดิตพันธมิตร	 รวมถึงการขายคะแนนหรือไมล์สะสมให้คู่ค้าทางธุรกิจน�าไปใช้ในกิจกรรม
ทางการตลาด	ส่วนรายได้เสรมิจากผลิตภัณฑ์ต่างๆยงัถอืเป็นสดัส่วนน้อยอยูแ่ละถอืว่ามโีอกาสในการพฒันารายได้
ในส่วนนี้ได้อีกมาก	ส�าหรับรายได้จากระบบสมาชิกก็ถือเป็นแหล่งรายได้หลักของสายการบินเช่นกัน	สายการบิน 
ที่มีรายได้จากระบบสมาชิกจ�านวนมากมีดังนี้

 ล�าดับสายการบินที่มีรายได้จากระบบสมาชิก(Frequent Flyer Program) มากที่สุดในปี 2561
	 ข้อมูลจาก	:	2018	Top	10	Ancillary	Revenue	Rankings	/	IdeaWorks	Company

	 ส�าหรับสายการบินต้นทุนต�่าที่ติดอันดับนั้น	 สายการบินส่วนใหญ่จะสร้างรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์และ
บริการเสริมอื่นๆเกือบทั้งหมดของรายได้	ยกเว้น	Southwest	Airlines	ที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากระบบสมาชิก
	 อีกข้อชีว้ดัทีส่�าคญัของการสร้างรายได้เสรมินัน่คอื	สดัส่วนของรายได้เสรมิต่อรายได้ทัง้หมด	ซึง่สายการบิน
ที่ท�าสัดส่วนนี้ได้สูงคือสายการบินต้นทุนต�่าตามข้อมูลดังนี้
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 สัดส่วนรายได้เสริมนอกเหนือจากบัตรโดยสารต่อรายได้ทั้งหมดของสายการบินในปี 2561
	 ข้อมูลจาก	:	2018	Top	10	Ancillary	Revenue	Rankings	/	IdeaWorks	Company

	 จากข้อมูลดังกล่าวจะสังเกตได้ว่า	สายการบินที่มีสัดส่วนรายได้เสริมต่อรายได้ทั้งหมดมากที่สุด	10	อันดับ
เป็นสายการบนิต้นทนุต�า่ทัง้หมด	ทัง้นีปั้จจยัส�าคญัเป็นเพราะ	สายการบนิต้นทนุต�า่มกีลยุทธ์การขายแบบ	แยกส่วน 
(Unbundling/No	Frills)	ท�าให้รายได้จากผลติภณัฑ์ทีจ่�าเป็นต่อการเดินทางเช่น	น�า้หนกัสัมภาระ	การเลือกทีน่ัง่	
อาหาร	ถูกนับเป็นรายได้เสริม	รวมกับรายได้จากผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆเช่น	ประกันการเดินทาง	บริการจองที่พัก
และรถเช่า	การขายโฆษณาและอื่นๆท�าให้สัดส่วนรายได้เสริมต่อรายได้ทั้งหมดมีสูงนั่นเอง

5. สัดส่วนรายได้เสริมนอกเหนือจากบัตรโดยสาร ของสายการบินในประเทศไทย
	 ส�าหรับสายการบินในประเทศไทย	 สัดส่วนของรายได้ดังกล่าวต่อรายได้ทั้งหมดยังมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมโดยรวม	แต่ก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในด้านของการเพิ่มช่องทางการขายและ
นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง	 โดยสายการบินที่เน้นรายได้ส่วนนี้เป็นหลักคือสายการบินต้นทุนต�่า	 รวมถึงมีสาย
การบินต้นทุนต�่าบางสายที่เคยรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้ในค่าบัตรโดยสารเพื่อสร้างจุดขายเมื่อเข้าสู่ตลาด	แต่ต่อมา
ได้ท�าการแยกออกมาคดิราคาแยกจากค่าบตัรโดยสาร	รวมถงึสายการบนิทีใ่ห้บริการเต็มรูปแบบทีเ่ร่ิมมกีารสร้าง
รายได้เพ่ิม	เช่นการจ�าหน่ายอาหารพเิศษบนเครือ่งบนิ		หรอืคดิค่าบรกิารเลอืกทีน่ัง่พเิศษ	(เช่นทีน่ัง่บรเิวณทางออก
ฉกุเฉนิทีม่ทีีว่างขากว้างพเิศษ)	และการเพิม่ช่องทางการขายแบบดิจิทัลหรือ	E-Commerce	ท่ีเร่ิมเข้ามามบีทบาท
ในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
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 สัดส่วนรายได้เสริมนอกเหนือจากบัตรโดยสารของสายการบินในประเทศไทย
	 ข้อมูลจาก	 :	 รายงานประจ�าปี	 (AAV,NOK)	 /	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	/	CarTrawler	Airline	
Report	2018

	 สายการบินในประเทศไทยท่ีมกีารเปิดเผยตัวเลขรายได้เสรมินอกเหนอืจากบตัรโดยสารม	ี2	สายการบนิคอื	
ไทยแอร์เอเชยีและนกแอร์	จะสงัเกตได้ว่า	แอร์เอเชยีมสัีดส่วนรายได้อยูบ่ริเวณเดียวกบัค่าเฉล่ียของอตุสาหกรรม	
ส่วนนกแอร์ยังมีช่องว่างอยู่พอสมควร	แต่มีการพัฒนาสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นตลอด	3	ปีอย่างมีนัยส�าคัญ	
	 ข้อมูลสัดส่วนรายได้ของสายการบินในประเทศไทยที่มีการเปิดเผยดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่าความสามารถ 
ในการสร้างรายได้เสรมิของสายการบินในประเทศไทยไม่ได้ต่างจากสายการบนิทัว่โลกมากนกั	แต่จรงิๆ	แล้วค่าเฉลีย่ 
ของอุตสาหกรรมนั้นรวมสายการบินทุกประเภทเข้าไปแล้ว	สายการบินต้นทุนต�่าย่อมต้องมีสัดส่วนรายได้สูงกว่า 
ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม	 แสดงว่ายังมีช่องว่างที่สามารถพัฒนา	 สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ 
ในส่วนนีอ้ยู	่เพราะในปัจจบุนั	ทัง้สองสายการบนิมกีารแยกผลิตภณัฑ์ทีเ่กีย่วกับบตัรโดยสารออกมาจ�าหน่ายแยก	
(น�้าหนักสัมภาระ,	 เลือกท่ีน่ัง,	 อาหารบนเท่ียวบิน)	 ดังนั้นการจะเพิ่มสัดส่วนรายได้เสริมต้องมาจากส่ิงท่ีไม่เกี่ยว
กับบัตรโดยสาร
	 สิง่หนึง่ทีถื่อเป็นความท้าทายอย่างมากของสายการบนิ	คอืกระแสตอบรับของผูบ้รโิภค	ทีเ่มือ่มกีารยดัเยยีด 
ผลติภณัฑ์มากเกนิไป	หรอืราคาไม่เป็นไปตามความคาดหวงั	ย่อมเกดิกระแสตอบรบัทีเ่ป็นลบและส่งผลกระทบต่อ 
ภาพลกัษณ์ของสายการบนิ	กลบักลายเป็นว่าความต้องการท่ีจะเพ่ิมรายได้เสริมไปกระทบกบัความสามารถในการ 
ท�ารายได้ส่วนหลกัน่ันคือบัตรโดยสาร	สิง่น้ีเป็นสิง่ทีฝ่่ายการตลาดของสายการบนิต้องมกีารบรหิารจดัการให้เหมาะสม 
ยกตัวอย่างเช่น	 การเพิ่มผลิตภัณฑ์เข้ามาจ�าหน่ายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน	 ต้องไม่กระทบต่อกระบวนการ
จองเดิม	 และบริหารประสบการณ์ของผู้ใช้งาน	 (UX	 และ	 UI	 หรือ	 User	 Experience/User	 Interface) 
ให้ไม่เปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปเช่นกัน
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 ตัวอย่างการสร้างรายได้เสริมที่ถือเป็นนวัตกรรมของสายการบินต่างๆ

Park and Fly สายการบิน Jazeera ประเทศคูเวต
	 	 	 	 	 สายการบิน	 Jazeera	 มีบริการจอดรถส�าหรับ 
ผูโ้ดยสารของสายการบนิ	เพยีงแค่ขบัรถมาในวนัเดินทาง	 
และจะมีพนักงานน�ารถไปจอดให้	 สามารถเดินออกไป
ได้เลยอย่างสะดวกสบาย	 เป็นการใช้ปัญหาหลักของ
ลูกค้า	 (Pain	 Point)	 ที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการหา
ทีจ่อดรถก่อนเดินทาง	โดยสายการบนิเข้ามาแก้ในจุดนี้	 
สามารถสร้างท้ังรายได้เสริม	 และความภักดีต่อตรา
ผลิตภัณฑ์ของสายการบินเอง	(Brand	Loyalty)

จองรถโดยสารเข้าเมืองที่ปลายทางล่วงหน้าพร้อมบัตรโดยสาร สายการบิน Ryanair ประเทศไอร์แลนด์

บริการรับประกันราคาเมื่อกลับมาจอง สายการบิน Air France/KLM ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ 

	 สายการบนิ	Ryanair	น�าเสนอตัวเลอืกรถโดยสาร
เข้าเมอืงปลายทาง	ท�าให้ผูโ้ดยสารสามารถประหยัดเวลา
เมื่อเดินทางถึง	 และยังช่วยปิดจุดอ่อนของสายการบิน 
ท่ีมกัเดนิทางไปยงัท่าอากาศยานท่ีไกลจากตัวเมอืง	แทนที่
จะให้ผู ้บริการท้องถิ่นได้รายได้ในส่วนนี้	 สายการบิน 
ก็น�ามาจ�าหน่ายพร้อมบัตรโดยสารเพ่ือส่วนแบ่งรายได้
เช่นกัน

	 สายการบิน	 Air	 France	 และ	 KLM	 มีบริการ 
รบัประกันราคาบตัรโดยสารเมือ่งจองผ่านเวบ็ไซต์	เพราะ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเปรียบเทียบราคา	 หรือต้องถาม 
เพ่ือนร่วมเดินทางก่อนจะจอง	แต่พอกลับมาจองทหีลงั
ราคากลับเพ่ิมขึ้น	 ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สายการบิน
มองเห็นและสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้
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ศูนย์รวมสินค้า World Shop สายการบิน Lufthansa ประเทศเยอรมนี
	 สายการบิน	 Lufthansa	 มีศูนย์รวมสินค้าที่มี
สินค้าท้ังเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบริโภค	 (FMCG)	
ทั้งแบบเสียภาษีและปลอดภาษี	 โดยผู้บริโภคสามารถ
เลือกซ้ือได้ผ่านเวบ็ไซต์ก่อนการเดินทาง	สามารถเลอืก
รับสินค้าได้ทัง้บนเทีย่วบนิหรือจัดส่งถงึท่ีอยูท่ีป่ลายทาง	
ถือเป็นสายการบินท่ีท�าการปรับตัวกลายเป็นผู้ค้าปลีก	
(Retailer)	ได้อย่างชัดเจนที่สุดสายการบินหนึ่ง

บริการเปลี่ยนชั้นโดยสารหน้าประตูขึ้นเครื่อง โดยใช้อุปกรณ์ VR สายการบิน Lufthansa ประเทศเยอรมนี

มุมมอง 360 องศาบริเวณที่นั่งที่มีการจ�าหน่าย สายการบิน Eurowings ประเทศเยอรมนี

	 สายการบนิ	Lufthansa	เปิดโอกาสให้ผู้โดยสาร
สามารถเปล่ียนชั้นโดยสารให้สูงข้ึนได้ถึงหน้าประตูข้ึน
เครื่อง	โดยใช้เทคโนโลยี	VR	(Visual	Reality)	เข้ามา
ประกอบ	 แสดงให้เห็นถึงความสะดวกสบายของที่นั่ง
ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง	และยังเป็นการสร้างรายได้ในทุก
ระยะของการเดินทาง	ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น

	 สายการบิน	 Eurowings	 แสดงภาพจริงแบบ	
360	องศาในเวบ็ไซต์	ขณะก�าลังจ�าหน่ายบรกิารเลอืกที่
นัง่	ท�าให้ผูโ้ดยสารสามารถนกึภาพทีน่ัง่ทีก่�าลงัจะเลอืก	
และแยกความแตกต่างของที่นั่งแต่ละประเภทได้อย่าง
ชัดเจน	 ท�าให้สามารถดึงดูดให้เลือกท่ีนั่งและช�าระเงิน 
ได้มากขึ้นเช่นกัน
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บริการสาระความบันเทิงผ่านอุปกรณ์ของผู้โดยสาร สายการบิน Alaska ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 	 สายการบิน	 Alaska	 มีระบบสาระบันเทิงบน 
เที่ยวบินแบบ	Streaming	กล่าวคือ	ใช้อุปกรณ์ส่วนตัว 
ของผู้โดยสารในการรับสัญญาณบนเที่ยวบิน	 สามารถ
สร้างรายได้จากภาพยนตร์	 เพลงต่างๆ	 และยังสามารถ 
เพ่ิมยอดจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน 
อีกด้วยโดยบริการรูปแบบนี้	 เริ่มมีการใช้งานอย่าง 
แพร่หลาย	และจะมใีห้บรกิารในสายการบนิในประเทศไทย
ในอนาคตอันใกล้นี้

	 จากตัวอย่างบริการที่สามารถสร้างรายได้เสริมของสายการบินที่ยกมา	 ส่ิงที่ส�าคัญที่สุดของบริการต่างๆ 
กค็อื	บรกิารนัน้สามารถตอบสนองความต้องการทีแ่ท้จรงิของผูโ้ดยสาร	หรอืสามารถแก้ปัญหาท่ีผูโ้ดยสารต้องเจอ	
(Customer	Pain	Point)	ได้หรือไม่	ถ้าสามารถท�าได้	ผู้โดยสารก็จะสามารถยอมรับบริการใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว	
รวมถึงพร้อมทีจ่ะใช้จ่ายไปกบับรกิารน้ันๆ	ดงันัน้	กระบวนการค้นคว้าและพฒันาผลติภณัฑ์กเ็ป็นสิง่ทีส่�าคญัมากๆ
ก่อนที่จะน�าเสนอบริการใดๆออกไป

6. บทสรุป
	 จากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน	 สายการบินต้องพยายามท่ีจะเพ่ิมรายได้ท่ีไม่ได้
มากจากบัตรโดยสารให้ได้มากท่ีสุด	 เพราะถือเป็นส่วนช่วยเพืมกระแสรายได้โดยรวมขององค์กร	ทั้งนี้	 สามารถ
ท�าได้ทั้งจากผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบัตรโดยสาร	 เช่น	 น�้าหนักสัมภาระ	 แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดและมีโอกาสในการ
พัฒนาอย่างไม่รู้จบนั่นคือ	 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม	 โดยสายการบินท่ัวโลกได้เร่ิมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆออกมาตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร	 เพราะเพียงแค่การปฏิบัติการบินอย่างเดียวเหมือนในอดีต
นั้นดูเหมือนจะไม่สามารถพัฒนากระแสรายได้ได้อย่างยังยืน

ภาพประกอบจาก	:	Airlines	Ancillary	Services	/	AMA	Global	Assistance
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	 จากภาพด้านบน	แสดงให้เหน็ถึงความส�าคญัของรายได้เสรมิทีไ่ม่เกีย่วกบับตัรโดยสาร	รวมถงึผลดีทีจ่ะตาม
มาหากสายการบินเริ่มเน้นที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้นี้	นั่นคือ
 • เพิ่มรายได้รวมทั้งหมด	:	เพราะรายได้ส่วนนี้ถือเป็นรายได้เพิ่มจากกระแสรายได้เดิม	เมื่อเพิ่มรายได้ใน
ส่วนนี้ได้	รายได้ทั้งหมดย่อมเพิ่มตามอย่างแปรผันกัน
 • เพิม่โอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆ	:	นวตักรรมใหม่ๆเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา	ถ้าสายการบนิให้ความส�าคญั
กับการพัฒนาผลิตภณัฑ์และบรกิารใหม่ๆมาตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีม่ไีม่รูจ้บ	รายได้ทีม่าจากแค่บัตร
โดยสารในอดีตก็สามารถมาจากช่องทางใหม่ๆได้อย่างมากมาย
 • บริหารต้นทุนและความเสี่ยง	 :	 เมื่อสายการบินมีช่องทางท�ารายได้จากหลากหลายทาง	 จะส่งผลดีใน
ด้านของการบริหารต้นทุนและความเสี่ยง	 เพราะเมื่อเกิดอะไรข้ึนกับช่องทางใดช่องทางหนึ่ง	 ยังมีกระแสรายได้
จากช่องทางอื่นๆเข้ามาอยู่นั่นเอง
 • สร้างประสบการณ์การเดินทางท่ีดีแก่ผู้โดยสาร	 :	 เมื่อสายการบินสามารถเข้าไปอยู่กับผู้โดยสารในทุก
จุดสัมผัส	(Touch	Point)	จะท�าให้ผู้โดยสารรู้สึกใกล้ชิดและกลายเป็นความผูกพันกับสายการบิน	ท�าให้การเดิน
ทางของผู้โดยสารตั้งแต่ต้นจนจบเป็นประสบการณ์ที่ดี	เพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้ซ�้าอีกด้วย
	 ในอตุสาหกรรมการบนิ	สายการบนิกเ็ปรียนเสมอืนศนูย์กลาง	ทุกอย่างในอตุสากรรมไม่ว่าจะเป็น	ผู้โดยสาร	
สินค้า	 เงินทุน	ข้อมูล	 เคลื่อนผ่านไปและผ่านมาในสายการบินอยู่ตลอดเวลา	หน้าที่ของสายการบินในปัจจุบันนี้ 
กค็อืต้องหาผลประโยชน์ออกมาให้ได้มากท่ีสุด	ถงึแม้ว่าการแข่งขนัจะรนุแรงแค่ไหน	แต่นัน่คอืปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ 
ต้องแข่งขันกันในด้านของคุณภาพแทนที่จะแข่งกันในด้านราคา	 ผู้โดยสารในปัจจุบันมีตัวเลือกมากมาย	นั่นก็ยิ่ง 
เป็นสิง่ทีส่ายการบนิต้องสรรหาผลติภัณฑ์และบริการออกมารองรบัความต้องการนัน้ๆของผูโ้ดยสารแบบไร้รอยต่อ	
รายได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือ	รายได้เสริมที่ไม่เกี่ยวกับบัตรโดยสาร	หรือ	Ancillary	Revenue	
นั่นเอง

7. เอกสารอ้างอิง
รายงานประจ�าปี	2561	บริษัท	เอเชีย	เอวิเอชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
รายงานประจ�าปี	2561	บริษัท	นกแอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
รายงานประจ�าปี	2561	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
รายงานประจ�าปี	2561	บริษัท	การบินกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
2018	Top	10	Airline	Ancillary	Revenue	Ranking,	CarTrawler	and	IdeaWorks	Company
Technology	and	Innovation,	The	Aviation	of	the	Future,	SITA
Accenture	Amadeus	Alliance	Ancillary	Merchandising	Report	2017,	Amadeus	
2019	Global	Passenger	Survey,	IATA
Airlines	Ancillary	Services,	AMA	Global	Assistance
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การศึกษาและจัดท�ากรอบแนวคิดการด�าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับของประเทศไทย

(The study of unmanned aircraft system operational
concept for implementation in Thailand)
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1. ที่มาและความส�าคัญ
	 ในอดีต	“อากาศยานไร้คนขับ	(Unmanned	Aerial	Vehicle	:	UAV)”	หรือ	“โดรน	(Drones)”	นิยมใช้
ในภารกิจทางการทหารด้านความมัน่คง	แต่ในปัจจบุนัได้ขยายตวัเข้าสูอ่ตุสาหกรรมเชงิพาณิชย์	ภาคพลเรอืนมาก
ยิ่งขึ้น	อาทิ	การถ่ายท�าภาพยนตร์	การท�าการเกษตร	การเล่นเพื่อการกีฬา	ฯลฯ	จนกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีอัตรา
การใช้ที่เติบโตสูงข้ึนทุกปี	 ซึ่งบทความข่าวในเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	ได้เปิดเผยจ�านวนการข้ึนทะเบยีนเครือ่งวทิยคุมนาคมทีใ่ช้ใน
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก	(โดรน)	ตั้งแต่วันที่	12	ตุลาคม	พ.ศ. 
2560	ถึงวันที่	23	เมษายน	พ.ศ.	2561	ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด	ณ	ปัจจุบัน	มียอดขึ้นทะเบียนโดรนรวมทั้งสิ้น	11,016	
เครื่อง	เมื่อเทียบกับข้อมูลตั้งแต่วันที่	12	ต.ค.	2560	–	3	ม.ค.	2561	ที่มียอดขึ้นทะเบียนโดรนรวมทั้งสิ้น	7,064	
เครือ่ง	จากตวัเลขทีเ่พ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็แสดงให้เหน็ว่าภาคพลเรอืนของไทยเริม่ให้ความสนใจกบัโดรนมากยิง่ข้ึน
ปริมาณ	การปฏิบัติการของระบบอากาศยานไร้คนขับ	 (Unmanned	Aircraft	System)	มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองทั่วโลก	 อ้างอิงจากแนวโน้ม	 และการพยากรณ์ปริมาณการปฏิบัติการของระบบอากาศยานไร้คนขับใน
น่านฟ้าประเทศสหรัฐอเมริกาจากจ�านวนการขึ้นทะเบียนระบบอากาศยานไร้คนขับ	โดยศึกษาระบบอากาศยาน
ไร้คนขับทั้ง	2	ประเภท	คือ	ระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการนันทนาการ	(Model	UAS)	และระบบอากาศยาน
ไร้คนขับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ	(Non-model)	พบว่าระบบอากาศยานไร้คนขับทั้ง	2	ประเภท	ต่างก็มีแนวโน้มที่
จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น	เพียงแต่ปริมาณของระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ	มีอัตราการเติบโต
ที่มากกว่าระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการนันทนาการ	
	 เนื่องจากปริมาณการปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตส่งผลให้ต้องมีการจัดการการปฏิบัติการของระบบ
อากาศยานไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพ	โดยค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งส�าคัญ	เพื่อท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
ท้ังผู้ปฏิบัติการ	 และผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 จากการศึกษาประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไข
ในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มี	นักบิน	ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก	พ.ศ.	2558	
ของประกาศกระทรวงคมนาคม	ได้ท�าการวเิคราะห์และพบว่าเนือ้หาของกฎระเบยีบยงัไม่รองรับต่อการเตบิโตของ
อตุสาหกรรมต่างๆทีม่ภีารกจิหรอืกิจกรรมเกีย่วข้องกับอากาศยานซึง่ไม่มนัีกบนิประเภทอากาศยานทีค่วบคุมการบิน 
จากภายนอก	 (โดรน)	 เห็นได้จากการจัดจ�าหน่ายและครอบครองอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยาน 
ที่ควบคุมการบินจากภายนอก	(โดรน)	(Unmanned	Aerial	Vehicle	:	UAV)	ภายในประเทศไทยที่มีจ�านวนมาก
โดยเฉพาะในภาคพลเรือน	 กฎระเบียบไม่มีความยืดหยุ่น	 ไม่สอดรับกับเทคโนโลยีที่มีปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	
จ�ากัดประโยชน์ในการใช้งานที่อาจก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ	 รวมถึงไม่สามารถสนับสนุน
โอกาสในการฝึกซ้อมกิจกรรมทางกีฬาส�าหรับเยาวชนท่ีเป็นอนาคตของชาติ	 ฯลฯ	 	 และการให้บริการจัดการ 
การจราจรของระบบอากาศยานไร้คนขับปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน	 ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ท�าให้เกิดความเสี่ยง
อันตรายจากการปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับภายในน่านฟ้าประเทศไทยทั้งต่อ	บุคคล	ทรัพย์สิน	รวมถึง
ประเทศชาติ
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 จากการศกึษาแนวคิดการพฒันาการจดัการจราจรระบบอากาศยานไร้คนขบั	(UAS	Traffic	Management: 
UTM)	ของประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีการปฏิบัติที่ดี	ที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับระดับสากล	
เช่น	ส�านักงานบริหารการบินแห่งชาติ	 (Federal	Aviation	Administration	 :	 FAA),	 องค์การความปลอดภัย
ด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป	(European	Union	Aviation	Safety	Agency	 :	EASA)	และส�านักงานการบิน
พลเรอืนแห่งสงิคโปร์	(Civil	Aviation	Authority	of	Singapore	:	CAAS)	ท่ีก�าลังพัฒนาระบบในการจัดการจราจร
ทางอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก	 (โดรน)	 เพื่อใช้ภายในภูมิภาค
ของตน	 โดยเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	 (International	 Civil	 Aviation 
Organization:	 ICAO)	 โดยมีเป้าหมายเป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน	 คือ	 สามารถท�าให้เกิดความปลอดภัย	
ประสิทธิภาพสูงสุด	 ในการปฏิบัติการของระบบอากาศยานไร้คนขับภายในห้วงอากาศเหนือพื้นที่เขตเมือง	หรือ
พืน้ทีช่มุชน	และเพือ่ให้ระบบอากาศยานไร้คนขบัสามารถปฏบิติัการบนิบนห้วงอากาศสามารถบรูณาการร่วมกับ
อากาศยานอ่ืนๆทีใ่ช้ระบบการจดัการจราจรทางอากาศ	(Air	Traffic	Management:	ATM)	ได้อย่างสอดคล้องกัน 
มีการสื่อสาร	ท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย	
	 จากการศึกษาข้างต้นท�าให้เห็นถึงความส�าคัญของการศึกษาและจัดท�ากรอบแนวคิดการด�าเนินงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏบิตักิารของระบบอากาศยานไร้คนขบัทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย	เพือ่ให้ได้มาซึง่หลักเกณฑ์
การขออนญุาต	และเงือ่นไขในการปฏบิตักิารบนิระบบอากาศยานไร้คนขบั	(Rules	to	Apply	for	Permission	and	
Condition	to	Control	and	Launch	Unmanned	Aircraft	System)		และการจัดการจราจรระบบอากาศยาน
ไร้คนขับ	(UAS	Traffic	Management	:	UTM)	ที่เหมาะสมกับประเทศไทย	เพื่อปรับปรุง	พัฒนาการด�าเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	 และความปลอดภัยสูงสุดของการปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับ 
ภายในห้วงอากาศของประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ 
	 1)	เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินของระบบอากาศยานไร้คนขับ
ของประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี	
	 2)	เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินของระบบอากาศยานไร้คนขับ
ของประเทศไทยในปัจจุบัน
	 3)	เพือ่เสนอกรอบแนวคิดการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตักิารบนิของระบบอากาศยานไร้คนขบัที่
เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย

3. ขอบเขตของบทความ 
	 บทความนี้มีแนวทางและขอบเขตในการศึกษาและจัดท�ากรอบแนวคิดการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการบินของระบบอากาศยานไร้คนขับที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย	ดังต่อไปนี้
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 3.1. ประเด็นที่ศึกษา
	 บทความทางวิชาการนี้จะท�าการศึกษาและวิเคราะห์ตามประเด็นดังนี้	
	 1)	การศกึษาหลกัเกณฑ์การขออนญุาตและเงือ่นไขในการปฏบิติัการบนิระบบอากาศยานไร้คนขบั	(Rules	
to	Apply	for	Permission	and	Condition	to	Control	and	Launch	Unmanned	Aircraft	System)		
	 2)	การศึกษาการจัดการจราจรระบบอากาศยานไร้คนขับ	(UAS	Traffic	Management)	
 3.2. พื้นที่ท�าการศึกษา
	 จากประเดน็ทีศ่กึษาบทความทางวิชาการ	ผู้จัดท�าได้เลือกประเทศหรือกลุ่มประเทศทีม่แีนวทางปฏบิติัทีด่ี		
โดยใช้ประเทศหรือกลุ่มประเทศตัวอย่างที่อยู่ต่างทวีปกันดังนี้		
	 1)	สหรัฐอเมริกา	(United	States	of	America)
	 2)	สหภาพยุโรป	(European	Union)
	 3)	ประเทศสิงคโปร์	(Singapore)
	 4)	ประเทศออสเตรเลีย	(Australia)
	 สาเหตุที่เลือกประเทศหรือกลุ่มประเทศตัวอย่างในการศึกษาเหล่านี้	 	 เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการเสนอ
กรอบแนวคิดการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตักิารบนิของระบบอากาศยานไร้คนขบัทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและ
แผนงานในอนาคตอย่างชัดเจน	รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้	

4. วิธีด�าเนินงานวิจัย 
	 บทความทางวิชาการเรื่อง	 การศึกษาแนวคิดและจัดท�ากรอบแนวคิดการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตักิารบนิของระบบอากาศยานไร้คนขับของประเทศไทย	มจีดุมุง่หมายเพ่ือการศกึษากรอบแนวคดิการด�าเนนิ
งานทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบัตกิารบินของระบบอากาศยานไร้คนขบัของประเทศหรอืกลุม่ประเทศตวัอย่าง	รวมถงึ 
ประเทศไทยในปัจจุบัน	 และเพื่อเสนอกรอบแนวคิดการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินของระบบ
อากาศยานไร้คนขบัทีเ่หมาะสมส�าหรบัประเทศไทย		โดยการศกึษาในบทความนีไ้ด้ใช้วธิกีารวจิยัเชงิบรรยายหรอื
เชงิพรรณนา	(Descriptive	Research)		เป็นการศกึษาทีมุ่ง่เน้นการหาค�าตอบ	อธบิายข้อเทจ็จรงิ	และเปรยีบเทยีบ 
เพ่ือหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของสภาพความเป็นจริงของเหตุการณ์ต่างๆ	 ที่ค้นพบและเกี่ยวข้องกับแนวการ
ด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับ	 ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยผูจ้ดัท�าได้ท�าการสบืค้น	รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร	บทความ	ข่าวสาร	และส่ืออเิล็กทรอนกิส์ต่างๆทีเ่กีย่วข้อง	
คอืการวเิคราะห์เอกสาร	(Documentary	or	Content	Analysis)	พร้อมกบัการท�าการสัมภาษณ์เชงิลึก	(ln-depth	
Interview)	 เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงเชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 (Semi-Structure	
Interview)	โดยที่มีการจัดเตรียมค�าถามที่ใช้สัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆล่วงหน้า	แต่ไม่ได้มีการจ�ากัดรูปแบบการ
เรยีงล�าดบัการถามทีแ่น่นนอน	และค�าถามทีใ่ช้ในการสอบถามนัน้สามารถปรับเปลีย่นหรอืเพิม่เตมิได้ระหว่างการ
สัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจน	ครบถ้วน	และมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 1)	ผู้อ่านสามารถทราบถึงกรอบแนวคิดการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินของระบบ
อากาศยานไร้คนขับของประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
	 2)	ผู้อ่านสามารถทราบถึงกรอบแนวคิดการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินของระบบ
อากาศยานไร้คนขับของประเทศไทยในปัจจุบัน
	 3)	ผูอ่้านสามารถน�ากรอบแนวคดิการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกับการปฏิบติัการบนิของระบบอากาศยานไร้
คนขับที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทยมาปฏิบัติใช้ในประเทศไทยได้

6. บทสรุปสาระส�าคัญของบทความวิชาการ
	 บทความเรื่อง	 “การศึกษาและจัดท�ากรอบแนวคิดการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินระบบ
อากาศยานไร้คนขับของประเทศไทย”	 เป็นบทความวิจัยโดยการวิจัยเชิงเอกสาร	 (Documentary	 Research) 
โดยศึกษาจากทฤษฎีพื้นฐาน	 เอกสารที่เผยแพร่โดยหน่วยงานก�ากับดูแล	หรือตัวแทนของหน่วยงานก�ากับดูแล 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเพือ่ท�าการศกึษา	และเปรียบเทยีบระหว่างประเทศทีมี่การปฏบิติัทีดี่	โดยผู้จัดท�าได้เลือกใช้ 
เครื่องมือต่างๆ	 ในการวิเคราะห์เนื้อหาที่ศึกษา	 ประกอบกับข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการบินของระบบอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย	 ได้แก่	 หน่วยงานผู้ก�ากับดูแล 
ด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย	 และหน่วยงานผู้ผลิต	 จัดจ�าหน่ายและผู้ใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับ	 และการ
ด�าเนินงานการจัดการจราจรของระบบอากาศยานไร้คนขับที่เหมาะสมกับประเทศไทย	 ซึ่งผู้จัดท�าสามารถสรุป	
และเสนอแนะสาระส�าคัญของบทความวิจัยได้	ดังต่อไปนี้
 6.1. บทสรุปสาระส�าคัญหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเง่ือนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยาน
ไร้คนขับ 
	 ผู้จัดท�าได้ท�าการศึกษาหลักเกณฑ์	 และเงื่อนไขจากประเทศที่มีการปฏิบัติที่ดี	 4	 ประเทศ	 คือ	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรป	ประเทศสิงคโปร์	และประเทศออสเตรเลีย	หลังจากศึกษาประเด็นที่แต่ละประเทศ
ได้ก�าหนดแล้วท�าให้ได้มาซึ่ง	 6	 ประเด็นที่เป็นหลักเกณฑ์การขออนุญาต	 และเง่ือนไขการปฏิบัติการบิน	 คือ 
การแบ่งประเภทของการด�าเนนิงาน	ข้อก�าหนดระบบอากาศยานไร้คนขบัและการข้ึนทะเบยีนของระบบอากาศยาน 
ข้อก�าหนดการปฏิบัติการบิน	 ข้อก�าหนดการด�าเนินงานบนห้วงอากาศ	 ข้อก�าหนดความสามารถของผู้ควบคุม 
การบนิภายนอกอากาศยาน	และข้อก�าหนดผูป้ระกอบการระบบอากาศยานไร้คนขบั	ซึง่จากการศกึษาทีผู่จ้ดัท�าได้
น�ามาเสนอท�าให้เห็นถึงความสอดคล้องกันของหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบ
อากาศยานไร้คนขับที่แต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศได้มีการก�าหนดขึ้นดังนี้
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บทสรุปสาระส�าคัญหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับ
ของสหรัฐอเมริกา	
	 สหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับภายใต้หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขใน
การปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับที่ก�าหนดโดยหน่วยงาน	FAA	(Federal	Aviation	Administration)	
ซึ่งบังคับใช้กับระบบอากาศยานไร้คนขับ	 (UAS)	 ท่ีครอบคลุมเครื่องบินจ�าลอง	 (Model	 Aircraft)	 และ	 ระบบ
อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กหรือโดรน	(Small	UAS	or	Drone)	ที่มีน�้าหนักรวมไม่เกิน	25	กิโลกรัม	โดยจุดเด่น
ของข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่ทางหน่วยงาน	FAA	ก�าหนดมีดังนี้	
	 การแบ่งประเภทของการด�าเนนิงาน	ทางสหรฐัอเมรกิาได้แบ่งประเภทตามลกัษณะการด�าเนนิงานของระบบ
อากาศยานไร้คนขับออกเป็นประเภทใหญ่ๆ	 คือ	 การด�าเนินงานส�าหรับกิจกรรมนันทนาการและเป็นต้นแบบแก่
ชุมชนองค์กร	 การด�าเนินงานส�าหรับผู้มีใบอนุญาตผู้ควบคุมการบินภายนอกอากาศยานในการด�าเนินการ	 และ
การด�าเนินงานส�าหรับกิจกรรมทางภาครัฐและความปลอดภัยของสาธารณะ
	 ข้อก�าหนดระบบอากาศยานไร้คนขับในหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเป็นการปฏบิตักิารบนิของระบบอากาศยานไร้คนขบั 
ขนาดเล็กน�้าหนักรวมที่ไม่เกิน	25	กิโลกรัม	ส�าหรับอากาศยานไร้คนขับที่มีน�้าหนักรวมมากกว่า	25	กิโลกรัมจะ
ต้องท�าการพจิารณาเป็นรายกรณ	ีและการขึน้ทะเบยีนของระบบอากาศยานเริม่ต้นบงัคบัใช้กบัระบบอากาศยาน
ไร้คนขับที่มีน�้าหนักรวมมากกว่า	0.25	กิโลกรัมขึ้นไป	โดยน�้าหนักที่ใช้จะรวมน�้าหนักบรรทุก	อุปกรณ์	และระบบ
ที่ติดตั้งบนระบบอากาศยานไร้คนขับ
	 ข้อก�าหนดการปฏิบัติการบินส�าหรับระบบอากาศยานไร้คนขับที่ไม่จ�าเป็นต้องขอการอนุญาตก่อนการ
ปฏิบัติการบิน	ถูกจ�ากัดการปฏิบัติการบินภายใต้ข้อก�าหนดและเงื่อนไข	อย่างเช่น	การปฏิบัติการบินแบบ	VLOS	
(การปฏิบตักิารบนิระบบอากาศยานไร้คนขบัผ่านระยะสายตา),	การปฏบิตักิารบนิเพดานความสงูไม่เกนิ	400	ฟตุ 
โดยอ้างองิตามความสงูเหนอืระดบัพืน้ดนิ	และข้อก�าหนดการปฏบิติัการบนิส�าหรับระบบอากาศยานไร้คนขับอ่ืนๆ 
ที่ทางหน่วยงาน	 FAA	 ของสหรัฐอเมริกาได้ก�าหนด	 ข้อจ�ากัด	 และเงื่อนไขไว้ได้ครอบคลุมและละเอียดที่สุด 
ในบรรดาการศึกษาหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับ 
ของประเทศที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี
	 ข้อก�าหนดการด�าเนินงานบนห้วงอากาศ	 ปัจจุบันการด�าเนินงานที่ไม่จ�าเป็นต้องขอการอนุญาตก่อนการ
ปฏิบัติการบินจะต้องท�าการบินบนห้วงอากาศคลาส	 G	 โดยอ้างอิงตามการแบ่งพื้นที่ในห้วงอากาศตาม	 ICAO 
ซึง่หมายความว่าการปฏบัิตกิารบินของระบบอากาศยานไร้คนขบัจะต้องอยูบ่รเิวณนอกห้วงอากาศเขตไม่ควบคุม	
(Uncontrolled	Airspace)	
	 ข้อก�าหนดความสามารถของผูค้วบคมุการบนิภายนอกอากาศยานได้มกีารก�าหนดการม	ีใบรบัรองผูค้วบคมุ
การบินภายนอกอากาศยาน	 ส�าหรับการด�าเนินงานส�าหรับผู้มีใบอนุญาตผู้ควบคุมการบินภายนอกอากาศยาน 
ในการด�าเนินการ	หรือการด�าเนินงานเชิงพาณิชย์
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	 ส�าหรับการด�าเนินงานที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบ
อากาศยานไร้คนขับของสหรัฐอเมริกาที่ได้กล่าวมาจะต้องท�าการขออนุญาตแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 เนื่องจาก
อาจเกิดความเสี่ยงต่อปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับที่เพิ่มขึ้น	 ดังนั้นจึงจะต้องมีข้อก�าหนดและเงื่อนไข
เพิ่มเติมส�าหรับการปฏิบัติการบินที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์	 ซึ่งข้อก�าหนดอื่นๆที่เพิ่มเติมมาอาจก�าหนดเพื่อให้
ระบบอากาศยานไร้คนขับสามารถเข้าถึงการบริการการจัดการจราจรระบบอากาศยานไร้คนขับ	 (UTM)	 ที่ทาง
สหรฐัอเมรกิาได้มีการศกึษาและจะมกีารใช้งานในอนาคตอนัใกล้นี	้เพือ่ให้เกิดความปลอดภยัแก่ระบบอากาศยาน 
ไร้คนขบั	(UAS)	และการปฏบิตักิารบนิของระบบอากาศยานไร้คนขับสามารถท�าการบนิได้ทุกสภาพแวดล้อม	รวมถงึ 
การบูรณาการเข้ากับห้วงอากาศของอากาศยาน	 (Manned	 Aircraft)	 โดยการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์กับระบบ
การจัดการจราจรระบบอากาศยานไร้คนขับ	 (UTM)	 และการจัดการจราจรทางอากาศ	 (ATM)	 เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมส�าหรับการปฏิบัติการบินของระบบอากาศยานไร้คนขับนั้นๆ	
	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 ดังนั้นทางหน่วยงาน	 FAA	 อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาหลักเกณฑ์การขออนุญาตและ
เงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับที่เหมาะสมส�าหรับการด�าเนินงานของระบบอากาศยาน 
ไร้คนขบั	(UAS)	เพือ่ให้รองรบัการปฏบิตังิานโดยใช้ระบบการจดัการจราจรของระบบอากาศยานไร้คนขบั	(UTM)	
เข้ามามีส่วนในการช่วยให้ระบบอากาศยานไร้คนขับที่ปฏิบัติการบินในสหรัฐอเมริกาสามารถท�าการบินได้ทุก
สภาพแวดล้อมทัง้ในพืน้ทีเ่ขตชมุชน	และห้วงอากาศเขตควบคมุ	ไม่รบกวนหรือก่อให้เกดิอนัตรายใดๆ	ต่อกจิกรรม 
การจราจรทางอากาศในปัจจุบัน	หรือบุคคลทรัพย์สินทางภาคพื้นดิน	

บทสรุปสาระส�าคัญหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับของ
สหภาพยุโรป	
	 วิสัยทัศน์ของสหภาพยุโรปที่มีต่อระบบอากาศยานไร้คนขับ	 คือ	 ต้องการให้ระบบอากาศยานไร้คนขับ 
ทัง้ในภาคพลเรอืนและทหารสามารถปฏบัิตกิารร่วมกบัอากาศยานทีม่คีนขบัได้ในทกุ	ๆ 	สภาพแวดล้อม	และช้ันห้วง 
อากาศได้อย่างสมบูรณ์และไร้รอยต่อ	โดยค�านงึถงึความปลอดภยัและประสทิธภิาพเป็นสิง่ส�าคญั	เพือ่สานต่อวสิยัทศัน์ 
ที่ตั้งไว้จึงมีกลุ ่มประเทศสหภาพยุโรปได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างของกฎระเบียบส�าหรับระบบ
อากาศยานไร้คนขับ	 (UAS	 Regulatory	 Framework)	 โดยทางหน่วยงานก�ากับดูแลการบินพลเรือนของกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป	หรือ	EASA	(European	Union	Aviation	Safety)	ส่งต่อแก่ประเทศสมาชิกมีแนวทางทาง
เดยีวกนัในการจดัท�าโครงสร้างของกฎระเบยีบส�าหรบัระบบอากาศยานควบคมุการบินจากภายนอก	(Regulatory	
Framework)	ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั	โดยท�าการสอบถามความคดิเหน็ผูมี้ส่วนเกีย่วข้องในการจดัท�าหลกัเกณฑ์
การขออนญุาตและเงือ่นไขในการปฏิบัตกิารบนิระบบอากาศยานไร้คนขบัของสหภาพยโุรป	(European	Union)	
ซึ่งจะเป็นต้นแบบและมาตรฐานให้แก่ประเทศสมาชิก
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	 การแบ่งประเภทของการด�าเนนิงานทางสหภาพยโุรปได้แบ่งประเภทตามลกัษณะการด�าเนนิงานตามความเสีย่ง 
โดยทางหน่วยงาน	 EASA	 	 คือ	Open	 Category	 และ	 Specific	 Category	 ซ่ึงมีความแตกต่างตรงท่ี	Open 
Category	ไม่จ�าเป็นต้องท�าการขออนญุาตท�าการบนิในแต่ละคร้ัง	แต่ทัง้นีจ้�าเป็นทีจ่ะต้องปฏบิติัตามเง่ือนไขและ
หลักเกณฑ์ที่ทางหน่วยงาน	 EASA	 ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ประเภทน้ีจะเป็นการตอบโจทย์ผู้ใช้งานท่ีซื้อระบบ
อากาศยานไร้คนขบัจากร้านค้าหรอืศนูย์จดัจ�าหน่าย	ส่งผลต่อข้อก�าหนดระบบอากาศยานไร้คนขบั	ให้ข้อก�าหนด
ความส�าคญัแก่ผูผ้ลติระบบอากาศยานไร้คนขับ	หรือผูป้ระกอบการระบบอากาศยานไร้คนขบัทีเ่กีย่วข้องกบัการขาย 
ระบบอากาศยานไร้คนขับในตลาดสหภาพยโุรปทีจ่ะต้องปฏบิติัตามข้อก�าหนดทางเทคนคิตามเงือ่นไขทีจ่�ากดัของ
ระบบอากาศยานไร้คนขับ	 ตามน�้าหนักของระบบอากาศยานไร้คนขับโดยจะมีการก�าหนดเช่น	 การติดต้ังระบบ	
Geo	–	awareness,	identification	การจ�ากัดความเร็วของระบบอากาศยานไร้คนขับ	เป็นต้น	ทั้งนี้การปฏิบัติ
การบนิมเีงือ่นไขให้ปฏบิตักิารบินตามพืน้ทีก่ารปฏบิตักิารทีก่�าหนด	ซึง่ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูค้วบคมุการบิน
ภายนอกอากาศยาน	และขนาดของระบบอากาศยานไร้คนขับที่ปฏิบัติการบินนั้นๆ	ส�าหรับ	Specific	Category	
เหมาะส�าหรับน�้าหนักมวลรวมของระบบอากาศยานไร้คนขับที่มากกว่า	25	กิโลกรัมขึ้นไป	โดยการปฏิบัติการบิน 
จะต้องท�าการยื่นเรื่องแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาการประเมินความเสี่ยง	 (Risk	 Assessment) 
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการก�าหนดอย่างชัดเจน	ซึ่งจะต้องท�าการติดตามการด�าเนินงานของหลักเกณฑ์การขออนุญาต
และเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับของของสหภาพยุโรปต่อไป
	 การข้ึนทะเบียนของระบบอากาศยานเร่ิมต้นขึ้นทะเบียนกับระบบอากาศยานไร้คนขับที่น�า้หนักมากกว่า	
0.25	 กิโลกรัม	 โดยจะต้องมีการข้ึนทะเบียนชื่อผู้ประกอบการระบบอากาศยานไร้คนขับ	 (UAS	 Operator	
Registration)	 เพื่อเป็นการยืนยันว่าการปฏิบัติการบินของระบบอากาศยานดังกล่าวถูกต้องการข้อก�าหนด 
ที่ได้ถูกวางไว้	
	 ข้อก�าหนดการปฏิบัติการบินของระบบอากาศยานไร้คนขับ	และ	ข้อก�าหนดการด�าเนินงานบนห้วงอากาศ	
กล่าวถงึภาพรวมโดยกว้างโดยให้ความส�าคญักบัระบบอากาศยานไร้คนขบัประเภท	Open	Category	ทีม่กีารจ�ากัด
น�้าหนักของระบบอากาศยานไร้คนขับไม่เกิน	25	กิโลกรัม	ท�าการปฏิบัติการบินแบบ	VLOS	(การปฏิบัติการบิน
ระบบอากาศยานไร้คนขับผ่านระยะสายตา),	 การปฏิบัติการบินเพดานความสูงไม่เกิน	400	ฟุต	 โดยอ้างอิงตาม
ความสูงเหนือระดับพื้นดิน
	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	ดังนั้นทางหน่วยงาน	EASA	อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาหลักเกณฑ์การขออนุญาตและ
เงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับที่เหมาะสมส�าหรับการด�าเนินงานของระบบอากาศยาน
ไร้คนขับ	 (UAS)	 โดยอาศัยความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 และก�าลังพัฒนาการจัดการจราจร
ทางอากาศจึงมีการสร้างกรอบแนวคิดที่เรียกว่า	 “U-Space”	 หรือการจัดการจราจรระบบอากาศยานไร้คนขับ 
(UTM)	 ของสหภาพยุโรป	 ที่ออกแบบมาเพื่อให้ระบบอากาศยานไร้คนขับประสานงานที่เหมาะสมกับทั้ง
อากาศยาน(Manned	Aircraft)	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	 และประสิทธิภาพบนห้วงอากาศ	 การมี	 U-Space 
จะเป็นการน�าเทคโนโลยทีีท่�าให้การปฏบิตักิารบนิระบบอากาศยานไร้คนขับ	ท่ียากต่อการปฏบิติับริเวณพ้ืนท่ีนัน้ๆ
สามารถเป็นไปได้	เช่น	การปฏิบัติการบินบนห้วงอากาศเขตพื้นที่เมือง	เป็นต้น
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บทสรุปสาระส�าคัญหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับของ
ประเทศสิงคโปร์	
	 การด�าเนนิงานของระบบอากาศยานไร้คนขบัในประเทศสงิคโปร์เป็นสิง่ทีย่ากในการปฏิบตักิารบนิ	เนือ่งจาก
พืน้ทีบ่รเิวณประเทศสงิคโปร์เป็นพืน้ทีเ่ขตเมอืง	(Urban	Area)	และเป็นห้วงอากาศเขตการควบคมุ	(Controlled	
Airspace)	ซึ่งเป็นการปฏิบัติการบินที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายทางภาคพื้น	และภาคอากาศ	ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่ออากาศยานล�าอืน่	บุคคล	และทรพัย์สนิ	ท้ังนีท้างประเทศสงิคโปร์จงึจ�าเป็นต้องมหีลกัเกณฑ์การขออนญุาตและ
เงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับจึงมีการเคร่งครัด	และมีข้อจ�ากัดอย่างมากการปฏิบัติการ
บินระบบอากาศยานไร้คนขับในประเทศสิงคโปร์	
	 การแบ่งประเภทของการด�าเนินงานของประเทศสงิคโปร์เป็นการแบง่ลกัษณะการด�าเนินงานโดยแบง่เป็น
ประเภทใหญ่ๆ	คือ		การด�าเนินงานส�าหรับกิจกรรมนันทนาการหรือการวิจัย	และการด�าเนินงานนอกเหนือจาก
กิจกรรมนันทนาการหรือการวิจัย	 ซึ่งการด�าเนินงานที่ไม่จ�าเป็นต้องท�าการขออนุญาต	 (Permission)	 จะอยู่ใน
ประเภทการด�าเนินงานส�าหรับกิจกรรมนันทนาการหรือการวิจัย	ประเภท	Outdoor	1	ที่มีการจ�ากัดการปฏิบัติ
การบินให้สามารถใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขบัทีม่นี�า้หนกัมวลรวมไม่เกนิ	7	กโิลกรัม,	การปฏบิติัการบนิเพดาน
ความสูงไม่เกิน	 200	 ฟุต	 โดยอ้างอิงตามความสูงเหนือระดับน�้าทะเล	 และจ�ากัดการด�าเนินงานบนห้วงอากาศ 
บริเวณที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ	หรือพื้นที่ที่อาจเกิดอันตรายต่ออากาศยานอื่นๆ	 เช่น	 บริเวณ 
ท่าอากาศยาน	พื้นที่เขตจ�ากัดการบิน	พื้นทีเขตห้วงห้าม	เป็นต้น	
		 ส�าหรับการปฏิบัติการท่ีนอกเหนือจากที่กล่าวมาจ�าเป็นต้องท�าการขออนุญาตกับทางหน่วยงาน	 CAAS	
เพือ่ขอ	ให้ได้มาซึง่การอนญุาตในการปฏบิตักิารบนิตามวตัถุประสงค์ทางการบนิ	(Permission)	ซ่ึงทางหน่วยงาน	
CAAS	จะต้องได้รบัการพจิารณา	ตรวจสอบระบบอากาศยานไร้คนขบัดังกล่าว	และอาจมข้ีอก�าหนดทีเ่พิม่เติมเพือ่
อ�านวยความสะดวกแกระบบอากาศยานล�านั้นๆ	
		 ทัง้นีก้ารมกีารจดัการจราจรระบบอากาศยานไร้คนขับ	(UTM)	ในประเทศสงิคโปร์จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจของสิงคโปร์เอง	 และสามารถลดข้อจ�ากัดในการปฏิบัติการบินระบบ
อากาศยานไร้คนขบับนพืน้ทีท่ี่มปีระชากรอยูก่นัอย่างหนาแน่น	ซึง่อาจเกิดอนัตรายในการปฏบิตักิารบนิ	และเพือ่
ลดข้อจ�ากัดในเรื่องของภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้น

บทสรุปสาระส�าคัญหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับของ
ประเทศออสเตรเลีย	
	 หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเง่ือนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับของประเทศ
ออสเตรเลยีได้เริม่มกีารปฏิบัตใิช้งานจรงิกบัระบบอากาศยานไร้คนขบั	โดยเฉพาะหลกัเกณฑ์ทีม่คีวามชดัเจนของ
อากาศยานไร้คนขับ	ประเภทระบบอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก	(RPAS)	ที่มีข้อก�าหนดอย่างชัดเจน	
การแบ่งประเภทของการด�าเนนิงานของประเทศออสเตรเลยีเป็นการแบ่งประเภทตามลกัษณะการด�าเนนิงาน	ซึง่มี
จดุเด่นตรงท่ีการด�าเนนิงานของโดรนหรอืเครือ่งบนิจ�าลองเพือ่การนันทนาการ	ระบบอากาศยานไร้คนขับประเภทนี้ 
สามารถท�าการบินโดยมีน�้าหนักรวมบรรทุกสูงสุดถึง	150	กิโลกรัม	ซึ่งเป็นน�้าหนักของระบบอากาศยานไร้คนขับ

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

91



ส�าหรับเชิงกิจกรรมนันทนาการที่มากที่สุดในบรรดาที่ศึกษาประเทศหรือกลุ่มประเทศที่แนวทางการปฏิบัติที่ดี
ในขอบเขตการศึกษางานวิจัยนี้	และการด�าเนินงานส�าหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ของตนเองที่ทางประเทศ
ออสเตรเลยีได้ท�าการลดหย่อนข้อก�าหนดการด�าเนนิงานเชงิพาณชิย์	เช่นการมใีบรับรองผู้ควบคมุการบนิภายนอก
อากาศยาน	และการมีใบรับรองผู้ประกอบการระบบอากาศยานไร้คนขับ	เป็นต้น
		 การขึน้ทะเบียนของระบบอากาศยานทางประเทศออสเตรเลยียงัไม่มข้ีอก�าหนดทีช่ดัเจนก�าหนดหลกัเกณฑ์
การขออนุญาตและเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับของประเทศออสเตรเลีย	 แต่ในแผน
อนาคตได้มีการก�าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า	ระบบอากาศยานไร้คนขับที่มีน�้าหนักรวมมากกว่า	0.25	กิโลกรัม
ขึ้นไป	 โดยน�้าหนักที่ใช้จะรวมน�้าหนักบรรทุก	 อุปกรณ์	 และระบบที่ติดตั้งบนระบบอากาศยานไร้คนขับ	 จะต้อง
ท�าการขึ้นทะเบียนระบบอากาศยานไร้คนขับซึ่งมีผลบังคับใช้ในสิ้นปี	2019	นี้	ส�าหรับหลักเกณฑ์การขออนุญาต
และเง่ือนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับของประเทศออสเตรเลียในปัจจุบันได้ใช้หมายเลข
อ้างอิงทางการบิน	 (Aviation	 reference	 number;	 ARN)	 ก่อนท�าการขอใบรับรองผู้ควบคุมการบินภายนอก
อากาศยาน	และการขอใบรบัรองผูป้ระกอบการระบบอากาศยานไร้คนขบั	ซึง่เป็นการบ่งบอกว่าอากาศยานได้รบั
การการรบัรองตัวตนของระบบอากาศยานไร้คนขับล�านัน้ๆ	(Certified	proof	of	identification)	เพ่ือทีจ่ะสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ควบคุมการบินอยู่ภายนอกอากาศยาน	(Remote	pilot)	หรือหน่วยงานที่ท�าการ
ขึ้นทะเบียน	(Organization)	ซึ่งจะไปผูกกับใบอนุญาตผู้ควบคุมการบินอยู่ภายนอกอากาศยาน	(Remote	pilot	
license)	และ	ใบรับรองผู้ประกอบการอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก	(RPA	operator's	certificate)	
ต่อไป	
	 จุดเด่นของหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับของ
ประเทศออสเตรเลียคือการมีข้อก�าหนดผู้ประกอบการระบบอากาศยานไร้คนขับ	 ซึ่งเป็นข้อก�าหนดในประเภท
การด�าเนนิงานของโดรนส�าหรบักจิกรรมเชงิพาณชิย์ทีม่นี�า้หนกัมวลรวมมากกว่า	2	กโิลกรัมขึน้ไป	เพ่ือจัดการกับ
ผู้ประกอบการที่เข้ามาท�าธุรกิจโดยใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับที่เข้ามาสู่ภาคอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น

บทสรุปสาระส�าคัญหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน 
	 เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเง่ือนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับ	 ประเภท
อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก	(Remotely	Pilot	Aircraft)	พ.ศ.	2558	ที่มีการก�าหนดใช้บังคับกับ
อากาศยานไร้คนขับไม่เกิน	 25	 กิโลกรัมข้ึนไป	 ซึ่งหลักเกณฑ์เป็นการส่งค�าขออนุมัติจากหน่วยงาน	 CAAT	 เพื่อ
ให้ระบบอากาศยานไร้คนขับสามารถท�าการบินปฏิบัติการบินได้โดยทางหน่วยงาน	 CAAT	 จะท�าการพิจารณา
เป็นรายกรณี	 ท�าให้เกิดการเสียเวลาทั้งฝั่งของผู้ใช้งานระบบอากาศยานและผู้อนุมัติเอง	 เนื่องจาการปฏิบัติการ
บางอย่างอาจมีความคล้ายคลึงกันซึ่งสามารถท�าการพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น	 และอาจเกิดกรณีที่การด�าเนินงาน
ของระบบอากาศยานไร้คนขับที่คล้ายคลึงกันแต่ผู้อนุมัติเป็นบุคคลที่ออกต่างกัน	 ซ่ึงอาจท�าให้การอนุมัติระบบ
อากาศยานไร้คนขับดังกล่าวได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้	ดังนั้นการมีหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการ
ปฏิบตักิารบนิระบบอากาศยานไร้คนขบัทีมี่ความชดัเจน	และมีแบบแผนจะท�าให้การจดัการกบัระบบอากาศยาน
ไร้คนขับมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้	ทัง้นีก้ารสอบถามความคดิเหน็จากผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัระบบอากาศยานไร้คนขบั 
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เพื่อรองรับการด�าเนินงานของระบบอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย	 รวมถึงรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต	
	 จากขอบเขตการศึกษาในงานวิจัยนี้	ผู้จัดท�าได้ท�าการการสอบถามกับผู้ให้การสัมภาษณ์ดังนี้	ผู้ปฏิบัติงาน 
ทีร่บัผดิชอบการข้ึนทะเบียนผูบั้งคบัอากาศยานโดรน	ฝ่ายก�ากับกจิการการบนิพลเรอืน	ส�านกังานการบนิพลเรอืน
แห่งประเทศไทย	 ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานการจัดการจราจรทางอากาศ	 ฝ่ายมาตรฐานบริการ 
การเดนิอากาศ	ส�านกังานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทย	และ	ผูผ้ลติ	จดัจ�าหน่ายและผูใ้ช้งานระบบอากาศยาน 
ไร้คนขบั	บรษัิท	HG	Robotics	Co.Ltd.	และ	บริษัท	โกลบอล	ครอปส์	จ�ากัด	ซ่ึงท�าให้ทราบถึงปัญหา	เช่น	อากาศยาน 
ไร้คนขับท่ีบังคับในเงื่อนไขหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับ
ของประเทศไทย	 ข้อมูลที่ระบุในหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเง่ือนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยาน 
ไร้คนขบั		ปัญหากฎระเบียบปัจจบัุนยงัไม่ครอบคลมุต่อการปฏบิตังิานด�าเนนิงานเชงิพาณชิย์	ปัญหาด้านระยะเวลา
ทีใ่ช้ในการอนุมตักิารด�าเนนิงาน	ผูค้วบคุมการบนิภายนอกอากาศยานขาดความรูใ้นการปฏบิตักิารบนิทีป่ลอดภยั
และความรู้ทางการบิน	ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินที่กระจัดกระจายท�าให้ผู้ใช้งาน
ระบบอากาศยานไร้คนขับเกิดความสับสนในการหาข้อมูล	 เป็นต้น	 ซ่ึงปัญหาดังกล่าวการจัดท�ากรอบแนวคิด 
หลกัเกณฑ์การขออนุญาตและเง่ือนไขในการปฏบิตักิารบนิระบบอากาศยานไร้คนขบัที	่เหมาะสมส�าหรบัประเทศไทย 
จะเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการลดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว

บทสรปุสาระส�าคญัหลกัเกณฑ์การขออนญุาตและเง่ือนไขในการปฏบิติัการบินระบบอากาศยานไร้คนขับท่ี	เหมาะ
สมส�าหรับประเทศไทย
	 โดยภาพรวมของการเปลีย่นแปลงคอืการจดัท�าหลกัเกณฑ์การขออนญุาตและเงือ่นไขในการปฏบิตักิารบิน
ระบบอากาศยานไร้คนขบัที่	เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย	ให้ครอบคลุมต่อการด�าเนินงานของระบบอากาศยาน
ไร้คนขับในปัจจุบัน	 และความต้องการในอนาคต	 ส�าหรับการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับที่มีอัตราเพิ่มขึ้น 
อย่างก้าวกระโดด	 ดังนั้นการมีหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยาน 
ไร้คนขบัที	่เหมาะสม	สร้างความชดัเจนให้แก่ผู้ใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับ	รวมถึงสร้างความปลอดภยัในการ 
ท�าการบินระบบอากาศยานไร้คนขับในการบูรณาการร่วมกับอากาศยานอื่นๆในอนาคต	 ความเหมาะสม 
ในข้อก�าหนดต่างๆมาจากการพจิารณาประเทศหรอืกลุม่ประเทศทีม่แีนวทางการปฏบิตัทิีด่แีละความเหมาะสมของ
ประเทศไทยในปัจจบุนัจากมมุมองของผูใ้ห้การสมัภาษณ์เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์หาหลกัเกณฑ์การขออนญุาตและ
เงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับที่	เหมาะสมส�าหรับประเทศไทยโดยครอบคลุมข้อก�าหนด	
6	ประเดน็ทีเ่ป็นหลกัเกณฑ์การขออนญุาต	และเง่ือนไขการปฏบิติัการบนิ	คอื	การแบ่งประเภทของการด�าเนนิงาน	 
ข้อก�าหนดระบบอากาศยานไร้คนขับและการขึ้นทะเบียนของระบบอากาศยาน	 ข้อก�าหนดการปฏิบัติการบิน	 
ข้อก�าหนดการด�าเนินงานบนห้วงอากาศ	 ข้อก�าหนดความสามารถของผู้ควบคุมการบินภายนอกอากาศยาน	 
และข้อก�าหนดผูป้ระกอบการระบบอากาศยานไร้คนขบั	รวมถงึการสร้างความชดัเจนของหลกัเกณฑ์การขออนญุาต 
และเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับที่เกิดขึ้นครอบคลุมอากาศยานไร้คนขับ	 ประเภท 
เครื่องบินจ�าลอง	ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก	และ	อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก
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	 จากการศกึษาหลกัเกณฑ์การขออนญุาตและเงือ่นไขในการปฏบัิตกิารบนิระบบอากาศยานไร้คนขบัประเทศ
หรือกลุ่มประเทศที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี	คือ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรป	ประเทศสิงคโปร์	และประเทศ
ออสเตรเลยี	และประเทศไทยในปัจจบัุนเพือ่วเิคราะห์ช่องว่าง	(Gap	Analysis)	เพือ่จดัท�าหลกัเกณฑ์การขออนญุาต
และเงื่อนไขการปฏิบัติการบิน	 พบว่ามีประเด็นหลัก	 6	 ประเด็นหลัก	 คือ	 การแบ่งประเภทของการด�าเนินงาน	 
ข้อก�าหนดระบบอากาศยานไร้คนขับและการขึ้นทะเบียนของระบบอากาศยาน	 ข้อก�าหนดการปฏิบัติการบิน 
ข้อก�าหนดการด�าเนนิงานบนห้วงอากาศ	ข้อก�าหนดผูค้วบคมุการบนิภายนอกอากาศยาน	และข้อก�าหนดผูป้ระกอบ
การระบบอากาศยานไร้คนขบั	จะช่วยปิดประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในหลักเกณฑ์การขออนญุาตและเง่ือนไขในการ
ปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับของประเทศไทยในปัจจุบันได้ดังนี้	
	 จากการศึกษาการแบ่งประเภทของการด�าเนินงานบินแต่ละประเทศล้วนมีการแบ่งประเภทท่ีแตกต่างกัน	
ทัง้นีผู้จ้ดัท�าได้เลอืกใช้การแบ่งประเภท	การด�าเนนิงานส�าหรบักจิกรรมนนัทนาการ	และการด�าเนนิงานนอกเหนอื
จากกิจกรรมนันทนาการ	ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ประเทศที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีทุกประเทศกล่าวถึง
	 จากการศกึษาข้อก�าหนดระบบอากาศยานไร้คนขับและการข้ึนทะเบยีนของระบบอากาศยาน	ผู้จัดท�าเลอืก
ใช้การขึ้นทะเบียนเช่นเดียวกับทุกประเทศที่มีแนวทางทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีมีการข้ึนทะเบียนระบบอากาศยานไร้
คนขับน�้าหนักมากกว่า	0.25	กิโลกรัมเพื่อเป็นการระบุผู้ใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับล�านั้นๆ	และเลือกใช้วิธี
การขึ้นทะเบียนเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาจะท�าให้ข้อมูลการขออนุญาตและการขึ้นทะเบียนจัดอยู่ในฐานข้อมูล
เดียวกัน	ทั้งนี้เป็นการลดปัญหาการเกิดคอขวดที่ประเทศไทยมีปัญหาการอนุมัติช้าในปัจจุบัน	น�้าหนักของระบบ
อากาศยานพบว่าทุกประเทศมีการรองรับการปฏิบัติการบินทุกช่วงน�้าหนักของระบบอากาศยาไร้คนขับ	ส�าหรับ
ในน�้าหนักการด�าเนินงานนันทนาการของหลักเกณฑ์ที่ยอมรับไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาตท�าการบินผู้จัดท�าเลือก
ช่วงน�า้หนกัทีย่อมรับให้สามารถปฏบัิตกิารบินได้ไม่เกิน	25	กโิลกรมัเช่นเดยีวกับสหรฐัอเมรกิา	สหภาพยโุรป	และ
ประเทศไทยในปัจจุบัน	 เนื่องจากเป็นช่วงน�้าหนักระบบอากาศยานไร้คนขับที่เหมาะสมและครอบคลุมส�าหรับ
การด�าเนินงานนันทนาการ	 ส�าหรับการด�าเนินงานที่นอกเหนือกิจกรรมนันทนาการ	 ผู้จัดท�าเลือกช่วงน�้าหนักที่
ยอมรับให้สามารถปฏิบัติการบินได้ไม่เกิน	25	กิโลกรัม	เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา	แต่ยังคงให้การด�าเนินการต้อง
ผ่านการพิจารณา	เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์	และประเทศออสเตรเลีย	ส�าหรับน�้าหนักที่มากกว่า	25	กิโลกรัม
จะต้องถูกพิจารณาด้วยวิธีการประเมินความเส่ียงเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป	 และส�าหรับประกันภัยยังคงมีความ
ส�าคัญที่จะต้องระบุในหลักเกณฑ์ของประเทศไทยเนื่องจากการปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานเปิดโอกาสให้กับการ
ด�าเนินงานนันทนาการไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาต	แต่จ�าเป็นต้องการปฏิบัติตามภายใต้หลักเกณฑ์ที่จัดท�าขึ้น	และ
การเปลีย่นแปลงให้สามารถมกีารด�าเนนิงานเชงิพาณชิย์ทีส่ามารถปฏบิติังานได้เข้าร่วมอยูใ่นห้วงอากาศ	ทัง้นีเ้พือ่
การรองรับความเสี่ยงจากการด�าเนินงานดังกล่าว
	 จากการศกึษาข้อก�าหนดการปฏิบตักิารบิน	พบว่าประเทศไทยยงัขาดข้อก�าหนดบางประการ	ดังนัน้ทางผูจ้ดั
ท�าได้เลือกการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับสหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรปและประเทศออสเตรเลีย	เพื่อให้หลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติการบินความครอบคลุมข้อก�าหนดการปฏิบัติการบินมากที่สุด	 รวมถึงเพื่อการการรองรับกรณีที ่
การปฏิบัติการบินนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา	จากการศึกษาพบว่าหลักเกณฑ์
การปฏิบัติการบินสามารถลดทอนได้หากมีการด�าเนินงานการจัดการจราจรของระบบอากาศยานไร้คนขับโดย
การใช้เทคโนโลยีในการข้อจ�ากัดของการปฏิบัติการบินดังกล่าว
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	 จากการศกึษาข้อก�าหนดการด�าเนนิงานบนห้วงอากาศ	พบว่าทกุประเทศทีม่แีนวทางทางการปฏบิตัทิีด่แีละ
ประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการด�าเนินงานห้วงอากาศที่มีการควบคุมพื้นที่เขตจ�ากัด	พื้นที่เขตต้องห้าม	และพื้นที่
อันตราย	 ทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลพื้นท่ีถาวรและพื้นจ�ากัดการบินชั่วคราวดังกล่าวปัจจุบันยากต่อการสืบค้นและ
ทราบเวลาเข้าออก	ทัง้นีก้ารเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้แอปพลเิคชัน่เช่นเดยีวกบัสหรฐัอเมรกิา	และออสเตรเลยีจะเป็น 
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ก�ากับดูแล	 ผู้ให้บริการข่าวการบินในห้วงอากาศ	 และผู้ใช้งานระบบอากาศยาน 
ไร้คนขบั	เพือ่ให้ทราบพืน้ท่ีในการปฏิบัติการบิน	รวมถงึพืน้ทีเ่ข้าออกทีไ่ม่เป็นเวลาจะท�าให้ผูใ้ช้งานระบบอากาศยาน 
ไร้คนขับรับทราบข้อมูลดังกล่าวแบบเรียลไทม์	
	 จากการศกึษาข้อก�าหนดความสามารถผู้ควบคมุการบนิภายนอกอากาศยานพบว่าทกุประเทศทีม่แีนวทาง
ปฏบิตัทิีด่ใีนการด�าเนนิงานทีน่อกเหนอืกจิกรรมนนัทนาการจะมข้ีอก�าหนดใบรับรองผู้ควบคมุการบนิอยูภ่ายนอก
อากาศยาน	 ซึ่งเป็นช่องว่างของประเทศไทยในปัจจุบันที่ยังไม่ระบุถึงทั้งนี้การมีใบรับรองผู้ควบคุมการบินอยู่
ภายนอกอากาศยาน	ซึง่เป็นยนืยนัว่าผูค้วบคมุการบนิอยูภ่ายนอกอากาศยานผ่านการรบัรองจากหน่วยงานก�ากับ
ดูแล	มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติการบินที่มีความปลอดภัย	
	 จาการศึกษาพบว่าประเทศสิงคโปร์	 และประเทศออสเตรเลีย	 กล่าวถึงข้อก�าหนดผู้ประกอบระบบ
อากาศยานไร้คนขับผู้จัดท�าได้ยึดตามแนวทางของสหรัฐอเมริกา	 และสหภาพยุโรปเนื่องจากเพ่ือเปิดโอกาสการ
ปฏบิตักิารบนิให้แก่ผูป้ระกอบการรายย่อยเพือ่เปิดโอกาสให้ผูใ้ช้งานรายย่อยเข้าสูร่ะบบการด�าเนนิงานเชงิพาณชิย์	
ทั้งนี้ส�าหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการผู้ให้บริการระบบอากาศยานไร้คนขับส�าหรับการด�าเนิน
งานการจัดการจราจรของระบบอากาศยานไร้คนขบัในอนาคตจะต้องมใีบรบัรองผู้ประกอบการระบบอากาศยาน
ไร้คนขับ	 ดังน้ัน	 การจัดตั้งหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ท่ีสามารถมีใบรับรองผู้ประกอบระบบอากาศยานไร้คนขับ	
(UAS	Operator	Certificate)	เป็นสิ่งที่ส�าคัญเพื่อก�าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เหมาะสม
	 จากการสบืค้นข้อมลู	การวิเคราะห์ท�าให้ทราบถงึหลักเกณฑ์การขออนญุาตและเง่ือนไขในการปฏบิติัการบนิ
ระบบอากาศยานไร้คนขบัทีเ่กดิขึน้มข้ีอก�าหนดและเงือ่นไขการปฏบิติัการบนิท่ีมาก	อนัเนือ่งมาจากการด�าเนินงาน
ของระบบอากาศยานไร้คนขบัยงัไม่สามารถทีจ่ะบรูณาการร่วมกบัอากาศยานอืน่ๆได้อย่างสมบรูณ์	ร่วมถงึข้อจ�ากัด
ของระบบอากาศยานไร้คนขบัทีไ่ม่สามารถตดิต่อได้โดยตรง	และไม่มตีวักลางในการสือ่สารระหว่างผูใ้ช้งานระบบ
อากาศยานและหน่วยงานฯทีเ่กีย่วข้องได้	จากการวิเคราะห์ประเด็นส�าคญัในการช่วยลดข้อจ�ากัดและข้อก�าหนดที่
มากในหลกัเกณฑ์การขออนญุาตและเงือ่นไขในการปฏบิติัการบนิระบบอากาศยานไร้คนขับ	คอืการมกีารด�าเนนิ
งานการจดัการจราจรของระบบอากาศยานไร้คนขบั	(UAS	Traffic	Management)	ซ่ึงจะมส่ีวนช่วยในการจดัการ
จราจร	ในห้วงอากาศทีม่เีพดานความสงูระดบัต�า่	ทีก่ารบรกิารจราจรทางอากาศ	(Air	Traffic	Service)	ของระบบ
การจัดการจราจรทางอากาศ	 (Air	 Traffic	Management)	 ของอากาศยาน	 (Manned	Aircraft)	 ไม่ได้ท�าการ
บรกิารครอบคลมุพืน้ท่ีห้วงอากาศระดบัต�า่	ซึง่แนวคดิในการจดัการการปฏบิตักิารบนิของระบบอากาศยานไร้คน
ขับ	ที่ครอบคลุมการภายใต้กฎการบินแบบ	BVLOS	(การบินเกินแนวระยะสายตาของผู้ใช้งาน)	รวมถึงครอบคลุม
การด�าเนนิงานทกุสภาพแวดล้อมในพืน้ทีบ่รเิวณระดบัความสงูต�า่ทีร่ะบบอากาศยานไร้คนขบัท�าการบินทัง้ในพืน้ที่
ห้วงอากาศเขตไม่ควบคุม	(Uncontrolled	Airspace)	และห้วงอากาศเขตควบคุม	(Controlled	Airspace)	
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 6.2. บทสรุปสาระส�าคัญการด�าเนินงานการจัดการจราจรของระบบอากาศยานไร้คนขับ
จากการศึกษาเอกสารที่เผยแพร่เกี่ยวกับการด�าเนินงานการจัดการจราจรของระบบอากาศยานไร้คนขับของ
ประเทศ	หรือกลุ่มประเทศที่แนวทางการปฏิบัติที่ดี	และองค์การการบินพลเรือน	ผู้จัดท�าพบว่ามีเพียง	3	ประเทศ
เท่านัน้มีแนวคดิการด�าเนนิงานการจดัการจราจรของระบบอากาศยานไร้คนขบั	คอื	ประเทศสหรัฐอเมริกา	สหภาพ
ยุโรป	และประเทศสิงคโปร์	ดังนั้นผู้จัดท�าจึงด�าเนินการศึกษางานวิจัยตามวิธีการด�าเนินงานวิจัยที่ระบุในบทที่	3	
โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหาที่ระบุในแนวคิดการด�าเนินงานการจัดการจราจรของระบบอากาศยานไร้
คนขับของเอกสารที่เผยแพร	่ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 โดยมีประเด็นหลัก	
3	 ประเด็นที่ผู้จัดท�าได้ท�าการวิเคราะห์	 และเปรียบเทียบเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดการด�าเนินงานที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย	 โดย	 3	 ประเด็นน้ัน	 คือ	 การให้บริการของการด�าเนินงานการจัดการจราจรของระบบอากาศยาน 
ไร้คนขบั	ผูม้ส่ีวนเกีย่วของในการด�าเนนิงานการจดัการจราจรของระบบอากาศยานไร้คนขบั	และระบบทีพ่งึมีของ
อากาศยานไร้คนขับที่เข้าร่วมการด�าเนินงานการจัดการจราจรของระบบอากาศยานไร้คนขับ
	 ส�าหรบัการศกึษาการให้บรกิารของการด�าเนนิงานการจัดการจราจรของระบบอากาศยานไร้คนขับ	ผู้จัดท�า 
ได้ท�าการเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดการให้บริการโดยยึดการให้แนวคิดของการให้บริการขององค์การ 
การบินพลเรอืน	เป็นแนวคดิหลกัท่ีทุกประเทศท�าการเทยีบเคยีง	เนือ่งจากมเีนือ้หาทีค่รอบคลมุ	พบว่าแนวคดิของ 
การให้บริการของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีความคล้ายคลึงกับองค์การบินพลเรือนไม่มีความแตกต่างมากนัก 
จะมแีต่เพยีงการบรกิารการสือ่สาร	(Communication	Service)	ทีเ่พิม่เข้ามาในแนวคดิการให้บรกิารของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่องค์การการบินพลเรือนไม่มี	 ส�าหรับสหภาพยุโรปพบว่าแนวคิดการให้บริการมีนิยามที่อยู่ใน
ขอบเขตของแนวคดิการให้บรกิารขององค์การการบนิ	แต่บางการบรกิารนัน้สหภาพยโุรปมกีารลงรายละเอยีดการ
ให้บริการที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า	เช่น	Pre-tactical	Geo-fencing			Tactical	Geo-fencing	และ	Dynamic	
Geo-fencing	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการบริการการท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 
ทีเ่พิม่ขึน้มาอกีด้วย	ส�าหรบัประเทศสงิค์โปรแม้ว่าไม่ได้มีการระบคุวามหมายของการให้บริการทีช่ดัเจน	แต่เมือ่ผูจ้ดั
ท�าได้ท�าการศกึษาโครงสร้างการให้บรกิารพบว่า	เนือ้หาส่วนใหญ่นัน้เป็นการบริการทีร่ะบใุนแนวคดิขององค์การ
การบินพลเรือน	แต่ลักษณะการให้บริการของประเทศสิงค์โปรจะเน้นไปที่การให้บริการบริเวณเหนือชุมชนเมือง	
หลังจากที่ผู้จัดท�าได้ท�าการศึกษา	 และเปรียบเทียบแนวคิดการให้บริการแล้วท�าให้ผู้จัดท�าทราบถึงการบริการ 
ทีเ่พ่ิมเตมิขึน้มาจากแนวคดิขององค์การบินพลเรอืน	เพือ่ให้ได้แนวคดิการบรกิารของการจดัการจราจรของระบบ
อากาศยานไร้คนขับที่เหมาะสมกับประเทศไทย		ผู้จัดท�าเลือกสร้างแนวคิดตามกรอบแนวคิดขององค์การการบิน
พลเรอืนทีจั่ดท�าขึน้มาอย่างเป็นมาตรฐานสากลให้สามารถใช้ได้ในทกุประเทศ	รวมถงึประเทศไทยเองก็มกีารปฏิบตัิ
ตามกฎข้องบังคับ	ข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ตามองค์การการบินพลเรือน	นอกจากนี้ผู้จัดท�ายังเพิ่มแนวคิดการให้บริการ
ทีไ่ด้มาจากการศกึษาประเทศทีมี่วธิกีารปฏบิตัทิีด่โีดยน�าการแนวคดิการให้บรกิารของสหภาพยโุรปมาเป็นการให้
บรกิารย่อย	ในบรกิารหลกัของแนวคดิการให้บริการขององค์การการบนิพลเรือน	และยงัน�าแนวคดิการให้บริการ
สือ่สารทีเ่ป็นแนวคดิการให้บรกิารของประเทศสหรฐัอเมรกิาทีไ่ม่ได้ถกูระบใุนแนวคดิขององค์การการบนิพลเรอืน
มาจัดท�าแนวคิดการให้บริการที่เหมาะสมกับประเทศไทยอีกด้วย
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	 ส�าหรับการศึกษาแนวคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินงานจัดการจราจรระบบอากาศยานไร้คนขับ
พบว่าทั้ง	2	ประเทศ	คือ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	และสหภาพยุโรปมีการก�าหนดโครงสร้างการด�าเนินงานจัดการ
จราจรของระบบอากาศยานไร้คนขบัท่ีมผีูส่้วนเกีย่วข้องท�างานร่วมกนัทีค่ล้ายคลงึกนั	รวมถงึคล้ายคลงึกบัแนวคดิ
ขององค์กรการบินพลเรือนด้วย	ส�าหรับประเทศสิงคโปร์ได้ระบุโครงสร้างการด�าเนินงานจัดการจราจรของระบบ
อากาศยานไร้คนขบัทีย่งัไม่ชดัเจนเรือ่งผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องมากนกั	จะเน้นไปท�าการบรกิารมากกว่า	ดงันัน้ผูจ้ดัท�าจงึ
เสนอแนวคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักของการด�าเนินงานการจัดการจราจรระบบอากาศยานไร้คนขับที่จ�าเป็น
ต้องมีโดยยึดตามแนวคิดขององค์การการบินพลเรือนซึ่งก็มีความคล้ายคลึง	และมีนิยามที่สอดคล้องกับ	ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา	และสหภาพยโุรป	ดงัทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น	ทัง้นีผู้ม้ส่ีวนเก่ียวข้องในการจดัการจราจรระบบอากาศยาน
ไร้คนขบัอาจมีเพิม่เตมินอกเหนอืจากแนวคดินีไ้ด้ตามความเหมาะสม	ซ่ึงเป็นไปตามค�าแนะน�าขององค์การการบนิ
พลเรือน
	 ส�าหรบัการศกึษาระบบทีพ่งึมีของอากาศยานไร้คนขับท่ีเข้าร่วมการด�าเนนิงานการจัดการจราจรของระบบ
อากาศยานไร้คนขับ	เป็นแนวคิดที่ไม่ได้ปรากฏในแนวคิดการด�าเนินงานจัดการจราจรระบบอากาศยานไร้คนขับ
ขององค์การการบินพลเรือน	 แต่เป็นแนวคิดที่ปรากฏในแนวคิดของสหภาพยุโรป	 ซึ่งผู้จัดท�ามองเห็นถึงความ
ส�าคัญของการก�าหนดระบบที่พึงมีของอากาศยานไร้คนขับท่ีเข้าร่วมการด�าเนินงานการจัดการจราจรของระบบ
อากาศยานไร้คนขับ	 เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบอากาศยานไร้คนขับในการด�าเนินงานการจัดการจราจรสามารถให้
บรกิารอากาศยานทีม่รีะบบทีพ่งึมตีรงตามทีก่�าหนดได้	รวมถงึให้การปฏบิติัการบนินัน้เป็นไปอย่างปลอดภยั	และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
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แบบอัตโนมัติ (Auto Take Off & Landing)
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1. ที่มาและความส�าคัญ
	 1.1	จากรายงานพิจารณาศึกษา	เรื่อง	นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไร้คนขับ	หุ่นยนต ์
และระบบอตัโนมตั	ิของ	คณะกรรมาธกิาร	วทิยาศาสตร์ฯ	สนช.ได้ก�าหนดแนวทางการใช้งาน	อากาศยานไร้คนขบั 
(UAV)	ของประเทศ	มีแนวทาง	ดังนี้
	 •	 งานด้านความมั่นคง
	 •	 งานสี่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
	 •	 งานเพื่อการเกษตร
	 •	 งานเพื่อการกู้ภัยและสาธารณภัย
	 •	 งานเพื่อการสาธารณสุข
	 •	 งานเพื่อเศรษฐกิจ
	 ซึ่งจะท�าให้	เกิดความต้องการในการใช้	UAV	มีความต้องการสูงขึ้นเป็นอย่างมากในทุกๆด้าน
	 1.2	UAV	 จะมีจ�านวนมากและมีแบบต่างๆ	 มากขึ้นโดยเฉพาะ	 UAV	 ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและต้องการ 
	 	 	 เจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถมากขึ้นเพื่อการใช้งาน	ในหลากหลายด้าน
	 1.3	การฝึกเจ้าหน้าที	่/	นกับนิ	จะมผีลกระทบตามมาและอาจจะขาดแคลน	โดยเฉพาะความยุง่ยากในการ 
	 	 	 บังคับ	ขึ้น-ลง
	 1.4	 	ความสูญเสียของ	UAV	ส่วนใหญ่	เกิดขึ้นในขบวนการกลับสู่สนามและลงสนาม	(Landing)	
	 1.5	ความยุ่งยากของ	UAV	ส่วนใหญ่	เกิดขึ้นในขบวนการ	วิ่งขึ้น	(Take-Off)	
	 1.6	การรักษาขีดความสามารถและวงรอบการทบทวน	เจ้าหน้าที่	นักบิน	มีการใช้งบประมาณที่สูงมาก	
	 1.7	การสนับสนุนการใช้งานของ	UAV	ให้ง่าย	จะเป็นการพัฒนาการใช้งาน	และส่งเสริมการใช้งาน	UAV	 
	 	 	 อย่างตรงเป้าหมาย

2. วัตถุประสงค์
	 2.1	 เพื่อให้การใช้ประโยชน์	 UAV	 ในแนวทางการใช้งานต่างๆ	 ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
	 	 	 และเกดิประโยชน์	โดยลดการใช้เจ้าหน้าทีบ่งัคบั	ตอบสนองแนวทางการพัฒนาประเทศ	ด้วยเทคโนโลยี
	 2.2	 เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติของ	UAV	ของประเทศ	และกระจายไปในอุตสาหกรรมการบินที	เกี่ยวข้อง
	 2.3	ลดภาระของผู้ต้องการใช้งานหรือครอบครอง	UAV		ในการจัดหาเจ้าหน้าที่	บังคับ	UAV
	 2.4	ลดการสูญเสีย	 UAV	 จากข้อผิดพลาดในการตอบสนองต่อ	 อาการของ	 UAV	 ในขณะขึ้น-ลงของ 
	 	 	 เจ้าหน้าที่บังคับ
	 2.5	 เพือ่พัฒนาระบบอตัโนมตัขิอง	UAV	ของประเทศ	และอาจน�าไปสูอ่ตุสาหกรรมการบนิเพือ่การส่งออก 
	 	 	 ของประเทศ
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3. ขอบเขต
	 3.1	ระบบสามารถบังคับ	UAV		ขึ้น	-	ลงโดยอัตโนมัติ	ในทุกสภาพอากาศที่	UAV		สามารถท�าการบินได ้
	 	 	 3.1.1	 ระบบวิง่ขึน้	(Take-Off)	อตัโนมติั	คอืการควบคมุให้	UAV	อยูใ่นทศิทาง	ระหว่างการเร่งความเรว็
ภาคพื้น	 (Ground	 Speed)	 เพิ่มความเร็วภาคอากาศ	 (Air	 Speed)	 ของ	UAV	และเพิ่มระดับความสูงในเวลา
เดียวกัน	
	 	 	 	 I.	 ขั้นตอน	Ground Roll Phase: 
	 	 	 	 	 จัดให้	 UAV	 อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเส้นกึ่งกลางของทางวิ่ง	 เจ้าหน้าท่ีควบคุมปรับใช้โหมด	
ATOL	จากนั้น	FCS	จะควบคุม	UAV	อย่างเต็มที่และเริ่มเร่งเครื่องยนต์เต็มก�าลังสูงสุด	(WOT)	เพื่อเพิ่มความเร็ว
ของ	UAV	ให้ถึงความเร็วที่	UAV	เริ่มยกตัวก่อนร่อนขึ้น	(Rotation	Speed)	จุด	“a”	พร้อมกับเลื่อนพื้นบังคับ
ช่วยเพิ่มแรงยก	(Flap)	ไปต�าแหน่งบินขึ้น
Ground Roll Phase:	Lines	up	the	aircraft	in	proximity	of	the	runway’s	centerline.	Pilot	engaged	
ATOL	mode	 then	FCS	will	 fully	 take	control	UAV	and	begin	Wide	Open	Throttle	 (WOT)	 to	
increase	airspeed	reaches	the	rotation	speed	(a)	with	flap	takeoff.	
	 	 	 	 II.	 ขั้นตอน	Rotation Phase: 
	 	 	 	 	 FCS	 จะค่อยๆปรับเปลี่ยนจาก	 “ground	mode”	 ซึ่งความเสถียรภาพของทิศทางการวิ่ง 
เกิดจากการควบคุมล้อหน้า	ไปสู่	“airborne	mode”	ซึ่งทิศทางการบินจะควบคุมโดยหางเสือ
     Rotation Phase:	 	FCS	has	 to	smoothly	 shift	 from	a	“ground	mode”,	where	
directional	stability	is	mainly	obtained	by	acting	on	the	nose	wheel,	to	an	“airborne	mode”	
where	the	heading	is	controlled	by	the	rudder.
	 	 	 	 III.	ขั้นตอน	Pitch Phase: 
	 	 	 	 	 UAV	 จะเงยหัวขึ้นและเริ่มยกตัว	 ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 (ตามมุมไต่คงที่)	 จนกว่า 
จะถึงความสูงที่ปลอดภัย	(h)
     Pitch Phase: The	 UAV	will	 pitch	 up	 and	 start	 to	 liftoff.	 The	 altitude	will	
continuously	increase	(by	fixed	climb	angle)	until	reaches	the	certain	safe	height	(h)
	 	 	 	 IV.	ขั้นตอน	Velocity Phase:
	 	 	 	 	 เมื่อเครื่องบินถึงจุด“	b”	แล้ว	พื้นบังคับช่วยเพิ่มแรงยกแบบ	Flap	จะเลื่อนเก็บอัตโนมัติ
     Velocity Phase: when	airspeed	reach	at	“b”	point	 then	flap	will	automatic	
retract.
	 	 	 	 V.	 ขั้นตอน	Circuit Phase : 
	 	 	 	 	 UAV	จะค่อยๆเลี้ยวกลับแบบครึ่งวงกลม	จากนั้นบินตรงไปตามมุมไต่คงที่จนถึงจุดสิ้นสุดของ
การบินวงจร	รูปแบบลู่วิ่ง	(Racetrack	pattern)
     Circuit Phase: The	UAV	will	gently	turn	in	a	half	circle	pattern	then	goes	straight	
by	a	constant	climb	angle	till	the	end	of	a	line	which	is	a	part	of	the	race	track	pattern.
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ขั้นตอนระบบวิ่งขึ้น	(Take-Off)	อัตโนมัติ
 
	 	 	 3.1.2	 ระบบลงสนาม	(Landing)	อตัโนมตั	ิเมือ่	UAV	อยูใ่นจุดทีเ่หมาะสมส�าหรบัการลงสนาม		ATLD		
เจ้าหน้าที่ควบคุม	 	 จะส่งค�าสั่งไป	 เปิดใช้งานโหมด	 ATLD,	 FCS	 จะสร้างเส้นตรงระหว่างจุด	 “b”	 และ	 “c” 
และเส้นโค้งระหว่างจุด	“c”	และ	“d”	เพื่อควบคุม	UAV	ลงสนาม

	 	 	 	 I.	 ขั้นตอน		Arrival Phase:	เมื่อเข้าร่วมโหมด	ATLD,	FCS	จะตรวจสอบความเร็วภาคอากาศ	
(Air	Speed)	ระดับความสูงและ	ควบคุม	UAV	ให้ไปยังต�าแหน่งที่ระบุเครื่องหมายไว้ในโปรแกรม
     Arrival Phase: when	engage	ATLD	mode,	FCS	will	verify	airspeed,	altitude	and	
control	UAV	go	to	the	marking	point.		
	 	 	 	 II.	 ขัน้ตอน	Circuit Phase:	FCS	จะท�าการควบคมุ	Flap	ให้เลือ่นไปต�าแหน่งtakeoff	และควบคมุ
ความเร็วภาคอากาศ	ของ	UAV		(จุด	“a”	ถึง	“b”)
     Circuit Phase:	FCS	will	engaged	takeoff	flap	and	control	airspeed	(point	“a”	to	“b”)	 
	 	 	 	 III.	ขั้นตอน	Final Approach Phase:	เข้าควบคุม	flap	เลื่อนไปต�าแหน่งlanding	และ	ไปที่จุด
ตัดสินใจ	“dp”	(จุด	“b”	ถึง	“c”)
     Final Approach Phase:	Engage	landing	flap	and	go	to	decision	points	(“dp”).	
(Point	“b”	to	“c”)
	 	 	 	 IV.	ข้ันตอน	Flare Phase :	FCS	ควบคมุการยกหวัขึน้	เพือ่ลดความเรว็ภาอากาศ		(จดุ	“c”	ถงึ	“e”) 
และควบคุมท่าทางการบินให้พร้อมส�าหรับการแตะพื้น
     Flare Phase: FCS	control	pitch	up	to	reduce	airspeed	(point	“c”	to	“e”)	and	
the	proper	attitude	is	set	before	touchdown.	
	 	 	 	 V.	 ขัน้ตอน	Ground Roll Phase:	หลงัจากที	่UAV	ลงสนาม	แตะพืน้	(“e”)	FCS	ควบคมุทศิทาง	
UAV	ให้อยู่เส้นกลางรันเวย์ไปจนกระถึงการท�างานของสายเคเบิลรั้ง	UAV	(f1	–	f2)
     Ground Roll Phase: after	the	UAV	touchdown	(“e”)	FCS	control	directional	
stability	runway’s	centerline	until	arresting	cable	activate
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ขั้นตอนระบบลงสนาม	(Landing)	อัตโนมัติ
 
	 3.2	ระบบสามารถหยุดการท�างานเมื่อพบข้อผิดพลาดกลับมาให้เจ้าหน้าที่บังคับ	
	 3.3	ระบบต้องมีการทดสอบจนมีความเสถียรที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน

รูปแบบอุปกรณ์ระบบบินขึ้น	/	ลงสนาม	แบบอัตโนมัติ
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4. วิธีด�าเนินงานวิจัยและพัฒนา 
	 4.1	การออกแบบและพัฒนา
	 	 4.1.1	 ข้ันท่ี	 1	 ศึกษาความต้องการจากระดับผู้ปฎิบัติงาน	 (User	 Requirement)	 โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง	และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
	 	 4.1.2	 ขั้นที่	 2	 ก�าหนดความต้องการของระบบ	 (System	 Requirement)	 ความสามารถหลัก	
(Capability)	 ข้อจ�ากัด	 (Constraint)	 และมาตรฐาน	 (Standard)	 ของการออกแบบระบบและ	 การวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัย	(Risk	and	Safety	Analysis)
	 	 4.1.3	 ขั้นที่	 3	 ก�าหนดคุณสมบัติการท�างานต่างๆ	 (Functions)ในระบบ	 และ	 ประสิทธิภาพ	
(Performance)	หรือขีดความสามารถแต่ละการท�างาน	
	 	 4.1.4	 ข้ันท่ี	 4	 ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ	 (System	Architecture)และการเช่ือมโยงข้อมูล
ต่างๆในระบบ	(Interface)		
	 	 4.1.5	 ขั้นที่	 5	 ออกแบบระดับรายละเอียด	 (Detailed	 Design)	 ของอุปกรณ์ต่างๆในระบบ	 เช่น	
ออกแบบระบบสมองกลฝังตัวของระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ	 	 (Flight	Control	System	:	FCS)	ออกแบบ
ระบบควบคุมภาคพื้นดิน	 (Ground	 Control	 Station:	 GCS)	 ออกแบบระบบน�าร่อง	 (GNSS/INS	 System)	
ออกแบบการควบคุมเชิงตรรกะของระบบ	 (System	 Logic	 Control)	 ออกแบบการควบคุมเชิงตรรกะการบิน 
(Flight	Logic	Control)
	 4.2	การทดสอบ
	 	 4.2.1	 การทดสอบโดยระบบจ�าลองการบิน(Flight	Simulation	System)
	 	 	 	 	 4.2.1.1	 ขัน้ท่ี	1	สร้างแบบจ�าลองทางคณติศาตร์และระบบจ�าลองการบนิ		(Flight	Simulation	
System)	ที่ใช้ในระบบ	ATOL	เช่น	จ�าลองแบบอากาศยานไร้คนขับ	จ�าลองการเคลื่อนไหว	จ�าลองสัญญาณจาก
อุปกรณ์น�าทาง	จ�าลองสภาพแวดล้อม	และอื่นๆ
	 	 	 	 	 4.2.1.2	 ขัน้ที	่2	ทดสอบการเชือ่มต่อข้อมลู	(Interface	Test)	ของระบบจ�าลองการบนิ	กบัศูนย์
ควบคุมภาคพื้นดิน	(GCS)	โดยรับส่งข้อมูลการบินระหว่างระบบจ�าลองการบินและศูนย์ควบคุมภาคพื้นดิน	
	 	 	 	 	 4.2.1.3	 ขัน้ที	่3	ทดสอบการควบคมุเชงิตรรกะของระบบ	(System	Logic	Test)	และการควบคุม
เชิงตรรกะการบิน	(Flight	Logic	Test)	โดยก�าหนดรูปแบบค�าสั่งต่างๆ	จากศูนย์ควบคุมภาคพื้นดิน	ไปยังระบบ
จ�าลอง	และตรวจสอบความถูกต้องในการตอบสนองของระบบต่อค�าสั่งต่างๆ	
	 	 	 	 	 4.2.1.4	 ข้ันท่ี	 4	 ทดสอบเสถียรภาพทางด้านซอฟต์แวร์	 (Software	 Reliability	 Test)	 ของ
อุปกรณ์ควบคุมบนอากาศยาน	 (FCC)	 และอุปกรณ์บนศูนย์ควบคุมภาคพ้ืนดิน	 (GCS)	 โดยทดสอบการท�างาน
อย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์ในระบบเป็นระยะเวลา	 100	 ชั่วโมง	 เพื่อตรวจสอบหาจุดบกพร่องเกิดขึ้นในระหว่าง
การทดสอบ
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ศูนย์ควบคุมภาคพื้นดิน	(Ground	Control	Station)

ระบบจ�าลองการบิน	(Flight	Simulation	System)
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หน้าจอการควบคุม	ATOL

	 	 4.2.2	 การทดสอบโดยระบบการบินจริง.
	 	 	 	 	 4.2.2.1	 ขั้นที่	1	การทดสอบระบบสื่อสาร	(Communication	System	Test)	ภาคพื้นดินด้วย
การบนิจรงิ	โดยตดิตัง้เฟิร์มแวร์	(Firmware)	ทีผ่่านการทดลองระบบจ�าลองลงใน	UAVจรงิ	และทดสอบการสือ่สาร
ระหว่างศูนย์ควบคุมภาคพื้นดิน	(GCS)	และ	อากาศยานไร้คนขับ	(UAV)	โดยทดสอบการท�างานแบบระบบคงที่	
(Static	Test)	
	 	 	 	 	 4.2.2.2	 ขัน้ที	่2	การทดสอบระบบน�าร่องแบบปรบัแก้ค่าคลาดเคลือ่นแบบจลน์	(GNSS/INS	with	
Real	Time	Kinematic	;	RTK)	โดยติดตั้งเฟิร์มแวร์	(Firmware)	ที่ผ่านการทดลองระบบจ�าลองลงใน	UAV	จริง	
และติดตั้งอุปกรณ์ปรับแก้ค่าคลาดเคลื่อนในการน�าร่อง	 (GNSS	 Base	 Station)	 โดยท�าการทดสอบการท�างาน
แบบพลวัต	(Dynamic	Test)
	 	 	 	 	 4.2.2.3	 ข้ันท่ี	3	การทดสอบการท�างานของอปุกรณ์เซนเซอร์วดัระดับความสงู	(Laser	Altimeter	
Test)	และตรวจสอบค่าความถูกต้อง	
	 	 	 	 	 4.2.2.4	 ขั้นที่	4	การทดสอบระบบวิ่งตามเส้นกลางรันเวย์	 (Runway	Centerline	Tracking)			
โดยระบบน�าร่องแบบปรับแก้ค่าคลาดเคลื่อนแบบจลน์
	 	 	 	 	 4.2.2.5	 ขั้นที่	5	การทดสอบการบินขึ้นอัตโนมัติ	5	ขั้นตอนและการยกเลิก	(Abort)
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	 	 	 	 	 4.2.2.6	 ขั้นที่	6	การทดสอบการบินลงอัตโนมัติ	6	ขั้นตอนและการยกเลิก	(Abort)

  

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 5.1	การใช้ประโยชน์	 UAV	 ในแนวทางการใช้งานต่างๆ	 ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
	 	 	 เกิดประโยชน์	ลดภาระของผู้ต้องการครอบครองในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่บังคับ
	 5.2	พัฒนาระบบอัตโนมัติของ	UAV	ของประเทศ	และกระจายไปในอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้อง
	 5.3	ลดข้อจ�ากัดในการขยายการใช้งาน	UAV	
	 5.4	ลดการสูญเสีย	 UAV	 จากข้อผิดพลาดในการตอบสนองต่ออาการของ	 UAV	 ในขณะวิ่งขึ้น-ลงสนาม 
	 	 	 ของเจ้าหน้าที่บังคับ
	 5.5	 เพิ่มมาตรฐานในการควบคุมและการขออนุญาตครอบครองและใช้งา	UAV	

6. เอกสารอ้างอิง
STANAG	4671;	UNMANNED	AIRCRAFT	SYSTEMS	AIRWORTHINESS	REQUIREMENTS	(USAR)
STANAG	4703;	LIGHT	UNMANNED	AIRCRAFT	SYSTEMS	AIRWORTHINESS	REQUIREMENTS
รายงานพิจารณาศกึษา	เรือ่ง	นโยบายการส่งเสรมิและสนบัสนุนเทคโนโลยียานไร้คนขบั	หุน่ยนต์และระบบอตัโนมัติ	 
	 ของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ	สนช.

7. ผลการด�าเนินการ (ต.ค.62)
	 7.1	UAV	ท่ีวจิยัและพฒันาท่ีมรีะบบบินขึน้	/	ลงสนาม	แบบอตัโนมตั	ิ(Auto	Take	Off	&	Landing)	ได้ผลติและ 
	 	 	 จัดส่งให้	หน่วยราชการที่ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อย
	 7.1	UAV	ทีว่จิยัและพัฒนา	และได้ผลติและจดัส่งให้	หน่วยราชการ	ได้รบัการรบัรองจาก	ส�านกังามาตรฐาน 
	 	 	 ทางทหาร
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การศึกษาการพัฒนาเส้นทางการบินในประเทศไทย
(A study of Route Network Development)

สโรชา พึ่งทรัพย์
วสันต์ เย็นทรวง

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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1. ที่มาและความส�าคัญ
	 ธุรกิจสายากรบินนับได้ว่าเริ่มตั้งขึ้นเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่	2	โดยเหตุผลที่ว่าในสงครามโลกครั้งที่	2		
ได้มกีารน�าความเจรญิก้าวหน้าทางการผลติเคร่ืองบนิรบมาใช้ในการสร้างเครือ่งบนิรบ	จงึได้เกดิมโีรงงานต่อเครือ่ง
บินรบขึ้นเป็นจ�านวนมาก	ต่อมาเมื่อสงครามสิ้นสุด	ประเทศต่างๆ	จึงเปลี่ยนโรงงานส�าหรับต่อเครื่องบินเหล่านั้น	
และความรู้ด้านการบินมาใช้ในการพัฒนากิจการบินด้านพลเรือน	เมื่อการบินได้รับความสนใจจากผู้โดยสารเพิ่ม
มากขึ้น	เนื่องด้วยสาเหตุที่เป็นการเดินทางที่รวดเร็ว	สะดวกสบาย	และความปลอดภัยสูง	ท�าให้มีสายการบินเกิด
ขึน้ใหม่ทัว่โลกเป็นจ�านวนมาก	โดยในยคุแรก	สายการบนิมกัจะบรหิารงานหรอืเป็นเจ้าของโดยรฐับาล	ด้วยสาเหตุ
ของความมั่นคง	ในรูปของสายการบินประจ�าชาติ	ต่อมาเมื่อกิจการการบินในประเทศขยายตัวมากยิ่งขึ้น	รัฐบาล
เริ่มอนุญาตให้เอกชนเข้ามามีส่วนเป็นเจ้าของกิจการสายการบินได้	โดยรัฐบาล
อาจถือความเป็นเจ้าของอยู่บางส่วน	หรือให้เอกชนเป็นเจ้าของกิจการสายการบินรายใหม่	โดยรัฐบาลจะบริหาร
สายการบินแห่งชาตินั้นต่อไป	โดยอาจมีข้อจ�ากัดบางประการเพื่อให้สายการบินแห่งชาติได้เปรียบ
	 ธุรกิจสายการบินขยายตัวมากขึ้นเน่ืองมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า	การท่องเที่ยว	การเมือง	ฯลฯ	ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยให้มีนักเดินทาง
เพิม่มากขึน้	ส่งผลให้ปัจจบุนัมสีายการบนิใหม่ๆ	เกดิขึน้มากมาย	ทัง้สายการบนิ	Full	-	service	และ	Low	-	cost	
และสายการบนิทีใ่ห้บรกิารเส้นทางทัง้ภายในและระหว่างประเทศ	นอกจากนีก้ารแข่งขนัระหว่างสายการบนิก็สงู
ขึ้นด้วย	 เพราะนอกจากจะต้องแข่งขันกับสายการบินภายในประเทศเดียวกันแล้ว	ยังต้องท�าการแข่งขันกับสาย
การบินของต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาบินในเส้นทางเดียวกันกับสายการบินในประเทศเช่นกันการเปิด
เสรกีารบนิ	(Open	Skies)	ท�าให้การแข่งขนักนัระหว่างสายการบนิเข้มข้นมากข้ึน	ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัในด้าน
ราคา	 ความถี่ของเที่ยวบิน	 ระดับในการให้บริการ	 รวมถึงเส้นทางบินด้วย	 และการเกิดขึ้นใหม่ของสายการบิน 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางบินเป็นอย่างมาก	(Guillaume,	2007)

รูปที่		1	แสดงจ�านวนเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลาของเส้นทาง	DMK	-	HKT	พ.ศ.2551
(ที่มา	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
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รูปที่		2	แสดงจ�านวนเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลาของเส้นทาง	DMK	-	HKT	พ.ศ.2556
(ที่มา	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รูปที่		3	แสดงจ�านวนเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลาของเส้นทาง	DMK	-	HKT	พ.ศ.2560
(ที่มา	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
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รูปที่		5	แสดงจ�านวนเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลาของเส้นทาง	DMK	-	TST	พ.ศ.2556
(ที่มา	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รูปที่		4	แสดงจ�านวนเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลาของเส้นทาง	DMK	-	TST	พ.ศ.2551
(ที่มา	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

111



รูปที่		6	แสดงจ�านวนเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลาของเส้นทาง	DMK	-	TST	พ.ศ.2560
(ที่มา	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

	 เส้นทาง	DMK	–	HKT	เป็นเส้นทางระหว่างท่าอากาศยานศูนย์กลางหลัก	(Primary	Hub	Airport)	และ 
ท่าอากาศยานศนูย์กลางรอง	(Secondary	Hub	Airport)	เส้นทาง	DMK	–	TST	เป็นเส้นทางระหว่างท่าอากาศยาน
ศูนย์กลางหลักและท่าอากาศยานระดับจังหวัด	 (Local	 Airport)	 จากรูปที่	 1	 ถึงรูปท่ี	 6	 แสดงให้เห็นว่าใน 
เส้นทางการบินทั้ง	 2	 เส้นทาง	 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการออกเดินทาง	 (Departure	 Times)	 โดยมีเวลา 
ออกเดนิทางทีห่ลากหลายมากขึน้	และจ�านวนเทีย่วบนิทีเ่พิม่สงูขึน้	เพือ่รองรบัความต้องการทีม่ากขึน้ของผูโ้ดยสาร 
ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดของสายการบินและการแข่งขันที่รุนแรง	หลังจากมีการเปิดเสรีการบินในประเทศไทย
	 ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการพฒันาเส้นทางบินในประเทศไทย	เพือ่ทีจ่ะทราบถงึลักษณะและรูปแบบของ
เส้นทางบนิ	และน�าลกัษณะทีไ่ด้ไปจดัประเภทของเส้นทางบินเพือ่อธบิายและตีความหมายของการเปลีย่นแปลงนัน้ๆ 
และสามารถน�าประเภทของเส้นทางบินที่ได้มาปรับใช้	 หรือเพื่อแสดงให้เห็นแนวโน้มของลักษณะการเดินทาง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2. วัตถุประสงค์
	 1)	ศึกษาลักษณะและรูปแบบของเส้นทางการบิน	(Route	Type)	ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
	 2)	ศึกษาลักษณะและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของตารางการบิน	(Route	Pattern)	ในแต่ละเส้นทาง
	 	 ทั้งในและระหว่างประเทศ
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 1)	ทราบถึงประเภทเส้นทางการบินในประเทศและระหว่างประเทศ
	 2)	สายการบินสามารถน�าผลจากการศึกษาไปปรับใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนาเส้นทางการบินได้
	 3)	เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับอุตสาหกรรมสายการบินเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจด้านการวางแผน 
	 	 เส้นทางการบิน

4. ขอบเขต
 4.1 พื้นที่ท�าการศึกษา
	 1)	สายการบินที่ให้บริการแบบเที่ยวบินประจ�า	(Scheduled	Flight)
	 2)	เส้นทางการบินที่มีจุดต้นทาง	(Origin)	อยู่ในประเทศไทย
	 3)	ข้อมูลตารางการบินของสายการบินปี	พ.ศ.	2546	-	พ.ศ.	2560
 4.2 ประเด็นที่ศึกษา
	 1)	ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเส้นทางการบิน
	 2)	ศึกษาลักษณะและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของตารางการบินจากเวลาในการออกเดินทาง
	 3)	ศึกษาการจัดประเภทเส้นทางบินจากรูปแบบเส้นทางการบิน	 (Route	 Type)	 และรูปแบบการ 
	 	 เปลี่ยนแปลงของตารางการบิน	(Route	Pattern)

5. นิยามศัพท์
	 1)	ลักษณะและรูปแบบของเส้นทางการบิน	(Route	Type)	หมายถึง	การจัดกลุ่มของเส้นทางการบิน
	 	 ตามลักษณะและรูปแบบเฉพาะที่มีร่วมกัน	โดยใช้เกณฑ์พื้นฐานที่เหมาะสม	ตัวอย่างเช่น	ระยะการบิน	 
	 	 การแบ่งเขตเวลา	การเติบโตของเส้นทาง	การเชื่อมต่อระหว่างเมือง	เป็นต้น
	 2)	ลักษณะและรปูแบบการเปลีย่นแปลงของตารางการบนิ	(Route	Pattern)	หมายนถงึ	การเปลีย่นแปลง 
	 	 ของช่วงเวลาของวันในตารางการบิน

6. วิธีด�าเนินงานวิจัย
	 บทความทางวชิาการเรือ่ง	การศกึษาการพฒันาเส้นทางการบนิในประเทศไทย	เป็นการศกึษาภายใต้ระเบยีบ
วจิยัเชิงคุณภาพ	เนือ่งจากมกีารใช้ข้อมลูเชงิคุณลกัษณะ	โดยมจีดุมุ่งหมายเพือ่ส�ารวจตารางการบนิ	(จ�านวนเทีย่ว
บนิและเวลาในการออกเดนิทาง)	ของเส้นทางบนิเพือ่ให้ทราบถงึลกัษณะและรปูแบบของเส้นทางการบนิ	(Route	
Type)	และลักษณะและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของตารางการบิน	(Route	Pattern)	ในแต่ละเส้นทาง	วิจัยได้
ใช้รูปแบบการศึกษา	2	รูปแบบ	ได้แก่
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	 1)	การศกึษาย้อนหลงัในสิง่ทีเ่กดิขึน้แล้ว	(Export	Factor	Research)	ช่วงปีทีท่�าการศึกษาคอื	ช่วงปี	พ.ศ.	
2546	–	พ.ศ.	2560	ซึ่งเป็นช่วงเวลาในอดีต	โดยใช้เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความถี่	และเวลาในการ
ออกเดินทาง	ในแต่ละเส้นทางที่มีจุดต้นทางในประเทศไทย
	 2)	การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา	 (Descriptive	Research)	 เป็นการศึกษาเพื่อบรรยายลักษณะของ
ประเภทเส้นทางการบินที่เกิดขึ้นในช่วงปี	พ.ศ.	2546	–	พ.ศ.	2560	โดยเป็นการบรรยายและการอธิบายประเภท
เส้นทางการบินที่พบจากรูปแบบเส้นทางการบิน	 และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน	 เป็นการรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์	เพื่อน�าข้อมูลไปอธิบายประเภทของเส้นทางการบิน

7. สรุป
	 จากการศึกษาวิจัย	 “การศึกษาการพัฒนาเส้นทางการบินในประเทศไทย”	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะและรูปแบบของเส้นทางการบิน	(Route	Type)	ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	อันจะแสดงให้เห็น
ถึงรูปแบบเส้นทางการบินที่เกิดขึ้น	และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตารางการบิน	(Route	Pattern)	อันจะแสดง
ให้เห็นถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตารางบินที่เกิดขึ้น	 โดยในบทนี้กล่าวถึงบทสรุปตามวัตถุประสงค์ต่างๆ	 และ 
ข้อเสนอแนะ	ทีผู่ว้จิยัเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ส�าหรับผูท้ีม่คีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะเส้นทางบนิ	รวมถงึ 
การพัฒนาเส้นทางบินต่อไป	โดยมีรายละเอียดดังนี้
 7.1 บทสรปุสาระส�าคญัจากการศกึษาทฤษฎ ีแนวคดิ บทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา
เส้นทางการบิน
	 การศึกษาการพัฒนาเส้นทางการบินจากทฤษฎีพ้ืนฐานและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	 เป็นการศึกษาจากการ 
อ่านต�ารา	และเอกสารท่ีเกีย่วข้อง	เพือ่ศกึษาลักษณะของเส้นทางการบนิและศกึษาการเปลีย่นแปลงตารางการบนิ 
และน�ามาเป็นขอบเขตข้อมูลในการก�าหนดแนวทางในการศึกษาการพัฒนาเส้นทางการบินของเส้นทางการบิน
ทุกเส้นทางที่มีจุดต้นทางอยู่ในประเทศไทย	

บทสรุปสาระส�าคัญการศึกษาลักษณะของเส้นทางการบิน
	 การศึกษาลักษณะของเส้นทางการบินจากทฤษฎีพื้นฐานและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 เพื่อน�ามาเป็นขอบเขต
ข้อมูลในการก�าหนดแนวทางในการศึกษารูปแบบของเส้นทางบิน	 (Route	 Type)	 ของเส้นทางการบินใน
ประเทศไทย	 โดยผู้วิจัยสามารถแบ่งหัวข้อเพื่อใช้ในการศึกษาลักษณะของเส้นทางบินได้	 ท้ังหมด	 4	 หัวข้อ 
ดังแสดงต่อไปนี้
	 1)	ระยะบิน	(Flight	Stage	Length)	ของเส้นทางบิน
	 2)	เขตเวลาของเส้นทางบิน
	 3)	การจ�าแนกขนาดเมืองต้นทางและปลายทาง
	 4)	การเติบโตของเส้นทางการบิน
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ตารางที่	1	ขอบเขตการวิเคราะห์ลักษณะเส้นทางการบิน
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บทสรุปสาระส�าคัญการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน
	 การศกึษาการเปลีย่นแปลงตารางการบนิจากทฤษฎีพืน้ฐานและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่น�ามาเป็นขอบเขต
ข้อมูลในการก�าหนดแนวทางในการศึกษารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน	(Route	Pattern)	ผู้วิจัยได้
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงตารางกการบินในแต่ละปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2546	–	พ.ศ.	2560	โดยจ�าแนกประเภทเส้นทาง
เป็น	3	ประเภท	ได้แก่	เส้นทางที่ท�าการบิน	1	ช่วงเวลาเป็นหลัก	เส้นทางที่ท�าการบิน	2	ช่วงเวลาเป็นหลัก	และ
เส้นทางที่ท�าการบิน	3	ช่วงเวลาเป็นหลัก	
	 ผู้วิจัยเลือกใช้การแบ่งช่วงเวลาใน	1	วันออกเป็น	6	ช่วงเวลา	เนี่องจากเป็นช่วงที่ท�าให้เกิดผลลัพธ์จากการ
แบ่งช่วงเวลาของวัน	สอดคล้องและเหมาะสมกับตารางบินที่ผู้วิจัยศึกษามากที่สุด	จากการแบ่งออกเป็น	6	ช่วง
เวลา	ท�าให้ลดโอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาดในเรือ่งของความกว้างในแต่ละช่วงเวลา	ส่งผลให้สามารถสังเกตความ
เปลี่ยนแปลงของตารางบินได้สมบูรณ์และสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร	 ในขณะที่การแบ่ง 
แบบอื่นๆ	จะมีโอกาสท�าให้เกิดความผิดพลาดจากการแบ่งความกว้างในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป

ตารางที่	2	การแบ่งช่วงเวลาของวัน	(Part	of	Day)
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 7.2 บทสรุปสาระส�าคัญจากการศึกษาลักษณะและรูปแบบของเส้นทางการบินทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ (Route Type)
	 การศกึษาลกัษณะของเส้นทางการบนิตามขอบเขตของ	ระยะบนิ	(Flight	Stage	Length)	ของเส้นทางบนิ	
เขตเวลาของเส้นทางบิน	การจ�าแนกขนาดเมอืงต้นทางและปลายทาง	และการเติบโตของเส้นทางการบนิ	สามารถ
จัดรูปแบบออกมาได้ทั้งหมด	72	 รูปแบบ	 เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นจากเส้นทางการบินแบบระยะใกล้	 (Short-haul	
Flight)	จ�านวน	32	รูปแบบ	จากเส้นทางการบินแบบระยะกลาง	(Medium-haul	Flight)	จ�านวน	17	รูปแบบ	
จากเส้นทางการบินแบบระยะไกล	(Long-haul	Flight)	จ�านวน	20	รูปแบบ	และจากเส้นทางการบินแบบระยะ
ไกลพิเศษ	(Ultra	long-haul	Flight)	จ�านวน	3	รูปแบบ	จากเส้นทางบินทั้งหมด	319	เส้นทาง
	 รูปแบบของเส้นทางการบินที่เกิดขึ้นจากเส้นทางการบินแบบระยะใกล้	(Short-haul	Flight)	จ�านวน	32	
รปูแบบ	เป็นเส้นทางการบนิทีอ่ยูใ่นเขตเวลากลุ่ม	D	(UTC+6	และUTC+7)	เป็นส่วนใหญ่	และยงัเป็นเส้นทางจาก
เมอืงขนาดเลก็	(Small	Urban)	เมอืงขนาดกลาง	(Medium-size	Urban)	เมอืงหลวง	(Metropolitan)	และเมือง
หลวงขนาดใหญ่	(Large	Metropolitan)	ไปยังปลายทางที่เป็นเมืองขนาดเล็ก	(Small	Urban)	เมืองขนาดกลาง	
(Medium-size	Urban)	เมอืงหลวง	(Metropolitan)	และเมอืงหลวงขนาดใหญ่	(Large	Metropolitan)	กล่าวคอื 
เป็นเส้นทางที่เกิดจากเส้นทางระหว่างคู่เมืองเกือบทุกขนาด	 โดยส่วนมากเป็นเส้นทางที่มีลักษณะการเติบโต 
ตลาดที่มีวงจรการเติบโตมาตรฐาน
	 รูปแบบของเส้นทางการบินที่เกิดขึ้นจากเส้นทางการบินแบบระยะกลาง	(Medium-haul	Flight)	จ�านวน	
17	รปูแบบ	เป็นเส้นทางการบนิทีอ่ยูใ่นเขตเวลากลุ่ม	E	(UTC+8	และUTC+9)	เป็นส่วนใหญ่	จากการศกึษาพบว่า
เส้นทางเหล่านีม้กัมปีลายทางอยูท่ีส่าธารณรฐัประชาชนจนี	จากการสงัเกตท�าให้ทราบว่าการเพิม่เส้นทางระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน	มีจ�านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อไป	และยัง
เป็นเส้นทางจากเมอืงขนาดกลาง	(Medium-size	Urban)	เมอืงหลวง	(Metropolitan)	และเมอืงหลวงขนาดใหญ่	
(Large	Metropolitan)	ไปยังปลายทางที่เป็นเมืองขนาดเล็ก	(Small	Urban)	เมืองขนาดกลาง	(Medium-size	
Urban)	เมืองหลวง	(Metropolitan)	และเมืองหลวงขนาดใหญ่	(Large	Metropolitan)	กล่าวคือเป็นเส้นทาง
ที่ไม่นิยมท�าการบินระหว่างคู่เมืองขนาดเล็ก	 และส่วนมากเป็นเส้นทางที่มีลักษณะการเติบโตตลาดที่มีวงจรการ
เติบโตมาตรฐาน
	 รปูแบบของเส้นทางการบินท่ีเกดิข้ึนจากเส้นทางการบนิแบบระยะไกล	(Long-haul	Flight)	จ�านวน	20	รปู
แบบเป็นเส้นทางการบินทีอ่ยูใ่นเขตเวลากลุม่	A	B	และ	C	(UTC+0	UTC+1	UTC+2	UTC+3	UTC+4	และ	UTC+5) 
เป็นส่วนใหญ่	พบว่าเป็นเส้นทางท่ีมปีลายทางอยูท่ีย่โุรปและตะวนัออกกลาง	และยงัเป็นเส้นทางจากเมอืงขนาดกลาง 
(Medium-size	Urban)	เมืองหลวง	(Metropolitan)	และเมืองหลวงขนาดใหญ่	(Large	Metropolitan)	ไปยัง
ปลายทางทีเ่ป็นเมอืงขนาดกลาง	(Medium-size	Urban)	เมอืงหลวง	(Metropolitan)	และเมอืงหลวงขนาดใหญ่	
(Large	Metropolitan)	กล่าวคือเป็นเส้นทางทีไ่ม่ท�าการบนิระหว่างคูเ่มอืงขนาดเล็ก	และส่วนมากเป็นเส้นทางที่
มีลักษณะการเติบโตตลาดที่มีวงจรการเติบโตมาตรฐาน	
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		 และรปูแบบของเส้นทางการบินทีเ่กดิขึน้จากเส้นทางการบนิแบบระยะไกลพเิศษ	(Ultra	long-haul	Flight)	
จ�านวน	 3	 รูปแบบ	 เป็นเส้นทางการบินท่ีอยู่ในเขตเวลากลุ่ม	 A	 (UTC+0	 และUTC+1)	 และเป็นเส้นทางจาก 
เมืองหลวงขนาดใหญ่	 (Large	Metropolitan)	 ไปยังปลายทางที่เป็นเมืองขนาดกลาง	 (Medium-size	Urban)	
เมืองหลวง	(Metropolitan)	และเมืองหลวงขนาดใหญ่	(Large	Metropolitan)	เท่านั้น	เป็นเส้นทางที่มีลักษณะ
การเติบโตตลาดที่มีวงจรการเติบโตมาตรฐาน
	 ในการน�าไปใช้พัฒนาเส้นทางการบินในอนาคต	 เงื่อนไขในการพัฒนาเส้นทาง	 การเปิดเส้นทางใหม	่ หรือ
การพจิารณาการเพิม่หรอืลดความถีข่องเทีย่วบิน	การพฒันาเส้นทางการบนิต้องให้ความส�าคญัปัจจยัอืน่ร่วมด้วย	
อาทเิช่น	ปัจจยัในเรือ่งของ	Regulation	ท่ีต้องศกึษาอย่างเฉพาะเป็นรายเส้นทาง	การขอหรือแลกเปลีย่นสทิธกิาร
บนิ	(Traffic	Right)	ซึง่กนัและกนัของเส้นทางระหว่างประเทศ	รวมถงึในบางเส้นทางอาจต้องพจิารณาในเรือ่งของ
การสนับสนุนจากรัฐบาลด้วย
	 เส้นทางการบนิแบบระยะใกล้	(Short-haul	Flight)	มจี�านวน	177	เส้นทาง	เส้นทางการบนิแบบระยะกลาง	
(Medium-haul	Flight)	มีจ�านวน	95	เส้นทาง	เส้นทางการบินแบบระยะไกล	(Long-haul	Flight)	มีจ�านวน	38	
เส้นทาง	และเส้นทางการบินแบบระยะไกลพิเศษ	(Ultra	long	-	haul	Flight)	มีจ�านวน	9	เส้นทาง	แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อระยะบิน	(Flight	Stage	Length)	ของเส้นทางบินมีจ�านวนชั่วโมงมากขึ้น	จ�านวนเส้นทางที่ท�าการบินใน
ระยะการบนินัน้มจี�านวนลดลงตามล�าดบั	กล่าวคอืสายการบนิอาจมข้ีอจ�ากดัในเร่ืองฝูงบนิ	(Fleet)	ด้วยสมรรถนะ
ของอากาศยาน	(Aircraft	Performance)	ท�าให้ไม่สามารถเปิดเส้นทางได้หลากหลายเท่าที่ควร
	 รวมถึงปัจจัยในเรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวกในการให้บริการของท่าอากาศยาน	 (Airport	 Facilities) 
ความหนาแน่นของท่าอากาศยานทีต้่องการเปิดเส้นทางการบนิใหม่	และความสามารถในการรองรบัเทีย่วบนิของ
หลุมจอดยังเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาในการตัดสินใจเปิดเส้นทางการบิน
	 รูปแบบของเส้นทางการบินที่ได้	จะน�าไปศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน	(Route	Pattern)
ของเส้นทางที่อยู่ในรูปแบบนั้นๆ	 เพื่อศึกษาว่ารูปแบบเส้นทางหนึ่ง	 ในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงตารางการบินเป็น
แบบใดบ้าง	เพื่อน�าไปใช้พัฒนาเส้นทางการบินในอนาคต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพัฒนาตารางการบิน

 7.3 บทสรุปสาระส�าคัญการศึกษาลักษณะและรูปแบบการเปล่ียนแปลงของตารางการบิน (Route 
Pattern) ในแต่ละเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศ
	 ผลจากการศกึษากาการเปลีย่นแปลงของช่วงเวลาออกเดินทางในแต่ละเส้นทาง	โดยได้แบ่งช่วงเวลาในการ
ออกเดนิทางเป็น	6	ช่วง	สามารถแสดงให้เห็นรปูแบบของการเปลีย่นแปลงตารางการบนิได้	3	กลุม่	ได้แก่	เส้นทาง 
ที่ท�าการบิน	1	ช่วงเวลาเป็นหลัก	เส้นทางที่ท�าการบิน	2	ช่วงเวลาเป็นหลัก	และเส้นทางที่ท�าการบิน	3	ช่วงเวลา
เป็นหลกั	ได้มาจากการรวบรวมข้อมลูจากตารางการบนิ	ต้ังแต่	พ.ศ.	2546	-	2560	โดยในกลุม่เส้นทางทีท่�าการบนิ 
มากกว่า	 1	 ช่วงเวลาหลัก	 สามารถแบ่งพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาในการออกเดินทางตามตาราง 
การบินออกเป็น	3	พฤติกรรม	ได้แก่
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 	 1)	มีรูปแบบการท�าการบินต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น
	 	 •	ท�าการบินต่อเนื่องใน	2	ช่วงเวลาใดๆ	ตั้งแต่เริ่มต้น	จนถึงปี	พ.ศ.	2560	ส�าหรับเส้นทาง
ที่ท�าการบิน	2	ช่วงเวลาเป็นหลัก
	 	 •	ท�าการบินต่อเนื่องใน	3	ช่วงเวลาใดๆ	ตั้งแต่เริ่มต้น	จนถึงปี	พ.ศ.	2560	ส�าหรับเส้นทาง
ที่ท�าการบิน	3	ช่วงเวลาเป็นหลัก
	 	 •	อาจมีการหยุดท�าการบินไปและกลับมาท�าการบินใหม่ในช่วงเวลาเดิม	(ไม่เกิน	2	ปี)
	 2)	มีการเพิ่มช่วงเวลาหลักเข้ามาภายหลัง
	 	 •	ท�าการบินต่อเนื่องใน	1	ช่วงเวลาใดๆ	ตั้งแต่เริ่มต้น	จนถึงปี	พ.ศ.	2560	และมีการเพิ่มช่วงเวลา
ในการท�าการบินเข้ามาอีก	1	ช่วงเวลาใดๆ	หลังจากท�าการบินในช่วงเวลาแรกผ่านไป
มากกว่า	2	ปี	ส�าหรับเส้นทางที่ท�าการบิน	2	ช่วงเวลาเป็นหลัก
	 	 •	การบินต่อเนื่องใน	1	หรือ	2	ช่วงเวลาใดๆ	ตั้งแต่เริ่มต้น	จนถึงปี	พ.ศ.	2560	และมีการเพิ่มช่วงเวลาใน
การท�าการบินเข้ามาอีก	1	หรือ	2	ช่วงเวลาใดๆ	หลังจากท�าการบินในช่วงเวลาแรกผ่านไปมากกว่า	2	ปี	ส�าหรับ
เส้นทางที่ท�าการบิน	3	ช่วงเวลาเป็นหลัก
	 3)	มีการย้ายช่วงเวลาหลัก
	 	 •	ท�าการบินในช่วงเวลาหนึ่งในตอนเริ่มต้น	แล้วย้ายไปยังช่วงเวลาอื่นๆ	โดนหยุดท�าการบิน
ในช่วงเวลาเริ่มต้น
	 ผลจากการศกึษา	ท�าให้ทราบว่าตารางการบนิมีพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงของช่วงเวลาในการออกเดนิทาง 
อยู่	 3	 พฤติกรรม	 ยกเว้นเส้นทางการบินที่ท�าการบินเพียงแค่	 1	 ช่วงเวลาของวัน	 (Part	 of	 Day)	 ตั้งแต่เริ่มต้น 
ท�าการบินจนปัจจุบัน	 จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงตารางการบินมีรูปแบบการท�าการบินต่อเนื่องตั้งแต่
เร่ิมต้น	มีจ�านวนเส้นทางมากทีส่ดุ	ล�าดบัถดัมาเป็นการเปลีย่นแปลงตารางการบินท่ีมกีารเพ่ิมช่วงเวลาหลกัเข้ามา
ภายหลัง	แสดงให้เห็นว่าเส้นทางนั้นๆ	ผู้โดยสารมีความต้องการเดินทางในเวลาออกเดินทาง	(Departure	Time)	
ทีห่ลายหลายมากขึน้	เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูโ้ดยสาร	จงึมกีารเพิม่ช่วงเวลาออกเดนิทางให้อยูใ่นหลาย
ช่วงเวลาของวัน	 (Part	 of	Day)	 มากขึ้น	 และพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตารางการบินแบบมีการย้ายช่วงเวลา
หลัก	มีจ�านวนเส้นทางน้อยที่สุด	
	 รปูแบบการเปลีย่นแปลงตารางการบนิของเส้นทางม	ี1	ช่วงเวลาหลัก	ส่วนมากนยิมออกเดินทางในช่วงกลาง
คนื	(Night)	เส้นทางทีอ่อกเดนิทางในช่วงกลางคนื	เกอืบท้ังหมดเป็นเส้นทางการบนิระหว่างประเทศ	เนือ่งจากเพือ่
ให้ตอบโจทย์ส�าหรับพฤติกรรมของผู้โดยสารในการเดินทางไปยังปลายทางต่างๆ	ส�าหรับเส้นทางที่มี	2	ช่วงเวลา
หลัก	1	ใน	2	ช่วงเวลาหลักนั้น	มีช่วงเวลาในการออกเดินทางอยู่ในช่วงกลางคืน	(Night)	มากที่สุด	และ	2	ช่วง
เวลาที่จ�านวนเส้นทางการบินมากที่สุดได้แก่	ช่วงสาย	(Late	Morning)	และช่วงกลางคืน	(Night)	และเส้นทาง
ที่มี	3	ช่วงเวลาหลัก	มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาออกเดินทางตามตารางการบินมากที่สุด	ได้แก่	ช่วงสาย	(Late	
Morning)	ช่วงก่อนบ่าย	(Early	Afternoon)	และช่วงกลางคืน	(Night)
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	 จากการศกึษาการเปลีย่นแปลงของช่วงเวลาในการออกเดินทางของตารางการบนิในแต่ละเส้นทางสามารถ
จัดรูปแบบออกมาได้ทั้งหมด	81	รูปแบบ	โดยเป็นเส้นทางที่ท�าการบิน	1	ช่วงเวลาเป็นหลัก	จ�านวน	6	รูปแบบ	
เป็นเส้นทางที่ท�าการบิน		2	ช่วงเวลาเป็นหลัก	จ�านวน	32	รูปแบบ	และเป็นเส้นทางที่ท�าการบิน	3	ช่วงเวลาเป็น
หลัก	จ�านวน	43	รูปแบบ	ตามการเปลี่ยนแปลงของความถี่เที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลาของวัน	ในแต่ละปีที่ท�าการ
บิน	เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นตามแต่ละเส้นทางบินจากเส้นทางบินทั้งหมด	319	เส้นทาง
	 ตารางเที่ยวบิน	 (Flight	Schedule)	 เป็นผลลัพธ์หลักของสายการบินที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง
เวลาของผูโ้ดยสาร	ตารางเท่ียวบินได้รบัการออกแบบมาเพือ่ตอบสนองความต้องการของผูโ้ดยสารในการเดินทาง
ไปยังสถานที่ต่างๆ	 ในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม	 ซ่ึงจะแสดงรายการของปลายทางหรือเส้นทางท่ีเปิดให้บริการ	
ความถี่	(Frequency)	เวลาในการออกเดินทางของเที่ยวบิน	(Departure	Timing)	และประเภทของเครื่องบินที่
ถูกก�าหนดให้กับแต่ละเที่ยวบิน	(Fleet)	
	 จุดประสงค์หลักในการพัฒนาตารางการบิน	 คือ	 การพยายามที่จะเพิ่มรายได้จากเครือข่ายให้สูงที่สุด 
โดยการจบัคูเ่ทีย่วบนิและความสามารถในการรองรบักบัความต้องการของผูโ้ดยสาร	เนือ่งจากอัตราความเหมาะสม 
ของตารางบินในการเดินทางนั้น
	 เวลาในการออกเดนิทาง	(Departure	Timings)	คอืการทีส่ายการบนิสามารถเลือกเวลาทีเ่หมาะสมในการ
ออกเดนิทางของแต่ละเทีย่วบนิ	และเปิดให้บรกิารตามเวลานัน้ๆ	ตัวอย่างเช่น	การปรับเปล่ียนเวลาในการออกเดนิ
ทาง	ถงึแม้จะเป็นเพยีงแค่ไม่กีน่าท	ีแต่กส็ามารถท�าให้สายการบนิมผีูโ้ดยสารมากขึน้หรอือาจจะสญูเสยีผูโ้ดยสาร
ไปได้	โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัเทีย่วบินระยะใกล้	จะส่งผลกระทบมากกว่าเทีย่วบนิระยะอืน่ๆ	ท�าให้เวลาในการออก
เดินทางเป็นปัจจัยที่ต้องค�านึงถึงควบคู่ไปกับความถี่	ในการที่จะพัฒนาตารางบิน	
	 การเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาในการออกเดินทางตามตารางการบิน	 โดยแบ่งออกเป็น	 3	 กลุ่มพฤติกรรม	
ได้แก่	 เส้นทางที่มีรูปแบบการท�าการบินต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น	 เส้นทางที่มีการเพิ่มช่วงเวลาหลักเข้ามาภายหลัง	
และเส้นทางมีการย้ายช่วงเวลาหลัก	 มีสาเหตุของพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาในการออกเดินทาง
ตามตารางการบิน	เนื่องมากจากในบางเส้นทางผู้โดยสารมีความต้องการในการเดินทาง	(Demand)	ในเส้นทาง
นั้นมากขึ้น	เพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้น	หรือปรับย้ายเวลาท�าการบินเพื่อให้ตรงกับความต้องงการของ 
ผูโ้ดยสารมากขึน้	โดยความต้องการการเดนิทางในเวลาใหม่อาจมีสาเหตมุาจากความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ของเส้นทาง 
เดิมจริง	หรือเพื่อรองรับความต้องการที่มาจากเส้นทางอื่น	หรือ	Connecting	Passengers	
	 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาในการออกเดินทางของตารางการบินในแต่ละเส้นทางที่ผู้วิจัยได้
ศกึษาเพือ่การน�าไปใช้พฒันาเส้นทางการบนิในอนาคต	ควรจะต้องมกีารจ�าแนกเส้นทางเป็นเส้นทางแบบ	Point-
to-Point	และเส้นทางแบบ	Connecting	 เนื่องจากการศึกษาปัจจัยเรื่องเวลาในการออกเดินทาง	 (Departure	
Timing)	มีหัวใจส�าคัญคือเรื่องการเชื่อมต่อ	(Connectivity)	และเวลาในการเชื่อมต่อ	(Connection	Time)
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1. ที่มาและความส�าคัญ
	 จากรายงานการศึกษาปริมาณการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย	 ซ่ึงจัดท�าโดยบริษัท	 ท่าอากาศยาน
ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	พบว่าปริมาณการขนส่งทางอากาศของผู้โดยสารทั้งภายในประเทศ	และผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศของท่าอากาศยานดอนเมืองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างสม�่าเสมอ

รูปที่	1	แสดงแนวโน้มการเติบโตของจ�านวนเที่ยวบิน	ณ	ท่าอากาศยานดอนเมือง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2551	-	ปี	พ.ศ.2560
(ที่มา	:	รายงานประจ�าปี	2560	ทอท.)

	 ส่งผลให้สายการบินต่าง	 ๆ	 ที่มีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการการขนส่งทางอากาศ 
ได้เลง็เหน็ถงึโอกาสในการขยายธรุกจิของตนเองโดยการขยายธรุกจิของแต่ละสายการบนินัน้ข้ึนอยูก่บักลยทุธ์ของ
แต่ละสายการบิน	เช่น	การเพิม่จ�านวนเท่ียวบิน	การเพิม่จ�านวนอากาศยาน	และการเพิม่ขนาดอากาศยาน	เป็นต้น	
เพื่อให้สามารถรองรับ	 และตอบสนองต่อความต้องการได้มากที่สุด	 ซึ่งการขยายธุรกิจของสายการบิน	 ในเร่ือง 
การเพิม่จ�านวนอากาศยาน	การเพิม่จ�านวนเทีย่วบนิ	และการเปลีย่นขนาดของอากาศยานจะส่งผลต่อท่าอากาศยาน 
ในเร่ืองของการจดัการบรหิารหลมุจอดอากาศยานทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั	จึงท�าให้เกดิความไม่เพียงพอต่อความต้องการ	
ทางบริษัท	การท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	จึงได้มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองทั้งในเขตการบิน	
(Airside)	และเขตนอกการบิน	(Landside)	เพื่อให้สามารถรองรับต่อความต้องการได้
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รูปที่	2	แนวโน้มการเติบโตของ	Fleet	mix	ของท่าอากาศยาน	ดอนเมือง	ตั่งแต่ปี	พ.ศ.	2552	-	ปี	พ.ศ.	2560
(ที่มา	:	รายงานประจ�าปี	2560	ทอท.)

	 ซึ่งในแผนการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองได้มีแผนพัฒนาในส่วนของเขตการบิน	 (Airside)	ทางบริษัท	
การท่า-อากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	นัน้ได้มกีารสร้างหลมุจอดอากาศยานแบบระยะไกล	(Bus	Gate)	เพิม่ขึน้ 
ซึ่งสามารถรองรับอากาศยานในประเภทต่าง	 ๆ	 ได้มากข้ึนและจากการศึกษาแนวโน้มการเติบโตของความ 
หลากหลายของอากาศยาน	(Fleet	Mix)	จะเหน็ได้จากรปู	2	ว่าอนาคตของท่าอากาศยานดอนเมอืง	มอีากาศยาน
ประเภทล�าตวัแคบโดยเฉพาะ	อากาศยานประเภท	C	มอีตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างเหน็ได้ชัด	และในขณะเดียวกนั 
อากาศยานประเภทล�าตัวกว้างโดยเฉพาะ	 อากาศยานประเภท	 E	 มีอัตราการเติบโตเล็กน้อยในเที่ยวบิน 
ระหว่างประเทศ	 ซึ่งในปัจจุบันหลุมจอดอากาศยานแบบประชิดอาคาร	 (Contact	 Gate)	 ของท่าอากาศยาน
ดอนเมือง	ไม่มีความสอดคล้องกับความหลากหลายของอากาศยาน	(Fleet	Mix)	ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงในอนาคต	
ท�าให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่
	 ดังนั้น	 ทางผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจในเร่ืองการพัฒนาหลุมจอดอากาศยานแบบประชิดอาคาร	 (Contact	
Gate)	 ของท่าอากาศยานดอนเมือง	 โดยท�าการศึกษา	 วิธีการบริหารการจัดการหลุมจอดประชิดอาคาร	 และ
พจิารณารปูแบบการจดัวางหลมุจอดประชดิอาคาร	เพือ่หารปูแบบทีท่�าให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุต่อท่าอากาศยาน
ดอนเมือง

2. วัตถุประสงค์
	 1)	เพื่อวิเคราะห์รูปแบบหลุมจอดประชิดอาคาร	ให้สามารถรองรับตั้งแต่	พ.ศ.	2562	ถึง	พ.ศ.	2578
	 2)	เพื่อประเมินขีดความสามารถในการรองรับของหลุมจอดประชิดอาคาร

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

124



3. ขอบเขตการศึกษา
	 บทความวิชาการเรื่อง	 “การประเมินขีดความสามารถในการรองรับเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพของหลุมจอดประชิดอาคารท่าอากาศยานดอนเมือง”	มีขอบเขตและรายละเอียดของการศึกษาดังนี้
 3.1. วิเคราะห์รูปแบบหลุมจอดประชิดอาคาร 
	 บทความวิชาการนี้ได้ก�าหนดขอบเขตในการวิเคราะห์รูปแบบหลุมจอดประชิดอาคารให้สามารถรองรับ
ตั้งแต่	พ.ศ.	2562	ถึง	พ.ศ.	2578	ดังนี้
	 1)	ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของหลุมจอดประชิดอาคาร	(Contact	Gate)	ตั้งแต่	ท่าเทียบ	(Pier)	1-5
	 2)	ศึกษาแนวโน้มการเติบโตของอากาศยานที่ต้องการเข้ามาใช้บริการหลุมจอดแบบประชิดอาคาร	
(Contact	Gate)	โดยแบ่งออกเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ	และเที่ยวบินภายในประเทศ
	 3)	ศึกษาข้อมูลเที่ยวบินในชั่วโมงคับคั่งล�าดับที่	1	ของ	พ.ศ.	2562	และ	พ.ศ.	2578
	 4)	ศึกษากฎเกณฑ์ของการจัดวางรูปแบบหลุมจอดจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	
(International	Civil	Aviation	Organization	:	ICAO)
	 5)	ศกึษาการจดัวางหลมุจอดประชดิอาคารจากท่าอากาศยานต่าง	ๆ 	ทีผ่่านเกณฑ์การประเมินความเหมาะ
สมเพื่อเป็นกรณีศึกษาที่จะน�ามาใช้เป็นแบบอย่างในการจัดวางหลุมจอดประชิดอาคาร	(Contact	Gate)
	 6)	การเลือกรูปแบบหลุมจอดแบบประชิดอาคาร	(Contact	Gate)	แบ่งได้	3	เหตุการณ์	ได้แก่
	 	 	 เหตุการณ์	1	:	โครงสร้าง	และเส้นหลุมจอดเดิม
	 	 	 เหตุการณ์	2	:	โครงสร้างเดิม	แต่แก้ไขเส้นหลุมจอด
	 	 	 เหตุการณ์	3	:	แก้ไขโครงสร้างพื้นฐาน	และเส้นหลุมจอด	
 3.2. ประเมินขีดความสามารถในการรองรับ
	 บทความวิชาการนี้ได้ก�าหนดขอบเขตการประเมินขีดความสามารถในการรองรับของหลุมจอดประชิด
อาคาร	ดังนี้
	 1)	ประเมินความสามารถของรูปแบบหลุมจอดแต่ละประเภทว่ามีความสามารถตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
	 2)	จัดวางรูปแบบหลุมจอดอากาศยานที่มีความเหมาะสมกับท่าอากาศยานดอนเมือง	 ตามรูปแบบ 
ที่ออกแบบไว้
	 3)	วิเคราะห์ความสามารถของรูปแบบหลุมจอดที่จัดวางในท่าอากาศยานดอนเมือง		ตามรูปแบบที่ผู้วิจัย
ได้ออกแบบไว้

4. วิธีด�าเนินงานวิจัย
	 จากการศกึษาทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง	ท�าให้ได้ทราบถงึแนวคดิและวธิกีารวจิยัทีใ่ช้ในการด�าเนนิการศกึษาแนวทาง 
ในการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของหลุมจอดประชิด
อาคารท่าอากาศยานดอนเมือง	ซึ่งในบทความวิชาการนี้ได้อธิบายถึงวิธีการด�าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัย	
โดยแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น	3	หัวข้อ	ดังนี้
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 4.1. เกณฑ์ในการคัดเลือก (Criteria for Selection)
  4.1.1. เกณฑ์ในการเลือกท่าอากาศยานตัวอย่าง
	 	 จากข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยสร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกท่าอากาศยานเพื่อน�ามาศึกษาการประเมินขีดความ
สามารถในการรองรับเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของหลุมจอดประชิดอาคารท่าอากาศยาน
ดอนเมือง	โดยผู้วิจัยได้ท�าการคัดเลือกท่าอากาศยาน	ตามกฎเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้	ดังนี้	
 1) ลักษณะการให้บริการของท่าอากาศยาน (Character Airport)
ท่าอากาศยานตวัอย่างจะต้องมลีกัษณะการด�าเนินการในรปูแบบท่าอากาศยานสายการบนิต้นทนุต�า่	(Low	cost	
airport)	หรอืด�าเนินการในรปูแบบของการจัดพ้ืนทีข่องท่าอากาศยานบางส่วน	ไว้ส�าหรบัรองรับสายการบนิต้นทนุ
ต�่า	(Low	cost	terminal)
 2) ความสามารถในการรองรับอากาศยาน Code C และCode E
ท่าอากาศยานตัวอย่างจะต้องมคีวามสามารถในการรองรบัอากาศยานได้ทัง้อากาศยาน	Code	C	และอากาศยาน	
Code	E
 3) รูปแบบอาคารเทียบอากาศยาน (Terminal Apron)
ท่าอากาศยานตัวอย่างมีการจัดวางรูปแบบอาคารเทียบอากาศยานที่มีลักษณะแบบท่าเทียบอากาศยาน	 (Pier)	
หรือในลักษณะที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับท่าอากาศยานดอนเมืองได้
 4) ปริมาณเที่ยวบินของอากาศยานต่อปี (Aircraft Movement per year)
ปริมาณเที่ยวบินต่อชั่วโมงที่มาใช้บริการของท่าอากาศยานตัวอย่าง	จะต้องมีปริมาณเที่ยวบินที่เทียบเคียงกับท่า
อากาศยานดอนเมือง		
  4.1.2. เกณฑ์ในการประเมินรูปแบบหลุมจอดอากาศยาน 
		 ทางผู้วิจัย	ได้แบ่งเกณฑ์ในการประเมินรูปแบบหลุมจอดอากาศยานไว้	ดังนี้
 1) จ�านวนหลุมจอดแต่ละประเภท
	 จ�านวนหลุมจอดที่แต่ละรูปแบบสามารถจัดวางได้ในแต่ละท่าเทียบของท่าอากาศยานดอนเมือง 
เมื่อพิจารณาบนข้อจ�ากัด	และกฎเกณฑ์ในการออกแบบหลุมจอด
 2) จ�านวนอากาศยานที่เข้าจอดในหลุมจอดประชิดอาคารแต่ละประเภท
	 จ�านวนของอากาศยานแต่ละรูปแบบที่เข้าจอดในหลุมจอด	 ว่าสามารถจัดอากาศยานประเภทใดเข้าใช้
บริการหลุมจอดประชิดอาคารในรูปแบบน้ันๆ	 ได้บ้าง	 เมื่อพิจารณาบนข้อจ�ากัด	 และกฎเกณฑ์ในการออกแบบ
หลุมจอด
 3) จ�านวนรวมอากาศยานทั้งหมดที่เข้าจอดในหลุมจอดประชิดอาคาร
	 ผลรวมของจ�านวนอากาศยานทุกรูปแบบท่ีเข้าจอดในหลุมจอดแต่ละรูปแบบ	 เพ่ือมาพิจารณาว่ารูปแบบ
หลุมจอดใดสามารถรองรับอากาศยานได้จ�านวนเท่าใด
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 4) ค่า EQA ของอากาศยาน
	 น�า	EQA	มาพจิารณาว่ารปูแบบหลมุจอดใดมค่ีา	EQA	มากทีส่ดุ	โดยน�ามาพจิารณาร่วมกบักฎเกณฑ์ในการ
จัดอากาศยานเข้าหลุม	และการออกแบบหลุมจอดอากาศยาน	เพื่อน�ามาพิจารณาเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด
ตามข้อจ�ากัดที่งานวิจัยได้ก�าหนดไว้
 4.2.  ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย (Research Data)
	 บทความวชิาการนีไ้ด้ท�าการเกบ็ข้อมูลท่ีใช้ในการวจิยัโดยใช้เครือ่งมือและวธิกีารในการเกบ็ข้อมลูดงัต่อไปนี ้
 1) รูปแบบหลุมจอดประชิดอาคารจากท่าอากาศยานตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย
	 	 -	ท่าอากาศยานตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับท่าอากาศยานดอนเมืองตามเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือก
	 	 -	รูปแบบการจัดวางหลุมจอดระยะประชิด
	 	 	 •	 ลักษณะข้อมูล	
	 	 	 	 ข้อมูลรูปแบบหลุมจอดระยะประชิด	 ของท่าอากาศยานตัวอย่างเป็นข้อมูลทุติยภูม	ิ เนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่มีผู้ศึกษา	และท�าการเก็บรวบรวมไว้แล้ว
	 	 	 •	 เครื่องมือ	และวิธีการเก็บข้อมูล
	 	 	 	 ท�าการเกบ็ข้อมลูโดยการศกึษา	และสรปุผลตามเกณฑ์ในการคดัเลือกรปูแบบทีส่ามารถประยกุต์ใช้
กับท่าอากาศยานดอนเมืองได้
 2) โครงสร้างพื้นฐานหลุมจอดประชิดอาคาร ของท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย
	 	 -	โครงสร้าง	พื้นที่	และระยะขอบเขตของหลุมจอดประชิดอาคาร
	 	 -	จ�านวนหลุมจอดรูปแบบต่าง	ๆ
	 	 	 •	 ลักษณะข้อมูล
	 	 	 	 ข้อมูล	โครงสร้าง	พื้นที่	และระยะขอบเขตของหลุมจอดประชิดอาคาร	เป็นข้อมูลทุติยภูมิเนื่องจาก
เป็นข้อมูลที่บริษัท	การท่าอากาศยาน	จ�ากัด(มหาชน)	ได้ท�าการเก็บรวบรวมไว้แล้ว
	 	 	 •	 เครื่องมือ	และวิธีการเก็บข้อมูล
	 	 	 	 ท�าการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารจากบริษัท	การท่าอากาศยาน	จ�ากัด	(มหาชน)
 3) ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการสร้างหลุมจอด ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย
	 	 -	ข้อก�าหนดทีใ่ช้เป็นเกณฑ์ในการประเมนิหลุมจอดทีส่ามารถประยกุต์ใช้กบัท่าอากาศยานดอนเมอืงได้
	 	 	 •	 ลักษณะข้อมูล
	 	 	 	 ข้อก�าหนดทีใ่ช้เป็นเกณฑ์ในการประเมนิหลมุจอด	เป็นข้อมลูทตุยิภมู	ิเนือ่งจากเป็นข้อมลูทีอ่งค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ	(ICAO)	ได้จัดท�า	และรวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้ว
	 	 	 •	 เครื่องมือ	และวิธีการเก็บข้อมูล
	 	 	 	 ท�าการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาและสรุปผลตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหลุมจอด
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 4) ทฤษฎี และเครื่องมือชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย
	 	 -	ทฤษฎี	และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถของรูปแบบการจัดวางหลุมจอด
	 	 	 •	 ลักษณะข้อมูล
	 	 	 	 ทฤษฎี	 และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินที่ใช้ในการวัดรูปแบบหลุมจอดประชิดอาคาร	 เป็นข้อมูล
ทุติยภูมิ	เนื่องจาก	เป็นข้อมูลที่มีผู้ศึกษา	และท�าการเก็บรวบรวมไว้แล้ว
	 	 •	เครื่องมือ	และวิธีการเก็บข้อมูล
	 	 	 ท�าการเกบ็ข้อมลูโดยการศึกษาและสรปุผลในการคดัเลอืกเครือ่งมอืทีส่ามารถ	ประยกุต์ใช้กบังานวจิยัได้	 
 5) ชั่วโมงคับคั่งของการเคลื่อนที่ของอากาศยานภายในบริเวณหลุมจอด ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย
	 	 -	ข้อมูลชั่วโมงคับคั่งของการเคลื่อนที่ของอากาศยานภายในบริเวณหลุมจอด	ซึ่งแบ่งออกเป็นเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ	และเที่ยวบินภายในประเทศ
	 	 -	จ�านวนความต้องการของหลมุจอดประชดิอาคารของอากาศยานประเภทต่างๆ	ซึง่แบ่งออกเป็นเทีย่ว
บินระหว่างประเทศ	และเที่ยวบินภายในประเทศ
	 	 	 •	 ลักษณะข้อมูล
	 	 	 	 ข้อมลูช่ัวโมงคบัค่ังของการเคลือ่นทีข่องอากาศยานภายในบรเิวณหลมุจอดและจ�านวนความต้องการ
จอดของอากาศยานประเภทต่าง	ๆ 	เป็นข้อมลูทติุยภมู	ิเนือ่งจากเป็นข้อมลูที	่บรษิทั	การท่า-อากาศยานไทย	จ�ากดั	
(มหาชน)	ได้จัดท�าและรวบรวมข้อมูลไว้
	 	 	 •	 เครื่องมือและวิธีการด�าเนินการ
	 	 	 	 ท�าการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารจากบริษัท	การท่าอากาศยาน	จ�ากัด	(มหาชน)	
 6) เวลาในการครอบครองหลุมจอด ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย
	 	 -	 เวลาเฉลี่ยในการครอบครองหลุมจอดของอากาศยาน	ซึ่งแบ่งออกเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศและ
เที่ยวบินภายในประเทศ	เป็นข้อมูลทุติยภูมิ	เนื่องจากเป็นข้อมูลที่	บริษัท	การท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
ได้จัดท�าและรวบรวมข้อมูลไว้
	 	 	 •	 ลักษณะข้อมูล
	 	 	 	 เวลาเฉลีย่ในการครอบครองหลมุจอดของอากาศยาน	ซ่ึงแบ่งออกเป็นเทีย่วบนิระหว่างประเทศ	และ
เที่ยวบินภายในประเทศ	เป็นข้อมูลทุติยภูมิ	เนื่องจากเป็นข้อมูลที่	บริษัท	การท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
ได้จัดท�าและรวบรวมข้อมูลไว้
	 	 	 •	 เครื่องมือและวิธีการด�าเนินการ
	 	 	 	 ท�าการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร	จากบริษัท	การท่าอากาศยาน	จ�ากัด	(มหาชน)
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 7) ความหลากหลายของอากาศยาน (Fleet Mix) ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย
	 	 -	 ความหลากหลายของอากาศยาน	 ซ่ึงแบ่งออกเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ	 และเที่ยวบินภายใน
ประเทศ
	 	 	 •	 ลักษณะข้อมูล
	 	 	 	 ความหลากหลายของอากาศยาน	 	 เป็นข้อมูลทุติยภูมิ	 เนื่องจากเป็นข้อมูลที่	 บริษัท	 การท่า
อากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวของท่าอากาศยานดอนเมือง
	 	 	 •	 เครื่องมือและวิธีการด�าเนินการ
	 	 	 	 ท�าการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร	จากบริษัท	การท่าอากาศยาน	จ�ากัด	(มหาชน)
 4.3. ขั้นตอนการด�าเนินการ
	 ในส่วนขั้นตอนการด�าเนินการได้แบ่งไปตามวัตถุประสงค์ของบทความวิชาการที่ก�าหนด	ดังนี้
	 1)	เพื่อวิเคราะห์รูปแบบหลุมจอดประชิดอาคาร	ให้สามารถรองรับตั้งแต่	พ.ศ.2562	ถึง	พ.ศ.2578
	 	 มีขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 -	ศกึษาโครงสร้างพืน้ฐานของหลมุประชดิอาคาร	(Contact	Gate)	ตัง้แต่	ท่าเทยีบอากาศยาน	(Pier)	1-5 
	 	 -	ศึกษาแนวโน้มการเติบโตของอากาศยานที่ต้องการเข้ามาใช้บริการหลุมจอดแบบประชิดอาคาร	
(Contact	Gate)	โดยแบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ	และเที่ยวบินระหว่างประเทศ
	 	 -	ศึกษาข้อมูลเที่ยวบินสายการบินในท่าอากาศยานดอนเมือง
	 	 -	ศึกษาชัว่โมงคบัค่ังล�าดบัที	่1	ของท่าอากาศยานดอนเมือง	โดยแบ่งเป็นเทีย่วภายในประเทศและเทีย่ว
บินระหว่างประเทศ
	 	 -	ศึกษาความหลากหลายของอากาศยาน	(Fleet	Mix)	และความหลากหลายของหลุมจอด	(Gate	Mix)	
โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ	และภายในประเทศ
	 	 -	ศึกษากฎในการออกแบบหลุมจอด	จาก	ICAO
	 	 -	ศึกษารูปแบบหลุมจอดประชิดอาคารจากท่าอากาศยานตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับท่า
อากาศยานดอนเมืองตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
	 	 -	คัดเลือกรูปแบบการจัดวางหลุมจอดประชิดอาคาร	(Contact	Gate)	จากท่าอากาศยานตัวอย่าง
	 2)	เพื่อประเมินขีดความสามารถในการรองรับของหลุมจอดประชิดอาคาร
	 	 มีขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 -	ศึกษาตัวประเมินความสามารถของรูปแบบหลุมจอดแต่ละรูปแบบ
	 	 -	น�าตัวประเมินมาท�าการประเมินความสามารถของรูปแบบหลุมจอดอากาศยานที่ผ่านการคัดเลือก
	 	 -	น�ารปูแบบการจดัวางหลมุจอดประชดิอาคาร	(Contact	Gate)	จากท่าอากาศยานตัวอย่างมาประยกุต์
ใช้ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานหลมุจอดประชดิอาคารของท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยแบ่งรปูแบบหลมุจอด
แบบประชิดอาคาร	(Contact	Gate)	ได้	3	สถานการณ์	ดังนี้
	 สถานการณ์	1	:	โครงสร้าง	และเส้นหลุมจอดเดิม
	 สถานการณ์	2	:	โครงสร้างเดิม	แต่แก้ไขเส้นหลุมจอด
	 สถานการณ์	3	:	แก้ไขโครงสร้างพื้นฐาน	และเส้นหลุมจอด	
	 	 -	สรุปผล	และน�าเสนอ
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 1)	ทราบถึงโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานดอนเมือง	 เพื่อน�าไปใช้ในการประเมิน	 และวิเคราะห์ 
รูปแบบหลุมจอดอากาศยาน
	 2)	ทราบถงึเกณฑ์ในการประเมนิความสามารถในการรองรบัของหลมุจอดประชดิอาคาร	(Contact	Gate)
	 3)	ทราบถึงความสามารถในการรองรับของหลุมจอดประชิดอาคาร	 (Contact	 Gate)	 แต่ละรูปแบบเพื่อ
น�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
	 4)	เสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงหลักการและการท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
6. ผลการศึกษา
	 สรุปผลการศึกษาของบทความวิชาการเรื่อง	 “การศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
เที่ยวบินของท่าอากาศยานดอนเมือง”	สามารถสรุปผลการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้
 6.1. ผลการวเิคราะห์รปูแบบหลุมจอดประชดิอาคาร ให้สามารถรองรบัตัง้แต่ พ.ศ. 2562 ถงึ พ.ศ.2578 
	 •	 จากการศึกษาเวลาท่ีใช้ในการครอบครองหลุมจอดประชิดอาคารพบว่า	 พบว่าเวลาเฉลี่ยที่เที่ยวบิน
ภายในประเทศของอากาศยาน	Code	C	ใช้เวลาในการครอบครองหลุมจอด	60	นาที	เวลาเฉล่ียท่ีเท่ียวบนิระหว่าง
ประเทศของอากาศยาน	Code	C	ใช้เวลาในการครอบครองหลมุจอด	60	นาที	เวลาเฉลีย่ทีเ่ทีย่วบินภายในประเทศ
ของอากาศยาน	Code	E	ใช้เวลาในการครอบครองหลุมจอด	85	นาที	และเวลาเฉลี่ยที่เที่ยวบินระหว่างประเทศ
ของอากาศยาน	Code	E	ใช้เวลาในการครอบครองหลุมจอด	90	นาที
	 •	 จากการศกึษาข้อมลูเท่ียวบนิของสายการบนิในท่าอากาศยานดอนเมอืงพบว่า	ชัว่โมงคับคัง่ของเทีย่วบนิ
ทัง้หมดและช่ัวโมงคบัคัง่ของเท่ียวบินอากาศยาน	Code	C	คอืช่วงเวลา	17.00	–	17.59	น.	เนือ่งจากมจี�านวนรวม
ของเที่ยวบินสูงที่สุด	ซึ่งมีเที่ยวบินทั้งหมด	49	เที่ยวบิน	ประกอบไปด้วย	เที่ยวบินภายในประเทศของอากาศยาน	
Code	C	จ�านวน	30	เที่ยวบิน	เที่ยวบินระหว่างประเทศของอากาศยาน	Code	C	จ�านวน	18	เที่ยวบิน	เที่ยวบิน- 
ภายในประเทศของอากาศยาน	Code	 E	 จ�านวน	 0	 เที่ยวบิน	 จากเที่ยวบินของอากาศยาน	Code	 C	 ทั้งหมด 
48	เที่ยวบิน	จะแบ่งเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ	ร้อยละ	62.5	และเที่ยวบินระหว่างประเทศ	ร้อยละ	37.5	จาก
เทีย่วบนิของอากาศยาน	Code	E	ทัง้หมด	1	เทีย่วบนิ	จะแบ่งเป็นเทีย่วบนิภายในประเทศ	ร้อยละ	0	และเทีย่วบนิ 
ระหว่าง-ประเทศ	ร้อยละ	100
	 ชั่วโมงคับคั่งของเที่ยวบินอากาศยาน	Code	E	คือช่วงเวลา	14.00	–	14.59	น.	เนื่องจากมีจ�านวนรวมของ
เที่ยวบินอากาศยาน	Code	E	ซึ่งมีเที่ยวบินทั้งหมด	46	เที่ยวบิน	ประกอบไปด้วย	เที่ยวบินภายในประเทศของ
อากาศยาน	Code	C	32	เที่ยวบิน	เที่ยวบินระหว่างประเทศของอากาศยาน	Code	C		เที่ยวบิน	เที่ยวบิน-ภายใน
ประเทศของอากาศยาน	 Code	 E	 1	 เที่ยวบิน	 เที่ยวบินระหว่างประเทศของอากาศยาน	 Code	 E	 6	 เที่ยวบิน	 
จากเทีย่วบนิของอากาศยาน	Code	C	ทัง้หมด	39	เท่ียวบนิ	จะแบ่งเป็นเท่ียวบนิภายในประเทศ	ร้อย	82	และเทีย่ว
บินระหว่างประเทศ	ร้อยละ	18	จากเที่ยวบินของอากาศยาน	Code	E	ทั้งหมด	7	เที่ยวบิน	จะแบ่งเป็นเที่ยวบิน 
ภายในประเทศ	ร้อยละ	14	และเที่ยวบินระหว่างประเทศ	ร้อย	86
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	 •	 จากการเปลี่ยนจ�านวนเที่ยวบินในชั่วโมงคับคั่ง	 เป็น	60	 เที่ยวบินต่อชั่วโมง	พบว่าในชั่วโมงคับคั่งของ
เที่ยวบินทั้งหมด	และชั่วโมงคับคั่งของเที่ยวบินอากาศยาน	Code	C	จะมีเที่ยวบินของอากาศยาน	Code	C	59	
เที่ยวบิน	ซึ่งประกอบไปด้วย	เที่ยวบินภายในประเทศ	37	เที่ยวบิน	เที่ยวบินระหว่างประเทศ	22	เที่ยวบิน	และ 
จะมเีทีย่วบนิของอากาศยาน	Code	E	1	เทีย่วบิน	ซ่ึงประกอบไปด้วย	เทีย่วบนิภายในประเทศ	0	เทีย่วบนิ	เทีย่วบนิ- 
ระหว่างประเทศ	1	เที่ยวบิน
	 ชั่วโมงคับคั่งของเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	E	จะมีเที่ยวบินของอากาศยาน	Code	C	48	เที่ยวบิน 
ซึง่ประกอบไปด้วย		เทีย่วบนิภายในประเทศ	39	เทีย่วบนิ	เทีย่วบนิระหว่างประเทศ	9	เทีย่วบนิ	และจะมเีทีย่วบนิ
เที่ยวบินของอากาศยาน	Code	E	9	เที่ยวบิน	ซึ่งประกอบไปด้วย	เที่ยวบินภายในประเทศ	1	เที่ยวบิน	เที่ยวบิน- 
ระหว่างประเทศ	8	เที่ยวบิน
	 •	 จากการศึกษาการพยากรณ์เที่ยวบินในชั่วโมงคับคั่ง	 พบว่าใน	 พ.ศ.	 2562	 มี	 Fleet	Mix	 ของเที่ยว
บินอากาศยาน	Code	C	ร้อยละ	94	และเที่ยวบินอากาศยาน	Code	E	ร้อยละ	6	และใน	พ.ศ.	2578	มี	Fleet	
Mix	 ของเที่ยวบินอากาศยาน	Code	C	 ร้อยละ	 91	 และเที่ยวบินอากาศยาน	Code	 E	 ร้อยละ	 9	ท�าให้มีการ
เปลีย่นแปลงของเทีย่วบินอากาศยาน	Code	C	ลดลง	ร้อยละ	3	และเทีย่วบินอากาศยาน	Code	E	เพิม่ขึน้	ร้อยละ 
3	 รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของเท่ียวบินระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อปี	 ร้อยละ	 0.8	
(0.8%)	และเทีย่วบนิภายในประเทศมกีารเปลีย่นแปลงลดลงต่อปี	ร้อยละ	0.8	(0.8%)	จากผลการค�านวณหาการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของเที่ยวบินแต่ละประเทศ	ท�าให้การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของเที่ยวบินใน	พ.ศ.	2578	มีค่า	ดังนี้	
เที่ยวบิน-ระหว่างประเทศมีการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	14.6	(14.6%)	และเที่ยวบินภายในประเทศมีการลดลง	ร้อยละ	
14.6	(14.6%)	ท�าให้	พ.ศ.	2578	มีจ�านวนเที่ยวในชั่วโมงคับคั่งทั้งหมด	และชั่วโมงคับคั่งของเที่ยวบินอากาศยาน	
Code	C		ทั้งหมด	60	เที่ยวบิน	ประกอบไปด้วย	เที่ยวบินภายในประเทศของอากาศยาน	Code	C	27	เที่ยวบิน	
เที่ยวบินระหว่างประเทศของอากาศยาน	Code	C	30	เที่ยวบิน	เที่ยวบินภายในประเทศของอากาศยาน	Code	E	
0	เที่ยวบิน	และเที่ยวบินระหว่างประเทศของอากาศยาน	Code	E	3	เที่ยวบิน	มีจ�านวนเที่ยวบินในชั่วโมงคับคั่ง
ของเที่ยวบินอากาศยาน	Code	E	ทั้งหมด	57	เที่ยวบิน	ประกอบไปด้วย	เที่ยวบินภายในประเทศของอากาศยาน	
Code	C	31	เที่ยวบิน	เที่ยวบินระหว่างประเทศของอากาศยาน	Code	C	15	เที่ยวบิน	เที่ยวบินภายในประเทศ
ของอากาศยาน	Code	E	0	เที่ยวบิน	และเที่ยวบินระหว่างประเทศของอากาศยาน	Code	E	11	เที่ยวบิน
	 •	 จากการค�านวณหาจ�านวนหลมุจอดอากาศยาน	พบว่าใน	พ.ศ.	2562	มคีวามต้องการหลมุจอดอากาศยาน
ในชัว่โมงคบัคัง่ของอากาศยานท้ังหมด	และชัว่โมงคบัค่ังของเทีย่วบนิอากาศยาน	Code	C	ดังนี	้อากาศยาน	Code	C 
ภายในประเทศ	37	หลุม	ระหว่างประเทศ	22	หลุม	อากาศยาน	Code	E	ภายในประเทศ	0	หลุม	ประเทศ	2	หลุม	
มีความต้องการหลุมจอดอากาศยานในชั่วโมงคับคั่งของเที่ยวบินอากาศยาน	Code	E	ดังนี้	อากาศยาน	Code	C	
ภายในประเทศ	39	หลุม	ระหว่างประเทศ	9	หลุม	อากาศยาน	Code	E	ภายในประเทศ	2	หลุม	ระหว่างประเทศ	
12	หลุม
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	 ในปี	พ.ศ.	2578	มีความต้องการหลุมจอดอากาศยานในชั่วโมงคับคั่งของอากาศยานทั้งหมด	และชั่วโมง
คับคั่งของเที่ยวบินอากาศยาน	Code	C	ดังนี้	อากาศยาน	Code	C	ภายในประเทศ	27	หลุม	ระหว่างประเทศ	30	
หลุม	อากาศยาน	Code	E	ภายในประเทศ	0	หลุม	ระหว่างประเทศ	5	หลุม	มีความต้องการหลุมจอดอากาศยาน
ในชั่วโมงคับคั่งของเที่ยวบินอากาศยาน	Code	E	ดังนี้	อากาศยาน	Code	C	ภายในประเทศ	31	หลุม	ระหว่าง
ประเทศ	15	หลุม	อากาศยาน	Code	E	ภายในประเทศ	0	หลุม	ระหว่างประเทศ	17	หลุม
	 •	 จากการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของลานจอดท่าอากาศยานดอนเมือง	พบว่าท่าอากาศยานดอนเมือง
รูปแบบลักษณะอาคารเทียบลานจอด	(Terminal	Apron)	เป็นแบบท่าเทียบ	(Pier)	ซึ่งมีจ�านวน	6	อาคาร	และ 
มีการวางตัวของอาคารเทียบลานจอดในแนวขนานกันโดยตั้งฉากกับอาคารผู้โดยสารหลัก	 แต่อาคารเทียบ 
ลานจอดท่า-เทยีบ	1	วางตวัในแนวเดียวกบัอาคารผูโ้ดยสารหลัก	ซึง่หลมุจอดประชิดอาคารมกีารวางตวัไปตามแนว 
อาคารเทียบลานจอดโดยเป็นหลุมจอดที่สามารถรองรับอากาศยาน	Code	E	ทั้งหมด	27	หลุมจอด	และมีระยะ
ระหว่าง-อาคารเทียบที่ขนานกันคือ	248	–	265	เมตร	ตามแต่ละอาคารเทียบ
	 •	 จากการศกึษากฎระเบียบในการออกแบบหลมุจอด	พบว่าท่าอากาศยานดอนเมอืงยดึกฎการปฏบิตัติาม 
กฎมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	 (The	 International	 Civil	 Aviation	
Organization	 :	 ICAO)	 โดยกฎระเบียบในการก�าหนดขอบเขตหลุมจอดจะมีระยะน้อยสุดของของเส้นกึ่งกลาง 
ทางขบัเข้าหลมุจอดถงึเส้นกึง่กลางทางขบัเข้าหลุมจอดอกีเส้นหน่ึง	ระยะน้อยสดุของเส้นกึง่กลางทางขบัเข้าหลมุจอด 
ถึงวัตถุ	และระยะปลอดภัยน้อยสุดของอากาศยานแต่ละประเภท
	 ซึง่ระยะน้อยสดุระหว่างเส้นกึง่กลางทางขบัเข้าหลมุจอดของอากาศยานแต่ละประเภทมค่ีาทีแ่ตกต่างกันคอื	
อากาศยาน	Code	C	มรีะยะน้อยสดุคอื	40.5	เมตร	อากาศยาน	Code	E	มรีะยะน้อยสดุคอื	72.5	เมตร	ระยะน้อยสุด 
ระหว่างเส้นกึ่งกลางทางขับเข้าหลุมจอดกับวัตถุของอากาศยานแต่ละประเภทมีค่าที่แตกต่างกันคือ	 อากาศยาน	
Code	C	มีระยะน้อยสุดคือ	22.5	เมตร	อากาศยาน	Code	E	มีระยะน้อยสุดคือ	40	เมตร	และระยะปลอดภัย
น้อยสุดของอากาศยานแต่ละประเภทจะมีค่าที่แกต่างกันคือ	อากาศยาน	Code	C	มีระยะ-ปลอดภัยน้อยสุดคือ	
4.5	เมตร	อากาศยาน	Code	E	มีระยะปลอดภัยน้อยสุดคือ	7.5	เมตร	
	 •	 จากการคดัเลอืกท่าอากาศยานตวัอย่างทีใ่ช้เกณฑ์ในการคัดเลือกโดยต้องผ่านเกณฑ์การคดัเลือกอย่างน้อย 
2	ใน	4	พบว่าท่าอากาศยานตวัอย่างท่ีผ่านเกณฑ์การคดัเลือกม	ี5	ท่าอากาศยานตัวอย่าง	คอืท่าอากาศยานนารติะ	
(อาคารผู้โดยสาร	3)	ท่าอากาศยานเมลเบร์ิน	(อาคารผูโ้ยสาร	4)	ท่าอากาศยานกวัลาลมัเปอร์	2	ท่าอากาศยาน-ลอนดอน 
สแตนสเต็ด	และท่าอากาศยานลอนลูตัน
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	 •	 จากการศึกษารูปแบบ	 และการจัดวางหลุมจอดประชิดอาคารของท่าอากาศยานตัวอย่างและ 
ท่าอากาศยานดอนเมอืง	พบว่าท่าอากาศยานตวัอย่างทัง้	5	ท่าอากาศยานมลัีกษณะการรองรับอากาศยานทัง้ขนาด 
ใหญ่และขนาดเล็กเช่นเดียวกบัท่าอากาศยานดอนเมอืงจงึมรีปูแบบของหลมุจอดอากาศยานแบบประเภท	MARS	
ที่สามารถรองรับอากาศยานขนาดเล็กได้มากกว่า	1	ล�าในพื้นที่ของหลุมจอดอากาศยานขนาดใหญ่	และในเรื่อง
ของการจัดวางหลมุจอดประชดิอาคารของท่าอากาศยานตัวอย่างและท่าอากาศยานดอนเมอืงพบว่าท่าอากาศยาน
ตัวอย่างทั้ง	5	ท่า-อากาศยานและท่าอากาศยานดอนเมืองมีการจัดวางหลุมจอดไปตามแนวของอาคารเทียบลาน
จอด	 ซึ่งท่าอากาศยาน-เมลเบิร์น	 (อาคารผู้โดยสาร4)	 ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์2	 ท่าอากาศยานลอนดอน 
สแตนสเตด็	และท่าอากาศยาน-ลอนดอนลตูนั	มลีกัษณะของอาคารเทยีบลานจอดเป็นท่าเทียบ	(Pier)	และอาคาร
เทยีบรอง	(Satellite)	ซึง่วางตวัในแนวขนานกนัเช่นเดียวกบัท่าอากาศยานดอนเมอืงท่ีท่าเทียบ	2-6	มลัีกษณะของ
อาคารเทยีบลานจอดเป็นท่าเทยีบ	(Pier)	และวางตวัในแนวขนานเช่นเดียวกัน	และท่าอากาศยานนารติะ	(อาคาร 
ผูโ้ดยสาร	3)	ทีม่ลีกัษณะของอาคารเทียบลานจอดเป็นท่าเทยีบ	(Pier)	2	อาคาร	และวางตวัในแนวตัง้ฉากเช่นเดยีวกบั 
ท่าอากาศยานดอนเมืองทีท่่าเทยีบ	1	ทีม่ลีกัษณะของอาคารเทยีบลานจอดเป็นท่าเทยีบ	(Pier)	และวางตัวในแนว
ตั้งฉากกับท่าเทียบ	2	เช่นเดียวกัน
 6.2. ผลการประเมินขีดความสามารถในการรองรับของหลุมจอดประชิดอาคาร
	 •	 จากการวิเคราะห์และจัดวางรูปแบบหลุมจอดอาอากาศยาน	 พบว่าในพื้นที่ลานจอดอากาศยานขอ 
งแต่ละอาคารเทยีบลานจอดของท่าอากาศยานดอนเมอืงสามารถก�าหนดขอบเขตและจัดวางหลมุจอดอากาศยาน
ได้	4	แบบ	ซึง่ในแต่ละแบบการมข้ีอก�าจดัต่าง	ๆ ของการรองรบัอากาศยานแต่ละประเภทและข้อก�าจัดในการจดัวาง 
ในเหตุการณ์กรณีศึกษาทั้ง	3	เหตุการณ์
	 •	 จากการประเมนิรปูแบบหลมุจอดอากาศยาน	พบว่าจากรปูแบบการจดัวางหลมุจอดทัง้	4	รปูแบบสามารถ
รองรับอากาศยานประเภทต่าง	 ๆในเวลาเดียวกันได้แตกต่างกัน	 ซึ่งการประเมินรูปแบบหลุมจอดทั้ง	 4	 รูปแบบ 
จะประเมินในเรือ่งของเปอร์เซ็นต์การรองรบัอากาศยานแต่ละประเภท	จ�านวนอากาศทีส่ามารถรองรบัได้ในเวลา	
1	ชั่วโมงและจ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยของอากาศยาน	Code	C	และCode	E	โดยในแต่ละรูปแบบจะประเมินตาม 
4	หวัข้อดังกล่าวซ่ึงจะประเมนิไปตามการจดัเรียงการเข้าใช้หลมุจอดของอากาศยานในแต่ละประเภทของทกุรูปแบบ 
ซึ่งผลการประเมินจะน�ามาค�านึงในการเลือกรูปแบบหลุมจอดไปจัดวางบนลายจอดอากาศยานในแต่ละอาคาร
เทียบตามความเหมาะสม
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	 •	 จากการออกแบบรูปแบบหลุมจอดอากาศยานที่ใช้กับท่าอากาศยานดอนเมือง	ในปี	2562	พบว่า	
 1) เหตุการณ์ที่ 1 : โครงสร้าง และเส้นหลุมจอดเดิม

รูปที่	3	ภาพแสดงรูปแบบหลุมจอดอากาศยานในพื้นที่ลานจอดประชิดอาคารท่าอากาศยานดอนเมืองในเหตุการณ์ที่	1

	 จากการน�าข้อมูลความต้องการหลุมจอดอากาศยานชั่วโมงคับคั่งทั้งหมด	 และชั่วโมงคับคั่งอากาศยาน	
Code	C	ในปี	พ.ศ.	2562	มาพิจารณากับรูปแบบหลุมจอดในเหตุการณ์ที่	1	สามารถสรุปได้ว่า	รูปแบบหลุมจอด
ในในเหตุการณ์ท่ี	 1	 ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหลุมจอดทั้งหมด	34	 หลุม	 ดังนี้	 หลุมจอดเที่ยวบิน 
ระหว่างประเทศ	Code	C	13	หลุม	และหลุมจอดเที่ยวบินภายในประเทศ	Code	C	21	หลุม
	 จากการน�าข้อมูลความต้องการหลุมจอดอากาศยานชั่วโมงคับคั่งอากาศยาน	 Code	 E	 ใน	 พ.ศ.	 2562 
มาพจิารณากบัรปูแบบหลมุจอดในเหตกุารณ์ท่ี	1	สามารถสรปุได้ว่า	รปูแบบหลมุจอดในในเหตุการณ์ที	่1	ไม่สามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการหลุมจอดทั้งหมด	35	หลุม	ดังนี้	หลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	C	8	หลุม	
หลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	E	2	หลุม	หลุมจอดเที่ยวบินภายในประเทศ	Code	C	23	หลุม	และ
หลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	E	2	หลุม
	 จากการน�าข้อมูลความต้องการหลุมจอดอากาศยานชั่วโมงคับคั่งทั้งหมด	 และชั่วโมงคับคั่งอากาศยาน	
Code	C	ใน	พ.ศ.	2578	มาพิจารณากับรูปแบบหลุมจอดในเหตุการณ์ที่	1	สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบหลุมจอดใน
ในเหตกุารณ์ที	่1	ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหลมุจอดทัง้หมด	35	หลมุ	ดังนี	้หลมุจอดเทีย่วบนิระหว่าง
ประเทศ	Code	C	24	หลุม	และหลุมจอดเที่ยวบินภายในประเทศ	Code	C	11	หลุม
	 จากการน�าข้อมูลความต้องการหลุมจอดอากาศยานชั่วโมงคับคั่งอากาศยาน	Code	E	ใน	พ.ศ.	2578	มา
พิจารณากับรปูแบบหลมุจอดในเหตกุารณ์ที	่1	สามารถสรปุได้ว่า	รปูแบบหลมุจอดในในเหตกุารณ์ที	่1	ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการหลุมจอดทั้งหมด	36	หลุม	ดังนี้	หลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	C	14	หลุม	
หลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	E	7	หลุม	และหลุมจอดเที่ยวบินภายในประเทศ	Code	C	15	หลุม
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 2) เหตุการณ์ที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานเดิม แต่ปรับเส้นหลุมจอดใหม่

รูปที่	4	ภาพแสดงรูปแบบหลุมจอดอากาศยานในพื้นที่ลานจอดประชิดอาคารท่าอากาศยานดอนเมืองในเหตุการณ์ที่	2

	 จากการน�าข้อมูลความต้องการหลุมจอดอากาศยานชั่วโมงคับคั่งทั้งหมด	 และชั่วโมงคับคั่งอากาศยาน	
Code	C	ใน	พ.ศ.	2562	มาพิจารณากับรูปแบบหลุมจอดในเหตุการณ์ที่	2	สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบหลุมจอด
ในในเหตุการณ์ท่ี	 2	 ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหลุมจอดทั้งหมด	16	 หลุม	 ดังนี้	 หลุมจอดเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ	Code	C	4	หลุม	หลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	E	2	หลุม	และหลุมจอดเที่ยวบิน
ภายในประเทศ	Code	C	10	หลุม
	 จากการน�าข้อมูลความต้องการหลุมจอดอากาศยานชั่วโมงคับคั่งอากาศยาน	 Code	 E	 ใน	 พ.ศ.	 2562 
มาพิจารณากับรูปแบบหลุมจอดในเหตุการณ์ที่	 2	 สามารถสรุปได้ว่า	 รูปแบบหลุมจอดในในเหตุการณ์ที่	 2	 
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหลมุจอดท้ังหมด	21	หลุม	ดังนี	้หลุมจอดเท่ียวบนิระหว่างประเทศ	Code	C 
1	หลุม	หลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	E	6	หลุม	หลุมจอดเที่ยวบินภายในประเทศ	Code	C	12	หลุม	
และหลุมจอดเที่ยวบินภายในประเทศ	Code	E	2	หลุม
	 จากการน�าข้อมูลความต้องการหลุมจอดอากาศยานชั่วโมงคับคั่งทั้งหมด	 และชั่วโมงคับคั่งอากาศยาน	
Code	C	ใน	พ.ศ.	2578	มาพิจารณากับรูปแบบหลุมจอดในเหตุการณ์ที่	2	สามารถสรุปได้ว่า	รูปแบบหลุมจอด
ในในเหตุการณ์ที่	2	ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหลุมจอดทั้งหมด	17	หลุม	ดังนี้	หลุมจอดเที่ยวบิน	
ระหว่างประเทศ	Code	C	12	หลุม	และหลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	E	5	หลุม
	 จากการน�าข้อมูลความต้องการหลุมจอดอากาศยานชั่วโมงคับคั่งอากาศยาน	 Code	 E	 ใน	 พ.ศ.	 2578	 
มาพิจารณากับรูปแบบหลุมจอดในเหตุการณ์ที่	 2	 สามารถสรุปได้ว่า	 รูปแบบหลุมจอดในในเหตุการณ์ที่	 2	 
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหลุมจอดทั้งหมด	43	หลุม	ดังนี้	หลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	
C	2	หลุม	หลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	E	14	หลุม	และหลุมจอดเที่ยวบินภายในประเทศ	Code	C	
27	หลุม
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 3) เหตุการณ์ที่ 3 : โครงสร้างใหม่ และปรับเส้นหลุมจอดใหม่

รูปที่	5	ภาพแสดงรูปแบบหลุมจอดอากาศยานในพื้นที่ลานจอดประชิดอาคารท่าอากาศยานดอนเมืองในเหตุการณ์ที่	3

	 จากการน�าข้อมูลความต้องการหลุมจอดอากาศยานชั่วโมงคับคั่งทั้งหมด	 และชั่วโมงคับคั่งอากาศยาน	
Code	C	ใน	พ.ศ.	2562	มาพิจารณากับรูปแบบหลุมจอดในเหตุการณ์ที่	3	สามารถสรุปได้ว่า	รูปแบบหลุมจอด
ในในเหตุการณ์ท่ี	 3	 ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหลุมจอดทั้งหมด	16	 หลุม	 ดังนี้	 หลุมจอดเที่ยวบิน 
ระหว่างประเทศ	Code	C	4	หลุม	หลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	E	2	หลุม	และหลุมจอดเที่ยวบิน
ภายในประเทศ	Code	C	10	หลุม	
	 จากการน�าข้อมูลความต้องการหลุมจอดอากาศยานชั่วโมงคับคั่งอากาศยาน	 Code	 E	 ใน	 พ.ศ.	 2562 
มาพจิารณากบัรปูแบบหลมุจอดในเหตกุารณ์ท่ี	3	สามารถสรปุได้ว่า	รปูแบบหลมุจอดในในเหตุการณ์ที	่3	ไม่สามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการหลุมจอดทั้งหมด	21	หลุม	ดังนี้	หลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	C	1	หลุม	
หลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	E	6	หลุม	หลุมจอดเที่ยวบินภายในประเทศ	Code	C	12	หลุม	และ
หลุมจอดเที่ยวบินภายในประเทศ	Code	E	2	หลุม
	 จากการน�าข้อมูลความต้องการหลุมจอดอากาศยานชั่วโมงคับคั่งทั้งหมด	 และชั่วโมงคับคั่งอากาศยาน	
Code	C	ใน	พ.ศ.	2578	มาพิจารณากับรูปแบบหลุมจอดในเหตุการณ์ที่	3	สามารถสรุปได้ว่า	รูปแบบหลุมจอด
ในในเหตุการณ์ที่	3	ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหลุมจอดทั้งหมด	17	หลุม	ดังนี้	หลุมจอดเที่ยวบิน	
ระหว่างประเทศ	Code	C	12	หลุม	และหลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	E	5	หลุม	
	 จากการน�าข้อมูลความต้องการหลุมจอดอากาศยานชั่วโมงคับคั่งอากาศยาน	 Code	 E	 ใน	 พ.ศ.	 2578	 
มาพิจารณากับรูปแบบหลุมจอดในเหตุการณ์ที่	 3	 สามารถสรุปได้ว่า	 รูปแบบหลุมจอดในในเหตุการณ์ที่	 3	 
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหลมุจอดท้ังหมด	20	หลุม	ดังนี	้หลุมจอดเท่ียวบนิระหว่างประเทศ	Code	C 
2	หลุม	หลุมจอดเที่ยวบินระหว่างประเทศ	Code	E	14	หลุม	หลุมจอดเที่ยวบินภายในประเทศ	Code	C	4	หลุม	
และหลุมจอดเที่ยวบินภายในประเทศ	Code	E	0	หลุม
	 หากไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจะเกิดการใช้หลุมจอดที่ไม่ตรงกับประเภทของอากาศยาน	 ท�าให้เสีย
พื้นที่หลุมจอดประชิดอาคาร
	 หากมกีารปรบัเส้นหลมุจอดตามเหตกุารณ์ที	่2	จะท�าให้ท่าอากาศยานดอนเมอืงสามารถรองรบัอากาศยาน
ได้มากยิ่งขึ้น	

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

136



	 หากมีการปรบัเส้นทางขบัเข้าหลมุจอดตามเหตกุารณ์ที	่3	จะท�าให้ท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถรองรบั
อากาศยานได้มากยิ่งขึ้น	และมีความคล่องตัวในการขับอากาศยานเข้าหลุมจอดได้ดีขึ้น
	 หากท่าอากาศยานดอนเมอืงสามารถพยากรณ์ประเภท	และรุน่ของอากาศยานได้อย่างแม่นย�า	จะสามารถ
ท�าหลุมจอดแบบ	MARS	ได้ดียิ่งขึ้น
 6.3. ข้อเสนอแนะเพื่อการด�าเนินงานต่อในอนาคต
	 ในอนาคต	 หากมีการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ	 “การศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถใน
การรองรับเที่ยวบินของท่าอากาศยานดอนเมือง”	ควรท�าการศึกษาเพิ่มเติม	ดังต่อไปนี้
	 1)		 ควรศึกษากฎเกณฑ์ในการออกแบบระยะปลอดภัยในเขตปฏิบัติการการบิน	 และกฎเกณฑ์ในการใช้
งานสะพานเทียบอากาศยาน	เพื่อให้สามารถศึกษาการออกแบบหลุมจอดอากาศยานได้อย่างแม่นย�ามากยิ่งขึ้น
	 2)		 ควรศกึษากระบวนการท�างานในเขตปฏบิตักิารการบนิของท่าอากาศยานดอนเมอืง	เพือ่ให้ทราบปัจจยั
ที่อาจจะส่งผลต่อการออกแบบหลุมจอดอากาศยาน
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แบบจ�าลองวิธีปฏิบัติการบินส�าหรับมาตรฐานการบินเข้า-ออกสนามบิน
ด้วยเครื่องวัดประกอบ การบิน ระหว่างสนามบินเชียงใหม่

และพื้นที่ศึกษาจัดตั้งสนามบินแห่งที่ 2
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บทคัดย่อ
	 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่สร้างแบบจ�าลองวธิปีฏบิติัการบนิส�าหรบัมาตรฐานการบนิเข้า-ออกสนาม
บินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินระหว่างสนามบินเชียงใหม่	 และพื้นท่ีศึกษาจัดตั้งสนามบินแห่งที่	 2	 ซึ่งผู้วิจัย 
ได้ศกึษาข้อมลูจากการศกึษาแผนแม่บทการจดัตัง้สนามบนิพาณชิย์ของประเทศของส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย	 เสนอโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และ 
เก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จากศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 รวมถึงข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารการบิน	 ของส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
น�ามาใช้ประกอบการเตรยีมข้อมลูพืน้ฐานทางภมูศิาสตร์	อปุสรรคสิง่กดีขวางบรเิวณโดยรอบสนามบนิ	และข้อจ�ากัด 
ของพืน้ทีห้่วงอากาศท่ีส่งผลต่ออากาศยานปฏบัิติการบินเข้า-ออก	สนามบนิ	นอกจากนีย้งัรวบรวมข้อมลูวธีิปฏบิตัิ
การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ	ตลอดจนสถิติการให้บริการจราจรทางอากาศของพื้นที่
	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดพื้นที่ตั้งสนามบินแห่งที่	2	คือ	ต�าบลห้วยยาบ	อ�าเภอบ้านธิ	จังหวัดล�าพูน	ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของศนูย์วจิยัและบรกิารวชิาการด้านการขนส่งทางอากาศ	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์		และก�าหนด
พกัิด	N018๐40’44.96”E099๐06’57.32	ส�าหรับเป็นจดุอ้างองิทีต่ัง้สนามบนิแห่งที	่2	และมรีะยะห่างจากสนาม
บินเชียงใหม่ประมาณ	10.31	NM
	 ในส่วนของการสร้างแบบจ�าลองวิธีปฏิบัติการบิน	 ผู้วิจัยได้อ้างอิงเครื่องช่วยเดินอากาศร่วมกับสนามบิน
เชยีงใหม่	และจดุส�าคัญ/จดุส่งผ่านความรบัผดิชอบจากพืน้ทีค่วบคมุเดิมไปยงัเส้นทางบนิ	ซ่ึงประกอบด้วย	VISES,	
LAMUN,	ADLUS,	MONLO,	KABMU,	ASAVI,	PANTA,	ENBAT,	MARNI,	GOGOP	and	PUMAM	รวม	11	
จุด	เพื่อรองรับการให้บริการระหว่างสนามบินเชียงใหม่	Chiang	Mai	International	Airport	(VTCC)	และพื้นที่
ศึกษาจัดตั้งสนามบินแห่งที่	2	ก�าหนดชื่อ	Ban	Thi	Airport	(VTCB)	ให้บริการอากาศยาน	4	ทางวิ่ง	สามารถแบ่ง
การสร้างแบบจ�าลองได้เป็น	2	ส่วนหลัก	ดังนี้
	 1.	วิธีปฏิบัติการบินส�าหรับมาตรฐานการบินออกด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน	(Standard	Instrument	
Departure:	 SID)	 ซึ่งก�าหนดจากจุดสิ้นสุดของทางวิ่งไปจนถึงจุดส�าคัญ/จุดส่งผ่านความรับผิดชอบ	 โดยมีการ
ก�าหนดเส้นทางหลักในการควบคุมการบิน	ออกเป็น	6	จุด	คือ	BANTI,	DOILO,	WEERA,	FRANG,	PHRAO	และ	
YONOK	สามารถสร้างแบบจ�าลองได้ทั้งหมด	9	แผนภูมิ
	 2.	 วิธีปฏิบัติการบินส�าหรับมาตรฐานการบินเข้าด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน	 (Standard	 Instrument	
Arrival:	STAR)	ซึง่ก�าหนดจากจดุส�าคญั/จดุส่งผ่านความรบัผดิชอบมายงัจดุสดุท้ายของการบนิเข้าสูส่นามบนิ	ใน
รูปแบบของ	Closed-STAR	โดยก�าหนดเส้นทางหลักในการควบคุมการบิน	ออกเป็น	8	จุด	คือ	PARNU,	PASAK,	
SAKET,	SUTEP,	PINUM,	SAIAU,	TAPAE	และ	WORAI	สามารถสร้างแบบจ�าลองได้ทั้งหมด	11	แผนภูมิ
	 จากการสร้างแบบจ�าลองข้างต้นน�ามาก�าหนดค่าพื้นฐานเพื่อสร้างแบบจ�าลองเสมือนจริงในโปรแกรมการ
ควบคมุจราจรทางอากาศด้วยเรดาห์	และออกแบบวธิกีารทดสอบแบ่งออกเป็น	3	รูปแบบคอื	อากาศยานบนิออก
จากสนามบิน,	อากาศยานบินเข้าสนามบิน	และรูปแบบผสม	พร้อมกันทั้ง	2	สนามบิน	และน�าไปเปรียบเทียบกับ
ตัวช้ีวัดปริมาณการจราจรทางอากาศสูงสุดต่อชั่วโมงของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่	 ซึ่งผลที่ได้จะต้องรองรับ
ปริมาณจราจรไม่น้อยกว่า	24	เที่ยวบิน/ชั่วโมง
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	 ผลจากการวจัิย	ภายใต้การควบคมุการจราจรทางอากาศด้วยระบบเรดาห์	ตามข้อก�าหนดในวธิปีฏบิติัการบนิ 
พบว่าสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศพร้อมกันท้ัง	 2	 สนามบินได้เฉลี่ย	 40	 เที่ยวบิน/ชั่วโมง 
พบว่าเพิ่มขึ้นจากตัวชี้วัดจ�านวน	16	เที่ยวบิน/ชั่วโมงหรือคิดเป็นร้อยละ	66.67

ค�าส�าคัญ	วิธีปฏิบัติการบินส�าหรับมาตรฐานการบินออกด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน,	 วิธีปฏิบัติการบินส�าหรับ
มาตรฐานการบนิเข้าด้วยเครือ่งวดัประกอบการบนิ,	ท่าอากาศยานนานาชาติเชยีงใหม่และพืน้ทีศ่กึษาจดัต้ังสนาม
บินแห่งที่	2

Abstract
	 The	main	 purpose	 of	 this	 research	was	 to	 construct	 the	 flight	 procedure	model	 for	
Standard	Instrument	Departure	(SID)	and	Standard	Instrument	Arrival	(STAR)	between	Chiang	Mai	
International	Airport	and	the	studied	area	of	the	second	airport	establishment.	The	researchers	
had	studied	the	data	from	the	Master	plan	for	national	commercial	airport	establishment	by	
the	Civil	Aviation	Authority	of	Thailand	(CAAT)	presented	by	Air	Transport	Research	&	Consulting	
Centre,	Kasetsart	University	and	compiled	the	data	from	the	providers	in	Chiang	Mai	Air	Traffic	
Control	Centre,	as	well	as	Aeronautical	Information	Publication	(AIP)	of	the	CAAT	to	be	used	
for	preparing	fundamental	data	in	geography,	obstacles	in	the	vicinity	of	airport,	and	airspace	
restriction	affecting	aircraft	operating	procedure	both	departure	and	arrival.	Furthermore,	there	
was	a	data	collection	of	procedures	for	air	traffic	control	through	statistical	data	of	air	traffic	
control	service	in	the	studied	area.
	 The	researchers	had	designated	the	location	of	second	airport	at	Huai	Yap,	Ban	Thi	District,	
Lamphun	Province	which	was	consistent	with	the	studied	result	of	Air	Transport	Research	&	
Consulting	Centre,	Kasetsart	University	and	defined	coordinate	as	N018๐40’44.96”E099๐06’57.32	
for	 being	 Aerodrome	 Reference	 Point	 (ARP)	 of	 the	 second	 airport	 away	 from	 Chiang	Mai	
International	Airport	of	10.31	NM	approximately.
In	respect	to	flight	procedure	modeling,	the	researchers	had	referred	common	radio	navigation	
aids	 as	 CMA	DVOR/DME	 and	 significant/transition	 point	 of	 existing	 traffic	 control	 area	 onto	
ATS	route	consisting	of	VISES,	LAMUN,	ADLUS,	MONLO,	KABMU,	ASAVI,	PANTA,	ENBAT,	MARNI,	
GOGOP,	and	PUMAM	totally	of	11	points	in	order	to	support	air	traffic	service	between	Chiang	
Mai	International	Airport	(VTCC)	and	the	target	area	of	second	airport	establishment	specified	
as	Ban	Thi	Airport	(VTCB)	to	provide	air	traffic	control	for	4	runways	which	was	able	to	divide	
procedure	modeling	into	2	parts	as	follow:
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	 Part	1	Standard	Instrument	Departure:	SID	was	imposed	from	the	end	of	runway	onto	
significant/transition	point	by	specifying	path	descriptors	of	6	points	were	BANTI,	DOILO,	WEERA,	
FRANG,	PHRAO,	and	YONOK	able	to	model	of	6	charts.
	 Part	2	Standard	Instrument	Arrival:	STAR	was	stipulated	from	the	significant/transition	point	
onto	Final	Approach	Fix	(FAF)	in	term	of	Closed-STAR	by	defining	path	descriptors	of	8	points	
were	PARNU,	PASAK,	SAKET,	SUTEP,	PINUM,	SAIAU,	TAPAE,	and	WORAI	capable	of	modeling	for	
8	charts.
	 According	to	modeling	as	above	mentioned,	entered	all	configuration	values	into	the	ATC	
radar	simulation	program	and	divided	modeling	test	 into	3	patterns	were	departure,	arrival,	
and	mixed	patterns	for	2	airports	at	the	same	time	altogether	comparing	with	indicator	had	to	
support	traffic	volume	not	less	than	24	flights/hour.
	 The	result	of	the	modeling	test,	influenced	by	air	traffic	control	surveillance	in	accordance	
with	flight	procedure	found	that	had	the	capacity	of	air	traffic	control	average	number	of	40	
flights/hour	increasing	from	the	indicator	16	flights/hour	or	66.67	percent.

Keywords: Standard	Instrument	Departure	(SID),	Standard	Instrument	Arrival	(STAR),	Chiang	Mai	
International	Airport	(VTCC),	the	studied	area	of	the	second	airport	establishment	named	as	
Ban	Thi	Airport	(VTCB).

1. ที่มาและความส�าคัญ
	 ตามที่ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้จัดท�าแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของ
ประเทศ	เสนอโดยศูนย์วิจยัและบรกิารวชิาการด้านการขนส่งทางอากาศ	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560-2579)	ในยุทธศาสตร์ที่	2	ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน,	กลยุทธ์ที่	5	การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง		โดยการศึกษา
ในกลุ่มของท่าอากาศยานศูนย์กลางรอง	 (Secondary	 Hub	 Airports)	 เช่น	 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่	
และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต	 ซึ่งในส่วนของพื้นที่ศึกษาคือ	 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่	 มีแนวโน้ม
การเพิ่มขึ้นของปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องทุกปี	แต่ศักยภาพของสนามบินในปัจจุบันก�าลังเข้าสู ่
ขีดจ�ากัดของการรองรับการให้บริการของท่าอากาศยาน	 และยากต่อการขยายพื้นที่ทางวิ่ง	 ทางขับ	 ลานจอด 
รวมทั้งหลุมจอดของอากาศยาน	 อันเนื่องจากบริเวณโดยรอบมีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น	 และสภาพภูมิศาสตร์ 
โดยรอบเป็นภูเขา
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	 ปัจจบุนัท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่	มพ้ืีนทีก่ว่า	1,600	ไร่	ให้บริการครอบคลุมพ้ืนทีจั่งหวดัเชียงใหม่	
และจังหวัดล�าพูน	มีอาคารผู้โดยสาร	2	หลัง	คือ	หลังเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ	และหลังใหม่เป็น
อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ	โดยท่าอากาศยานแห่งนี	้สามารถรองรบัผูโ้ดยสารได้สงูสดุกว่า	11	ล้านคนต่อปี 
และมีสถติจิ�านวนเทีย่วบนิสงูสดุ	24	เทีย่วบนิต่อชัว่โมง	ซึง่มข้ีอมลูสถติเิทีย่วบนิและผูใ้ช้บริการท่าอากาศยาน	5	ปี 
ย้อนหลัง	รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตาราง	ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ	และเที่ยวบินท่าอากาศยานเชียงใหม่	(ปี	2557-2561)

	 จากข้อมูลสถิติในข้างต้นจะเห็นว่าจ�านวนผู้โดยสารและเที่ยวบินมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี	 เมื่อพิจารณา
ในปี	2561	ที่มีจ�านวนผู้โดยสาร	10,808,866	คน	เปรียบเทียบกับขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ 
ท่าอากาศได้สงูสดุกว่า	11	ล้านคนต่อปี	พบว่าอยูใ่นภาวะวกิฤตและใกล้เตม็ขดีจ�ากดัสงูสดุทีท่่าอากาศยานสามารถ
รองรับได้	แม้ว่าในเบือ้งต้นของแผนแม่บทท่าอากาศยานเชยีงใหม่	(ฉบบัปรบัปรงุ	พฤษภาคม	2559)	ได้มแีผนการ
ปรับปรุงท่าอากาศยาน	 แบ่งออกเป็น	 3	 ระยะ	 คือ	 ระยะสั้นและระยะกลาง	 ด�าเนินโครงการในปี	 2559-2568 
โดยมโีครงการหลกั	คอื	ก่อสร้างปรบัปรงุทางขบั	ขยายลานจอดอากาศยาน	ปรบัปรงุอาคารผูโ้ดยสารเดมิและก่อสร้าง 
อาคารผู้โดยสารใหม่	ใช้งบประมาณโดยรวม	9.72	พันล้านบาท	ซึ่งท�าให้มีขีดความสามารถเพิ่มเป็น	34	เที่ยวบิน 
ต่อชั่วโมง	 และรองรับปริมาณผู้โดยสารได้	 18	 ล้านคนต่อปี	 ในระยะยาวการด�าเนินโครงการในปี	 2569-2573 
โดยมีโครงการหลัก	คือ	สร้างหลุมจอด	และปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร	ใช้งบประมาณโดยรวม	945	ล้านบาท	ซึ่งมี
ขีดความสามารถเพิ่มเป็นรองรับปริมาณผู้โดยสารได้	20	ล้านคนต่อปี
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	 ผลที่ได้จากการศึกษาในข้างต้น	จึงได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัวของผู้ใช้บริการ	และแนวทางใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการของท่าอากาศยาน	 จนน�ามาสู่ข้อเสนอให้มี
การสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่	2	ซึ่งการเลือกที่ตั้งท่าอากาศยานแห่งใหม่ต้องมีการค�านึงถึงปัจจัยส�าคัญ	
ดังนี้
	 1.	ความเหมาะสมและข้อจ�ากัดทางกายภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยาน
	 2.	ศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่	ได้แก่	การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับการขนส่งผู้โดยสาร
	 3.	ความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ	ข้อก�าหนดต่าง	ๆ
	 4.	สิ่งกีดขวางต่าง	ๆ	 ในบริเวณหัวทางวิ่ง	ปลายทางวิ่ง	และพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน	รวมถึงสภาพ
ภูมิประเทศที่เป็นลักษณะภูเขาล้อมรอบ
	 5.	ลมประจ�าถิ่น	จังหวัดเชียงใหม่มีลมประจ�าถิ่นอยู่ในทิศ	02/20	 (Azimuth	20/200	องศา)	 ในขณะที่
ทิศทางของทางวิ่งของท่าอากาศยานเชียงใหม่ปัจจุบันคือ	18/36	(แนวเหนือ-ใต้)
	 6.	ห้วงอากาศ	Terminal	Control	Area	(TMA)	ต้องพิจารณาประเภทของห้วงอากาศ	และห้วงอากาศ	
ประกอบด้วย	พื้นที่อันตราย	 (Danger	area)	พื้นที่จ�ากัด	 (Restricted	area)	และพื้นที่หวงห้าม	 (Prohibited	
area)		
	 จากการส�ารวจพื้นที่เบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่จ�ากัด	(Restricted	area)	คือ	VT	R5	Phu	Phing	Palace	และ
พื้นที่อันตราย	(Danger	area)	คือ	VT	D41	Mae	Rim,	Chiang	Mai	และ	VT	D42	Chom	Thong,	Chiang	Mai
	 โดยผลจากการศึกษาของศนูย์วจิยัและบรกิารวชิาการด้านการขนส่งทางอากาศ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ได้เสนอให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่	 พิจารณาให้ความส�าคัญในการพัฒนาท่าอากาศยานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยอ้างอิงตารางประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาท่าอากาศยาน	 ซึ่งกล่าวว่า
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปัจจุบันมีพื้นที่จ�ากัด	 ดังน้ันข้อเสนอส�าหรับการแนวทางด�าเนินการคือ	 การสร้าง 
ท่าอากาศยานแห่งที	่2	เพือ่รองรบัปรมิาณผูโ้ดยสารทีเ่พิม่มากขึน้ในอนาคต	โดยสถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมทีบ่รเิวณ 
บ้านฐิ	จังหวัดล�าพูน
	 จากประเด็นที่ได้ศึกษาข้างต้น	 คณะผู้วิจัยได้มีความสนใจน�ามาศึกษาต่อยอดในด้านความเป็นไปได้ของ
การสร้างแบบจ�าลองการให้บริการจราจรทางอากาศระหว่างสนามบินท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นที่หากมีการก่อสร้าง 
ท่าอากาศยานแห่งท่ี	2	และเน่ืองมาจากเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรด้านการควบคมุจราจรทางอากาศ	จงึให้ความสนใจ 
ในการน�าความรูม้าสร้างรปูแบบจ�าลองวธิปีฏบิตักิารบนิส�าหรบัมาตรฐานการบนิเข้า-ออกสนามบนิด้วยเครือ่งวัด
ประกอบการบินระหว่างสนามบินส�าหรับเสนอเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ปฏิบัติ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบ
การพิจารณา	 ภายหลังจากที่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่	 ในมุมมองโลจิสติกส ์
ให้ครบรอบด้านทั้งทางบก	 ทางราง	 และทางอากาศ	 ก่อนการตัดสินใจลงทุนต่อไป	 นอกจากนี้	 ผลการศึกษา 
ดงักล่าวยงัสามารถน�ามาพฒันาชุดการฝึกปฏิบติัในห้องปฏบิติัการ	ATC	Radar	Simulator	ของหน่วยงานทีส่งักดั
เพิ่มเติมได้ในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพื่อสร้างแบบจ�าลองวิธีปฏิบัติการบินส�าหรับมาตรฐานการบินเข้า-ออกสนามบินด้วยเคร่ืองวัดประกอบ
การบินระหว่างสนามบินเชียงใหม่	และพื้นที่ศึกษาจัดตั้งสนามบินแห่งที่	2

3. ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	สิง่ทีศ่กึษา	-	การศกึษาวจิยัครัง้นี	้คณะผูว้จิยัมุง่ศกึษาข้อมลูเกีย่วกับสภาพภมูปิระเทศโดยรอบ	อปุสรรค
สิ่งกีดขวาง	ข้อจ�ากัดในห้วงอากาศ	เครื่องช่วยเดินอากาศ	และพื้นที่ควบคุมอากาศยานครอบคลุมในเขตประชิด
สนามบินของสนามบินเชียงใหม่	และพื้นที่ศึกษาสนามบินแห่งที่	2	 เพื่อน�ามาสร้างแบบจ�าลองวิธีปฏิบัติระหว่าง
สนามบิน	จากหน่วยงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่	และ	ท่าอากาศยานเชียงใหม่	
	 2.	ตัวแปรที่ศึกษา
	 	 2.1	ตวัแปรอสิระ	(Independent	Variables)	-	ข้อมลูภมูปิระเทศโดยรอบพืน้ทีส่นามบนิ	(Topographic	
Map),	อปุสรรค	สิง่กดีขวาง	(Obstacles),	ข้อมลูเส้นทางบนิ	(ATS	Route),	เครือ่งช่วยเดนิอากาศ	(Air	Navigation	
Aids)	 ข้อมูลพื้นท่ีจ�ากัดในห้วงอากาศ	 (Airspace	 Restriction)	 ข้อมูลสถิติปริมาณการจราจรทางอากาศ	
(Statistical	data	of	Air	Traffic	Volume)	สมรรถนะของอากาศยาน	(Aircraft	Performance)	มาตรฐานการ
ออกแบบวิธีปฏิบัติการบิน
	 	 2.2	ตัวแปรที่ศึกษา	(Dependent	Variables)	-	แบบจ�าลองวิธีปฏิบัติการบินส�าหรับมาตรฐานการบิน
เข้า-ออกสนามบินด้วยเครือ่งวดัประกอบการบนิ	(flight	procedure	model	of	Standard	Instrument	Depar-
ture:	SID	and	Standard	Instrument	Arrival:	STAR)	ระหว่างสนามบนิเชยีงใหม่	และพืน้ทีศ่กึษาจดัตัง้สนามบนิ 
แห่งที่	2

4. วิธีด�าเนินงานวิจัย
	 วิธีด�าเนินงานวิจัยครั้งนี้	คณะผู้วิจัยได้มีการก�าหนดแผนการด�าเนินงาน	ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	 1.	การศึกษาความส�าคญั	และข้อมลูพืน้ฐาน	-	ระดบันโยบาย	ระดบัยทุธศาสตร์	ไปสูป่ฏบิตักิารระดบัหน่วยงาน 
รวมถึงข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ประกอบการสร้างแบบจ�าลอง	 เช่น	 ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์	 อุปสรรคสิ่งกีดขวางที่ส่งผล 
กระทบต่อการเดินอากาศ	ข้อจ�ากัดในห้วงอากาศ	เครื่องช่วยเดินอากาศ	ข้อมูลพื้นที่ความรับผิดชอบการควบคุม
จราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบิน	เป็นต้น
	 2.	การศึกษา	และเก็บรวบรวบข้อมูล	แนวคิด	หลักการ	ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวิธีปฏิบัติการบิน
	 3.	สร้างแบบจ�าลองวิธีปฏิบัติส�าหรับมาตรฐานการบินเข้า-ออกสนามบินด้วยเคร่ืองวัดประกอบการบิน 
ให้เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานของการออกแบบวิธีปฏิบัติ	 ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
โดยร่างแบบจ�าลองด้วยมอืพิจารณาโครงสร้างในเบือ้งต้น	จากนัน้น�าไปวาดลงในคอมพิวเตอร์เพ่ือหารายละเอยีด
ของแบบจ�าลอง	ประกอบด้วย	ระยะทาง	 (Distance),	ทิศทาง	 (Direction),	 ระยะสูง	 (Altitude)	และค่าพิกัด	
(Coordinates)	พร้อมทั้งตั้งชื่อจุดรายงานก�าหนดทิศทางการบิน	(Waypoints)	ทุกจุด	ภายใต้การให้ค�าปรึกษา
โดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบวิธีปฏิบัติการบิน	และการควบคุมจราจรทางอากาศ
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	 4.	การตรวจสอบมาตรฐานแบบจ�าลองวธิปีฏบิติัการบนิ	และน�าไปทดสอบกบัโปรแกรมจ�าลองเสมอืนจรงิ
ด้านการควบคมุจราจรทางอากาศด้วยเรดาห์	(ATC	Radar	Simulator)	โดยก�าหนดให้สามารถรองรบัปรมิาณการ
จราจรได้สูงสุดไม่น้อยกว่า	24	เที่ยวบิน/ชั่วโมง	ภายใต้การก�ากับดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
	 5.	สรุปผล	และรายงานผลการวิจัย	-	ผู้วิจัยจัดท�ารายงานสรุปผล	และอภิปรายผลการวิจัย	พร้อมทั้งแสดง
ทรรศนะให้ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 1.	 ค้นพบแบบจ�าลองวิธีปฏิบัติการบินส�าหรับมาตรฐานการบินเข้า-ออกสนามบินด้วยเคร่ืองวัดประกอบ
การบินระหว่างสนามบินเชียงใหม่	และพื้นที่ศึกษาจัดตั้งสนามบินแห่งที่	2
	 2.	แบบจ�าลองวิธีปฏิบัติการบินสามารถใช้ในการวิเคราะห์ขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรทาง
อากาศสงูสดุ	เพือ่ประกอบเช่ือมโยงระบบขนส่งทางบก	และทางราง	ให้เกิดความแน่ใจก่อนการตัดสนิใจลงทนุจดั
สร้างสนามบินได้อย่างคุ้มค่า	เกิดประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่ศึกษาในอนาคต

6. ผลการวิจัย
	 ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้	 คณะผู้วิจัยสามารถสร้างแบบจ�าลองวิธีปฏิบัติส�าหรับมาตรฐานการบิน
ออกสนามบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน	(Standard	Instrument	Departure	:	SID)	และวิธีปฏิบัติส�าหรับ
มาตรฐานการบินเข้าสนามบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน	(Standard	Instrument	Arrival	:	STAR)	ระหว่าง
สนามบินเชียงใหม่	(VTCC_RWY	18/36)	และพื้นที่ศึกษาจัดตั้งสนามบินแห่งที่	2	(VTCB_RWY	18/36)	รวมทั้ง
สิ้น	4	ทางวิ่ง	โดยมีรายละเอียดการสร้างแบบจ�าลองดังต่อไปนี้
 ส่วนที่ 1 การสร้างแบบจ�าลองวิธีปฏิบัติส�าหรับมาตรฐานการบินออกสนามบินด้วยเครื่องวัดประกอบ
การบิน (Standard Instrument Departure: SID)	ประกอบด้วย	SID	RWY	18/36	จ�านวน	1	Chart,	SID	
RWY	18	จ�านวน	1	Chart,	SID	RWY	36	จ�านวน	1	Chart	และสามารถสร้างแบบจ�าลองตามตัวก�าหนดเส้น
ทาง	(Path	Descriptor/Waypoint	Path)	ได้ดังนี้	BANTI,	DOILO,	WEERA,	FRANG,	PHRAO	และ	YONOK	
จ�านวน	6	Charts	รวมแบบจ�าลองในส่วนที่	1	จ�านวน	9	Charts	โดยก�าหนด	Climb	gradient	1	NM/300	ft	
หรือ	0.049375	/	4.9375%	และก�าหนดระยะห่างในแนวตั้ง	Vertical	Separation	โดยที่จุดรายงานเดียวกัน	
(Common	Waypoints)	ก�าหนดระยะสูงจากทางที่ไกลกว่ามีระยะสูงกว่าระยะทางที่ใกล้กว่าอย่างน้อย	1,000	ft
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	 ซึ่งหลักการส�าคัญที่ใช้ในการออกแบบจ�าลอง	มีดังต่อไปนี้
	 1.	The	Procedure	Design	Gradient	(PDG)	is	based	on	
an	obstacle	identification	surface	(OIS)	having	a	2.5	percent	gradient	or	a	gradient	determined	by	
the	most	critical	obstacle	penetrating	the	surface,	whichever	is	the	higher	and;	b)	an	additional	
margin	of	0.8	percent.	Thus,	published	gradients	are	specified	to	an	altitude/height	after	which	
the	minimum	gradient	of	3.3	percent	(2.5+0.8)	is	considered	to	prevail.
	 2.	การก�าหนดสมรรถนะอากาศยาน	(Aircraft	Performance)	ส�าหรับการออกแบบจ�าลอง	คือ	ระยะทาง	
1	NM	อากาศยานสามารถบินไต่ระดับความสูง	(Step	Climb)	เฉลี่ย	300	ft
	 การหา	Climb	Gradient	โดยอาศยัหลกัการพ้ืนฐานของ	Trigonometric	Function	เพ่ือหาความสัมพนัธ์
ระหว่างความยาวและมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก	 ซึ่งอาศัยฟังก์ชันหนึ่งจากหลักการดังกล่าว	 คือ	 Tangent	
Function	=	Opposite	/	Adjacent	มาประกอบการ

Tangent Function for climb gradient
	 ตามที่ได้ก�าหนดสมรรถนะเฉลี่ยของอากาศยานในการไต่ระดับการบิน	(Step	Climb)	ในอัตราที่ระยะทาง	
1	NM	สามารถไต่ระดับการบินที่ความสูง	300	ft	หรือ	91.44	m	เมื่อประยุกต์ใช้หลักการ	Tangent	Function	
สามารถหา	Climb	gradient	ได้ดังต่อไปนี้

Fundamental model of climb gradient or angle in degree
	 จากการก�าหนด	Climb	gradient	จงึสามารถน�ามาใช้เป็นหลักการในการค�านวณหาความสูงในล�าดับถัดไป 
ของการออกแบบจ�าลองวิธีปฏิบัติการบินได้ดังต่อไปนี้
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Model application for rate of climb per distance in profile view

 Model application for rate of climb per distance in both plan and profile views
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 ส่วนที่ 2 การสร้างแบบจ�าลองวิธีปฏิบัติส�าหรับมาตรฐานการบินเข้าสนามบินด้วยเครื่องวัดประกอบ
การบิน (Standard Instrument Arrival : STAR) 
	 ประกอบด้วย	STAR	RWY	18/36	จ�านวน	1	Chart,	STAR	RWY	18	จ�านวน	1	Chart,	STAR	RWY	36	
จ�านวน	 1	 Chart	 และสามารถสร้างแบบจ�าลองตามตัวก�าหนดเส้นทาง	 (Path	 Descriptor/Waypoint	 Path) 
ได้ดังนี้	PARNU,	PASAK,	SAKET,	SUTEP,	PINUM,	SAIAU,	TAPAE	และ	WORAI	จ�านวน	8	Charts	รวมแบบ
จ�าลองในส่วนที	่2	จ�านวน	11	Charts	โดยก�าหนด	Descent	Gradient	ตามสมรรถนะของอากาศยาน	ตามเงือ่นไข
ในการบินเข้ามาในพื้นที่ภายใต้ระดับความสูง	 (Transition	 Altitude)	 ที่ส่งผ่านมาจากระดับความสูงที่อ้างอิง 
ค่าความกดอากาศมาตรฐาน	ให้จ�ากดัความเรว็ของอากาศยานไม่เกนิ	250	knots	ยกเว้นในระยะ	Final	Approach	
Segment	จะมีการก�าหนดค่า	optimum	descent	gradient	0.052/5.2%	or	3°
เมื่อพิจารณาค่า	 optimum	 descent	 gradient	 0.052/5.2%	 or	 3°	 น�ามาอธิบายโดยอาศัยหลักการ	
Trigonometric	Function	ในส่วนของ	Tangent	Function	ได้ดังต่อไปนี้
	 Tan	Ɵ	=	Opposite	/	Adjacent	or	Height	/	Distance
	 จากค่า	optimum	descent	gradient	0.052	หรือ	52	m	/	1000	m	หรือ	52	m/km
	 เทียบเท่ากับ	171	ft	/	3281	ft	approximately;	conversion	factor	as	1	ft	=	0.3048	m
	 น�าค่าดังกล่าวมาแทนด้วย	Tan	Ɵ	=	Opposite	/	Adjacent	or	Height	/	Distance
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	52	m	/	1000	m	or	171	ft	/	3281	ft
	 ดังนั้น	optimum	descent	gradient		 =	0.052			=	0.052	x	100	=	5.2	%
	 โดยหากน�าค่า	Gradient	=	0.052	มาแทนในส่วนกลับของ	Tangent	Function	หรือ	Arctan	จะได้ค่าดัง
ต่อไปนี้
	 Tan	(angle)	=	Gradient	 	 =	Gradient/Tan	 =	Tan-1	or	arctan	(gradient)
	 Therefore;			Angle	in	Degrees	 =	1/tan	x	(gradient)	 =	tan-1	or	arctan	(gradient)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	arctan(0.052)		 =	2.977°	or	≈	3°

	 การหาอัตราการลดระดับการบิน	(Rate	of	Descent)	โดยใช้หลัก	Tangent	function	มาประกอบการ
พิจารณาควบคู่กับความเร็วของอากาศยาน	(Aircraft	Speed)
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	 การสร้าง	Holding	Pattern	ในกรณทีีมี่การจราจรคบัคัง่	อากาศยานไม่สามารถบนิเข้าสนามบนิได้	จึงต้อง
มกีารก�าหนดให้อากาศยานบนิวนรอสภาพการจราจร	(Hold)	ในจุดท่ีก�าหนด	โดยผู้วจัิยมแีนวทางในการออกแบบ	
ดังต่อไปนี้
	 1.	แปลงค่าความเรว็	Conversion	ของอากาศยานจาก	Indicated	Airspeed	(IAS)	ไปเป็น	True	Airspeed	
(TAS)	โดยพิจารณาจากระยะสูง	(Altitude)	และค่าบรรยากาศมาตรฐานสากล	(International	Standard	At-
mosphere;	ISA)	เพื่อก�าหนดค่า	Conversion	Factor	(CF)	อ้างอิงจากตาราง	Conversion	Table	ตาม	ICAO,	
“Doc	8168	OPS/611	Aircraft	Operations	Vol.II”,	Appendix	to	Chapter	1	Conversion	Table,	(2014).

	 2.	หารัศมีของวงเลี้ยวของ	Holding	Pattern	จากหลักการ	Holding	Criteria,	Rate	of	turn	อ้างอิงจาก	
ICAO,	“Doc	8168	OPS/611	Aircraft	Operations	Vol.I”,	Chapter	1	Holding	Criteria,	Rate	of	turn,	
(2014).

	 ผลจากค�านวณในข้างต้นสามารถน�ามาหารัศมีของ	Holding	Pattern	โดยใช้สูตรค�านวณการหาเส้นรอบ
วง	ได้ดังนี้

	 เมื่อน�าผลการสร้างแบบจ�าลองมาก�าหนดค่าพื้นฐานในโปรแกรมแบบจ�าลองเสมือนจริง	 ATC	 Radar	
Simulator	 หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยได้ก�าหนดรูปแบบของสภาพการจราจรทางท้ังบินเข้า-บินออกระหว่างสนาม
บินพร้อมกัน	 เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศสูงสุด	 เปรียบเทียบกับตัว
ชี้วัดที่ก�าหนดไว้	โดยมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้
 รูปแบบที่ 1 อากาศยานบินออก พร้อมกัน 2 สนามบิน (VTCC & VTCB)
	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดเงื่อนไขภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมการจราจรทางอากาศด้วยระบบเรดาร์	 (ATC	
Surveillance	System	Environment)	ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
	 1.	ก�าหนดให้อากาศยานบินขึ้นพร้อมกันทั้ง	2	สนามบิน
	 2.	การก�าหนดระยะห่างระหว่างอากาศยาน	(Separation)	อย่างน้อย	5	NM
	 3.	ความเร็วของอากาศยาน	(Aircraft	Speed)	ที่ระยะ	Final	Segment	(up	to	4	NM)	จากจุดเริ่มต้น
ของทางวิ่ง	(Threshold	of	Runway)	ความเร็ว	180	knot	or	180	NM/hr	ในระดับความสูงไม่เกิน	11,000	ft	
หรือ	Transition	Altitude	โดยอากาศยานบินได้ระยะทางเฉลี่ย	180	NM/hr	
	 4.	อ้างอิง	Longitudinal	separation	minima	based	on	time	ส�าหรับ	aircraft	maintaining	at	the	
same	level	and	same	track	ในเวลา	3	นาที	อนุญาตให้บินขึ้นได้	1	ล�า	ดังนั้นพิจารณา	2	สนามบิน	(VTCC	
&	VTCB)	จึงท�าให้อากาศยานบินขึ้นได้	2	ล�า
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 รูปแบบที่ 2 อากาศยานบินเข้า พร้อมกัน 2 สนามบิน (VTCC & VTCB) 
	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดเงื่อนไขในการควบคุมปริมาณการจราจรทางอากาศ	ในลักษณะเดียวกันกับที่ได้ก�าหนดไว้
ในการทดสอบตามรูปแบบที่	1
 รูปแบบที่ 3 อากาศยานบิน เข้า-ออก ระหว่าง 2 สนามบิน (VTCC & VTCB) พร้อมกัน
	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดเง่ือนไขเดียวกับรูปแบบที่	 1	 แต่มีการพิจารณาเพิ่มเติมอนุญาตให้อากาศยานวิ่งขึ้นเมื่อ
อากาศยานบินเข้ามาลงทางวิ่งต้องมีระยะห่างจาก	Threshold	of	runway	ไม่น้อยกว่า	5	NM
จากที่ได้ก�าหนดเงื่อนไขดังกล่าวทั้ง	3	รูปแบบท�าให้ได้ผลการทดสอบดังนี้
 ผลการทดสอบ: เวลา	1	ชั่วโมงพบว่าอากาศยานสามารถบินขึ้น-ลง	พร้อมกันทั้ง	2	สนามบิน	(VTCC	&	
VTCB)	ได้ปริมาณเฉลี่ย	20	เที่ยวบิน/สนามบิน	หรือ	40	เที่ยวบิน	/	2	สนามบิน
 เปรยีบเทียบกบัตวัชีว้ดั: 24	เทีย่วบนิ/ชัว่โมง	โดยการออกแบบวธิปีฏบิตัใิหม่	สามารถรองรบัปรมิาณเท่ียว
บินเฉลี่ย	40	เที่ยวบิน/ชั่วโมง	ซึ่งมากกว่าปัจจุบัน	16	เที่ยวบิน/ชั่วโมง

7. สรุปผลการวิจัย
	 จากผลการศกึษาครัง้นี	้ผูว้จิยัก�าหนดรปูแบบการทดสอบแบบจ�าลองวธิปีฏิบติัการบนิด้วยสภาพการจราจร
ที่มีความหลากหลาย	โดยให้อากาศยานบินเข้า-ออกสนามบินเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ก�าหนดไว้ใน	Profile	ในวิธี
ปฏิบัติการบินอย่างเคร่งครัด	 ภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมการจราจรทางอากาศด้วยเรดาห์	 (Air	 Traffic	
Control	Radar	Environment)	ตามรูปแบบสภาพการจราจรทางอากาศ	จ�านวน	3	รูปแบบ	คือ	การบินเข้าของ
อากาศยานพร้อมกันทั้ง	2	สนามบิน,	การบินออกของอากาศยานพร้อมกันทั้ง	2	สนามบิน	และการบิน	เข้า-ออก	
ของอากาศยานพร้อมกันทั้ง	2	สนามบิน	พบว่าในเวลา	1	ชั่วโมงสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้
เฉลี่ย	 40	 เที่ยวบินต่อชั่วโมงโดยมากกว่าปริมาณการจราจรทางอากาศที่รองรับได้ในปัจจุบันเฉลี่ย	 24	 เที่ยวบิน
ต่อชั่วโมง	จ�านวน	16	เที่ยวบิน	คิดเป็นร้อยละ	66.67

8. การอภิปรายผลการวิจัย
	 จากผลการส�ารวจสภาพการให้บริการจราจรทางอากาศโดยศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่สามารถรองรับ
เที่ยวบินได้	 24	 เที่ยวบินต่อชั่วโมง	ซึ่งหากค�านวณจากอัตราดังกล่าว	พบว่าใน	1	ปี	สามารถรองรับเที่ยวบินได้	
จ�านวน	365	x	24	x	24	=	210,240	เที่ยวบินต่อปี	เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติปริมาณเที่ยวบินที่เกิดขึ้นใน	ปี	2561	
ทีเ่กดิขึน้จ�านวน	75,593	เท่ียวบิน	ซึง่แตกต่างจากสถติปิรมิาณเทีย่วบนิล่าสดุ	จ�านวน	134,647	เทีย่วบนิ	จะเห็นว่า 
วิธีปฏิบัติเดิมสามารถรองรับการให้บริการจราจรทางอากาศได้เพียงพออยู่แล้ว	 แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัจจัยอื่นที่
ส่งผลต่อความคล่องตัวในการให้บริการ	โดยมีปัจจัยส�าคัญดังต่อไปนี้
	 1.	ข้อจ�ากัดของพื้นที่ห้วงอากาศ	(Airspace	Restriction)	ประกอบด้วย	Restricted	Area	และ	Danger	
Area	ซึ่งเพิ่มเติมจากอุปสรรคทางสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ
	 2.	ปัจจยัข้อจ�ากดัของพืน้ทีภ่ายในท่าอากาศยาน	ในส่วนของการขบัเคลือ่นอากาศยานด้วยความเรว็ต�า่	และ
ความเร็วสูงประกอบด้วย	Movement	and	Maneuvering	Areas	อันได้แก่ข้อจ�ากัดในด้าน	ทางขับ	(Taxiway)	
พื้นที่ลานจอด	(Apron)	และจ�านวนหลุมจอดของอากาศยาน	(Aircraft	Stand)
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	 3.	ความหนาแน่นของพืน้ทีช่มุชนโดยรอบสนามบนิซ่ึงเป็นอปุสรรคในการขยายตัวของพ้ืน	โดยผลท่ีเกดิขึน้ 
ตามมาคือการเกิดผลภาวะทางเสียง	 และปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโดยรอบสนามบินส่งผลต่อเนื่อง 
ไปยังพื้นที่ภายในสนามบินตั้งแต่ลานจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร	 ไปยังประตูทางออกเช่ือมต่อกับถนนสายหลัก 
ที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่น
	 ดงัน้ัน	จงึมีความจ�าเป็นในการสร้างสนามบนิเชยีงใหม่แห่งที	่2	เพือ่รองรบัการปรมิาณเท่ียวบนิและผูโ้ดยสาร
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	 และเพื่อให้ผลการศึกษาเป็นไปอย่างครบถ้วน	 รอบด้าน	 ให้การจัดการระบบโลจิสติกส์การ
ขนส่งในพื้นที่ทั้งทางบก	ทางราง	และทางอากาศ	สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จึงมีความจ�าเป็น
ต้องสร้างรูปแบบจ�าลองวิธีปฏิบัติการบินส�าหรับมาตรฐานการบินเข้า-ออกสนามบินด้วยเครื่องวัดประกอบการ
บินระหว่างสนามบินเชียงใหม่	และพื้นที่ศึกษาจัดตั้งสนามบินแห่งที่	2	เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ขีดความสามารถ
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศสูงสุด	 และน�ามาใช้ประกอบการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางบก	 และทางราง	
ให้เกิดความแน่ใจก่อนการตัดสินใจลงทุนจัดสร้างสนามบินได้อย่างคุ้มค่า	 เกิดประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่ศึกษาใน
อนาคตต่อไป	

9. ข้อเสนอแนะ
	 การน�าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ต่อไปนั้น	 คณะผู้วิจัยให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
ผลการทดสอบแบบจ�าลองวิธีปฏิบัติการบินในครั้งนี้เป็นเพียงการทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ใน	 Profile 
ของวธิปีฏบิตั	ิSID/STAR	Charts	ซึง่นกับินจะต้องควบคมุอากาศยานตามวธิปีฏิบติั	ภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
จราจรทางอากาศด้วยเรดาห์	 (Air	 Traffic	Control	 Surveillance	 Environment)	 อย่างเคร่งครัด	 แต่ในการ
ปฏิบัติงานจริงอาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อปริมาณการเพิ่มขึ้นและลดลงของการจราจรทางอากาศ	 ตามที่ปรากฏ
ในประเด็นพิจารณาที่มีนัยส�าคัญดังต่อไปนี้
	 1.	ข้อก�าหนดที่ระบุในวิธีปฏิบัติการบิน	(Profile	of	SID/STAR	charts)	
	 2.	สภาพการจราจรในแต่ช่วงเวลาในขณะนั้น	(Current	Traffic)
	 3.	การสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมจราจรทางอากาศและนักบิน
	 4.	การโต้ตอบของนักบิน	(Pilot	Reaction)	ตามที่ได้รับการอนุญาต	(ATC	Clearance)
	 5.	สมรรถนะของอากาศยาน	(Aircraft	Performance)	ทัง้รปูแบบอากาศยาน	(Type	of	Aircraft)	ความเรว็	
(Speed)	อัตราการไต่	(Rate	of	climb)	และอัตราร่อนลง	(Rate	of	descend)
	 6.	ทิศทาง	(Direction)	ของอากาศยานที่ท�าการบิน
	 7.	การก�าหนดระยะห่างระหว่างอากาศยาน	(Separation)	
	 8.	ความสามารถของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ	(ATC	Competency)	
	 9.	การประสานงานระหว่างหน่วยงานในแต่ละพืน้ที	่(Aerodrome	Control	Tower-Approach	Control	
Unit	และ	Approach	Control	Unit-Area	Control	Center)
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	 นอกจากนี	้ยงัพบปัจจยัอ่ืนเพิม่เตมิในกรณต้ีองการเพิม่ปรมิาณการจราจรทางอากาศมากกว่าทีม่กีารทดสอบ
ในงานวิจัยครั้งนี้	 ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศ	 ภายใต้การ
ก�ากับติดตามอากาศยานด้วยเรดาห์	 (Radar	Monitoring)	 ก�าหนดให้มีการวางแผนอนุญาตให้อากาศยานที่บิน
ออกจากสนามบินทั้ง	2	แห่ง	มีทิศทางการบินแตกต่างกัน	และต้องไม่บินออกสวนทางกัน		โดยในส่วนหน่วยงาน
ท่าอากาศยานรับผิดชอบการจัดสร้างสนามบินแห่งที่	 2	 จะต้องก�าหนดให้มีการสร้างทางขับรองรับอากาศยาน
ออกจากทางวิ่งกรณีเร่งด่วน	 (Rapid	Exit	Taxiway)	ภายหลังจากการบินลงทางวิ่ง	ซึ่งจากทั้ง	2	ปัจจัยข้างต้น 
จะสามารถลดระยะห่างระหว่างอากาศยาน	(Separation)	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ		รวมทัง้การประสานงานระหว่าง
การบริหารจัดการลานจอด	หลุมจอด	ของหน่วยงานท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับหน่วยงานควบคุมจราจรทาง
อากาศจึงจะสามารถจัดการจราจรทางอากาศได้อย่างคล่องตัว	(Air	Traffic	Flow	Management)	ช่วยลดระยะ
เวลาในการให้บริการ	และเพิ่มปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนากรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน
กรณีศึกษา อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

(A Development of Conceptual Framework
of Airport Advertising Development A Case Study:  

Domestic Terminal Don Mueang International Airport)

กชกร แก้วมณี
ไตรรงค์ ทศธ�ารมย์
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1. ที่มาและความส�าคัญ
	 ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงเป็นท่าอากาศยานทีม่ปีริมาณการเดนิทางของผูโ้ดยสารเป็นจ�านวนมาก
โดยอ้างอิงจากข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด(มหาชน)	พบว่าในปีที่ผ่านมา
มีสายการบินต้นทุนต�่า	12	สายการบิน	มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงเพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ	ส่งผลให้ในปี	2017 
มีผู้โดยสารภายในประเทศ	23,905,705	คน	ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.24	จากปีก่อนหน้า	สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
ไปได้ทีธ่รุกจิสือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยานจะเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเพิม่ขึน้	และเป็นโอกาสในการเพิม่รายได้ 
ด้านสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน
	 สื่อโฆษณาเป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีท�าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการน�าพาข่าวสารที่ผู้โฆษณาต้องการให้
ผู้บริโภคได้รับรู้	และเกิดความต้องการในสินค้านั้นๆ	ซึ่งลักษณะของสื่อโฆษณาแต่ละประเภทจะให้ประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารที่แตกต่างกัน	 โดยการเลือกสื่อแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นส่ิงส�าคัญ 
ที่ผู้วางแผนสื่อโฆษณาจะต้องพิจารณา
	 สื่อเคลื่อนที่	 (Transit	Media)	 ในท่าอากาศยานเป็นสื่อประเภทหนึ่งท่ีมีอัตราการเติบโต	 312%	 ตั้งแต่
ปี	2011	-	2016	โดยอ้างอิงจากบริษัทนีลเส็น	(Nielsen	Company	(Thailand)	Limited)	ซึ่งเป็นบริษัทด้าน
ข้อมูลและการวัดผลสื่อระดับโลกที่มีต�าแหน่งทางการตลาดเป็นผู้น�าในด้านข้อมูลทางการตลาดและผู้บริโภค 
ซึง่ส่ือเคล่ือนทีป่ระกอบไปด้วยสือ่ทีต่ดิตัง้อยูก่บัรถไฟฟ้า	รถไฟฟ้าใต้ดนิ	รถไฟฟ้าเช่ือมต่อท่าอากาศยาน	รวมไปถงึ
สถานขีนส่งรถโดยสาร	สถานรีถไฟฟ้า	และท่าอากาศยานต่างๆ	ซ่ึงท่าอากาศยานกม็จี�านวนนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย 
และชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการกันมากขึ้น	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้สื่อเคลื่อนที่ต่างเปิดตัวสื่อโฆษณา 
รูปแบบใหม่ๆ	 อย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้ามาใช้บริการเห็นโฆษณาสินค้าสูงยิ่งข้ึน	 อันส่งผลถึงรายได้ 
ที่จะตามมา
	 การพัฒนาสื่อโฆษณาในท่าอากาศยานให้ดียิ่งขึ้น	 จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ด้านโฆษณา 
ในท่าอากาศยานซึ่งส่งผลต่อรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นของด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน	 (Non-Aeronautical	
Revenue)	 และรายได้ดังกล่าวนี้จะท�าให้ท่าอากาศยานมีงบประมาณเพ่ือน�าไปพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อ 
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารต่อไป
	 จากเหตุผลข้างต้นประกอบกับงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับกรอบแนวคิดการพัฒนาสื่อโฆษณา	 โดยเฉพาะ
ภายในท่าอากาศยานของไทยยงัมจี�ากดั	ผูว้จิยัจึงสนใจศกึษาวิจัยในเร่ืองดังกล่าวเพ่ือท�าความเข้าใจเกีย่วกบัสภาพ 
ของสื่อโฆษณาในท่าอากาศยาน	 ณ	 ปัจจุบัน	 และปัจจัยในการเลือกซ้ือสื่อโฆษณา	 ซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนา 
กรอบแนวคิดการพัฒนาสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยานที่เหมาะสมต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
	 2.1	 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของสื่อโฆษณาในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ	 ท่าอากาศยานนานาชาติ 
	 	 	 ดอนเมือง	
	 2.2	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อสื่อโฆษณาในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ	 ท่าอากาศยาน 
	 	 	 นานาชาติดอนเมือง	
	 2.3	 เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่อโฆษณาในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ	 ท่าอากาศยาน 
	 	 	 นานาชาติดอนเมือง	

3. ขอบเขตของบทความ
	 สื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยานเป็นสื่อชนิดหนึ่งในประเภทสื่อเคลื่อนที่(Transit	Media)	ซึ่งในงานวิจัยนี้
จะศึกษาเกี่ยวกับสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	ของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ	ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง	ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องการศึกษาดังนี้
	 1.	ศึกษาทฤษฎี	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 	 1.1	 ศึกษาทฤษฎี	 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี(Transit	Media)	 ภายใน 
	 	 	 	 ท่าอากาศยาน
	 	 1.2	 ศึกษาทฤษฎีการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร
	 	 1.3	 ศึกษาตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อโฆษณา
	 	 1.4	 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการเลือกซื้อสื่อโฆษณา
	 	 1.5	 ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมการรับรู้
	 2.	ศึกษาสภาพปัจจุบันของสื่อโฆษณาภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ	ท่าอากาศยานนานาชาต ิ
	 	 ดอนเมือง	
	 	 2.1	 ด้านสื่อโฆษณา
	 	 	 	 2.1.1	 ส�ารวจจ�านวนและรูปแบบสื่อโฆษณา
	 	 	 	 2.1.2	 ส�ารวจบริเวณที่ติดตั้งสื่อโฆษณา
	 	 2.2	 ด้านพฤติกรรมของผู้โดยสาร
	 	 	 	 2.2.1	 พฤติกรรมการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ให้เช่าเพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์
	 	 	 	 2.2.2	 พฤติกรรมการรับรู้สื่อโฆษณาในปัจจุบันของผู้โดยสาร
	 	 	 	 2.2.3	 พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของผู้โดยสาร
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	 3.	ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อสื่อโฆษณาได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	4	ส่วน	ได้แก่	ผู้ให้สัมปทาน
ด้านสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	ตัวแทนบริษัทผู้รับสัมปทานด้านส่ือโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	 ตัวแทน
บริษัทวางแผนและขายสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	และตัวแทนบริษัทผู้ซื้อสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	

4. วิธีด�าเนินงานวิจัย
	 การศึกษานีม้จุีดมุง่หมายเพือ่จดัท�ากรอบแนวคดิในการพฒันาสือ่โฆษณาในอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ	 
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	 จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน	 และปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อสื่อโฆษณา 
ในท่าอากาศยาน	ซึง่งานวจิยันีเ้ป็นงานวจิยัแบบผสมผสานเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ(Mixed	Method	Research) 
เนื่องจากมีการใช้เครื่องมือในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามพฤติกรรมการรับรู้สื่อโฆษณาของผู้โดยสาร	 โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด	400	คนในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	มกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูผ่านการบนัทกึข้อมลูจากการนบั	มกีาร
ใช้การสงัเกตแบบไม่มโีครงสร้าง	และใช้การสมัภาษณ์		โดยในการท�างานวจัิยในคร้ังนีจ้ะแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น	
4	ส่วนผู้เกี่ยวข้อง	คือ	1.ตัวแทนหน่วยงานท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	ผู้ให้สัมปทานพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณา	
ตวัแทนผู้รับสมัปทานพืน้ทีต่ดิตัง้สือ่โฆษณา	(Media	supplier)	ตวัแทนบรษิทัวางแผนและซ้ือสือ่โฆษณา	(Agent) 
ตัวแทนแบรนด์สินค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยานโดยน�าวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	 Analysis)	
มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 1.	 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของสื่อโฆษณาในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ	 ท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง	
	 2.	 ได้ทราบถึงปัจจัยการเลือกซื้อสื่อโฆษณาในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ	 ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง	
	 3.	 ได้กรอบแนวคิดท่ีสามารถน�าไปปรับใช้ในการพัฒนาส่ือโฆษณาในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	

6. บทสรุปของบทความ
	 การพัฒนากรอบแนวคดิในการพฒันาสือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยาน	กรณศีกึษา	อาคารผูโ้ดยสารภายใน
ประเทศ	 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของส่ือโฆษณา	 โดยท�าการ
ศึกษาพฤติกรรมการรับรู้สื่อโฆษณาของผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานในปัจจุบัน	พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของ
ผู้โดยสาร	 รวมถึงส�ารวจและบันทึกจ�านวนและต�าแหน่งของส่ือโฆษณา	 เพ่ือให้ทราบถึงสภาพความเป็นจริงของ
สื่อโฆษณาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน	 อีกท้ังยังศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อสื่อโฆษณาผ่านการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
ทีเ่ก่ียวกับงานด้านสือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยานทัง้	4	ส่วน	ประกอบไปด้วยผูใ้ห้สมัปทานพืน้ทีต่ดิตัง้ส่ือโฆษณา	
ตัวแทนผู้รับสัมปทานพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณา	ตัวแทนบริษัทวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา	และตัวแทนแบรนด์สินค้า 
ผูซ้ือ้สือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยาน	เพือ่น�ามาพฒันากรอบแนวคิดในการพฒันาสือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยาน	
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	 ผลสรปุการพฒันากรอบแนวคดิในการพฒันาสือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยาน	กรณศีกึษา	อาคารผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศ	ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	สรุปได้ตามประเด็น	ดังนี้

ประเด็นการศึกษาสภาพปัจจุบันของสื่อโฆษณาในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง
	 จากการส�ารวจการตดิต้ังส่ือโฆษณาในปัจจุบนั	พบส่ือโฆษณาติดต้ังอยูใ่นแต่ละบริเวณ	ได้แก่	บริเวณในห้องโถง 
รองรบัผูโ้ดยสารขาออก	(Departure	hall)	บริเวณทางเดิน	(Corridor)		บริเวณสายพานรับสัมภาระ	(Baggage	claim) 
บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง	 (Gate)	และไม่พบสื่อโฆษณาติดตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ	 (Public	 area)		
บริเวณพื้นที่ให้เช่าเพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์	 (Commercial	 area)	 บริเวณจุดตรวจรักษาค้นและรักษาความ
ปลอดภัย	(Security	check)	และบริเวณห้องโถงรองรับผู้โดยสารขาเข้า	(Arrival	hall)
	 ซึ่งรูปแบบสื่อโฆษณาที่พบภายในท่าอากาศยาน	ได้แก่	สื่อโฆษณาจอดิจิตอล	(Digital	screen)	สื่อโฆษณา
ป้ายบิลบอร์ด(Billboard)	 	 สื่อโฆษณารูปแบบโปสเตอร์ที่บริเวณแท่นชาร์จแบตเตอรี่	 (Charger)	 	 สื่อโฆษณา 
ป้ายกล่องไฟ	(Light	box)	สือ่โฆษณารปูแบบสต๊ิกเกอร์ในบรเิวณสะพานเทยีบเครือ่งบนิ	(Jet	bridge)	และบนรถเขน็ 
สัมภาระ	(Trolley)	สื่อโฆษณาจอสัมผัส	(Touch	screen)	สื่อโฆษณาโทรทัศน์	(Television)
	 จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสาร	ในด้านพฤติกรรมการเข้าใช้บริการพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ให้เช่า
เพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์	พบว่า	พื้นที่ที่ที่ผู้โดยสารเข้าใช้บริการมากที่สุด	คือ	ห้องสุขา	ซึ่งเป็นร้อยละ	95.50	และ
เข้าใช้บริการน้อยที่สุด	คือ	ลิฟต์	ซึ่งเป็นร้อยละ	53.75	ในด้านพฤติกรรมการรับรู้สื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน
ในปัจจุบัน	พบว่า	สื่อโฆษณาที่สร้างการรับรู้แก่ผู้โดยสารได้สูงที่สุด	คือ	สื่อโฆษณาจอดิจิตอล	(Digital	screen) 
ซึง่มจี�านวนผูโ้ดยสารท่ีสามารถจดจ�าสือ่โฆษณาดังกล่าวได้ร้อยละ	87.50	และสือ่โฆษณาทีส่ร้างการรบัรูแ้ก่ผูโ้ดยสาร 
ได้ต�่าที่สุด	 คือ	 สื่อโฆษณาจอสัมผัส	 (Touch	 screen)	 ซึ่งมีจ�านวนผู้โดยสารที่สามารถจดจ�าสื่อโฆษณาดังกล่าว 
ได้ร้อยละ	 51.50	 และในด้านพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	 
พบว่า	ในทกุพืน้ทีพ่บพฤตกิรรมการเคลือ่นไหวแบบเคลือ่นทีแ่ละพฤตกิรรมการเคลือ่นไหวแบบอยูก่บัที	่ซึง่ในแต่ละ 
พื้นที่จะมีสัดส่วนของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

ประเด็นปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อสื่อโฆษณาในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง 
	 จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญด้านสือ่โฆษณา	2	ส่วน	ได้แก่	ตวัแทนบรษิทัผูว้างแผนและซือ้สือ่โฆษณาภายใน
ท่าอากาศยาน	 และตัวแทนบริษัทผู้ซื้อสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	ท�าให้ทราบถึงปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซ้ือ 
สือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยาน	ซึง่เรยีงตามล�าดับความส�าคญั	ได้แก่	งบประมาณของผู้ซ้ือส่ือโฆษณา	กลุ่มเป้าหมาย 
ของแบรนด์สินค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณา	 จุดติดตั้งส่ือโฆษณา	 และการวัดประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาและความคุ้มค่า 
ในการเลือกซื้อสื่อโฆษณา
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ประเด็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่อโฆษณาในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง 
 1) การเพิ่มพื้นที่ในการติดตั้งสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน
	 จากการศกึษาสภาพปัจจบัุนของการตดิต้ังสือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยาน	มบีรเิวณทีไ่ม่พบสือ่โฆษณาติดตัง้
อยู่	คือ	บริเวณพื้นที่สาธารณะ	(Public	area)		บริเวณพื้นที่ให้เช่าเพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์	(Commercial	area)		
บริเวณจดุตรวจรกัษาความปลอดภยั	(Security	check)	และบรเิวณห้องโถงรองรบัผูโ้ดยสารขาเข้า	(Arrival	hall)	
ซึง่ทกุพืน้ทีภ่ายในท่าอากาศยานทีต่ามกระบวนการของผูโ้ดยสารจะบงัคบัให้ผูโ้ดยสารต้องเข้าใช้ทัง้หมด	จงึมกีาร
ศึกษาพ้ืนทีท่ีไ่ม่ได้บังคบัให้เข้าใช้พืน้ที	่โดยศกึษาพฤตกิรรมการเข้าใช้พืน้ทีส่าธารณะและพืน้ทีใ่ห้เช่าเพือ่กจิกรรม
เชิงพาณชิย์	พบว่า	มผีูโ้ดยสารกลุม่ตวัอย่างเข้าใช้บรกิารห้องสขุาเป็นจ�านวนมากทีส่ดุ	คอืร้อยละ	95.50	รองลงมา 
คือบันไดเลื่อน	 ซึ่งมีร้อยละ	 93	 และเข้าใช้ลิฟต์เป็นจ�านวนน้อยที่สุด	 คือร้อยละ	 53.75	 ซึ่งมากกว่าร้อยละ	 50 
จากการศกึษาทฤษฎีจ�านวนการมองเห็นผูวิ้จยั	พบว่า	บรเิวณทีม่กีารเข้าใช้ของผูโ้ดยสารและมโีอกาสในการเพิม่พืน้ที ่
ในการตดิตัง้สือ่โฆษณาภายในอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ	ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมอืง	คอื	บริเวณพ้ืนที่
สาธารณะ	(Public	area)	บริเวณพื้นที่ให้เช่าเพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์	(Commercial	area)	และบริเวณห้องโถง
รองรับผู้โดยสารขาเข้า(Arrival	hall)	เนื่องจากมผีูโ้ดยสารเขา้ใชบ้รกิารเปน็จ�านวนมาก	แต่จะต้องมีการพิจารณา
ถึงรูปแบบของสื่อโฆษณาท่ีจะน�ามาติดตั้ง	 เนื่องจากมีผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุนติดตั้งสื่อโฆษณาภายใน 
ท่าอากาศยาน	 แต่จะไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ติดต้ังส่ือโฆษณาในบริเวณจุดตรวจรักษาความปลอดภัย	 (Security	
check)	เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
 2) ปัจจัยในการเลือกซื้อสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน
	 จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วข้องในด้านส่ือโฆษณาภายในท่าอากาศยานท้ัง	4	ส่วน	ประกอบไปด้วย 
ผูใ้ห้สมัปทานด้านสือ่โฆษณา	ตวัแทนบรษิทัผูร้บัสัมปทานด้านส่ือโฆษณา	ตัวแทนบริษทัวางแผนและซ้ือส่ือโฆษณา	
และตัวแทนแบรนด์สินค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือสื่อโฆษณา
ภายในท่าอากาศยาน	โดยเรียงตามล�าดับความส�าคัญประกอบไปด้วย
	 	 1)	 งบประมาณของผู้ซื้อสื่อโฆษณา	
	 	 	 	 จากการศึกษาทฤษฎีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	(Customer	Relationship	Management)	ถ้าหาก
ต้องการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในด้านงบประมาณ	 ผู้ให้หรือผู้รับสัมปทานควรจะมีการเก็บข้อมูล
เก่ียวกับงบประมาณของแบรนด์สินค้าที่ต้องการซื้อสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	 และน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ในการจัดกลุ่มแบรนด์สินค้าตามงบประมาณที่แบรนด์สินค้าก�าหนดไว้	เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�าหรับแนะน�าแก่บริษัทผู้
วางแผนและซือ้สือ่โฆษณาให้สามารถจดัชดุของสือ่โฆษณาทีเ่ป็นไปตามความต้องการของแบรนด์สินค้าในแต่ละกลุม่ 
	 	 2)	 กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์สินค้า	
	 	 	 	 ในปัจจุบันยังไม่มีการเก็บข้อมูลของผู้โดยสารโดยละเอียด	 ดังนั้นจึงได้ข้อสรุปว่า	 ผู้ให้สัมปทาน 
ด้านสือ่โฆษณาผูเ้ป็นเจ้าของพืน้ทีต่ดิตัง้สือ่โฆษณาและเป็นผูท้ีม่ข้ีอมลูเกีย่วกบัผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิารท่าอากาศยาน	
ควรพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลด้านลักษณะประชากรของผู้โดยสาร	 (Passenger	 profile)	 เพิ่มเติม	 เพื่อให้ได้
ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ละเอียดขึ้น	 และน�ามาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มผู้โดยสารว่ามีประเภทใดบ้างที่ใช้บริการ 
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ท่าอากาศยานให้ชัดเจนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 	 ยกตัวอย่างเช่น	 รายได้เฉลี่ย	 จุดประสงค์ในการเดินทาง	
และรูปแบบการเดินทางแบบหมู่คณะหรือเดี่ยว	 เป็นต้น	 เพื่อจัดท�าเป็นฐานข้อมูลที่บริษัทผู้รับสัมปทานด้านสื่อ
โฆษณาน�าไปพัฒนาเป็นข้อมูลลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย	 และให้ข้อมูลแก่บริษัทผู้วางแผนซื้อส่ือโฆษณาให้ได้มี
ข้อมูลในการท�าแผนการตัดสินใจและน�าเสนอให้แก่แบรนด์สินค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยานมากยิ่งขึ้น
	 	 3)	 จุดติดตั้งสื่อโฆษณา	
	 	 	 	 ในแต่ละพืน้ท่ีภายในท่าอากาศยาน	มจี�านวนผูโ้ดยสารแตกต่างกนั	และจากทฤษฎจี�านวนการมองเหน็ 
จ�านวนผูโ้ดยสารในแต่ละจุดหรอืจ�านวนการกระจุกตัวของผูโ้ดยสารมผีลต่อการรับรู้สือ่โฆษณา	ดังน้ันจึงได้ข้อสรุปว่า	 
ควรพัฒนาระบบในการวัดการกระจุกตัวของผู้โดยสารที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดภายในท่าอากาศยาน	เพื่อให้ทราบถึง
จ�านวนการกระจุกตัวของผู้โดยสารในแต่ละจุดที่ถูกต้องและแม่นย�า	 และสามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการหาโอกาส
ในการก�าหนดจุดติดตั้งสื่อโฆษณาที่เกิดประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้สื่อโฆษณา
	 	 	 	 และจากการศึกษาทฤษฎีสื่อโฆษณาที่แฝงในบรรยากาศ	 (Ambient	media)	 และข้อจ�ากัดในการ
ติดตั้งสื่อโฆษณาที่กล่าวถึงการไม่รบกวนผู้โดยสาร	 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการจัดท�าแผนพัฒนาจุดติดตั้งสื่อโฆษณา
ภายในท่าอากาศยาน	 ควรวางแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของท่าอากาศยาน	 เพื่อให้การติดตั้งสื่อโฆษณามี
ความกลมกลืนไปกับบรรยากาศภายในท่าอากาศยาน	 และให้ความรู้สึกของอารมณ์การรับรู้ที่ต่อเนื่อง	 ไม่สร้าง
การรบกวนให้แก่ผู้โดยสาร
	 	 4)	 การวัดประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา	และความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสื่อโฆษณา
	 	 	 	 จากการศึกษาทฤษฎีการค�านวณค่าต้นทุนแสดงผลต่อพันครั้ง	 (Cost	 Per	 Thousand:	 CPM) 
ซึง่เป็นค่าทีใ่ช้วดัประสทิธภิาพของสือ่โฆษณา	และความคุม้ค่าในการเลือกซ้ือส่ือโฆษณาในปัจจุบนั	แต่ทางตัวแทน
บรษิทัผูซ้ือ้สือ่โฆษณายงัมองว่าค่าดงักล่าวยงัเป็นการวดัทีไ่ม่ชดัเจนส�าหรบัสือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยาน	ดังนัน้
จึงได้ข้อสรุปว่า	ควรจะพัฒนาสื่อโฆษณาบางรูปแบบเพื่อต่อยอดให้สามารถวัดการเข้าถึงการใช้งานสื่อโฆษณาได้	
เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา	และความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสื่อโฆษณา
 3) รูปแบบการประกอบธุรกิจด้านสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน
	 ผูใ้ห้สมัปทานพ้ืนท่ีตดิตัง้สือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยาน	มขีอบเขตรบัผิดชอบในการออกนโยบายเรือ่งของ
จัดสรรพื้นที่	และก�าหนดจุดติดตั้งสื่อโฆษณาให้แก่ผู้รับสัมปทาน	รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ที่จ�าเป็นต่อ
การตดิตัง้สือ่โฆษณา	แก่ผูต้ดิตัง้สือ่โฆษณา	และการประเมนิระยะเวลาในการท�าสัญญา	การประเมนิความสามารถ
ในการน�าจ่ายค่าสมัปทานของผูไ้ด้รบัสมัปทาน	รวมถงึลกัษณะการประกอบธรุกจิด้านสือ่โฆษณา	ซึง่เป็นส่วนส�าคญั
ทีท่่าอากาศผูเ้ป็นเจ้าของพืน้ท่ีตดิตัง้สือ่โฆษณาจะต้องพจิารณาว่าลกัษณะการประกอบธรุกจิแบบใดสามารถสร้าง
ผลประโยชน์ในด้านรายได้และคุณค่าของการสือ่สารโฆษณาไปยงัผูโ้ดยสารภายในท่าอากาศยาน	นอกจากนีย้งัท�า
หน้าทีก่�าหนดนโยบายด้านข้อจ�ากดัในการตดิตัง้สือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยานในด้านความปลอดภยั	การรกัษา
ความปลอดภัย	การรบกวนผูโ้ดยสาร	ลกัษณะทางกายภาพของท่าอากาศยาน	และภาพลกัษณ์ของท่าอากาศยาน	
จากการศึกษาทฤษฎีและศึกษาข้อจ�ากัด	 ได้ข้อสรุปว่าควรจะมีการยืดหยุ่นในเรื่องของสัญญาหากเลือกประกอบ
ธรุกจิในลกัษณะเดมิ	ควรมกีารประชาสมัพนัธ์การให้เช่าพ้ืนท่ีเพือ่ติดต้ังส่ือโฆษณาเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแบรนด์สินค้า	 แต่ยังต้องอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัด	 	 ควรที่จะเริ่มศึกษาการบริหารจัดการงานด้านสื่อโฆษณาและมี
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การถ่ายโอนความรู้หากเลือกเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจมาเป็นการด�าเนินการด้วยตนเอง	และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานควรท่ีจะมีการเจรจาหรือร่วมกันท�างานกับหน่วยงาน 
ที่พัฒนาสื่อโฆษณาเพื่อให้สามารถเพิ่มพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาในบริเวณจุดตรวจรักษาความปลอดภัยได้
  4) ปัจจัยในการตั้งราคาสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน
	 ตวัแทนบรษิทัผูร้บัสัมปทานด้านสือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยาน	ซึง่เป็นผูต้ัง้ราคาสือ่โฆษณา	จะต้องมกีาร
ค�านงึถงึปัจจยัทัง้	4	ปัจจยัดงัต่อไปนี	้เพือ่ใช้ประกอบการพิจารณาในการต้ังราคาส่ือโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	
	 1.	ต้นทุนด้านการด�าเนินงานสื่อโฆษณา	
	 	 1.1)	 ต้นทุนของสื่อโฆษณา	
	 	 	 	 	 จากการศกึษาทฤษฎีการตั้งราคาทั่วไป	จึงได้ขอ้สรปุวา่	การตดิตั้งสื่อโฆษณาควรจะตอ้งพิจารณา
จ�านวนและสดัส่วนของรปูแบบสือ่โฆษณา	จ�านวนสือ่โฆษณา	ให้เหมาะสมกบัจ�านวนการมองเหน็ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ
พื้นที่	เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนให้เหมาะสมและสามารถตั้งราคาให้เกิดก�าไรส่วนเพิ่มมากขึ้น
	 	 1.2)	 ราคาสัมปทานพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	
	 	 	 	 	 จากการศึกษาทฤษฎีกลยทุธ์การต้ังราคา	(Pricing	strategy)	ทีเ่ป็นการก�าหนดราคาทีห่ลากหลาย
เพื่อสร้างก�าไรสูงสุด	จึงได้ข้อสรุปว่า	การตั้งราคาสื่อโฆษณาที่สูงมาก	หรือการเลือกผู้ประกอบการที่ประมูลโดย
ให้ราคาสัมปทานพื้นที่ติดต้ังส่ือโฆษณาที่สูงที่สุด	 อาจจะไม่ได้เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดรายได้รวมสูงสุดเสมอไป	 ดังนั้น	 
อาจจะท�าการปรับราคาสัมปทานให้ลดลงมา	 และออกนโยบายก�ากับราคาผู ้รับสัมปทานด้านส่ือโฆษณา	 
เพือ่ก�ากับให้สือ่โฆษณามรีาคาต�า่ลงและแบรนด์สนิค้าผูซ้ือ้สือ่โฆษณาทีมี่งบประมาณน้อยกว่าสามารถทีจ่ะเข้ามา 
ซื้อสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยานเพิ่มขึ้น	 	 เนื่องด้วยกลุ่มเป้าหมายภายในท่าอากาศยานท่ีหลากหลายขึ้น	 
การเพิ่มประเภทแบรนด์สินค้าท่ีเข้ามาซื้อสื่อโฆษณา	 จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้สินค้าตอบสนองต่อความต้องการ
ลูกค้ามากขึ้น	และส่งผลต่อการสร้างรายได้รวมที่สูงขึ้น
	 2.	จ�านวนการมองเห็น	(Eyeball)
	 	 ในปัจจุบันมีการอ้างอิงจ�านวนการมองเห็นจากข้อมูลสถิติของจ�านวนผู ้โดยสารที่เข้าใช้บริการ 
ท่าอากาศยานต่อเดือน	แต่ไม่มีการเก็บข้อมูลจ�านวนการมองเห็นในแต่ละจุดภายในท่าอากาศยาน	และจากการ
ศึกษาทฤษฎีจ�านวนการมองเห็น	 ได้ข้อสรุปว่า	 ทางท่าอากาศยานควรมีการเก็บข้อมูลดังกล่าว	 เพื่อให้สามารถ 
วัดประสิทธิภาพการรับรู้สื่อโฆษณาในแต่ละจุดได้อย่างแม่นย�า	 และเพื่อสามารถตั้งราคาสื่อโฆษณาได้สูงหรือต�่า
ให้เหมาะสมกับจ�านวนการมองเห็นที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละจุด
	 3.	พฤติกรรมของผู้โดยสารภายในท่าอากาศยาน
	 	 จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อมูลจากการสังเกตผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง	จึงได้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานที่มีลักษณะเด่นกว่าสถานที่อื่น	ได้แก่	การ
ใช้เวลาของผูโ้ดยสาร	(Time	spending)		ผูโ้ดยสารมคีวามสามารถทีจ่ะซ้ือ	(Purchasing	power)	สงูกว่าการเดนิ
ทางในรูปแบบอื่น	และผู้โดยสารมีความเต็มใจที่จะจ่าย	(Willingness	to	pay)	ที่สูงกว่าสถานที่อื่น	แต่ในปัจจุบัน
ข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม	 ดังนั้น	 จึงสรุปได้ว่าควรจะมีการจัดท�าข้อมูลของพฤติกรรม 
ผู้โดยสารที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม	 เพื่อน�าข้อมูลไปแสดงต่อแบรนด์สินค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณา	 เพื่อประกอบ 
การตัดสินใจในการเลือกซื้อสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	 รวมถึงท่าอากาศยานยังสามารถน�าข้อมูลไปพัฒนา 
ในการติดตั้งสื่อโฆษณาในแต่ละจุดได้
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	 4.	การเปรียบเทียบการตั้งราคาสื่อโฆษณาของผู้อื่น	
	 	 จากการศกึษาทฤษฎีการตัง้ราคา	สรปุได้ว่า	การเปรยีบเทยีบการต้ังราคาสือ่โฆษณากบัทัง้คูแ่ข่งทางตรง 
และทางอ้อมเป็นสิง่ท่ีจะต้องพจิารณา	เนือ่งจาก	จะต้องต้ังราคาให้มคีวามเหมาะสม	ไม่ต�า่ไป	หรือสงูไป	เมือ่เทียบกบั 
ราคาสื่อโฆษณาของผู้ประกอบการรายอื่น	เพื่อให้เกิดโอกาสในการท�าก�าไรสูงสุด	รวมถึงตั้งราคาให้จูงใจแบรนด์
สินค้าให้เข้ามาเลือกซื้อสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	
 5) การประยุกต์ใช้รูปแบบสื่อโฆษณาในแต่ละพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน
	 	 จากการส�ารวจพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของผู้โดยสารในแต่ละพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารภายใน
ประเทศ	ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง	พบว่ามสีองพฤติกรรมหลัก	คอื	พฤติกรรมการเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี	
และ	พฤติกรรมการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่	 ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะสามารถน�าไปพิจารณาประเภทสื่อโฆษณา 
ทีเ่หมาะสมกบัพฤติกรรมได้	โดยจากการศกึษาทฤษฎหีลักการติดตัง้สือ่โฆษณาและจากการสัมภาษณ์ผู้เชีย่วชาญ	
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน	จะเหมาะสมกับประเภทสื่อโฆษณาที่แตกต่างกัน	 โดยมีรายละเอียดดังนี้	 
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนท่ีเหมาะสมกับสื่อโฆษณาที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้	 (Static	media) 
สือ่โฆษณาประเภทปฏิสมัพันธ์	(Interactive	media)	ส่ือโฆษณาประเภทสร้างประสบการณ์	(Experience	media) 
สือ่โฆษณาประเภทออนไลน์	(Online	media)	และพฤติกรรมการเคลือ่นไหวแบบอยูก่บัท่ีเหมาะสมกบัสือ่โฆษณา
ที่สามารถเคลื่อนไหวได้	(Movement	media)	สื่อโฆษณาประเภทปฏิสัมพันธ์	(Interactive	media)	สื่อโฆษณา
ประเภทสร้างประสบการณ์	 (Experience	media)	สื่อโฆษณาประเภทออนไลน์	 (Online	media)	ซึ่งในแต่ละ
บริเวณก็จะพบพฤติกรรมการเคลื่อนไหวแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ	ดังนี้
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ตารางที่ 1	ระบุหมายเลขของแต่ละบริเวณภายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
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	 โดยหลังจากที่ได้ทราบแล้วว่าในบริเวณใด	 เหมาะกับการติดตั้งสื่อประเภทใด	ผู้วิจัยจึงได้น�าผลการศึกษา
การส�ารวจพฤติกรรมการรับรู้สื่อโฆษณาในปัจจุบันและพฤติกรรมความสนใจส่ือโฆษณาในอนาคตของผู้โดยสาร
ในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ	 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	 เพื่อน�ามาประกอบการตัดสินใจในการ
ประยุกต์ใช้รูปแบบสื่อโฆษณาในแต่ละพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน	ซึ่งมีผลส�ารวจดังตารางต่อไปนี้

ตารางที ่3		แสดงจ�านวนและสดัส่วน	พฤตกิรรมการรับรูส้ือ่โฆษณาในปัจจบุนัของผูโ้ดยสาร	โดยแบ่งตามประเภท
ของสื่อโฆษณา
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ตารางที่ 4	แสดงจ�านวนและสัดส่วนพฤติกรรมความสนใจต่อสื่อโฆษณาที่จะน�ามาติดตั้งในอนาคตของผู้โดยสาร	
โดยแบ่งตามประเภทของสื่อโฆษณา

	 จึงสรุปได้ว่า	 สื่อโฆษณาในปัจจุบันที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมืองได้สูงท่ีสุด	 คือ	 สื่อโฆษณาที่สามารถเคล่ือนไหวได้(Movement	media)	 ซ่ึงเป็นรูปแบบส่ือโฆษณา 
จอดิจิตอล	 และส่ือโฆษณาท่ีจะน�ามาติดตั้งในอนาคตที่ผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองได้ให้
ความสนใจสูงท่ีสดุคอื	สือ่โฆษณาประเภทออนไลน์(Online	media)	ซึง่เป็นรปูแบบการให้บริการคอมพวิเตอร์และ 
อินเตอร์เน็ต

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

167



7. เอกสารอ้างอิง
ณรินทร์พร	 ผาลัง.	 (2547).	การสร้างคุณค่าตราสินค้า(Brand Equity)ผ่านรูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบ 
 บูรณาการกรณีศึกษาเครื่องดื่ม Heineken.	(ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ดวงพร	ศิริสมบัติ.	(2539).	กิจกรรมเข้าจังหวะ.	กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์โอเดียร์สโตร์
เทพฤทธิ์	 คงเพชรขาว.	 (2554).	 การรับรู้สื่อโฆษณา ความพึงพอใจในการส่งเสริมการขายและพฤติกรรม 
 ผูบ้รโิภคทีใ่ช้บรกิารห้างเทสโก้โลตสัในเขตกรงุเทพมหานคร	(ปรญิญาบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ,	มหาวทิยาลัย 
	 ศรีนครินทรวิโรฒ)
พรจิต	สมบัติพานิช.	(2551). ยุทธวิธีการวางแผนสื่อโฆษณา.	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาธรรมศาสตร์	
พีณักตา	 เลิศสมิทวงศ์.	 (2547).	 BTS	สื่อโฆษณาเคล่ือนที่ ผลผลิตใหม่จากการคมนาคม.	 (ปริญญาตรีวารสาร 
	 ศาสตรบัณฑิต,	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วาทนิ	ีเสมาเงนิ.	(2550).	สือ่โฆษณาภายในสนามบนิสุวรรณภมูิ	(ปริญญาตรีวารสารศาสตรบณัฑิต,	มหาวทิยาลยั 
	 ธรรมศาสตร์)
ศิริวรรณ	เสรีรัตน์.	(2540).	การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด.	กรุงเทพฯ:	บริษัท	เอ	เอ็น	การพิมพ์	จ�ากัด
Airport	of	Thailand	PLC.	(2017).	Air Transport Statistic. Retrieved	October	25,	2018,	from	https:// 
	 airportthai.co.th/en/airports-of-thailand-plc/about-aot/air-transport-statistic/
Ashford,	N.J.	et	al.	(2012).	Airport operations,	third	edition,	McGraw-Hill	Education
Assael,	H.	(1987).	Consumer Behavior & Marketing Action, 4	th	Edition.	(Boston	:	PWS-KENT	Co.)
Belch	and	Belch.	(2007).	Advertising and Promotion,	7	th	edition,	McGraw-Hill	Irwin,	NY.
Du	Plessis,	E.	(1994).	Recognition	Versus	Recall,	Journal of Advertising Research,	34	(3),	75–91.
Earl,	M.	(1996).	The	risks	of	outsourcing	IT.	Sloan Management Review,	Spring,	26-32.	Retrieved 
	 from	http://web.ccsu.edu/business/faculty/petkovao/mis498/risks%20of%20outs.pdf	
Horonjeff,	R.	(2010).	The planning and design of airports,	McGraw-Hill	series	in	transportation, 
	 McGraw-Hill.	
Kotler,	P.	(1994). Participants in the Business Buying Process, 14	Edition,	Marketing		 		
		 Management:	161
Outdoor	Advertising	Association	of	America.	(2006).	Out of home Media. Retrieved	October	25, 
	 2018,	from	http:oaaa.org
Rick,	T.		and	Brian,	D.	(2008).	Airport Advertising Effectiveness: An Exploratory Field Study.	Journal	 
	 of	Advertising,	37

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

168



ปัจจัยความส�าเร็จของระบบรางเชื่อมสนามบินของไทย

วรายุ ประทีปะเสน
หัวหน้าฝ่ายการขนส่งทางราง	ส�านักงานปลัดกระทรวง	กระทรวงคมนาคม	

Email:	warayu.p@mot.go.th

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน	“CAAT	1st	Aviation	Forum” วันที่	25	พฤศจิกายน	2562



1. บทน�า
	 การเดินทางภาคพื้น	 เป็นส่วนประกอบส�าคัญของคุณภาพการให้บริการสนามบินในภาพรวม	 ซ่ึงโดย
ธรรมชาต	ิผูโ้ดยสารสนามบนิจะเลอืกใช้การเดนิทางด้วยรถยนต์	ไม่ว่าจะเป็นด้วยรถยนต์ส่วนบคุคลหรอืรถรบัจ้าง
เป็นล�าดบัแรก	เนือ่งจากเป็นการเดนิทางรปูแบบเดยีวทีส่ามารถให้บรกิารแบบ	door-to-door	ได้	จงึมคีวามสะดวก
สบายและเหมาะสมกับผู้โดยสารที่มีสัมภาระมากที่สุด	อย่างไรก็ตามรูปแบบการเดินทางดังกล่าว	สร้างปัญหาต่อ
ภาพรวมการให้บริการของสนามบิน	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรอันเนื่องมาจากการจอดรอรับส่งบริเวณหน้า
อาคารผู้โดยสาร	 หรือปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอเป็นต้น	 รวมท้ังส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมโดยรวม
อีกด้วย	ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว	เมืองและสนามบินต่างๆ	ทั่วโลกจึงได้พยายามส่งเสริมการเดินทาง
ภาคพื้นรูปแบบอื่นๆ	 เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร	 และลดปัญหาท่ีเกิดจากการเดินทางด้วย
รถยนต์ไปพร้อมกันด้วย		
	 ระบบรางเชือ่มสนามบนิ	เป็นการเดนิทางภาคพืน้รปูแบบหนึง่ทีส่ามารถเป็นทางเลอืกในการเดนิทางให้กบั
ผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และปัจจุบันเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในทุกภูมิภาค	มีรูปแบบ
ระบบและการบริการท่ีหลากหลายข้ึนอยูก่บัแนวคดิของแต่ละประเทศ	ส�าหรบัประเทศไทยหากพจิารณาว่าสถานี
รถไฟดอนเมืองทีก่ารรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผูใ้ห้บรกิาร	เป็นการเชือ่มต่อระบบรางกบัท่าอากาศยานดอนเมือง	
กถ็อืได้ว่าไทยมกีารเชือ่มต่อการเดนิทางด้วยระบบรางกบัสนามบนิมาแต่ด้ังเดิม	อย่างไรกต็ามการเชือ่มต่อดังกล่าว
สถานอียูห่่างกบัอาคารผูโ้ดยสารของสนามบินค่อนข้างมาก	และไม่มีบรกิารเสรมิอืน่ๆ	ทีท่�าให้การเดินทางระหว่าง
กัน	มีความสะดวกสบาย	จึงยังไม่นับว่าเป็นการเชื่อมต่อที่ดีเพียงพอที่จะเป็นทางเลือกหลักส�าหรับผู้โดยสารที่จะ
มาใช้บริการสนามบินได้	
	 โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ	 เม่ือวันที่	 23	 สิงหาคม	
2553	นับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีระบบรางเชื่อมสนามบินตามแนวคิดของการเชื่อมต่อสมัยใหม่ของประเทศไทย
อย่างแท้จรงิ	โดยโครงการฯ	มสีถานอียูใ่ต้อาคารผูโ้ดยสารโดยตรง	สามารถเชือ่มต่อกบัศูนย์กลางกรงุเทพมหานคร	
และมีระบบ	Check-In	ที่สถานีมักกะสัน	มีขบวนรถด่วนพิเศษที่รองรับสัมภาระขนาดใหญ่ส�าหรับให้บริการแบบ
เร่งด่วน	(Express)	นอกจากนี	้โครงการฯ	ยงัสามารถเชือ่มต่อกบัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของกรงุเทพมหานคร
ได้ถึง	2	สาย	(รถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลิมรัชมงคล	และรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(BTS))	เมื่อเริ่มเปิด
ให้บริการ	บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด	(ผู้ให้บริการ)	จัดให้มีการเดินรถ	2	รูปแบบ	คือ	แบบ	Express	ที่ใช้ขบวน
พิเศษ	ให้บริการเชือ่มต่อสถานมีกักะสนักบัสถานท่ีาอากาศยานสวุรรณภมูโิดยไม่จอดสถานรีะหว่างทาง	และแบบ
ขนส่งมวลชน	(Commuter)	ที่ให้บริการทุกสถานี	
	 เป็นที่น่าเสียดายว่า	 บริษัท	 รถไฟฟ้า	 ร.ฟ.ท.	 จ�ากัด	 ได้ตัดสินใจยกเลิกบริการระบบ	Check-In	 ในเมือง	
และบริการแบบ	Express	ไปเสียก่อนที่จะได้มีการศึกษาและวิจัยในรายละเอียด	โดยได้ยกเลิกบริการ	Check-In 
ที่สถานีมักกะสันที่หยุดให้บริการไปตั้งแต่ในช่วงเร่ิมแรก	 เนื่องจากมีสายการบินไทยเพียงสายการบินเดียวที่มา
เปิดให้บริการที่สถานีมักกะสัน	 และในเวลาต่อมาอีกไม่นาน	 ได้ยกเลิกการให้บริการแบบ	 Express	 เนื่องจาก 
มีปริมาณผู้โดยสารน้อย	เพื่อน�ารถไฟฟ้าไปให้บริการแบบ	Commuter	ที่เป็นที่นิยมแทน
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	 บทความนี้	 เป็นเพียงการน�าเสนอปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส�าเร็จของระบบรางเชื่อมสนามบินของไทย 
โดยใช้การทบทวนวรรณกรรมจากต่างประเทศและประสบการณ์ของผูเ้ขยีนเป็นหลกัในการวเิคราะห์	ในลกัษณะของ 
การให้ข้อเสนอแนะในเบ้ืองต้นเท่าน้ัน	 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเชิงวิชาการนี้	 จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้
เกดิการศกึษาและวจิยัในเชงิลกึ	เพือ่ให้ระบบขนส่งมวลชนเชือ่มสนามบนิ	มคีวามสมบรูณ์และสะดวกสบายส�าหรบั 
ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น	ต่อไป			

2. ค�านิยาม 
	 	“ระบบรางเชื่อมสนามบิน”	มีความหมายที่ชัดเจนในตัวเอง	แต่ถ้าพิจารณาในรายละเอียดพบว่าสามารถ
ตีความได้หลากหลาย	 ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล	 เอกสารทางวิชาการจากต่าง
ประเทศมกีารก�าหนดนยิามทีต่รงกนัในหลกัการ	แต่แตกต่างกนัในรายละเอยีด	โดย	ค�านยิามของ	“Air-Rail	Link,	
a	Landside	Airport	Accessibility	Project	Report	(2561)”	ภายใต้	Interreg	Central	Europe,	European	
Union	มีความครบถ้วนสมบูรณ์	และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับกรณีของประเทศไทยได้มากที่สุด	ดังนี้		
	 	 “ระบบรางเชื่อมสนามบิน	 (Airport	 Rail	 Link)	หมายถึง	 การเชื่อมต่อจากเมือง	 (อาจเป็นเมือง	หรือ
ประเทศอื่นก็ได้)	กับสนามบินด้วยระบบราง	(ประเภทใดก็ได้	เช่น	รถไฟความเร็วสูง	รถไฟ	รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	
และรถไฟรางเบา)	 โดยมีสถานีอยู่ในอาคารผู้โดยสาร	 หรือในบริเวณใกล้เคียงที่ผู้โดยสารสามารถเดินจากสถานี 
ไปอาคารผู้โดยสารได้	ทั้งนี้	สนามบินขนาดใหญ่อาจมีระบบรางเชื่อมต่อสนามบินได้หลายระบบ”	

3. แนวโน้มปัจจุบัน 
	 ปัจจุบัน	 เมืองและสนามบินท่ัวโลกให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบรางเพื่อเชื่อมต่อสนามบินมากขึ้น 
อย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะระบบรถไฟความเรว็สงูท่ีมกีารพัฒนาเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว	โดยเฉพาะในประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน	ซึ่งท�าให้สัดส่วนการเดินทางเชื่อมต่อสนามบินด้วยระบบราง	มีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	
	 	 Airport	 Council	 International	 (ACI)	 ได้ส�ารวจสัดส่วนการเดินทางเชื่อมสนามบินใน	 พ.ศ.	 2561	
(Airport	Service	Quality	(ASQ)	Best	Practice	Ground	Transportation	Modal	Split	by	region)	ภูมิภาค
ยุโรปมีการเดินทางเชื่อมต่อสนามบินด้วยระบรางสูงท่ีสุด	 ถึงร้อยละ	 16	 (ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนมีสัดส่วน 
ผู้โดยสารที่เลือกใช้ระบบรางสูงถึง	ร้อยละ	60)	ทั้งนี้	 ในด้านของอุปทาน	พบว่าในยุโรป	มีสัดส่วนของสนามบิน 
ที่มีการเชื่อมต่อด้วยระบบรางสูงที่สุดด้วย	(สนามบินที่มีเที่ยวบินแบบประจ�าทั้งหมดประมาณ	400	แห่ง	ทั่วยุโรป	
(250	แห่งมีผู้โดยสารสูงกว่า	1	ล้านคนต่อปี)	มีสนามบินที่มีการเชื่อมต่อด้วยระบบราง	68	สถานี)	รองลงมาคือ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	ที่ร้อยละ	8

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

171



ที่มา:	ACI	ASQ	Best	Practice	Ground	Transportation	Report	(2561)

4. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบรางกับการให้บริการสนามบิน 
	 การพัฒนาระบบราง	จะส่งผลต่อการให้บริการของสนามบินใน	2	รูปแบบ	คือ	
	 (1)		รูปแบบที่เป็นการแข่งขันกัน	 (Competitor)	 กรณีนี้	 จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีการเชื่อมต่อสนามบินด้วย
ระบบรถไฟความเร็วสูง	ไปยังเมืองอื่นที่มีบริการการบินจากสนามบินต้นทางด้วย	
	 (2)		รูปแบบที่เป็นการส่งเสริมกันและกัน	(Complimentary)	โดยระบบราง	จะช่วยเสริม	หรือสนับสนุน
ให้บริการของสนามบินมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	

5. รูปแบบของระบบรางเชื่อมสนามบิน

ระยะทางการให้บริการ รูปแบบระบบราง/บริการ รายละเอียด ตัวอย่าง

เชื่อมต่อกับเมือง ให้บริการเชื่อมต่อสนามบิน
กับศูนย์กลางเมือง
เป็นการเฉพาะ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ให้บริการเชื่อมต่อเฉพาะ	
โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายรถ	
และส่วนใหญ่จะไม่มีการ
จอดรถที่สถานีอื่น

เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ขนส่งมวลชน

Stockholm-Arlanda	
(ARN):	Arlanda	
Express

London-Heathrow	
(LHR):	London’s	
Underground	
Piccadilly	Line
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ระยะทางการให้บริการ รูปแบบระบบราง/บริการ รายละเอียด ตัวอย่าง

ระบบรถไฟรางเบา เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
รถไฟรางเบาที่ให้บริการ
ในเมืองนั้นๆ

London-City	(LCY):	
Docklands	Light	
Railway

เชื่อมต่อกับโครงข่ายใหญ่
ของประเทศ

รถไฟท้องถิ่น

รถไฟทางไกลแบบดั้งเดิม

รถไฟความเร็วสูง

การให้บริการเชื่อมต่อกับ
ระบบรถไฟท้องถิ่น

เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
รถไฟทางไกลแบบดั้งเดิม	
โดยมีสถานีที่สนามบิน

เชื่อมต่อกับระบบรถไฟ
ความเร็วสูง

Stockholm-Arlanda	
(ARN):	Upptaget	
Service

Zurich	(ZRH):	
InteRegio	and	
Intercity	Services

Paris-CDG	(CDG):	
Ligne	Grande	Vitsesse	
Interconnexion	Est

ที่มา:	Factors	of	air-rail	passenger	intermodality,	Joana	Duarte	Costa,	Universidade	Tecnica	de	
Lisboa	(2552)

6. ประสบการณ์ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมจากต่างประเทศ 
	 	กลุ่มประเทศยุโรปได้รับการยอมรับว่าเป็นภูมิภาคที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้ระบบรางเชื่อม
สนามบนิมากทีส่ดุ	ดงันัน้	ประสบการณ์ทีน่�ามาจากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือประโยชน์ในบทความนี	้ส่วนใหญ่
จะเป็นผลการวจิยัหรอืบทความจากภมูภิาคยโุรป	หรอืเกีย่วกับรปูแบบการพฒันาในภมูภิาคยโุรป	โดยมสีาระส�าคัญ
สรุปได้	ดังนี้	
 6.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 	 	โครงการระบบรางเชือ่มสนามบิน	เป็นโครงการขนาดใหญ่ทีม่หีน่วยงานและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องจ�านวนมาก 
และแต่ละหน่วยงานมีเป้าหมายและแรงจูงใจแตกต่างกัน	 ดังนั้นเพื่อให้สามารถก�าหนดรูปแบบท่ีเป็นที่ยอมรับ 
ของทุกภาคส่วน	 จึงมีความจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจให้ชัดเจน	 ซึ่งได้มีการวิจัยในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ	 โดยได้
วิเคราะห์แรงจูงใจ	(Driver)	และอุปสรรค	(Barrier)	ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย	ดังนี้
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แรงจูงใจ (Driver) อุปสรรค (Barrier)

-	ราคา
-	ระยะเวลา
-	คุณภาพการให้บริการ

-	ขยายพื้นที่การให้บริการ	 
	 (Catchment	Area)
-	สามารถเพิ่มขีดความสามารถของ 
	 ทั้งเขตการบิน	(Airside)	และ 
	 เขตนอกการบิน	(Landside)	ได้
-	จัดสรรบริการการเดินทางที่สมบูรณ์
	 ให้กับผู้โดยสาร	
-	ช่วยลดมลภาวะจากการจราจร 
	 ทางถนน

-	สามารถยกเลิกเที่ยวบิน	Feeder	 
	 Flight	ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและมี
	 ก�าไรน้อยไปให้บริการเที่ยวบิน
	 ที่มีก�าไรสูงกว่าแทน

-	มีการพัฒนาโครงข่ายเพิ่มเติม	
-	 เพิ่มสัดส่วนผู้ใช้บริการระบบราง

-	 เพิ่มสัดส่วนผู้ใช้บริการระบบราง

-	ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วน
-	ระบบการจองตั๋วที่เข้าใจยาก

-	เสียรายได้จากการให้บริการที่จอดรถ
-	อาจไม่สามารถขาย	Slot	ที่ว่างลงได้	
-	พื้นที่การให้บริการอาจไปทับซ้อน 
	 กับสนามบินอื่น

-	 เสียพื้นที่การตลาดส�าหรับเส้นทาง	 
	 Feeder	
-	การจัดระบบตั๋วร่วมกับรถไฟ
	 ท�าได้ยากและอาจมีค่าใช้จ่ายสูง

-	มีต้นทุนค่าก่อสร้างสูง
-	ไปช่วยการขนส่งทางอากาศ
	 ที่อาจเป็นคู่แข่งในอนาคต

-	ความเสี่ยงด้านการเงิน

ผู้โดยสาร

สนามบิน

สายการบิน

เจ้าของโครงการรถไฟ

ผู้ให้บริการรถไฟ

ที่มา:	Factors	of	air-rail	passenger	intermodality,	Joana	Duarte	Costa,	Universidade	Tecnica	de	
Lisboa	(2552)
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 6.2 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
	 	 (1)	มีบริการภาคพื้นที่สมบูรณ์และเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร	
	 	 (2)	เพิ่มพื้นที่การให้บริการ	(Catchment	Area)	ให้สนามบิน	
	 	 (3)	ลดเที่ยวบินระยะใกล้ที่มีก�าไรน้อย	และสนามบินสามารถน�า	Slot	ที่ว่างลงไปจัดสรรให้กับเที่ยวบิน
ที่มีก�าไรมากขึ้นได้
	 	 (4)	ลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการเดินทางทางถนน
	 	 (5)	กระตุน้	และส่งเสรมิการพฒันาเมอืงในภาพรวม	(American	Public	Transportation	Association	
(APTA)	พบว่าโรงแรมในเมืองที่มีการเชื่อมต่อระบบรางโดยตรงกับสนามบิน	มีอัตราค่าห้องพัก	สูงกว่าเมืองที่ไม่มี
ถึงร้อยละ	11)
	 (6)	 กรณีท่ีเป็นสนามบินหลัก	 หรือสนามบินขนาดใหญ่	 มีโอกาสสูงที่ระบบราง	 จะส่งผลให้มีการเดินทาง
ทางถนนลดลง1

 6.3 ขนาดของสนามบินที่สมควรมีการเชื่อมต่อด้วยระบบราง 
	 ปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยและก�าหนดมาตรฐานที่ชัดเจนว่าสนามบินควรจะมีการเชื่อมต่อด้วยระบบราง 
เมือ่มปีรมิาณผูโ้ดยสารเท่าใด	อย่างไรกต็ามในเอกสารวจัิย	Factors	of	air-rail	passenger	intermodality,	Joana 
Duarte	Costa	(2552),	Universidade	Tecnica	de	Lisboa	ที่ได้ส�ารวจสนามบินทั่วยุโรป	พบว่าระบบรางเชื่อม
สนามบินจะเร่ิมมีความคุ้มค่า	 ส�าหรับสนามบินมีปริมาณผู้โดยสารมากกว่า	 10	 ล้านคน/ปี	 ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ	International	Air	Rail	Organisation	report	14.10	“What	Happens	to	mode	share	when	
trains	start	running	to	airports?	(2558)”	ที่พบว่าสนามบินจะเริ่มได้รับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากการมี
ระบบรางเชื่อมต่อสนามบิน	เมื่อมีปริมาณผู้โดยสาร	10	ล้านคน/ปี	ขึ้นไป
 6.4 ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
	 ผู้เขียนได้รวบรวมปัจจัยความส�าเร็จที่ได้มีการศึกษาวิจัยไว้	ดังนี้		
	 (1)		ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของเมือง	
	 	 	ภาพรวมโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งของเมือง	มส่ีวนส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของระบบรางเชือ่มสนามบิน 
เป็นอย่างยิง่	หากภาพรวมของเมืองหรอืของประเทศ	มรีะบบการขนส่งทีเ่ชือ่มโยงเป็นโครงข่ายทีผู่โ้ดยสารสามารถ
เดินทางเปลี่ยนถ่ายได้อย่างสะดวกสบาย	จะมีโอกาสสูงที่ระบบรางเชื่อมสนามบินจะประสบความส�าเร็จ

1 International	Air	Rail	Organisation	report	14.10	“What	Happens	to	mode	share	when	trains	start	running	to 
	 ports?”	(2558)
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	 (2)		สถานที่ตั้งของสถานี
	 	 	ในรายงาน	“What	Happens	to	mode	share	when	trains	start	running	to	airports?	(2558)”	
และ	“Airport	 Rail	 Links	 in	 the	Planning	 Stage	 (2558)”	 โดย	 International	 Air	 Rail	Organisation 
พบว่าโดยธรรมชาต	ิผูโ้ดยสารจะไม่ชอบเดนิทางภาคพืน้ด้วยระบบราง	โดยเฉพาะกรณทีีส่ถานอียูห่่างจากอาคาร
ผู้โดยสาร	ยิ่งจะส่งผลให้ความน่าใช้ของระบบน้อยลง	ถึงแม้ว่าจะมีระบบเชื่อมต่อที่ดี	เช่น	People	Mover	หรือ	
บันไดเลื่อนก็ตาม	 ดังน้ัน	 สถานที่ตั้งของสถานีจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 หากเป็นไปได้ควรอยู่ในอาคารเดียวกัน
กับอาคารผู้โดยสาร	 และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสม	 เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้โดยสาร	 ส�าหรับสถานีที่อยู่ภายนอกอาคารผู้โดยสารในลักษณะที่จะต้องใช้ระยะเวลาการเดินสูง	 จะมีโอกาส
ประสบความส�าเร็จน้อย	
	 (3)		ราคา
	 	 	ผูโ้ดยสาร	มแีนวโน้มทีจ่ะจ่ายค่าเดนิทางภาคพืน้ทีแ่พงขึน้	เพือ่ให้ได้บรกิารทีม่คีณุภาพสงู	หรอืรวดเร็ว2  
ดงันัน้ปัจจยัด้านราคาในความหมายนี	้ไม่จ�าเป็นว่าต้องมรีาคาถกูเสมอไป	แต่เป็นราคาในความหมายของความคุม้ค่า 
เป็นส�าคัญ	
	 (4)		ความถีข่องการให้บรกิาร	ระยะทาง	ระยะเวลาการเดินทาง	และระยะเวลาการเปล่ียนถ่ายกบัการขนส่ง
รูปแบบอื่น
	 	 	ปัจจยันี	้เป็นพืน้ฐานของวศิวกรรมการขนส่ง	ทีน่�ามาใช้ประกอบการวเิคราะห์ความพงึพอใจ	“Utility”	
ของระบบการขนส่งในแต่ละรูปแบบ	 ส�าหรับระบบรางเชื่อมสนามบินมีความพิเศษมากกว่าระบบการขนส่งปกติ	
เนื่องจากผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินมักจะมีสัมภาระ	 และส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้บริการเป็นประจ�า	 กรณ ี
ผูโ้ดยสารขาเข้า	จะเริม่ต้นการเดนิทางด้วยความเหนือ่ยล้า	ดังนัน้	ระบบรางเชือ่มต่อสนามบนิจึงจ�าเป็นต้องมีความ
สะดวกสบายสูงกว่าปกติ	เพื่อเพิ่ม	Utility	ให้สามารถแข่งขันกับการเดินทางทางถนนได้
	 (5)		ลักษณะของระบบตั๋ว	
	 	 	ระบบตั๋วที่สามารถดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการได้มาก	คือระบบตั๋วที่ท�าให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย
มากที่สุด	 ซึ่งปัจจุบันในภาคพ้ืนยุโรปเช่ือว่าตั๋วลักษณะดังกล่าวคือ	 ตั๋วที่มีการบูรณาการระหว่างสายการบินกับ 
ผูใ้ห้บรกิารรถไฟ	ปัจจบุนัมสีายการบนิและผูใ้ห้บริการรถไฟหลายรายเร่ิมบรูณาการความร่วมมอืพัฒนา	“ต๋ัวร่วม”	
ในลักษณะดังกล่าว	โดยระบบตั๋วที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดคือ	“ตั๋วร่วม”	Rail	&	Fly	ระหว่างการ
รถไฟเยอรมนี	(Deutsche	Bahn:	DB)	กับสายการบินต่างๆ	อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาในเชิงพาณิชย์จะพบว่า
ตั๋วร่วม	Rail	&	Fly	ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากยังมีข้อจ�ากัดด้านเทคโนโลยีและนโยบาย	โดย	DB	
สามารถขายตั๋ว	Rail	&	Fly	ได้เพียง	ร้อยละ	1	(500,000	ใบ/ปี)	ของผู้โดยสารสายการบินทั้งหมด3

2 Australasian	Transport	Research	Forum,	2006	“Airport	Rail	Links-	A	post	Audit”,	David	Ashley	&	Sinclair 
	 Knight	Merz	
3 “Air-Rail	Link,	a	Landside	Airport	Accessibility	Project	Report	”	 Interreg	Central	Europe,	European	Union	 
	 (2561)
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	 ถึงแม้ว่า	 “ตั๋วร่วม”	 ในลักษณะดังกล่าว	 อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมในเชิงพาณิชย์เท่าท่ีควร	 แต่ใน
ภูมิภาคยุโรปได้มีความพยายามที่จะพัฒนาระบบตั๋วร่วมต่อไป	เช่น	Finair	กับ	Finnish	railway	ได้จัดให้มีระบบ	
Intermodal	Ticket	ระหว่าง	Helsinki	Airport	กับ	Saint	Peterburg	ซึ่งรวมบริการจากสนามบินไปที่สถาน ี
ในเมือง	และรถไฟความเร็วสูง	ซึ่งปัจจุบันเริ่มได้รับความนิยมจากผู้โดยสารมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
	 (6)		การสนับสนุนจากภาครัฐ
	 	 	การสนับสนุนของภาครัฐเป็นอีกปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จของระบบรางเช่ือมสนามบิน	 โดยเฉพาะ
ในด้านนโยบายที่จะต้องมีการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องและหนักแน่น	ถึงแม้ว่าในช่วงเวลา
แรกเริ่มโครงการอาจมีผลประกอบการขาดทุนหรือยังไม่ได้รับความนิยม	
	 	 	ตวัอย่างทีช่ดัเจนของการสนบัสนนุเชงินโยบาย	คอืกรณรีะบบ	Heathrow	Express	ซึง่มมีลูค่าการลงทุน
ประมาณ	500,000,000	ปอนด์เสตอรงิค์	ผูท่ี้เก่ียวข้องอาจรูส้กึผดิหวงัทีร่ะบบดงักล่าว	ไม่ส่งผลในการเปลีย่นแปลง
สัดส่วนการเดินทางจาก	Heathrow	Airport	เท่าใดนัก	แต่ภาครัฐให้การสนับสนุนในเชิงนโยบายอย่างหนักแน่น	
เนือ่งจากเข้าใจว่า	Heathrow	Airport	เป็นสนามบนินานาชาตหิลกัซึง่รองรบัผูโ้ดยสารจากทัว่ทัง้สหราชอาณาจกัร	
ในขณะที่ระบบ	 Heathrow	 Express	 เดินทางเข้าสู่ใจกลางลอนดอนเท่านั้น	 จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงภาพรวม 
การเดินทางได้มากนัก	 แต่มีส่วนส�าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงลอนดอนได้รับความสะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น4

	 	 	นอกจากนี้	ประเทศในยุโรป	มักจะก�าหนดนโยบายเสริมอื่นๆ	 เพื่อให้ระบบรางเชื่อมสนามบินมีความ 
ได้เปรยีบกว่าการขนส่งรปูแบบอืน่	เช่น	ประเทศเนเธอร์แลนด์	และสวสิเซอร์แลนด์มีการก�าหนดเป็นนโยบายห้าม
ไม่ให้รถ	Coach	หรือรถโดยสารประจ�าทางเข้าไปให้บริการในสนามบินที่มีการเชื่อมต่อด้วยระบบราง	เป็นต้น5

 (7)		คุณภาพระบบ	Check-In	ในเมือง	
	 	 	การเดนิทางภาคพืน้ด้วยรถยนต์ส่วนบคุคล	และรถรบัจ้างสาธารณะ	เป็นรปูแบบทีผู่โ้ดยสารจะเลอืกใช้
เป็นล�าดับแรก	ดังนั้น	สนามบินจึงต้องมีการออกแบบพิเศษ	เพื่อให้ระบบรางสามารถแข่งขันได้	เช่น	การมีระบบ	
Check-In	ในเมืองที่ดี	เป็นต้น6	ดังนั้น	มีความจ�าเป็นต้องเพิ่มเติมบริการ	และ/หรือ	สิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ	
เพิม่เตมิ	เพือ่เสรมิให้บรกิารระบบรางสามารถแข่งขันกบัการเดินทางภาคพืน้รูปแบบอืน่ๆ	ได้	อย่างไรกต็าม	บริการ
ระบบ	Check-In	ในเมอืงยงัเป็นบรกิารทีย่งัไม่แพร่หลายมากนกั	เนือ่งจากเป็นระบบท่ีมคีวามซับซ้อนและมต้ีนทนุ
ในการให้บริการท่ีสูง	 ท�าให้มีเมืองท่ีให้บริการดังกล่าวและประสบความส�าเร็จเพียงไม่กี่แห่ง	 โดยเมืองที่มีระบบ	
Check-In	 ในเมืองที่ประสบความส�าเร็จและเป็นที่นิยมคือ	 เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและเวียนนา	ซึ่งมีผู้โดยสาร
สนามบินถึงร้อยละ	50	ใช้บริการ	Check-In	ในเมือง	แล้วเดินทางด้วยระบบรางมาที่สนามบิน7

4 รายงาน	“What	Happens	to	mode	share	when	trains	start	running	to	airports?”	International	Air	Rail	Organisation	 
	 (2558)
5 “Airport	Rail	Links-	A	post	Audit”,	David	Ashley,	Sinclair	Knight	Merz	(2549),	Australasian	Transport	Research	 
	 Forum	2549
6 Connecting	Airports	with	Cities.	Perspectives	of	Air-Rail	Links	Development	in	Central	Europe	(2555),	Arkadiusz	 
	 Kotos,	Jakub	Taczanowski,	Piotr	Trzepacz
7 Air-Rail	Link,	a	Landside	Airport	Accessibility	Project	Report	(2561)”	Interreg	Central	Europe,	European	Union
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	 (8)		วัฒนธรรมการเดินทางด้วยระบบรางของเมือง
	 	 	ระบบราง	เชื่อมต่อสนามบิน	มีโอกาสจะประสบความส�าเร็จสูง	หากเมืองนั้น	มีวัฒนธรรมการใช้ระบบ
รางอยูแ่ล้ว8	ซึง่ปัจจยัดงักล่าวเหน็ได้ชดัในกรณขีองญีปุ่น่และกลุม่ประเทศยโุรป	ทีป่ระชาชนมวีฒันธรรมในการเดนิ
ทางโดยใช้ระบบราง	ท้ังส�าหรบัการเดนิทางไกลและขนส่งมวลชนในเมอืงทีแ่พร่หลายอยูแ่ล้ว	เมือ่พฒันาระบบราง
เชื่อมสนามบินจึงมักจะประสบความส�าเร็จ	
	 5.5	ข้อจ�ากัดทางวิชาการ	
	 	 	การพัฒนาระบบรางเชือ่มสนามบิน	ปัจจบุนัยังไม่มตัีวอย่าง	Best	Practice	และมาตรฐานกลางทีไ่ด้รับ 
การยอมรับในระดับโลก	 เพื่อให้สนามบินต่างๆ	 น�าไปศึกษาและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธาพ	 นอกจากนี ้
ยังไม่มีรูปแบบมาตรฐานของการจัดเก็บข้อมูลสถิติ	 ท�าให้ข้อมูลที่มีไม่สามารถน�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้ 
อย่างชดัเจน	ส่งผลให้สนามบินไม่มเีครือ่งมอืส�าหรบัใช้วเิคราะห์การเดนิทางภาคพืน้ในรปูแบบต่างๆ	รวมทัง้ยงัไม่มผีล 
การศึกษาที่เพียงพอส�าหรับการวิเคราะห์ว่าการออกแบบแต่ละรูปแบบส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้โดยสารอย่างไร	
7. ปัจจุบัน อนาคต และแนวโน้มของประเทศไทย 
 7.1 โครงการระบบรางเชื่อมสนามบินในปัจจุบัน
	 	 	ปัจจบุนั	มโีครงการระบบรางเชือ่มสนามบนิทีเ่ปิดให้บรกิารแล้ว	1	โครงการ	(กรณนีี	้ไม่นบัรถไฟทางไกล 
ที่สถานีดอนเมือง)	 คือ	 โครงการรถไฟเช่ือมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ด�าเนินการก่อสร้างโดยการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย	 และให้บริการโดยบริษัท	 รถไฟฟ้า	 ร.ฟ.ท.	 จ�ากัด	 (บริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย) 
เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2553	มีรถไฟฟ้าทั้งหมด	9	ขบวน	ให้บริการตั้งแต่เวลา	
05.30	–	24.00	น.	ปัจจบัุน	(กนัยายน	2562)	มปีรมิาณผูโ้ดยสารเฉลีย่	72,486	คน-เทีย่ว/วนั9	เชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้า	
BTS	ที่สถานีพญาไท	และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลิมรัชมงคล	ที่สถานีมักกะสัน	 โดยมีรายละเอียด 
เส้นทาง	สรุปได้	ดังนี้

8 Effects	of	rail	station	at	airports	in	Europe	(2543).,	Widmer,	Jean-Pierre;	Hidber,	Carl,	79th	Annual	Meeting	 
	 of	the	Transportation	Research	Board.
9 บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด

ที่มา:	บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด
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 7.2 โครงการระบบรางเชื่อมสนามบินในอนาคต	ประกอบด้วย		
	 	 	(1)	โครงการรถไฟความเร็วสูง	เชื่อม	3	สนามบิน	
	 	 		 โครงการรถไฟความเร็วสูง	เชื่อม	3	สนามบิน	(ท่าอากาศยานดอนเมือง	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	
และท่าอากาศยานอูต่ะเภา)	ระยะทางรวม	220	กโิลเมตร	เป็นโครงการร่วมลงทนุกบัเอกชนภายใต้เขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวันออก	(EEC)	ระยะเวลาร่วมลงทุน	50	ปี	โดยจะผนวกโครงการรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เดิม	 เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ	 ด้วย	 ซ่ึงการรถไฟแห่งประเทศไทย	 ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ 
กลุม่กิจการร่วมค้าบรษัิทเจรญิโภคภณัฑ์โฮลดิง้	จ�ากดั	และพันธมติร	(ปัจจุบัน	ได้จัดต้ังเป็น	บริษทั	รถไฟความเร็วสงู 
สายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน	จ�ากัด)	เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2562	ระยะเวลาเตรียมการ	1	ปี	และด�าเนินการ
ก่อสร้าง	5	ปี	โดยมีรายละเอียดแนวเส้นทาง	ดังนี้

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

	 (2)	โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต	ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง	
	 	 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต	 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง	 เป็นระบบ
รถไฟฟ้ารางเบา	(Light	Rail)	ระยะทางรวม	42	กิโลเมตร	21	สถานี	เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
บนทางหลวงหมายเลข	4031	บรเิวณพืน้ทีห่น้าท่า	ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ด�าเนินการออกแบบรายละเอียด	โดยมีรายละเอียดแนวเส้นทางเบื้องต้น	ดังนี้		
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ที่มา:	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

	 (3)		โครงการระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่	สายสีแดง	ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสามัคคี	
	 	 	โครงการระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่	 สายสีแดง	 ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสามัคค ี
เป็นระบบรถไฟรางเบา	 (Light	 Rail)	 ระยะทางประมาณ	 15	 กิโลเมตร	 12	 สถานี	 ก�าหนดให้มีการเชื่อมต่อกับ 
ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่	แต่ยงัไม่ก�าหนดพกิดัหรอืรปูแบบทีช่ดัเจน	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยด�าเนินการออกแบบรายละเอียด

ที่มา	:	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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โครงการ รูปแบบระบบราง รายละเอียดการให้บริการ หมายเหตุ

รถไฟความเร็วสูง
เชื่อม	3	สนามบิน

โครงการ
ระบบขนส่งมวลชน
จังหวัดภูเก็ต
ช่วงท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต-
ห้าแยกฉลอง

โครงการ
ระบบขนส่งมวลชน
เชียงใหม่	สายสีแดง	
ช่วงโรงพยาบาล
นครพิงค์-
แยกแม่เหียะสามัคคี

1.	ผนวกกับรถไฟฟ้า	Airport	Rail	Link	
เดิม	เพื่อให้บริการเชื่อมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง	กับ	กทม.	
(Commuter	Service)
2.	บริการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
ท่าอากาศยานดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-
อู่ตะเภา
3.	บริการเชื่อมท่าอากาศยานอู่ตะเภากับ
สัตหีบ-พัทยา

เป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชน
ในเมืองของจังหวัดภูเก็ต

เป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชน
ในเมืองของจังหวัดเชียงใหม่

ยังไม่มีความชัดเจนว่า
1.	จะมีการน�าบริการ	
City	Check-In	มาให้
บริการใหม่หรือไม่	
2.	รายละเอียด
การให้บริการช่วง
ฉะเชิงเทรา-อู่ตะเภา

มีสถานีอยู่บริเวณ
ถนนด้านหน้า
ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต

ยังไม่ก�าหนดสถาน
ที่ตั้งของสถานี
ท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่

รถไฟความเร็วสูง

รถไฟรางเบา

รถไฟรางเบา

	 เมื่อโครงการทั้งหมดเปิดให้บริการแล้ว	ประเทศไทยจะมีภาพรวมระบบรางเชื่อมสนามบิน	ดังนี้
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 7.3 แนวโน้มของประเทศไทย 
	 	 	ปัจจุบัน	ประเทศไทยมรีะบบรางเชือ่มสนามบนิท่ีเปิดให้บรกิารแล้ว	1	โครงการ	คอืโครงการรถไฟเช่ือม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ปัจจุบัน	(กันยายน	2562)	มีปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย	72,486	คน	เที่ยว/วัน	โดยเป็นส่วน
ของสถานสีวุรรณภูม	ิเฉลีย่	12,577	คน	เท่ียว/วนั10		หากพจิารณาจากสถติดิงักล่าว	จะเหน็ได้ว่ามสีดัส่วนผูโ้ดยสาร 
ที่สถานีสุวรรณภูมิเป็นสัดส่วนสูงถึง	 ร้อยละ	 17.35	 โดยเป็นสถานีที่มีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่สอง 
รองจากสถานีพญาไท	และเมือ่พจิารณาจากปรมิาณผูโ้ดยสารทัง้หมดของท่าอากาศยานสวุรรณภมู	ิทีใ่นปีงบประมาณ 
2562	มปีรมิาณผูโ้ดยสารเฉลีย่	177,290	คน/วนั11		พบว่ามปีริมาณผู้โดยสารของระบบรางมสีดัส่วนร้อยละ	7.09	
ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด
	 	 	เนื่องจาก	บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด	ไม่ได้มีการจ�าแนกประเภทของผู้ใช้บริการที่สถานีสุวรรณภูมิ	
โดยเกบ็เป็นสถติภิาพรวมเท่านัน้	ในขณะทีบ่รษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ไม่ได้มกีารจัดเกบ็สถิติสัดส่วน 
การเดนิทางภาคพืน้	(Modal	Split)	ท�าให้ไม่สามารถวเิคราะห์แยกแยะได้ว่าจากปรมิาณผูโ้ดยสารระบบรางทัง้หมด	
เป็นส่วนของคนที่ท�างานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่าใด	 และเป็นผู้โดยสารสายการบินเท่าใด	 ทั้งนี้	 ปัญหา 
ดงักล่าว	เป็นปัญหา		ทีเ่กดิขึน้ในเกอืบทกุประเทศ	เนือ่งจากการจดัเกบ็สถติิทีม่กีารจ�าแนกผูใ้ช้บรกิารในรายละเอียด 
มค่ีาใช้จ่ายสูง	และผูใ้ห้บริการไม่มแีรงจงูใจท่ีจะจดัเกบ็สถติใินลกัษณะดงักล่าว	เช่น	ผูใ้ห้บริการระบบรางย่อมสนใจ
แต่สถิตปิรมิาณผูโ้ดยสารรวม	ในขณะทีผู่ใ้ห้บรกิารสนามบนิ	อาจไม่สนใจสดัส่วนการเดนิทางภาคพืน้มากนกั	ดงันัน้ 
จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีหน่วยงานกลาง	 เข้าไปบูรณาการความร่วมมือเพื่อจัดเก็บสถิติ	 ให้สามารถมีรูปแบบ 
ที่สามารถน�าไปวิเคราะห์ในเชิงวิชาการได้ไปพร้อมกับที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
	 	 	จากสถิติดงักล่าว	ถึงแม้จะไม่มคีวามครบถ้วนเท่าทีค่วร	แต่สามารถเข้าใจในเบือ้งต้นได้ว่าการพฒันาระบบ 
รางเชื่อมสนามบินในกรณีของไทยได้รับความนิยมพอสมควร	ถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกบริการ	Check-In	ในเมือง	
และยกเลกิขบวน	Express	ซึง่มคีวามเหมาะสมกบัผูโ้ดยสารทีม่สีมัภาระไปแล้ว	ทัง้นี	้ต้องวเิคราะห์ปัจจัยด้านราคา
ในรายละเอียดควบคู่ไปด้วย	 เนื่องจากปัจจุบัน	บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด	ให้บริการเชื่อมสนามบินในอัตรา 
บริการ	 Commuter	 โดยยกเลิกขบวน	 Express	 ที่มีอัตราเฉพาะส�าหรับบริการเชื่อมสนามบินไปเสียก่อน 
โดยระยะเวลาทีใ่ห้บรกิารแบบ	Express	ไม่นานเพยีงพอทีจ่ะเกบ็เป็นข้อมลูในการวิจยัและไม่สามารถพสิจูน์ทฤษฎี
ทีว่่าผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางทางอากาศ	มแีนวโน้มทีจ่ะจ่ายค่าเดินทางภาคพ้ืนท่ีแพงข้ึน	เพ่ือให้ได้บริการท่ีมคีณุภาพสงู	
หรือรวดเร็วกว่า	จึงเป็นที่น่าสนใจว่า	เมื่อบริษัท	รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน	จ�ากัด	จะมี
รูปแบบการให้บริการในลักษณะใดบ้าง	และจะมีการรื้อฟื้นการ	Check-In	ในเมือง	หรือบริการเสริมรูปแบบอื่นๆ	
หรือไม่	ซึง่หากบรกิารดงักล่าวมกีารน�ากลบัมาให้บรกิารใหม่	จะเป็นโอกาสดท่ีีจะได้มข้ีอมลูส�าหรบัวจิยัหรอืศกึษา
เชิงวิชาการในรายละเอียดในอนาคตได้ต่อไป

10สถิติ	ณ	เดือน	กันยายน	2562	จากบริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท	จ�ากัด	
11สถิติปริมาณผู้โดยสาร	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	จากบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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	 	 	กรณกีารเชือ่มต่อบรเิวณท่าอากาศยานดอนเมอืง	ในเบือ้งต้นจะอยู่บรเิวณใกล้กบัสถานรีถไฟดอนเมอืงเดมิ	 
โดยบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จะมีการพัฒนาระบบเชื่อมต่อให้มีประสิทธิภาพ	ในขณะที่	ระบบ
รางเชื่อมสนามบินที่จังหวัดภูเก็ต	จะอยู่บริเวณถนนหน้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต	ซึ่งตามปัจจัยที่ได้ทบทวน
วรรณกรรมไว้	 พบว่าจะเป็นรูปแบบที่มีความน่าดึงดูดค่อนข้างน้อย	 เนื่องจากมีระยะทางที่ห่างไกลจากอาคาร 
ผูโ้ดยสาร	ถงึแม้ว่าจะมกีารพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกอืน่เพ่ิมขึน้หรือไม่กต็าม	ดังนัน้	การทีจ่ะผลักดันให้ระบบ
รางเชื่อมต่อสนามบินทั้งสองแหง่	เป็นที่นิยมอาจต้องมกีารผลกัดันในด้านอื่นๆ	เสริมเพิม่เติมอย่างมีประสทิธิภาพ	
ส�าหรับการเช่ือมต่อที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา	 ยังไม่มีแบบรายละเอียดที่ชัดเจน	 เช่นเดียวกันกับที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่	
	 	 	ระบบรางเชือ่มสนามบนิส�าหรบัประเทศไทยในช่วงระยะเวลา	10	ปีต่อไป	จะมคีวามสัมพันธ์ในลักษณะ
การส่งเสรมิกนัและกนั	(Complimentary)	เท่านัน้	เนือ่งจากยงัไม่มโีครงข่ายระบบรถไฟความเร็วสูงเชือ่มต่อไปถงึ
เมอืงหลกัทีจ่ะสามารถเป็นคูแ่ข่งกนัได้ในระยะ	10	ปีนี	้ส�าหรับอนาคต	เมือ่มกีารพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงถงึ 
จังหวัดขอนแก่น	 และอุดรธานี	 (โครงการรถไฟไทย-จีน	 ระยะท่ี	 2	 ซ่ึงยังไม่ก�าหนดกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน) 
และถงึจังหวดัเชยีงใหม่	(โครงการรถไฟความเรว็สงู	กรงุเทพมหานคร-เชยีงใหม่	ตามกรอบความร่วมมอืไทย-ญีปุ่่น	
ซึง่ยงัไม่ได้ข้อสรปุรายละเอยีดโครงการท่ีชดัเจน)	จงึจะมคีวามสมัพนัธ์แบบแข่งขนักนั	ทัง้นี	้จะต้องมีการตดิตามและ 
ศึกษาวิจัยในรายละเอียดว่า	เมื่อระบบรางและสายการบินมีความสัมพันธ์แบบคู่แข่งกันแล้ว	จะเกิดสภาพแบบที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคยุโรป	ที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน	Feeder	ที่มีก�าไรน้อย	และท�าให้สนามบินมี	Slot	ว่างลงเพื่อไป
ท�าการตลาดในเส้นทางการบินที่มีก�าไรสูงกว่า	หรือไม่	และอย่างไร			
8. บทสรุป
	 	จากการทบทวนวรรณกรรมจากต่างประเทศ	แล้วน�ามาเทยีบเคยีงกบักรณขีองประเทศไทย	ผู้เขยีนเชือ่ว่า
ปัจจยัความส�าเรจ็ของระบบรางเชือ่มสนามบนิของไทย	จะไม่ต่างกบักรณขีองต่างประเทศมากนกั	โดยหลายปัจจยั 
เป็นปัจจัยตามทฤษฎี	 “Utility”	 ที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์ในภาคการขนส่งมาอย่างต่อเนื่องแล้ว	 ส�าหรับ 
บางปัจจยั	ผูเ้ขยีนเห็นว่าน่าจะเป็นสิง่ท่ีเกดิข้ึนกบัประเทศไทยได้ยากในระยะเวลาอนัส้ัน	เช่น	การพฒันา	“ตัว๋ร่วม”	
Rail	&	Fly	และการพัฒนาระบบ	Check-In	ในเมือง	เนื่องจากจะต้องอาศัยพลังในการบูรณาการความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน	 ซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปแบบการท�างานที่ไทยมีความช�านาญมากนัก	 ส�าหรับปัจจัยด้านวัฒนธรรม
การเดินทาง	ผู้เขียนเชื่อว่า	หากมีรูปแบบการให้บริการที่ดีเพียงพอ	ประชาชนพร้อมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้
ระบบรางได้	 ซึ่งพิสูจน์ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมาแล้ว	ดังนั้น	ส�าหรับกรณีของประเทศไทยผู้เขียน
จึงประสงค์จะเน้นย�้าจนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่	ปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อกรณีของประเทศไทยสูงเป็นพิเศษ	ดังนี้	
  8.1 การสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐ  
	 	 		 จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ที่ในช่วงเวลาแรกเริ่ม	
มีผู้โดยสารมาใช้บริการ	Check-In	ที่สถานีมักกะสัน	และบริการ	Express	น้อยมาก	เป็นกรณีศึกษา	ในขณะที่มี 
ผู้โดยสารมาใช้บริการน้อย	 ซึ่งอาจเป็นเรื่องปกติของบริการใหม่ๆ	 ภาครัฐในระดับนโยบายไม่ได้ให้การสนับสนุน 
เชงินโยบายทีจ่ะผลกัดนัให้ท้ังสองบริการประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	เช่น	อาจก�าหนดเป็นนโยบาย 
ส่งเสริมให้สายการบินมาเปิดบริการ	 Check-In	 ที่สถานีมักกะสัน	 เป็นต้น	 ในทางตรงกันข้าม	 ระดับนโยบาย 
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กลับพยายามไปหาสาเหตขุองความไม่ประสบความส�าเรจ็และเน้นแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสัน้เป็นหลกั	และเมือ่มี 
การตดัสนิใจยกเลิกทัง้สองบรกิารกไ็ม่ได้มกีารทกัท้วง	อาจกล่าวได้ว่า	ภาครัฐให้ความสนใจกบัผลกระทบระยะสัน้
มากกว่าความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ในระยะยาว	ท�าให้บริการของโครงการรถไฟเชือ่มท่าอากาศยานสวุรรณภมิู	
ในปัจจุบนั	ตรงกนัข้ามกับนโยบายของรัฐบาลและวตัถปุระสงค์เมือ่เร่ิมต้นโครงการฯ	อย่างส้ินเชงิ	จากเดิมทีก่�าหนด
จะให้บริการรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหลัก	 และมีระบบ	 Commuter	 เป็นบริการเสริม	 กลายเป็น 
ให้บรกิารเฉพาะในระบบ	Commuter	เพยีงอย่างเดยีว	ดงันัน้	ส�าหรบัการพฒันาโครงการในอนาคต	การสนบัสนุน
ด้านนโยบายจากภาครัฐจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญท่ีสุด	 ทั้งในด้านของความหนักแน่นเชิงนโยบายเพื่อความส�าเร็จ 
ในระยะยาว	และการก�าหนดนโยบายเสริมอื่นๆ	(เช่น	ในกรณีของกลุ่มประเทศยุโรป)				
 8.2 สถานที่ตั้งของสถานี
	 	 	สถานทีต่ัง้ของสถานมีีความส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของระบบรางเช่ือมสนามบนิมากกว่าระบบรางแบบปกต ิ
เนื่องจากผู้โดยสารที่มาใช้บริการมักจะมีสัมภาระ	 และกรณีของผู้โดยสารขาเข้า	 จะมีความเหนื่อยล้าเข้ามาเป็น 
องค์ประกอบของการพิจารณาทางเลือกเพิ่มเติม	 ในกรณีของผู้โดยสารชาวไทยยิ่งมีความส�าคัญมากขึ้นไปอีก	
เน่ืองจากตามการศกึษาของส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	ระยะทางการเชือ่มต่อกรณขีองไทย	
สั้นกว่าของกลุ่มประเทศยุโรปและญ่ีปุ่น	 ดังนั้น	 กรณีของไทยควรมีสถานีอยู่ในอาคารผู้โดยสาร	 หรืออย่างน้อย 
ควรอยูใ่นบรเิวณสนามบนิทีส่ามารถเดนิเชือ่มต่อกับอาคารผูโ้ดยสารได้โดยไม่ไกลมากนกัและมสีิง่อ�านวยความสะดวก 
ที่สมบูรณ์และมีระบบปรับอากาศ	
 8.3 ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของเมือง 
	 	 	ความต้องการหลักของผู้โดยสารสนามบิน	มักจะต้องการการเดินทางแบบ	door-to-door	เป็นล�าดับ
แรก	ซึง่การจะน�าระบบรางมาแข่งขนักบัการขนส่งทางถนนได้นัน้	จ�าเป็นต้องมโีครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทีด่เีพยีง
พอทีจ่ะกระจายผูโ้ดยสารให้ใกล้กบัจดุเริม่ต้น	หรอืจดุหมายในการเดนิทางให้มากทีส่ดุ	กรณขีองกรงุเทพมหานคร	
มโีครงข่ายการขนส่งในเมอืงท่ีค่อนข้างสมบูรณ์	โดยเฉพาะเมือ่มกีารพฒันาระบบรถไฟฟ้าครบถ้วนตามแผนแม่บท
การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว	 ส่วนกรณีของจังหวัดภูเก็ตและ
เชียงใหม่	 ระบบรางเช่ือมสนามบินเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชนแบบใหม่	 จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีท่ีจะ
สร้างโครงข่ายการขนส่งให้มคีวามสมบรูณ์ได้ในอนาคต	ส�าหรบัเมอืงต่างๆ	ในภาคตะวนัออกตามแนวเส้นทางรถไฟ
ความเรว็สงูเชือ่มสามสนามบิน	จะต้องเร่งพจิารณาแนวทางการพฒันาระบบขนส่งมวลชนในเมอืงให้สอดคล้องกบั
ระยะเวลาเปิดให้บริการของโครงการ	ต่อไป
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บทคัดย่อ     
	 ในงานวิจัยนี้น�าเสนอการหาความเร็วการกระพือบนแผ่นบางเสมือนปีก	 โดยพฤติกรรมการกระพือเป็น
พฤติกรรมแอโรอิลาสติกแบบพลศาสตร์	(Dynamic	Aeroelastic)	การกระพือ	เกิดจากความถี่ที่สั่นพ้องระหว่าง
โหมดการบดิตวั	(Torsion)	และโหมดการดัดตวั	(Bending)	จงึเรยีกพฤตกิรรมดงักล่าวว่า	การกระพอื	(Fluttering)	
ในงานวจิยันี	้ได้จ�าลองแบบแผ่นบางเสมอืนปีกรปูทรงปีกตรง	ใช้วสัดุ	isotropic	ทีท่�าจากอลมูเินยีมผสม	(Al6061)	
และอะคลีลิค(PMMA)	 การหาความเร็วการกระพือของแผ่นบางเสมือนปีกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ	 การท�านาย
ความเรว็การกระพอื	และการทดสอบในอโุมงค์ลม		ความเรว็การกระพอืของแผ่นบางเสมอืนปีกจากวธิกีารท�านาย
ด้วยสมการการกระพือวิกฤต	 ผสานกับการจ�าลองในโปรแกรมและความเร็วการกระพือวิกฤตจากการทดสอบ 
ในอโุมงค์ลม	โดยแผ่นบางเสมอืนปีกถกูติดต้ังเซน็เซอร์	(Strain	gauge)บนพืน้ผวิตามต�าแหน่งทีเ่หมาะสมจากการ
จ�าลอง	mode	 shape	ซึ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของรูปร่างแผ่นบางเสมือนปีก	ซึ่งเป็นผลมาจาก
การกระตุ้นด้วยลมภายในอุโมงค์ลม	สัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์ถูกแปลงด้วยวิธี	FFT	(Fast	Fourier	Transform)	
เพ่ือหาความถีธ่รรมชาติในแต่ละโหมดเพือ่หาความไม่เสถยีรภาพของแผ่นบางเสมอืนปีกและความเรว็การกระพอื		
การท�านายการเกิดการกระพือของแผ่นบางเสมือนปีก	 จากทฤษฎีการหาความเร็วการกระพือ	 ซึ่งความเร็ว 
การกระพือที่จากการค�านวนในทฤษฎีเปรียบเทียบกับการทดลองพบว่ามีผลใกล้เคียงกัน

Abstract 
	 This	paperpresents	critical	flutter	speed	on	flat	plate-like	wings.	Flutteringis	characteristic	
in	Dynamic	aeroelastic.	Fluttering	is	coupling	between	torsion	natural	frequency	and	bending	
natural	frequency.	This	paper	simulates	plate-likewing	by	material	property	conditions,	Aluminum	
alloy	Al6061	and	PMMA	(isotropicmaterial).	Flat	plate-like	wings.	An	investigation	critical	flutter	
speed	on	flat	plates-like	wings	separate	two	methods	(Prediction	and	Experiment).	Critical	flutter	
speed	on	flat	plate-like	wings	prediction	use	critical	flutter	speed	equation	and		experimental		
use	flat	plates-like	wings	install	sensors	(strain	gauge)	on	plate	skin	and	testing	in	wind	tunnel	
using	FFT	(Fast	Fourier	Transform)	method	finds	modal	parameters.	The	result	validated	between	
prediction	and	experimental	method	are	agreement.

ค�าส�าคัญ	พฤติกรรมทางแอโรอิลาสติก	ความเร็วการกระพือวิกฤต	แผ่นบางเสมือนปีก
Keywords	aeroelastic,	critical	flutter	speed;		flat	plate-like	wing
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1. บทน�า 
		 จากเหตุการณ์การพงัทลายของสะพานแขวน	ทาโคม่า	ซึง่ออกแบบโดย	Leon	Moisseiff		ตัง้อยูท่ีเ่มอืงทามิค 
(Structural	 Dynamic)	 และคู่ที่สาม	 คือ	 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเฉื่อยและอากาศพลศาสตร์	 เรียกว่า 
ไฟลท์แมกเคนิค	โคม่า	รัฐวอร์ชิงตัน	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2483	หลังจากเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการ
ได้ราว	4	เดือน	โดยสาเหตุของการพังทลายนี้เกิดจากลมธรรมชาติที่พัดผ่านด้วยความเร็วลมเฉลี่ยที่	64	กิโลเมตร
ต่อชัว่โมง	เป็นตวักระตุน้ให้เกดิการกระพอื	(Fluttering)		ชนดิ	Aero-elastic	flutter	จนกระทัง่พังทลายลงมาใน
ที่สุด	เหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาการเกิดการกระพือในโครงสร้างในเวลาต่อมา	
		 หลังจากนั้น	ในเดือนเมษายน	พ.ศ.	2539	เครื่องบิน	Piper	PA-30	Twin	Comanche	หมายเลขข้างเครื่อง	
N7845Y	 ได้เกิดการกระพือท่ีบริเวณ	Horizontal	 stabilizer	 โดยการเคลื่อนที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม 
การกระพอื	นกับนิได้แก้ไขพฤตกิรรมทีเ่ป็นอนัตรายดังกล่าวด้วยวธิกีารเพิม่รอบของเคร่ืองยนต์	ส่งผลให้ความเร็วของ 
เครื่องบินเปลี่ยนไป	โดยออกจากย่านของความเร็วการกระพือในโครงสร้าง	และผลคือไม่เกิดพฤติกรรมนี้ในเวลา
ต่อมา

ภาพที่	1	การปฏิสัมพันธ์ของพฤติกรรมแอโรอิลาสติกแบบพลศาสตร์
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	 พฤตกิรรมการกระพอื	(Fluttering)	เป็นพฤติกรรมแอโรอลิาสติกแบบพลศาสตร์	(Dynamic	Aero-elastic)	
ซึ่งเกิดจากความถี่ที่สั่นพ้องระหว่างโหมดการบิดตัว	(Torsion)	และโหมดการดัดตัว	(Bending)		โดยพฤติกรรม
แอโรอิลาสติกแบบพลศาสตร์	 (Dynamic	 Aeroelastic)	 นี้เกิดจากการปฏิสัมพันธ์สามคู่	 ได้แก่	 คู่ท่ีหนึ่ง	 คือ 
การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างอากาศพลศาสตร์	(Aerodynamics)	กบัความยดืหยุน่	(Elasticity)	เรยีกว่า	สเตตคิแอโรอลิาสตกิ 
(Static	 Aeroelasticity)	 คู่ที่สอง	 คือ	 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นกับความเฉื่อย	 (Inertia)	 เรียกว่า 
สตัคเจอรอลไดนามิค	(Structural	Dynamic)		และคู่ที่สาม	คือ	การปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเฉื่อยและอากาศ
พลศาสตร์	เรียกว่า	ไฟลท์แมกเคนิค

		 การสัน่พ้องของความถีธ่รรมชาตขิองสองแนวแกน	คอื	ความถ่ีธรรมชาติของการบดิตัวและการดัดตัว	ท�าให้
เกิดความเร็วกระพือ	ส่วนความเร็วการกระพือวิกฤติจะเกิดขึ้นก่อนความเร็วกระพือ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 งานวิจัยเรื่องการทดสอบการกระพือของแผ่นบางเสมือนปีกที่ความเร็วลมต�่า	(Low	speed	Flutter	Test	
of	plate-like	wing)	นี้	จึงจะน�าเสนอพฤติกรรมการเกิดการกระพือ	ซึ่งเป็นหนึ่งในพฤติกรรมแอโรอิลาสติกแบบ
พลศาสตร์	 โดยจะน�าเสนอการหาความเร็วการกระพือ	 (Fluttering)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม 
การกระพือและความเร็วการกระพือ	 รวมถึงการออกแบบโครงสร้างเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาจากพฤติกรรมการเกิด
การกระพือ	ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น�าไปสู่ความเสียหายอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างในรูปทรงปีกตรงและวัสดุ	Al6061	
และPMMA
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3. วิธีการศึกษาวิจัย
	 1.	ศึกษาค้นคว้าข้อมูล	 โดยผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางข้อดีข้อเสีย 
	 	 ของวิธีต่างๆ	
	 2.	ออกแบบและจัดสร้างตัวจับยึดแผ่นบางเสมือนปีก	 ให้ครอบคุมทุกรูปแบบที่ผู ้วิจัยสนใจ	 รวมถึง 
	 	 การทดสอบเบื้องต้น
	 3.	ตรวจสอบคุณภาพของลม	 ความเร็วลมเทียบกับพลังงานท่ีป้อนเข้า	 ในต�าแหน่งต่างๆ	 แล้วเลือกช่วง 
	 	 ของต�าแหน่งที่เหมาะสม
	 4.	ท�านายการกระพือของแผ่นบางเสมือนปีก	และทดสอบในอุโมงค์ลม	
	 5.	วิเคราะห์จากผลการทดลอง
	 6.	สรุปผลการทดลอง

4. วิธีการทดลอง
		 ในส่วนของวิธีการทดลองเริ่มต้อนจากการไฟไนท์เอลิเมนท์โมเดลทดลองเพ่ีอหาค่าความถี่ธรรมชาติของ
การบิดตัวและการดัดตัว	หาต�าแหน่งที่เหมาะสมเพื่อท�าการติดสเตนเกจย์(strain	gauge)	แบบสามแกน	สเตนเก
จน์ทีน่�ามาใช้เป็นชนดิเฉพาะส�าหรบัวสัดตุวัอย่างเพ่ือให้ได้ความแม่นย�า	โดยต�าแน่งทีม่คีวามเหมาะสมได้จากการ
พิจารณา	Mode	shape	จากการไฟไนท์เอลิเมนท์	จากนั้นน�าค่าความถี่ธรรมชาติที่ได้ผ่าน

สมการ	The	critical	flutter	wind	speed

โดยที่

สมการ	Torsion	natural	frequency

the	critical	flutter	wind	speed	
a	constant	derived	in	the	paper	[3]
the	half	chord	length	of	the	plate
the	natural	torsional	frequency.
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สมการ	Bending	natural	frequency

โดยที่
	 	 a	constant	based	on	the	mode	(a1=	3.52,	a2	=	22.0,	a3	=	61.7)	
	 	 the	modulus	of	elasticity	for	Aluminum	Alloy	6061			
	 	 the	area	moment	of	inertia	of	the	cross	section
	 	 the	mass	per	unit	length.

และในขณะเดียวกันก็น�าแผ่นบางวัสดุผสม	รูปทรงปีกตรงวัสดุ	Al6061และPMMA	ท�าการทดสอบในอุโมงค์ลม
ผ่านความเร็วลมเริ่มต้น	1-	40	m/s	ท�าการแปลงสัญญาณที่รับได้จากสเตนเกจน์	สังเกตุจากการพฤติกรรมของ 
คู่สัญญาน2คู่คือ	ฝั่งของการบิดตัวและการดัดตัวท�าการทับซ้อนกัน	(Coupling)	

the	Natural	Frequency	in	torsion	mode	(Hz).
the	dimensionless	frequency	parameter.(-)	
the	length	of	flat	plate	like	wing.	(m)
modulus	of	elasticity.
thickness	of	flat	plate	like	wing.(m)
the	mass	per	unit	area	of	flat	plate	like	wing.	(kg/m2)
Poisson’s	ratio.	(-)

ภาพที่	3	วิธีการท�าการทดลอง

โดยที่
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ภาพที่	4	การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุด้วยเครื่องทดสอบวัสดุ	
(Tensile	Testing	Machine)

ตารางที่	1	ค่าคุณสมบัติของวัสดุ

	 ในขัน้ตอนการท�านายความเรว็ของการกระพอืทีจ่ะเกดิขึน้ในแผ่นบางเสมอืนปีกนัน้	ผูว้จัิยได้ท�าการทดสอบ
คุณสมบัติของวัสดุด้วยเครื่องทดสอบวัสดุ	 (Tensile	 Testing	Machine)	 เพ่ือหาค่าคุณสมบัติเชิงกลจากเครื่อง
ทดสอบวัสดุในหลายทิศทางของวัสดุ	ซึ่งจะได้ค่าที่แม่นย�ามากขึ้น	แม้ว่าในวัสดุกึ่งส�าเร็จรูป	โรงงานผู้ผลิตได้ระบุ
ค่าคุณสมบัติเชิงกลไว้แล้ว

	 ในขณะเดยีวกนั	การหาความเรว็ลมในการทดสอบนีใ้ช้เครือ่งวดัความเรว็ลมอ่านความเรว็ลมทีร่ะหว่างพลงังาน 
ที่ป้อนเข้าเทียบกับความเร็วลมจริง	ที่หาได้จากรวัดในช่วงพื้นที่ของการวางติดตั้งแผ่นบางเสมือนปีกในอุโมงค์
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ภาพที่	5	อุปกรณ์การความเร็วลมในอุโมงค์ลมก่อนการทดสอบ

 	 งานวจิยันีไ้ด้ใช้วิธีไฟไนท์เอลเิมนท์ของแผ่นบางเสมอืนปีก	เข้าช่วยวิเคราะห์หาค่าความถ่ีธรรมชาติของแผ่นบาง 
เสมือนปีกในแต่ละวัสดุ	แต่ละรูปแบบปีก	ซึ่งน�ามาค�านวนหาความเป็นไปได้ที่อาจเกิดพฤติกรรมการกระพือ

ภาพที่	6	การวัดความเร็วลมในอุโมงค์ลมก่อนการทดสอบ
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ภาพที่	7	ตัวอย่างการจ�าลองแผ่นบางเสมือนปีก

ภาพที่	8	Strain	gauge	แบบ	3	แกน

		 ในการจ�าลองแผ่นบางเสมือนปีก	จ�าเป็นต้องก�าหนดขนาด	จุดจับยึด	ค่าคุณสมบัติที่ได้จากการเข้าเครื่อง
ทดสอบวัสดุ	 นอกจากจะได้ความถี่ธรรมชาติในแนวแกนทั้งสอง	 ยังได้	mode	 shape	 ท�าให้สามารถเลือกติด 
สเตนเกจน์บนพื้นผิวของแผ่นบางเสมือนปีกในต�าแหน่งที่เหมาะสม
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ภาพที่	9	ภาพเสมือนการทดสอบหาความเร็วการกระพือของแผ่นบางเสมือนปีก

		 สเตนเกจน์ที่ใช้ในการทดสอบแผ่นบางเสมือนปีกเป็นแบบ	3	แกน	ติดบนแผ่นบางเสมือนปีก	ต่อผ่านกล่อง
รับแปลงสัญญาณดิบเข้าสู่การเก็บข้อมูลตามช่วงของความเร็วลมที่ท�าการทดสอบในอุโมงค์ลม

		 ในการทดสอบ	 แผ่นบางเสมือนปีกจะถูกติดต้ัง	 ท่ี	 AOA	 adjuster	 ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ต้ังมุมปะทะของลม 
ในการทดสอบครั้งนี้ต้ังองศาลมปะทะท่ี	 0	 องศา	 แล้วเพิ่มความเร็วลมของอุโมงค์ลมจนถึงความเร็วการกระพือ	
แล้วท�าการบันทึกข้อมูล	ในภาพที่	8	แผ่นบางเสมือนปีกถูกติดสเตนเกจน์จ�านวนถึง	6	ต�าแหน่ง	ในรูปแบบแรกๆ	
ในเวลาต่อมาได้ใชสเตนเกจน์น้อยลง	 เพราะรู้ถึงต�าแหน่งที่เหมาะสมจาก	Mode	shape	ท�าให้ในเวลาต่อมาติด
สเตนเกจน์น้อยลง	 ซึ่งเป็นข้อดีคือท�าให้น�้าหนักรวมของแผ่นบางเสมือนปีกน้อยลงจากการติดสเตนเกจน์ที่เกิน
ความจ�าเป็นในรูปแบบทดลองแรกๆ
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ภาพที่	10	การทดสอบแผ่นบางเสมือนปีกในอุโมงค์ลม

ภาพที่	11	ภาพจ�าลองแผ่นบางเสมือนปีกแสดงทิศทางลม
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	 ตารางที่	 2	 ตารางแสดง	 ผลการการค�านวนและการทดสอบแผ่นบางเสมือนปีกตรงวัสดุอลูมิเนียมผสม	
Al6061

	 ตารางที่	3	ตารางแสดง	ผลการการค�านวนและการทดสอบแผ่นบางเสมือนปีกตรงวัสดุ	PMMA
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5. สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
		 จากผลการหาความถี่ธรรมชาติของการบิดตัวของแผ่นบางเสมือนปีกตรงด้วยสมการ	 Torsion	 natural	
frequency	(2)	จาก	Formulas	for	natural	frequency	and	mode	shape	[3]	มผีลใกล้เคยีงวิธไีฟไนท์เอลเิมนท์	 
ดังนั้นการหาความถี่ธรรมชาติของการบิดตัวส�าหรับแผ่นบางเสมือนปีกในรูปทรงปีกตรงทั้งสองวัสดุซ่ึงเป็นวัสดุ
แบบ	isotropic	มีความน่าเชื่อถือสามารถใช้วิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ได้	คิดเป็น	%	ความคลาดเคลื่อนที่	0.964%
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Abstract
	 รัฐบาลมีความต้องการยกระดับประเทศจากการเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไปสู่ประเทศ
เศรษฐกิจมูลค่าสูง	 (High	 Value	 Economy)โดยหนึ่งในนั้นคือการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการสร้างการท่อง
เที่ยวที่มีองค์ประกอบและความเข้มแข็งของต้นทุนทางวัฒนธรรม	และความคิดสร้างสรรค์ที่สูง	 (High	Culture	
and	Creative	Content)	ส่วนหนึ่งของการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวโดยมีลพบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบในการด�าเนิน
การสร้างเส้นทางและสถานทีท่่องเทีย่วใหม่โดยเน้นนกัท่องเทีย่วคณุภาพ	สร้าง	luxury	Destination	คณะท�างาน
จึงพิจารณาองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน	หนึ่งในนั้นคือการเลือกใช้เครื่องบินน�้าในการเดินทาง	โดยมีต้นแบบการ
ศกึษาจาก	ทะเลสาบโคโม	ในอิตาล	ีและ	ทะเลสาบ	ยเูนี่ยน	อเมรกิา	ผูว้ิจยัมวีตัถปุระสงค์ในการศกึษาศกึษาความ
เหมาะสมของเครื่องบินน�้าในการใช้อ่างเก็บน�้าเพื่อเป็นพื้นที่ขึ้นลง	พิจารณาข้อจ�ากัดการบินและข้อจ�ากัดด้านใน
ด้านต่างๆ	 เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการท�าการบินเครื่องบินน�้าในประเทศไทย	 ในการนี้ผู้วิจัยด�าเนินการ
ศึกษาจากการทบทวนเอกสารทั้งหมดเนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญในประเทศ	หรือผู้ที่สามารถท�าการบินได้ในไทย 
และการส�ารวจพื้นที่จริง	 โดยผู้วิจัยศึกษาในประเด็น	 1)	 สัณฐานของอ่างเก็บน�้า	 คุณลักษณะเฉพาะของพ้ืนที ่
2)	การเลือกใช้อากาศยาน	โดยเลือกอากาศยานประเภท	Light	aircraft	ในการศึกษา	3)	พิจารณาการปฏิบัติการ
บินโดยใช้เงื่อนไขของการท�าการบินในปัจจุบันผนวกกับข้อแนะน�าที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อแสวงหา
รูปแบบการท�าการบินเฉพาะของเครื่องบินน�้า	 และ	 4)	 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเครื่องบินน�้า 
โดยผลการศกึษาแยกตามหวัข้อการศกึษาได้ดงันี	้การพจิารณาพ้ืนท่ีพบว่าอ่างเกบ็น�า้สามารถใช้งานได้โดยจะต้อง
มีแนวยาวสอดคล้องกับทิศทางลมประจ�าปีและพิจารณาเร่ืองพืชใต้น�้าที่อาจจะท�าความเสียหายให้กับส่วนฐาน
ลอยน�้าของเครื่องบิน	อากาศยานในกลุ่มศึกษาก�าหนดไว้เป็นประเภท	Light	aircraft	ซึ่งน�้าหนักไม่เกิน	5.7	ตัน 
และ/หรือไม่เกิน	19	ทีน่ัง่	ประเภทใบพดั	สามารถใช้ท�าการบนิได้โดยมรีะยะทางการวิง่ข้ึนลงทีป่ลอดภยั	ทัง้น้ีการ
วิง่ขึน้ลงต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไขทศันวสิยัดเีพือ่ทีจ่ะให้นกับนิสังเกตพ้ืนน�า้ได้ง่าย	วงจรการบนิจะมรีะยะทีก่ว้างกว่า 
การบินในสนามบินเนื่องจากข้อแนะน�าอัตราการร่อนที่ใช้อัตราน้อยกว่าการบินทั่วไป	 โดยเป็นการแนะน�าเพื่อ
ความปลอดภัยและตามลักษณะของเครื่องบินน�้า	 และการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการใช้เคร่ืองบินน�้า 
มีผลกระทบน้อยและมีระยะสั้นเนื่องจากมีช่วงเวลาที่สร้างผลกระทบ	(ในช่วงวิ่งขึ้น)	ในระยะเวลาอันสั้นไม่ท�าให้
คุณภาพการใช้ชีวิตแย่ลง
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1. Introduction
	 ทศิทางของนโยบายรฐับาลต้องการยกระดบัประเทศจากการเปน็กลุ่มประเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรมไปสู ่
ประเทศเศรษฐกิจมูลค่าสูง	(High	Value	Economy)	[1]	ในโครงการ	Thailand	4.0	ซึ่งจะเน้นการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม	 ความคิดสร้างสรรค์	 หรือเทคโนโลยี	 ท้ังในรูปของผลิตภัณฑ์และการบริการ 
ในรปูแบบต่าง	ๆ 	ภายใต้แนวคดิ	Thailand	4.0	ซึง่จะช่วยยกระดบัปัจจยัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพืน้ฐาน	และเสรมิสร้าง 
ความแข็งแกร่งด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ	(Competitive	Advantage)	การท่องเที่ยวเป็น
กลไกหนึง่ทีม่ส่ีวนส�าคญัในการกระตุน้เศรษฐกจิ	ในปี	2561	CEIC	และ	Krungthai	COMPASS	รายงานว่า	รายได้ 
จากการท่องเที่ยวมีสัดส่วนเป็น	ร้อยละ	11.9	ของการเจริญเติบโตของ	GDP	ประเทศ	[2]
	 โดยรฐับาลได้เน้นการสร้างการท่องเทีย่วทีม่อีงค์ประกอบและความเข้มแขง็ของต้นทนุทางวัฒนธรรม	และ
ความคดิสร้างสรรค์ท่ีสงู	(High	Culture	and	Creative	Content)	ทีจ่ะสร้างความแตกต่างกบัคู่แข่ง	น�ามาสูค่วาม
ได้เปรยีบทางการแข่งขนัทีส่�าคญั	ซึง่ท้ายทีส่ดุจะช่วยผลกัดันให้เกดิการสร้างงานบรกิารทีม่คีณุภาพสงู	โดยเฉพาะ
กับเศรษฐกิจชุมชน	ในขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังมีโอกาสขยายผล	(Spillover)	ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆ	
	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	ร่วมกับจังหวัดลพบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัด	และ	สปร.	พิจารณา
ให้มศีกึษาการพฒันาสร้างสรรค์เส้นทางท่องเทีย่ว	สบืสานวฒันธรรม	บนวถิชีมุชนขึน้เพือ่เป็นการน�าเสนอเรือ่งราว 
ของเส้นทางการท่องเที่ยว	 ตามรอยประวัติศาสตร์	 เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน	 และวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีมีความเป็นมา	
เรื่องราว	 และเรื่องเล่า	 พร้อมการพัฒนากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ต่างๆ	ที่สามารถดึงดูดการใช้จ่ายด้านการ
ท่องเทีย่ว	โดยจงัหวดัลพบุรไีด้เลือก	พืน้ท่ีอ่างเกบ็น�า้ซับเหลก็ซึง่เป็นอ่างเกบ็น�า้สมยัพระนารายณ์	และอ่างเกบ็น�า้ 
ห้วยส้มเป็นพื้นที่ในการศึกษาโดยก�าหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็น	 สถานท่ีท่องเท่ียวและพักผ่อนแห่งใหม ่
ไม่ไกลจากกรงุเทพ	ฯ	ประกอบด้วยพืน้ท่ีกจิกรรมสนัทนาการ	รองรบัคนในอ�าเภอเมอืงลพบรุ	ีพืน้ทีท่ีส่ามารถรองรบั
การแข่งขนักีฬาทางน�า้ทีม่มีาตรฐานระดบัโลก	และ	Luxury	Destination	ซึง่เป็นประเดน็ทีส่ามารถดึงดดูนกัท่อง
เที่ยวที่มีก�าลังทรัพย์สูงเข้ามาใช้จ่ายในพื้นที่	[3]	โดยการพัฒนาทั้งหมดจัดการพื้นที่และท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดย
จังหวัดร่วมกับ	ชุมชน	ผู้ประกอบการ	เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ชุมชน	ผ่าน
การท่องเที่ยวโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม	ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด	Thailand	4.0
	 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด	 Luxury	 Destination	 และกิจกรรมทางน�้า	 ผู้วิจัยจึงน�าเสนอแนวคิดการใช้
เครือ่งบนิน�า้เป็นกจิกรรมหนึง่ทีส่ามารถสะท้อนแนวทางการพัฒนาดังกล่าว	โดยศกึษาจากต้นแบบท่ีมคีณุลักษณะ
เทยีบเคียงกันคอื	ทะเลสาบโคโม่ในอติาลี	ทะเลสาบยเูนีย่น	สหรฐัอเมรกิา	ซึง่มลีกัษณะเป็นพืน้ทีเ่กบ็น�า้ขนาดใหญ่ 
โดยรอบมีแนวเขาลักษณะเป็นหุบเขาขนาบสองข้าง	 มีที่อยู่อาศัยโดยรอบ	 และมีกิจกรรมทางน�้าตลอดทั้งวัน 
รวมทั้งการใช้พื้นที่รองรับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเครื่องบินน�้า
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	 ในอดตีประเทศไทยเคยมกีารบินด้วยเครือ่งบนิน�า้มาก่อนแต่เนือ่งจากผูป้ระกอบการเครือ่งบินน�า้ในยคุก่อน
เลิกกิจการไปจึงท�าให้ไม่มีความต่อเนื่องในการท�าการบินด้วยเครื่องบินน�้าในประเทศไทยอีกต่อไป	 การทิ้งช่วง 
เป็นระยะเวลานานท�าให้วิธีการทางด้านการปฏิบัติการบิน	 อากาศยานที่ใช้งาน	 รวมทั้งการเลือกพื้นที่เป็นพื้นที่
ท�าการบินขึ้นลงเชิงพลเรือนมีความต่างออกไปจากเดิม	 ตลอดจนหน่วยงานผู้ควบคุมดูแลก็ขาดความต่อเนื่อง 
ในการตรวจสอบ	อนัเนือ่งจากไม่มผีูป้ระกอบการด�าเนนิกจิกรรมเป็นเวลานาน	จากข้อจ�ากัดดังกล่าว	ในการศกึษา
คร้ังน้ีผูว้จัิยจึงเริม่ต้นจากการพจิารณาคณุลักษณะทางกายภาพทีเ่หมาะสมเพือ่การปฏบิตักิารบนิในพืน้ทีล่กัษณะ
เฉพาะตัวและแสวงหาโอกาสที่จะฟื้นฟูกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
	 ส�าหรับการศึกษา	เป็นการศึกษาในลักษณะเจาะจงพื้นที่โดยก�าหนด	อ่างเก็บน�้าซับเหล็กซึ่งมีคุณลักษณะ
เป็นอ่างเกบ็น�า้ทีส่ร้างขึน้จากการปรับภมูปิระเทศเดิมเพ่ือสร้างเป็นอ่างเกบ็น�า้ใช้ในการประปาสมยัพระนารายณ์	
ในขณะทีอ่่างเก็บน�า้ห้วยส้มเป็นอ่างเกบ็น�า้เพือ่การชลประทาน	โดยเป็นการสร้างขึน้จากพืน้ทีว่่างเปล่า	ในลกัษณะ
ตั้งสันเขื่อนโดยรอบ	โดยทั้งสองแหล่งยังคงใช้น�้าเพื่อการชลประทานในปัจจุบัน	
สถานการณ์เดิม
	 อ่างเกบ็น�า้ซบัเหล็กปัจจุบนัเป็นพืน้ทีถ่อืครองโดยสองหน่วยงานแบ่งเป็นกรมชลประทานทีด่แูลพืน้ทีน่�า้และ
พื้นที่หลังสันเขื่อนโดยรอบ	นิคมสร้างตนเองโดนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นผู้ดูแลและจัดสรรค์พื้นที่เพื่อ
ท�าการเกษตรมาเป็นระยะเวลามากกว่าสามสบิปี	โดยในปัจจุบนัมกีารรุกล�า้พ้ืนทีเ่ข้ามาในพ้ืนทีน่�า้	เพ่ือเข้ามาท�าแพ
ร้านอาหาร		รีสอร์ท	พื้นที่อยู่อาศัย	และพื้นที่เกษตรรวมถึงการลักลอบถมดินให้พื้นน�้าตื้นเขินและก่อสร้างอาคาร
ถาวรภายในหลงัเขือ่น	ปัจจบุนัจงัหวดัได้ด�าเนนิการฟ้องร้องขบัไล่ผูท้ีบ่กุรกุ	และให้สทิธิจ์ดัสรรทีด่นิกบัผูท้ีอ่ยูห่น้า
เขื่อนอย่างถูกต้อง	รวมถึงการจัดเตรียมสาธารณูปโภค	การจัดรูปที่ดินเพื่อรองรับการให้สัมปทานผู้ประกอบการ
	 อ่างเก็บน�้าห้วยส้มเป็นอ่างเก็บน�้าเพื่อการชลประทานโดยพื้นที่น�้า	 กรมชลประทานเป็นผู้ดูแล	 และโดย
รอบนอกเป็นพืน้ทีจ่ดัสรร	สปก.	แต่อ่างเกบ็น�า้ห้วยส้มมกีารรกุทีน้่อยกว่า	โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรกุท่ีเพือ่ท�าการ
เกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าแล้ง	และไม่มีการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์
	 ในการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการ	จังหวัดและ	สปร.	ได้ด�าเนินการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่
ศกึษาเพือ่จดัท�าผงัแม่บทของโครงการทีจ่ะเกิดขึน้โดยรอบอ่างเกบ็น�า้	จากการศกึษามข้ีอสรุปจากคณะท�างานว่า 
การพัฒนาพื้นท่ีให้จัดหากิจกรรม	 สร้างจุดขาย	 และสร้างเรื่องราวดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อท�ากิจกรรม
ในพืน้ทีเ่ป็นเวลาสองถงึสามวนัและมสีิง่อ�านวยความสะดวกในพืน้ที	่ในโครงการมกีารสร้างสรรค์เส้นทางการท่อง
เที่ยว	 การจัดสัมปทานผู้ประกอบการโรงแรมระดับ	 Luxury	 จัดสรรพื้นที่เพื่อเป็น	 Community	Center	 และ	
exhibition	Hall	และความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่เพื่อเป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบินน�้า
	 เครือ่งบินน�า้ในประเทศไทยเคยมกีารใช้งานในช่วง	พ.ศ.	2530	ในพืน้ทีอั่นดามนัโดยเป็นการด�าเนนิกจิการ
โดยชาวต่างชาตแิละท�าการบนิโดยนกับนิไทย	ด้วยเคร่ือง	Grumman	HU-16	Albatross	ด้วยปัญหาทางการเงนิ
ท�าให้บริษัท	ปิดตัวลง	และไม่มีการท�าการบินหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบัน
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2. Method
	 ในการศึกษาผู้วิจัยท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเอกสาร	 (Documentary	 Research)	 เนื่องจาก 
องค์ความรู้เครื่องบินน�้าในบริบทของพลเรือนมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูล	และมีผู้เชี่ยวชาญจ�านวนน้อยในไทย	
ในส่วนของกระบวนการศกึษาพ้ืนทีใ่ช้การส�ารวจพืน้ทีแ่ละการสมัภาษณ์ผูท้ีอ่ยู่ในพืน้ทีแ่ละทีมี่ส่วนได้เสียกบัพืน้ท่ี	
ทัง้ภาครฐัและเอกชนโดยเป็นการเจาะจงบุคคลท่ีมคีวามเกีย่วข้องกับการบริหารจดัการพืน้ทีแ่ละผูใ้ช้ประโยชน์ใน
การสัมภาษณ์	ซึ่งจ�าแนกกลุ่มข้อมูลออกได้เป็น	4	กลุ่มคือ	1)	กายภาพของพื้นที่	2)	คุณลักษณะของอากาศยาน 
ที่เหมาะสม	3)	การศึกษาด้านการปฏิบัติการบิน	4)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้อากาศยาน
โดยการศึกษาได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษา	ดังนี้
	 1.	ทางกายภาพของพืน้ที	่ผูว้จิยัท�าการศึกษาในพ้ืนท่ีอ่างเกบ็น�า้ซับเหล็กเปรียบเทียบกบัอ่างเกบ็น�า้ห้วยส้ม 
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่การใช้งานหน้าเขื่อนและหลังเขื่อน	 สัณฐานของอ่างเก็บน�้า	 ระดับน�้า	 ลักษณะของคลื่นและ
ทิศทางกระแสน�้า	และการสะสมของปริมาณน�้าตลอดทั้งปี	สภาพอากาศและทิศทางลมที่เกิดขึ้น	
	 2.	อากาศยาน	ศึกษาคุณลักษณะโดยพิจารณาอากาศยานประเภทใบพัดน�้าหนักน้อยกว่า	5,700	กิโลกรัม	
ตดิตัง้	strength	float	/	belly	float	/	amphibian	float	หรอื	ทีน่ัง่ไม่เกนิ	19	ทีน่ัง่	ท�าการปฏบิตักิารบนิในรปูแบบ 
General	Aviation	การดูแลรักษาอากาศยาน	รวมทั้งองค์ประกอบสนับสนุนทางการบินเช่น	ท่าเทียบ	 โรงเก็บ	
พื้นที่ดูแลรักษา
	 3.	การศกึษาด้านการปฏบัิตกิารบิน	ครอบคลมุเนือ้หากฎการบนิ	ลกัษณะของการปฏบิตักิารบนิ	ข้อจ�ากดัทาง 
สภาพอากาศและภูมิประเทศ	วิธีการท�าการบินที่มีลักษณะเฉพาะของเครื่องบินน�้า	
	 4.	ผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการใช้อากาศยาน	ศึกษาในเร่ืองของมลภาวะทางเสยีงอนัเกดิจากการท�าการบิน 
มลภาวะทางน�้าและการปนเปื้อนในแหล่งน�้า	ซึ่งหมายรวมอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รองรับกิจกรรมดังกล่าว
	 ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยเลือกตัดประเด็นทางกฎหมาย	 หลักเกณฑ์ข้อก�าหนดในกรรมสิทธิ์พ้ืนที่และ 
การควบคุมจากเขตควบคุมพื้นท่ีทางทหารออกในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากเป็นประเด็นที่ผู้ปฏิบัติการบินจะต้อง
ด�าเนินการไม่ว่าจะท�างานบินในลักษณะใดก็ตามินน�้า
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3. Result
	 อ่างเกบ็น�า้ท้ังสองอ่างมีความแตกต่างกนัต้นก�าเนดิส่งผลให้สันฐานใต้ผิวน�า้มลัีกษณะทีต่่างกันออกไป	อ่างเก็บน�า้ 
ห้วยส้มมีความลึกจากระดับน�้าเฉลี่ย	 1	ปีที่	 2.35	 เมตรโดยมีส่วนที่ตื้นที่สุดไม่นับแนว	 ลาดจากสันเขื่อน	 (ซึ่งสูง
จากระดับน�้าเฉลี่ย	 1.5	 เมตร)	 อยู่ที่	 90	 เซนติเมตร	 เนื่องจากเป็นอ่างเก็บน�้าที่สร้างขึ้นในลักษณะตั้งสันเขื่อน 
โดยรอบ	ระดบัความลกึจงึมคีวามผนัแปรไม่มากจากระดับความลึกเฉล่ีย	แตกต่างจากอ่างเกบ็น�า้ซับเหล็กซ่ึงเกิดจาก 
ภูมิประเทศธรรมชาติ	 ท�าให้พื้นดินใต้อ่างเก็บน�้ามีความสูงไม่เท่ากัน	 พื้นที่กลางอ่างเก็บน�้ามีเกาะกลางน�้าและ 
แนวความลาดชนัของพืน้ดนิใต้น�า้ลาดจากทางเหนอืลงไปทางใต้โดยทางเหนอืมส่ีวนท่ีต้ืนท่ีสุดอยูที่	่	35	เซนติเมตร	
และดา้นใตอ้ยูท่ี่	4.15		เมตร	และมีส่วนที่ลกึที่สดุอยู่ที	่6.70	เมตร	อ่างเกบ็น�า้ซบัเหล็กมรีะดับน�า้เฉลีย่	1.90	เมตร
และมีความสูงของสันเขื่อนที่มีการก่อสร้างที่	2.20	เมตร
	 ภูมิประเทศโดยรอบอ่างเก็บน�้าทั้งสองมีลักษณะแตกต่างกันกล่าวคือ	อ่างเก็บน�้าห้วยส้มเป็นพื้นที่โล่งราบ
เรียบไม่มีเนินเขาในระยะ	 โดยรอบ	 5	 กิโลเมตร	 มีหมู่บ้านโดยรอบ	 อ่าง	 2	 สองหมู่บ้าน	 มีความหนาแน่นของ
ประชากรต�า่	และเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมประเภทพชืไร่	และไม่มสีิง่กดีขวางทีอ่ยูใ่นระยะสงูเกนิ	15.25	เมตร	(50	ฟตุ) 
วัดจากระดับน�้าเฉลี่ยของอ่างเก็บน�้าห้วยส้ม	 เมื่อเปรียบเทียบกับอ่างเก็บน�้าซับเหล็ก	 มีภูมิประเทศบางส่วนเป็น
ภูเขาโดยมีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างออกจากแนวขอบอ่างเก็บน�้าประมาณ	 880	 เมตร	 มีความสูง	
ประมาณ	50	เมตร	เป็นท่ีตัง้วัดเขาตะกร้าทองและทางใต้	ติดขอบอ่างเก็บน�า้ความสงู	50	เมตร	ซ่ึงเป็นพืน้ทีใ่นส่วน
ของค่ายทหาร	ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้	1	กิโลเมตรมีภูเขา	สูง	25	เมตร	อ่างเก็บน�้าซับเหล็กมีหมู่บ้าน
โดยรอบสองแห่ง	และชุมชนในนิคมสร้างตนเอง	อยู่ทางฝั่งตะวันตกนับตั้งแต่ของอ่างเก็บน�้าออกไป
	 เนือ่งจากอ่างเกบ็น�า้ทัง้สองแห่งเป็นอ่างเกบ็น�า้ขนาดกลางเพ่ือการชลประทาน	กระแสน�า้ภายในอ่างเกบ็น�า้ 
ทั้งสองมีลักษณะนิ่งไม่ไหลจนเห็นทิศทางการไหลของน�้าแต่มีการระบายน�้าเข้าออกอย่างต่อเนื่อง	 ในส่วนของ 
อ่างเกบ็น�า้ซบัเหลก็มกีจิกรรมทางน�า้	เช่น	การเล่นเรอื	เจต็สก	ีโดยผูป้ระกอบการรสีอร์ทในปัจจบุนั	ในส่วนของอ่าง
เก็บน�้าห้วยส้ม	ไม่มีกิจกรรมทางน�้า	แต่มีการขอใช้เป็นครั้งคราวจากทีมเจ็ตสกี	ทีมชาติมาฝึกซ้อม	โดยทีมเจ็ตสกี 
ได้ให้ความเห็นว่า	 อ่างเก็บน�้าห้วยส้มมีความลึกโดยเฉลี่ยมากกว่า	 และน�้านิ่งเนื่องจาก	 เมื่อเกิดเหตุเจ็ตสกีคว�่า	 
ยังมีพื้นที่ใต้ผิวน�้ามากเพียงพอที่จะไม่เกี่ยวโดนสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ระดับน�้าที่ลึกกว่าพืชใต้น�้ามีโอกาสเจริญ
เตบิโตน้อยกว่าลดโอกาสทีเ่กดิความเสยีหายจากการท่ีพืชดังกล่าวเข้าไปในช่องเคร่ืองยนต์หรือเข้าไปพันใบพัดเรอื
	 พชืใต้น�าเป็นปัจจยัส�าคญัเป็นลกัษณะเฉพาะกบัพ้ืนทีอ่่างเกบ็น�า้ทีเ่ป็นน�า้จืด	ส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายทีเ่ติบโตเรว็	 
พืน้ทีท่ัง้สองเป็นดนิเลนใต้น�า้และมคีวามอุดมสมบรูณ์สูง	กอปรกบัน�า้มลัีกษณะน่ิงท�าให้มคีวามใสกว่าปรกติแสงแดด
ส่องลงไปได้ลึก	 ส่งผลท�าให้พืชโตเร็วจากการส�ารวจพบว่าบางจุดของอ่างเก็บน�้าทั้งสองมีกอ	 สาหร่ายหนาแน่น 
จ�านวนมากหากเครื่องบินน�้าเคลื่อนผ่าน	Floatation	Device	อาจจะเกี่ยวจนท�าให้เกิดความเสียหายได้
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	 ผูว้จิยัพจิารณาแนวการวางตวัของทางวิง่ของสนามบนิโดยรอบพืน้ทีศ่กึษาเพือ่ใช้เป็นการอ้างองิเบือ้งต้นใน
การเลือกทิศทางของแนววิ่งขึ้นลงของเครื่องบิน	รอบพื้นที่ศึกษามีสนามบิน	สามแห่งที่อยู่โดยรอบ	คือ	สนามบิน
สะพานนาค	มีแนวทางวิ่งวางตัว	06-24,	01-19	สนามบินโคกกระเทียม	มีแนวทางวิ่งวางตัว	05-23,	15-34	และ 
สนามบินทานตะวันวางตัวในทิศทาง	 03-21	 เมื่อพิจารณาท่ีทางลมประจ�าจะพบว่าในบริเวณพ้ืนท่ีอ่างเก็บน�้า 
ทัง้สองมีทศิทางลม	ในแนวตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ในฤดหูนาวและตะวนัตกเฉยีงใต้ในฤดรู้อนและฤดฝูน	สอดคล้อง
กับแนวทางวิง่ของสนามบนิทีต่ัง้อยูโ่ดยรอบ	ผูว้จิยัจงึก�าหนดทศิทางในการร่อนทีส่อดคล้องกนั	กล่าวคอื	แนวร่อน
และวิ่งขึ้นอยู่ในช่วง	ทิศ	030	องศา	ถึง	060	องศา	และ	210	องศาถึง	240	องศาเมื่อน�าแนวดังกล่าวมาจัดวาง
ในพื้นที่อ่างเก็บน�้าทั้งสองพบว่าสามารถใช้แนวดังกล่าวในการก�าหนดแนวร่อนและวิ่งขึ้นได้	และมีระยะวิ่งขึ้นจน
สามารถยกตัวพ้นสิ่งกีดขวางเกินกว่า	50	ฟุต	(take	off	distance	over	50	ft.	obstacle)	ที่เหมาะสมของการ 
ขึ้นลงเมื่อพิจารณาประกอบกับระยะทางที่สอดคล้องกับแนวทิศทางลมดังกล่าว	 พบว่าอ่างเก็บน�้าซับเหล็ก 
มีระยะทาง	2.2	กิโลเมตร	และอ่างเก็บน�้าห้วยส้มมีระยะทาง	2	กิโลเมตร	ซึ่งเพียงพอกับระยะทางเครื่องบินน�้า
ขนาด	19	ที่นั่งวิ่งขึ้นและร่อนลงได้
	 เครือ่งบนิท่ีเป็นต้นแบบในการศกึษา	ผูว้จิยัเลอืกเครือ่งบนิในการศึกษาสีแ่บบแตกต่างกนัโดยเรียงจากระยะ
ทางในการวิ่งขึ้น	จากน้อยไปมาก	และจ�านวนที่นั่งน้อยไปมาก	ดังนี้
	 1.	 Icon	A5	เครื่องบินเครื่องยนต์ลูกสูบประเภทล�าตัวแบบท้องเรือ	(amphibious)	สามารถกางล้อเพื่อลง
บนรันเวย์ได้	จ�านวนที่นั่งสูงสุด	2	ที่นั่ง	มีระยะวิ่งขึ้นจนสามารถยกตัวพ้นสิ่งกีดขวาง		280	เมตร	(920	ฟุต)	[4]
	 2.	Cessna	172	เครือ่งบินเครือ่งยนต์ลกูสบู	ประเภทตดิตัง้	Float	ทดแทนล้อซ่ึงสามารถตดิตัง้ได้สองแบบ
คอื	Strength	Float	ส�าหรบัใช้วิง่ขึน้ลงบนผวิน�า้ได้อย่างเดยีวและ	Amphibian	Float	แบบมล้ีอยดืหดได้สามารถลง
บนพืน้รนัเวย์ได้	จ�านวนท่ีนัง่สงูสดุ	4	ท่ีนัง่	มรีะยะวิง่ขึน้จนสามารถยกตัวพ้นสิง่กดีขวาง	658	เมตร	(2,160	ฟตุ)	[5] 
	 3.	Cessna	208	Caravan	เครื่องบินเครื่องยนต์เทอโบพร็อพ	ประเภทติดตั้ง	Float	ทดแทนล้อซึ่งสามารถ
ติดตั้งได้สองแบบคือ	Strength	Float	ส�าหรับใช้วิ่งขึ้นลงบนผิวน�้าได้อย่างเดียวและ	Amphibian	Float	แบบมี
ล้อยืดหดได้สามารถลงบนพื้นรันเวย์ได้	จ�านวนที่นั่งสูงสุด	14	ที่นั่ง	มีระยะวิ่งขึ้นจนสามารถยกตัวพ้นสิ่งกีดขวาง		
1,116	เมตร	(3,660	ฟุต)	[6]
	 4.	Viking	Twin	Otter	เครื่องบินเครื่องยนต์เทอโบพร็อพ	สองเครื่องยนต์ประเภทติดตั้ง	Float	ทดแทน
ล้อซึ่งสามารถติดตั้งได้สองแบบคือ	Strength	Float	ส�าหรับใช้วิ่งขึ้นลงบนผิวน�้าได้อย่างเดียว	จ�านวนที่นั่งสูงสุด	
19	ที่นั่ง	มีระยะวิ่งขึ้นจนสามารถยกตัวพ้นสิ่งกีดขวาง	685	เมตร	(2,247	ฟุต)
	 เครื่องบินท่ีเลือกในการศึกษาผู้วิจัยเลือกเป็นตัวแทนของเครื่องบินน�้าที่มีความสามารถในช่วงต่างกันโดย	
ให้	Viking	Twin	Otter	เป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถลงในอ่างเก็บน�้านี้ได้
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	 จากข้อมูลเบ้ืองต้นจะเห็นได้ว่าเครื่องบินที่เลือกเป็นตัวอย่างสามารถวิ่งขึ้นจากผิวน�้าได้โดยใช้ระยะสูงสุด
ไม่เกิน	1.1	กิโลเมตรซึ่งพื้นที่น�้าในการศึกษานั้นทั้งสองเพียงพอต่อการวิ่งขึ้น	[ภาพ	1	และ	ภาพ	2]
	 ข้อพิจารณาหนึ่งในการขึ้นลงคือการลดความเร็วลง	 (decelerate)	 เคร่ืองบินน�้าจะมีคุณลักษณะ 
บางประการทีต่่างออกไปจากเครือ่งบนิทีข่ึน้ลงจากรนัเวย์	กล่าวคอื	เครือ่งบนิไม่สามารถใช้เบรคล้อในการช่วยหยดุ 
แต่ใช้องค์ประกอบสองส่วนช่วยในการหยุด	 แรงฉุดจากของไหลที่กระท�ากับ	 floatation	 device	 ซึ่งจะเกิดขึ้น 
เมือ่หมด	hydrodynamic	lift	force	ใน	planning	position	และเข้าสู	่plowing	position	ซึง่ส่งผลให้เกดิแรงต้าน 
(Drag)	ปริมาณมากและสามารถหยุดได้ในระยะสั้นเมื่อเปรียบเทียบการใช้	 Landing	distance	 ระหว่างบนบก
กับในน�้าโดย	Seaplane	Pilots	Association	(SPA)	ได้กล่าวไว้ว่า	ระยะในการ	landing	จนถึงหยุด	บนรันเวย์
เปรียบเทียบกับ
	 ในน�้าของเครื่องบิน	 จะสั้นกว่า	 ร้อยละ	 5	 เทียบกับการลงบนรันเวย์	 	 ท้ังนี้ระยะทางอาจจะมากข้ึนหาก
เครื่องบินอยู่ใน	ระยะ	planning	position	นานเกินไป	(ผู้วิจัย	แปล)	[7]

ภาพ	1	อ่างเก็บน�้าซับเหล็กและการวิเคราะห์แนวขึ้นลงของเครื่องบิน
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ภาพ	2	อ่างเก็บน�้าห้วยส้ม	และการวิเคราะห์แนวขึ้นลงของเครื่องบิน

	 ระยะการวิ่งข้ึนและร่อนลงตามมาตรฐานการท�าการบินและความสามารถของอากาศยานที่เลือกในการ
ศึกษาสามารถใช้งานได้
	 การดแูลอากาศยาน	เคร่ืองบินน�า้จะต้องมกีารยดึตรงึภายหลงัจอดเพือ่ไม่ให้กระแสน�า้หรอืลมพดัเครือ่งบนิ 
ออกไปจากที่	 วิธีการทอดสมอเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุด	 โดย	 FAA	 แนะน�าการทอดสมอว่าให้จัดเตรียมเชือก 
ให้ยาวไม่น้อยกว่า	7	เท่าของความลึกของน�้าและจอดห่างจากสิ่งกีดขวางเนื่องจากการทอดสมอเป็นการควบคุม
ให้เครื่องบินจอดอยู่ในบริเวณดังกล่าวแต่ไม่ได้ควบคุมให้อยู่นิ่ง	 เครื่องบินอาจจะหมุนไปมารอบจุดทิ้งสมอได ้
(ผูว้จิยั	แปล)	[8]	การผกูกบัทุน่ช่วยแก้ปัญหาจากการทีเ่ครือ่งบนิหมนุไปมาโดยรอบเนือ่งจากระยะผกูเชอืกสัน้ลง	
และทุ่นมีความแข็งแรงกว่าการทอดสมอ	ทั้งนี้	SPA	แนะน�าให้ใช้การเทียบท่า	และยึดตรึง	หรืออาจจะใช้ท่าเรือ 
ทีมี่อยูใ่นพืน้ที	่โดยพจิารณาสถานทีท่ีมี่การก�าบังคล่ืนลม	หรือมทีางเข้าออกสู่พ้ืนน�า้และจะต้องปลอดภยัจากคล่ืนลม 
และสามารถเทียบท่าได้	และมีท่าที่ดีสาหรับขนถ่ายสินค้าได้	[9]
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	 ส�าหรบัการเทยีบเครือ่งบนิน�า้	มข้ีอพจิารณาเพิม่เติมให้ระมดัระวงักระแสลมและแนวคลืน่ทีจ่ะท�าให้เคร่ืองบนิ 
แกว่งไปมาในแนว	latitudinal	Axis		และปลายปีกอาจจะกระแทกท�าให้เกดิความเสียหาย	[7]		ดังนัน้การเทียบท่า 
จึงควรพิจารณาการหันทิศทางเครื่องเข้าหาลม	 เพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว	 จากการศึกษาพบว่าท่าเทียบเรือ 
สามารถใช้งานรองรบัเครือ่งบนิน�า้ได้โดยแบ่งเป็นสองประเภท	คอื1)	ท่าเทยีบขนานกบัชายฝ่ัง	ลกัษณะเป็นท่าเรอื
ที่ถูกออกแบบโดยมีโครงสร้างที่	 แข็งแรงสามารถรองรับยานพาหนะ	 หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีน้าหนักมาก	
เช่น	 รถบรรทุกขนาด	 ใหญ่	 เครนยกสินค้าแบบล้อเลื่อน	 เป็นต้น	 ให้สามารถทางานขนถ่ายสินค้าบนท่าเทียบได ้
ตามปกตกิารสร้างท่าเทยีบเรอืขนานชายฝ่ังได้นัน้	ระดับน�า้บริเวณหน้าท่า	ฯ	ต้องมคีวามลกึเพียงพอทีจ่ะสามารถ
เข้าเทียบท่าได้	สาหรับท่าเรือลักษณ์นี้ยังแบ่งได้อีก	2	แบบ	กล่าวคือ
	 •	 Wharf	หรือท่าเทียบเรือที่มีโครงสร้างท�าด้วยไม้	หรือเหล็ก	โดยมีแนวของท่า	ฯ	ขนานกับชายฝั่ง
	 •	 Quay	หรือท่าเทียบเรือที่มีโครงสร้างทาด้วยหินหรือคอนกรีต	โดยมีแนวของท่าขนานกับชายฝั่ง

	 2)	ท่าเทยีบทีย่ืน่ไปในน�า้	(Jetty)	ทีม่ลีกัษณะโครงสร้างเป็นสะพานยืน่	จากชายฝ่ังไปในแม่น�า้	หรือทะเลใช้
ขนถ่ายสนิค้าเฉพาะอย่างใดอย่างหนึง่	ลกัษณะโครงสร้างจะมีความแขง็แรงน้อยกว่าท่าเทยีบเรือขนานกบัชายฝ่ัง	
โครงสร้างสามารถ	รองรบัวตัถทุีม่ขีนาดเล็กและเบา	จงึถกูใช้ประโยชน์ในการรองรบัขนถ่ายสนิค้า	สายพานล�าเลยีง	
และยานพาหนะขนาดเบาเท่านัน้	นอกจากนีย้งัมรูีปแบบท่ียืน่ไปในน�า้	แต่ใช้การลอยตัวของ	ทุ่นหรือวสัดุโปร่งลอย
บนผิวน�้าแทน	ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเหมาะกับการติดตั้งเป็นการชั่วคราว	และสามารถรองรับสภาพคลื่นลมแรงได้
	 ทางลาดขึ้นลงเรือ	(Ramping)	การน�าเรือหรือยานพาหนะขึ้นลงจากพื้นน�้าเพื่อการดูแล	จัดเก็บและบ�ารุง
รักษา	 ในส่วนของเครื่องบินน�้ามีวิธีการข้ึนลงสองแบบคือ	 1)	 ขึ้นลงด้วยก�าลังของเครื่องบินเอง	 ซึ่งเหมาะสมกับ
เครื่องบินติดตั้ง	 Amphibian	 Float	 หรือ	 เครื่องบิน	 Amphibious	 โดยข้อจ�ากัดของเคร่ืองบินเหล่านี้	 Ramp 
ขึ้นลงจะต้องมีความชันน้อยกว่า	 10%	 หรือ	 1:10	 [7]	 โดย	 Ramp	 ลักษณะนี้จะต้องอยู่ในพ้ืนท่ี	 ท่ีระดับน�้า 
ไม่เปลี่ยนแปลงมาก	 2)	 ขึ้นลงด้วยการลากหรือการบรรทุกบนฐานลาก	 โดยความชันอาจมีมากถึง	 27%	หรือ	
1:4	การทีมี่ความชนัมากจะท�าให้ระยะทีย่ืน่ลงไปในน�า้มน้ีอยกว่า	เหมาะสมกบัพืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงระดบัน�า้ 
อยู่ตลอดเวลา	เช่น	แม่น�้า	หรือทะเล	โดย	Ramp	อาจก่อสร้างด้วยไม้หรือคอนกรีตถาวรได้
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	 การปฏบิติัการบนิในพ้ืนทีศ่กึษา	การท�าการบนิเครือ่งบนิน�า้	SPA	และ	FAA		แนะน�าไปในแนวทางเดยีวกนัว่า 
เครื่องบินน�้าสามารถท�าการบินในกฎการบิน	VFR	และ	IFR	ได้และปฏิบัติแบบเดียว	กับเครื่องบินปรกติ	เว้นแต่ 
การวิ่งขึ้นและลงจอดบนผิวน�้า	 แนะน�าให้วิ่งขึ้นและลงจอดในสภาพอากาศ	 IMC	 หรือทัศนวิสัยที่โปร่ง 
มองเหน็แนวทางวิง่บนผวิน�า้ได้ตลอดระยะทางทีใ่ช้วิง่ขึน้เนือ่งจากนกับนิต้องประเมนิลักษณะของผิวหน้าของน�า้	
โดยเฉพาะลักษณะผิวน�้าที่นิ่ง	(Glassy	water)		ซึ่งพบได้ในพื้นที่ทะเลสาบ	อ่างเก็บน�้า	เป็นความเสี่ยงที่จะท�าให้
นักบินคาดคะเนระยะผิดได้		[7]		[8]		จากการศึกษารูปแบบการวิ่งขึ้นและร่อนลงบนผิวน�้า	ในรายงาน	Public	
environmental	Report	Andranangoo	creek	west	พบว่าแนวการวิ่งขึ้นและร่อนลงของเครื่องบินน�้ามักจะ 
มีการ	 เบี่ยงเบนออกจากแนวตรงประมาณ	 0.11	%	 [ภาพ	 4]	 เมื่อเทียบกับแนวยาว	 ซึ่งขึ้นกับทิศทางลมและ 
ความแรงของลม	 ดังนั้นขอเขตของแนววิ่งขึ้นและร่อนลงควรมีระยะปลอดภัยโดยรอบไม่น้อยกว่า	 30	 เมตร 
จากกึ่งกลางของแนวร่อน	[10]
	 นอกจากนี	้FAA	แนะน�าวธิกีารวิง่ขึน้และร่อนลง	โดยแนะน�าให้ใช้อตัราการร่อนที	่150	Fpm	เพือ่ลดโอกาส
การ	Skid	บนผิวน�้า	โดยเฉพาะลักษณะผิวน�้าที่นิ่ง	(Glassy	water)	และระยะต�าแหน่ง	Touch	down	ห่างจาก
ชายฝั่งไม่น้อยกว่า	400	เมตร	และมีระยะที่ปลอดจากสิ่งกีดขวางในการวิ่งขึ้น	ร่อนลง	เป็นระยะ	900	เมตร		[7]		
[10]

ภาพ	4	แนววิ่งขึ้นและร่อนลงจอด	และความเบี่ยงเบน

ภาพ	5	วงจรการบินของอ่างเก็บน�้าห้วยส้ม ภาพ6	วงจรการบินของอ่างเก็บน�้าซับเหล็ก
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	 เมือ่พจิารณาระยะปลอดภัยร่วมกบัแนวการวางตวัของแนวทางวิง่ผนวกกับข้อมลูระยะวิง่ขึน้สงูสดุของเครือ่งบิน 
ท่ีใช้ในการศึกษา	 (1,160	m)	 โดยก�าหนดให้หลักการการใช้ทางวิ่งแบบเดียวกับข้อพิจารณาเครื่องบินพานิชย์ 
โดยจะต้องมรีะยะ	60%	ของทางวิง่ทัง้หมด	จะต้องมแีนวทางวิง่	1,860	เมตร	และมรีะยะ	ห่างจากตล่ิงหรือสันเขือ่น 
ไม่น้อยกว่าด้านละ	400	เมตร	ระยะรวมจึง	เท่ากับ	2,660	เมตร	อ่างเก็บน�้าซับเหล็กจึงมีความเหมาะสมกว่า
	 เนือ่งจากมรีะยะได้ตามทีก่�าหนดในขณะที	่ห้วยส้มมรีะยะทางวิง่ทีส่ัน้กว่าหากพิจารณาการใช้ทางวิง่ที	่80%	
ของทางวิง่ทัง้หมด	อ่างเกบ็น�า้ทัง้สองสามารถใช้งานได้เหมอืนกนั	เมือ่พจิารณาการใช้ทางวิง่	ที	่80%	จงึเหมาะสม 
กว่าในทางปฏบิัตเิพราะเครื่องบินเมื่ออยู่ใน	Plow	Position	จะสร้าง	Drag	ช่วยหยดุเพิ่ม	ท�าให้ระยะทางวิ่งสัน้ลง
	 ในการปฏิบัติการบิน	ผู้วิจัยน�าเอาวงจรการบินโดยรอบสนามบินมาปรับใช้กับพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเมื่อการ
ใช้วงจรการบินเหนือพื้นที่ศึกษาที่สอดคล้องกับแนววิ่งขึ้นร่อนลงที่ก�าหนด	 พิจารณาร่วมกับวิธีปฏิบัติการบิน 
ในวงจร	ก�าหนดท่ีความสงู	1,500	ฟตุ	รปูแบบสีเ่หลีย่มผนืผ้าและพจิารณาข้อแนะน�าของ	FAA	ทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น 
พบว่าอ่างเก็บน�า้ห้วยส้มสามารถใช้งานวงจรการบนิได้ทัง้ซ้ายและขวาเนือ่งจากไม่มสีิง่กดีขวางโดยรอบ	ในขณะท่ี 
อ่างเก็บน�า้ซบัเหลก็ใช้วงจรขวาเป็นหลกั	ในส่วนวงจรซ้ายจะมแีนวเขาใกล้กับเส้นทางบินไม่เหมาะในการท�าการบิน 
ในช่วงทัศนวิสัยต�่าหรือในเวลากลางคืน	 ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับวิธีการบินท่ี	 SPA	 แนะน�าให้ท�าการบินใน 
ช่วงเวลากลางวันที่สามารถมองเห็นและกะระยะพื้นผิวน�้าได้ง่าย	 เนื่องจากในเวลากลางคืนนักบินไม่มีโอกาส 
ในการมองเห็นพื้นผิวน�้าได้	[8]
	 การศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการใชเ้ครื่องบินน�้า	เครือ่งบินน�้าที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีเ้ป็นเครือ่งบิน
ใบพดั	ซึง่มเีสยีงท่ีเกดิจากใบพัดเป็นหลกัจากการศกึษาผลกระทบทางเสยีงโดย	Spokane	International	Airport	
พบว่า	เสียงที่เกิดจากอากาศยานใบพัดประเภท	Light	Aircraft		ที่ความสูง	1,000	ฟุต	มีเสียงดังที่	60	dB	และ
ช่วงวิ่งขึ้นจะมีเสียงดัง	65	dB	ซึ่งมีการส�ารวจไว้ว่า	เสียงในระดับ	60	dB	มี	ร้อยละ	7	ของชุมชนใกล้เคยที่รู้สึกถึง
การรบกวน	และพิจารณาว่าเป็นมลพิษทางสียง	โดยเสียงในระดับ	65	dB	ร้อยละ	12	ของชุมชนใกล้เคยที่รู้สึก 
ถึงการรบกวน	และพิจารณาว่าเป็นมลพิษทางสียง	 [11]	 อย่างไรก็ดีเสียงที่เกิดขากเครื่องบินน�้า	 จะดังเป็นระยะ
เวลาไม่เกิน	30	วินาที	ตั้งแต่	วิ่งขึ้น	และมีเสียงดังน้อยกว่า	เรือโดยสาร	เจ็ตสกี	รวมทั้งเครื่องตัดหญ้า	[8]	ตามที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น	วธิปีฏบิตักิารบนิจะไม่ปฏบิตักิารบนิในเวลากลางคนืจึงแน่ใจได้ว่าไม่มเีสียงรบกวนในเวลากลางคนื 
ซึ่งมาจากข้อจ�ากัดการบิน	
	 มลพิษทางน�้าที่อาจจะเกิดขึ้น	 	 เครื่องบินน�้ามีส่วน	 Flotation	 device	 ท่ีสัมผัสกับน�้า	 ข้อพิจารณาของ	
SPA	ได้ให้ความเห็นในทางเดียวกับ	FAA	และผลการศึกษา	ของ	Matilda	ว่า	การปนเปื้อนอาจเกิดจากสีที่ทาที่	
Flotation	Device	โดยสีเป็นประเภทเดียวกับสีที่ทาท้องเรือ	รายงานดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีพิษต่อน�้าและ
ระบบนิเวศ	แต่	SPA	แนะน�าการเก็บและดูแลเครื่องบินน�้า	ไว้ว่าเครื่องบินไม่จอดในน�้าตลอดเวลา	เพราะอาจเกิด
การกดักร่อนของพืน้ผวิได้	และการบ�ารุงรักษาต้องน�าขึน้มาบนบกเพือ่ดูแล	ดังนัน้การสมัผัสกบัผวิน�า้จงึมน้ีอยกว่า
เมื่อเทียบกับเรือ
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	 นอกจากนี	้การปนเป้ือนจากเคมทีีไ่หลรัว่ลงไปในน�า้	FAA	ได้ชีป้ระเดน็การปนเป้ือน	ได้แก่	น�า้มนัเคร่ืองบิน
ทีไ่หลรัว่ออกมาจากร	ูVent	ของถงัน�า้มนั	และต�าแหน่งทีใ่ช้ในการตรวจสอบเชือ้เพลิง	(Drain	hole)	ในการตรวจ 
เครื่องประจ�าวัน	นอกจากนี้ยังมี	น�้ามันไฮดรอลิกที่อาจจะเกิดการรั่วซึมทั้งนี้	SPA	ได้ให้ความเห็นว่าการปนเปื้อน
ด้านเคมีมีโอกาสน้อยมากเนือ่งจากการออกแบบเครือ่งบนิ	น�า้มนัไฮดรอลกิมใีช้ในเฉพาะล้อหน้าเครือ่งบนิเป็นตัว
รับแรงกระแทก	 ในขณะท่ีเครื่องบินน�้าท่ีเป็นกลุ่มการศึกษาไม่มีส่วนดังกล่าวและ	 เครื่องบินที่น�าไปติดต้ัง	 float 
จะใช้ระบบสายเคเบิลในการควบคุมทิศทางเมื่ออยู่บนผิวน�้าแทน	(Amphibian	float)	ดังนั้นโอกาศการปนเปื้อน
ทางเคมีจึงมีน้อยมาก		[8]
	 การปนเปื้อนจากท่อไอเสีย	 เครื่องบินในการศึกษาทั้งหมดมีเครื่องยนต์ที่อยู่สูงกว่าผิวน�้าไม่น้อยกว่า	 1	
เมตร	ไอเสยีจงึไม่ถกูเป่าลงไปในน�า้	เครือ่งยนต์ระบบลูกสูบเป็นเคร่ืองยนต์ส่ีจังหวะ	การเผาไหม้สมบรูณ์จึงไม่เกดิ
มลพิษมากเท่าเครื่องสองจังหวะที่ใช้ในเรือ	นอกจากนี้เครื่องยนต์ประเภท	เทอโบพร๊อพ	เป็นระบบ	Jet	engine	 
อัดอากาศเพิ่มการเผาไหม้ให้ได้ก�าลังสูง	จึงไม่มีโอกาสที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์จนเกิดเขม่าหรือสิ่งปนเปื้อนในน�้าได้
	 มลพิษทางน�้าอันเกิดจากผลกระทบคลื่นน�้า	 จากการศึกษาของ	Matilda	 ได้ให้ความเห็นว่าคลื่นน�้าที่มี 
ผลกระทบมีสองคุณลักษณะ	 คือ	 Amplitude	 และความยาวของคล่ืน	 โดยแปรผันตรงกับ	 การกินน�้าลึกของ	
Flotation	Device	เมือ่อปุกรณ์ดงักล่าวมกีารเคลือ่นทีจ่ะสร้างคลืน่ให้เกดิขึน้	โดยคลืน่ทีส่ร้างผลกระทบมากทีสุ่ด 
คอืคลืน่ทีม่	ีAmplitude	สงู	ความยาวคลืน่มาก	เคลือ่นทีเ่ร็ว	และคณุสมบตัขิองความหนดืของของไหลเมือ่พจิารณา
คณุลกัษณะดงักล่าวเครือ่งบินน�า้จะสร้างคล่ืนท่ี	Plow	position	ความเรว็	27	NM	โดยประมาณ	ส่งผลให้เกิดคลืน่
ที่รุนแรงที่สุด	โดยมี	Amplitude	ไม่เกิน	6	นิ้ว		[8]	เมื่อความเร็วมากขึ้นเครื่องบินจะเขาสู่	Plaining	Position	
เกิดแรงยกจากHydrodynamic	force	คลื่นที่เกิดเป็นคลื่นละอองน�้า	จนเครื่องจะยกตัวพ้นน�้าไป	เมื่อพิจารณา
ควบคู่กับระยะทางการวิ่งของเครื่องบินจะพบว่าใช้ระยะทางเพียง	 20-25%	 ของระยะวิ่งขึ้นจนสามารถยกตัว
พ้นสิ่งกีดขวางเกินกว่า	50	ฟุต	หรือมีระยะ	156.25	เมตรในการสร้างคลื่นเมื่อใช้เครื่องบิน	Viking	Twin	Otter

4. Conclusion 
	 ข้อสรุปการศึกษา	อ่างเก็บน�้าซับเหล็กและห้วยส้มมีคุณสมบัติที่สามารถใช้เป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบินน�้าได้	
เมือ่พจิารณาคณุสมบัต	ิและสนัฐานสณัฐานของอ่างเกบ็น�า้	ความลกึของน�า้	คณุลกัษณะของอ่างเกบ็น�า้ทีม่ลีกัษณะ
น�้านิ่ง	แนวทางวิ่ง	(water	way)	มีความลึกเพียงพอ	และไม่มีสิ่งกีดขวางใต้น�้า	นอกจากนี้ระดับน�้ายังคงที่ตลอด
ทัง้ปี	เน่ืองจากเป็นอ่างเกบ็น�า้เพือ่การชลประทานภายในพืน้ทีไ่ม่เชือ่มต่อกับแม่น�า้โดยตรง		เมือ่จดัวางแนวทางวิง่ 
สอดคล้องกับทิศทางลมและแนวทางว่ิงของสามบินใกล้เคียง	 ข้อพิจารณาหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะในการเลือก 
อ่างเก็บน�า้เป็นทีข่ึน้ลง	จะต้องพจิารณาพืน้ผวิใต้น�า้และพืชใต้น�า้ทีอ่าจจะมผีลกระทบเคร่ืองบนิ	ท�าความเสียหาย
ให้กับเครื่องบินได้ผู้ด�าเนินการจะต้องคอยส�ารวจพื้นที่ใต้น�้าเป็นประจ�าเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางใต้น�้า
	 การออกแบบแนวร่อนส�าหรบัเครือ่งบินน�า้	จากข้อมลูจะพบว่าแนวร่อนของเครือ่งบนิน�า้จะมรีะยะทีไ่กลกว่า 
ลักษณะการร่อนของเครื่องบินปรกติซ่ึงเป็นไปตามค�าแนะน�าของ	 FAA	 ที่ให้ใช้อัตราร่อน	 เพียง	 150	 Fpm 
ซึ่งส่งผลต่อระยะทางในแนว	Final	การใช้ความเร็ว	ในการควบคุมเครื่องบินเขามาลงจอด	โดยเครื่องบินตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาถือเป็นตัวแทนของเครื่องบินน�้าที่มีคุณลักษณะต่างๆ	ในกลุ่ม	เครื่องบินใบพัดประเภท	General	
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Aviation	 พบว่า	 ความสามารถในการวิ่งขึ้นและร่อนลงสามารถท�าได้กับอ่างเก็บน�้าทั้งสองและเม่ือใช้หลักการ 
ในการใช้ทางว่ิงท่ี	80%	และมรีะยะห่างจากตลิง่ไม่น้อยกว่า	400	เมตรโดยมอัีตราไต่ร่อน	150	Fpm	ซึง่ในวธิปีฏบิตั ิ
และความสามารถของเครื่องบินสามารถสร้างอัตราการไต่ได้มากกว่า	 150Fpm	ท�าให้เครื่องบินสามารถยกตัว 
ได้เร็วกว่าข้อแนะน�าของ	FAA
	 การท�าการบินของเคร่ืองบินน�า้มข้ีอจ�ากดัทีน่กับนิจะต้องใช้การมองและการอ้างองิสภาพแวดล้อมภายนอก
เพื่อการวิ่งขึ้นและร่อนลง	ในการท�าการบินในช่วงอื่น	ๆ	สามารถท�าการบินได้เหมือนเครื่องบินปรกติทั้งใน	VFR	
และ	 IFR	 พื้นน�้า	 ไม่สามารถให้สัญญาณไฟได้เหมือนกับรันเวย์ในสนามบิน	 จากข้อจ�ากัดดังกล่าว	 การบินจึงไม่
สามารถท�าการบนิในเวลากลางคนืได้	ช่วงเวลาท่ีก่อให้เกดิมลพิษทางเสียงจึงเกดิเฉพาะในช่วงเวลากลางวนัเท่านัน้
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจะพบว่าเครื่องบินน�้ามีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ทั้งในด้าน	 เสียงและการปนเปื้อน 
ทางน�้าต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับเรือ	หรือพาหนะทางน�้าอื่นๆ	โดย	ผลกระทบทางเสียงจะเกิดมากที่สุดในช่วงวิ่งขึ้น
ซึ่งมีความดังเปรียบเทียบเท่ากับเสียงเครื่องดูดฝุ่น	 และมีความดังเพียง	 30	 วินาที	 	 ในส่วนของการบินในวงจร 
มีเสียงดัง	 เทียบเท่าเสียงคุยกันในโรงอาหาร	 ซึ่งระดับเสียงท้ังสองช่วงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและไม่ได้ท�าให้
คุณภาพการใช้ชีวิตแย่ลง
	 การปนเปื้อนของน�้ามัน	 และของเหลวที่มาจากเครื่องบิน	 เนื่องจากกลุ่มเครื่องบินในการศึกษาเป็นเครื่อง
ประเภท	Light	Aircraft	มีความซับซ้อนของระบบน้อยการใช้งานระบบควบคุมส่วนใหญ่เป็น	Motor	ไฟฟ้าและ
สายเคเบลิ	จงึมโีอกาสน้อยท่ีจะม	ีน�า้มนั	น�า้มนัหล่อลืน่	น�า้มนัไฮดรอลกิรัว่หรอืเจอืปนลงไปในแหล่งน�า้	นอกจากนี้ 
การจอดเป็นเวลานานและการบ�ารุงรักษาเครื่องบินจะลากขึ้นมาบนบกเพื่อจอดและบ�ารุงรักษา
	 ผลกระทบจากคลื่นน�้า	 ในการวิ่งขึ้นผลกระทบจะเกิดในช่วง20-25%	 วิ่งข้ึนซึ่งอยู่ใน	 Plow	 Position 
และจะมีผลกระทบสูงสุดเมื่อ	ความเร็วถึง27	NM	ซึ่งคลื่นน�้าจะสูงสุดราว	6	นิ้ว	ก่อนที่จะเปลี่ยน	เป็น	Planing	
Position	เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะพบว่ามีผลกระทบน้อยกว่าเรือ
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5. Discussion
	 เครือ่งบินน�า้ทีม่กีารใช้งานท้ังเพือ่การพานชิย์และเพือ่สนัทนาการในหลายประเทศ	รวมถงึการบนิประเภท	
เหมาล�า	การฝึกบนิ	รวมถงึภารกจิเฉพาะ	เครือ่งบินน�า้สามารถตอบสนองกจิกรรมได้หลากหลาย	มรูีปแบบการใช้งาน 
ที่มาลดช่องว่างของการเดินทางที่มีลักษณะเฉพาะ	เช่นการเดินทางจากชายฝั่งทะเลหรือเกาะเข้ามาในแผ่นดิน	
	 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกตัดประเด็นทางกฎหมายออกเนื่องจากพิจารณาแล้วว่าเป็นการควบคุมโดย
หน่วยงานภายนอกและเป็นข้อจ�ากัดของการปฏิบัติการบินโดยเคร่ืองบินน�้าเนื่องจากการท�าการบินขาดความ
ต่อเนื่องไปจากประเทศไทย	 ท�าให้ไม่มีผู้ที่มีสามารถตรวจสอบการท�าการได้อีกต่อไป	 โดยการเร่ิมต้นให้เกิดการ
ท�าการบนิด้วยเครือ่งบนิน�า้จะตอ้งเพิม่ความสามารถให้กบัหน่วยงานผูด้แูลควบคูก่บัการจดัตั้ง	นอกจากนี้	การใช้ 
พื้นน�้ามีการแบ่งสวนการดูแลหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่า	 ดูแลในส่วนแม่น�้าและชายฝั่ง	 กรมชลประทาน	
ดูแลในส่วนอ่างเก็บน�้าและเขื่อนเพื่อการชลประทาน	การไฟฟ้าฝ่าผลิต	ที่ดูแลในส่วนของเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า	
นอกจากนี้การด�าเนินการประสานงานในหลายภาคส่วน	เช่น	หน่วยงานจังหวัดผู้เป็นเจ้าของพื้นที่	เพื่อขอเข้าไป
ใช้งาน	รวมถึงส�านักงานการบินพลเรือนในการขอเป็นที่ขึ้นลงอากาศยาน	 เป็นต้น	นอกจากนี้ยังไม่มีกฎระเบียบ
ในการควบคุมเครื่องบินน�้าโดยเฉพาะ	 การใช้กฎของเครื่องบินธรรมดามาควบคุมเครื่องบินน�้าอาจะสร้างให้เกิด
ข้อจ�ากัดบางประการได้	
	 ผู้วิจัยด�าเนินการศึกษาในบริบทของอ่างเก็บน�้าเพื่อการชลประทาน	ในการศึกษาต่อไป	แนะน�าการศึกษา
ในพื้นที่ทะเล	แม่น�้า	และเขื่อนกักเก็บน�้าขนาดใหญ่เนื่องจากมีคุณลักษณะที่ต่างกันทางกายภาพ
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1. ที่มาและความส�าคัญ
	 1.1.	จากรายงานพิจารณาศึกษา	เรื่อง	นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไร้คนขับ	หุ่นยนต ์
	 	 	 และระบบอัตโนมัติของคณะกรรมาธกิาร	วทิยาศาสตร์ฯ	สนช.ได้ก�าหนดแนวทางการใช้งาน	อากาศยาน 
	 	 	 ไร้คนขับ	(UAV)	ของประเทศ	มีแนวทาง	ดังนี้
	 	 	 o	 งานด้านความมั่นคง
	 	 	 o	 งานสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
	 	 	 o	 งานเพื่อการเกษตร
	 	 	 o	 งานเพื่อการกู้ภัยและสาธารณภัย
	 	 	 o	 งานเพื่อการสาธารณสุข
	 	 	 o	 งานเพื่อเศรษฐกิจ
	 ซึ่งจะท�าให้	เกิดความต้องการในการใช้	UAV	มีความต้องการสูงขึ้นเป็นอย่างมากในทุกๆ	ด้าน
	 1.2.	จากความต้องการใช้	UAV	ที่เพิ่มสูงขึ้น	ส่งผลให้ความต้องการในการออกแบบ	UAV	เพิ่มสูงขึ้นด้วย

2. วัตถุประสงค์
	 2.1	 เพื่อสนับสนุนการออกแบบเครื่องบิน	UAV
	 2.2	 เพื่อพัฒนา	Conceptual	design	software	อย่างเหมาะสมต่อความต้องการ
	 2.3	ลดเวลาและภาระในการออกแบบ	UAV
 
3. ขอบเขต
	 3.1	Conceptual	design	software	สามารถเพิม่ข้อมลูทีเ่ชงิสถติขิองเครือ่งบนิเพือ่สร้างฐานข้อมลูส�าหรบั 
	 	 	 การวิเคราะห์
	 3.2	สามารถประมาณค่าน�้าหนักและขนาดเบื้องต้น
	 3.3	สามารถประมาณค่าตัวแปรส�าคัญในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องบิน
	 3.4	สามารถประเมินค่าน�้าหนักโครงสร้างและอุปกรณ์ให้ใกล้เคียงกับเทคโนโลยีการผลิต
	 3.5	สามารถค�านวนและออกแบบเครื่องบินให้เหมาะสมตามความต้องการ
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Figure	1	ขั้นตอนการท�า	Aircraft	Conceptual	Design
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4. วิธีด�าเนินงานวิจัยและพัฒนา 
	 4.1	ศึกษาขั้นตอนการท�า	Conceptual	Design
	 4.2	ก�าหนดตัวแปรรับเข้า-ตัวแปรส่งออก	(Input-Output)	ส�าหรับโมดูลดังต่อไปนี้
	 	 4.2.1	 ฐานข้อมูลเครื่องบินทางสถิติ
	 	 4.2.2	 ความต้องการการใช้งานเครื่องบิน	(Aircraft	requirements)
	 	 4.2.3	 การประเมินน�้าหนักเบื้องต้น	(Initial	weights)
	 	 4.2.4	 การประเมินขนาดเบื้องต้น	(Initial	sizing)
	 	 4.2.5	 การประเมินค่าทางอากาศพลศาตร์	(Aerodynamic	estimation)
	 	 4.2.6	 การประเมินประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อน	(Propulsion	system	estimation)
	 	 4.2.7	 การประเมินน�้าหนักโครงสร้างและอุปกรณ์ให้สอดรับกับเทคโนโลยีการผลิต
	 	 4.2.8	 การค�านวนเชิงตัวเลข	(Optimization)
	 4.3	สร้าง	GUI	interface	ตามหัวข้อย่อย	4.2.1-4.2.8

Figure	2	หน้าจอการใส่ความต้องการใช้งานเครื่องบิน	(Aircraft	requirement)

	 1.1.	เขียน	software	ส�าหรับเก็บค่าและค�านวนส�าหรับโมลดูลตามย่อย	4.2.1-4.2.8
	 1.2.	ทดสอบความถูกต้องของการค�านวนโดยท�า	Unit	 test	และทดสอบโดยการเปรียนเทียบค่าจากการ 
	 	 	 ใช้	Conceptual	Design	Software	กับเครื่องบินเล็ก
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5. ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ
	 5.1	 เป็น	Software	ที่พัฒนาโดยคนไทยที่สามารถลดเวลาจากการออกแบบ	Conceptual	Design	ได้
	 5.2	สามารถปรับแต่ง	 Software	 ให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะได้	 อย่างเช่นการปรับแต่งเพิ่ม 
	 	 	 ความสามารถในการออกแบบ	UAV	ขนาดต่างๆ

6. เอกสารอ้างอิง
รายงานพิจารณาศกึษา	เรือ่ง	นโยบายการส่งเสรมิและสนบัสนุนเทคโนโลยียานไร้คนขบั	หุน่ยนต์และระบบอตัโนมัติ	 
	 ของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ	สนช.
Raymer,	Danial	P.,	/	Aircraft	Design:	A	conceptual	approach,	Fourth	edition,	/	Virginia:	American	 
	 Institute	of	Aeronautics	and	Astronautics,	Inc.
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1 ท่าอากาศยานนานาชาต	ิเป็นท่าอากาศยานทีจั่ดการบรหิารโดยบรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้แก่	ท่าอากาศยาน 
	 สุวรรณภูมิ	 ท่าอากาศยานดอนเมือง	 ท่าอากาศยานเชียงใหม่	 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย	 ท่าอากาศยานภูเก็ตและ 
	 ท่าอากาศยานหาดใหญ่
2 บริษทั	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั(มหาชน),	“สถติกิารขนส่งทางอากาศ”,	สบืค้นเมือ่วนัที	่6	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2562,	จาก	https:// 
	 www.airportthai.co.th/th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7% 
	 E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97/%E0%B8%AA%E0%B8%9 
	 6%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87 
	 %E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/
3 Convention	for	the	Unification	of	Certain	Rules	for	International	Carriage	by	Air,	Montreal,1999
4 ต่อไปนี้ในบทความจะใช้ค�าว่า	 “อนุสัญญามอนตริออล”	 แทนค�าว่า	 อนุสัญญาว่าด้วยการท�าให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันซ่ึง 
	 กฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ	ค.ศ.	1999
5 ต่อไปนี้ในบทความจะใช้ค�าว่า	กฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปที่	261/2004

1. บทน�า
	 การขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งรูปแบบหนึ่ง	โดยเป็นการรับขนคนโดยสารหรือสัมภาระ	ตลอดจนการ
ขนส่งของหรือสินค้าท่ีมีเส้นทางการบินจากจุดต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางในระยะเวลาที่ส้ันลง	 ดังนั้นการ
ใช้บริการขนส่งทางอากาศจึงเป็นตัวเลือกท่ีได้รับความนิยมในการขนส่งคนโดยสารเพราะสามารถประหยัดเวลา 
ในการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิง่กรณทีีเ่ป็นการเดนิทางระยะไกล	ส�าหรบัประเทศไทยการใช้บริการขนส่งทางอากาศ 
ของคนโดยสารได้รับความนยิมเช่นเดยีวกนั	โดยพิจารณาจากสถติิการใช้บริการขนส่งคนโดยสารทางอากาศทีท่่า
อากาศยานนานาชาติของประเทศไทย1	พบว่า	มจี�านวนคนโดยสารทีใ่ช้บรกิารขนส่งทางอากาศในเส้นทางภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศประมาณ	 140	 ล้านคนต่อปี	 ซ่ึงมีจ�านวนคนโดยสารท่ีใช้บริการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศมากถึง	81,145,917	คนต่อปี(ข้อมูลระหว่างวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2561	-	วันที่	31	ธันวาคม	
พ.ศ.	 2561)2	 อย่างไรก็ตาม	 คนโดยสารอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้บริการขนส่งทางอากาศ 
เช่นเดยีวกนั	เช่น	คนโดยสารได้รบัความเสยีหายอนัเกดิแก่ชวิีตหรอืร่างกาย	ความเสยีหายอนัเกดิแก่สมัภาระของคน 
โดยสาร	และความเสยีหายอนัเกดิจากเทีย่วบินล่าช้า	ซึง่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้นัน้อาจเกดิได้จากสภาพอากาศหรอื 
ภัยธรรมชาติ	 รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากการด�าเนินการของผู ้ขนส่งทางอากาศซ่ึงเป็นเหตุการณ์ 
ที่ผู้ขนส่งทางอากาศสามารถคาดหมายหรือควบคุมได้	 นอกจากนี้คนโดยสารอาจได้รับความเสียหายอย่างอื่น 
ซึง่เกดิจากเหตุการณ์ซึง่ไม่เป็นปกตแิก่เท่ียวบินส่งผลให้เกิดการปฏเิสธการขนส่งคนโดยสาร	การยกเลกิเทีย่วบนิหรอื 
เที่ยวบินล่าช้า	 เป็นต้น	 จากความเสียหายที่อาจเกิดแก่คนโดยสารน�ามาสู่การศึกษากฎหมายหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศของประเทศไทยที่ใช้บังคับแก่ผู้ขนส่งทางอากาศและ 
คนโดยสารกรณีสายการบินซึ่งเป็นผู้ขนส่งทางอากาศปฏิเสธการขนส่งคนโดยสาร
	 โดยบทความนีน้�าเสนอการศกึษาเปรยีบเทยีบการคุม้ครองสทิธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ
กรณีสายการบินปฏิเสธการขนส่งคนโดยสารตามกฎหมายไทยกับกฎหมายระหว่างประเทศ	กล่าวคือ	อนุสัญญา
ว่าด้วยการท�าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ	
ค.ศ.	19993	หรือที่เรียกว่า	อนุสัญญามอนตริออล4	และกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปที่	261/20045	ว่าด้วยเรื่อง
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ข้อบงัคับทัว่ไป	เรือ่งการชดเชยความเสยีหายและการให้ความช่วยเหลอืผูโ้ดยสารในกรณปีฏเิสธการขนส่ง	ยกเลิก 
เที่ยวบินหรือเที่ยวบินล่าช้า6และศึกษากฎหมายต่างประเทศ	 คือ	 ประมวลกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อบังคับ 
แห่งสหพนัธรฐับทที	่14	ข้อ	250	ว่าด้วยเรือ่งการจ�าหน่ายตัว๋โดยสารเกินจ�านวนทีน่ัง่7ตามล�าดบั	เพือ่ท�าความเข้าใจ 
หลักการในการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศในแต่ละประเทศและน�ามาซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบ
หาความเหมือนและความแตกต่างพร้อมท้ังวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ
คนโดยสารทางอากาศตามกฎหมายไทยว่าควรมีการปรุบปรุงแก้ไขกฎหมายไทยหรือไม่

2. ลักษณะการปฏิเสธการขนส่งคนโดยสารและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปฏิเสธขนส่งคนโดยสาร
	 การปฏิเสธขนส่งคนโดยสาร	 เป็นกรณีที่สายการบินไม่ด�าเนินการปฏิบัติตามสัญญารับขน	 (non-
performance)	 ซึ่งการปฏิเสธการรับขนโดยสารเป็นพฤติการณ์พิเศษที่ไม่ได้มีการก�าหนดไว้ล่วงหน้า	 ได้แก่ 
การปฏิบัติการบินนั้นเป็นพ้นวิสัยไม่สามารถท�าการบินได้	 หรือการหากมีการปฏิบัติการบินดังกล่าวแล้วจะ 
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมาก8	 อย่างไรก็ตาม	สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	หรือ	 International	
Air	Transport	Association	(IATA)	ได้มกีารก�าหนดเงือ่นไขทัว่ไป	กรณทีีส่ายการบนิสามารถปฏเิสธการขนส่งได้ 
โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความปลอดภัย	ได้แก่	การป้องกันการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศปลายทาง 
การแก้ไขปัญหากรณีที่มีจ�านวนคนโดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมากกว่าจ�านวนที่นั่งที่สายการบินสามารถ 
ให้บรกิารได้	(overflight)	การปฏเิสธการขนส่งอนัเนือ่งมาจากความประพฤติ	อาย	ุสภาพร่างกายของคนโดยสาร	
ซึง่จ�าเป็นต้องได้รบัความช่วยเหลอืเป็นกรณพีเิศษ	เช่น	เดก็ทีเ่ดนิทางโดยล�าพงั	คนพกิาร	หรือโรคตดิต่อทีส่ามารถ
เป็นอันตรายต่อคนโดยสารคนอื่น	ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดจากคนโดยสารนั้นเอง	เช่น	คนโดยสารป่วยหรือ
ตั้งครรภ์9	นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีที่สภาพอากาศไม่เหมาะสมที่จะเดินทาง	หรือคนโดยสารมีเอกสารที่ใช้ในการ
เดินทางระหว่างประเทศไม่ครบถ้วน	 จะเห็นได้ว่าการปฏิเสธการขนส่งคนโดยสารสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผล
หลายประการ
	 ส่วนหนึ่งของการปฏิเสธการขนส่งคนโดยสารทางอากาศเกิดจากสายการบินหรือตัวแทนของสายการบิน
จ�าหน่ายตัว๋โดยสารมากกว่าจ�านวนท่ีนัง่ท่ีสามารถให้บริการได้	(overbooking)	ท�าให้สายการบนิไม่สามารถทราบ
จ�านวนคนโดยสารที่ประสงค์จะเดินทางได้แน่นอน	 ซ่ึงแนวทางการปฏิบัตินี้สายการบินสามารถท�าได้เน่ืองจาก
ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามการกระท�าดังกล่าว	 สายการบินจึงน�าวิธีการจ�าหน่ายบัตรโดยสารมากกว่าจ�านวนที่นั่ง 
ทีส่ามารถให้บรกิารได้มาใช้เป็นนโยบายทางธรุกจิ	สาเหตุทีน่�าวธิดัีงกล่าวมาใช้เนือ่งจากมกีรณทีีค่นโดยสารไม่ยนืยนั 
การส�ารองทีน่ัง่ก่อนก�าหนดการเดนิทางท�าให้ท่ีนัง่ดังกล่าวว่างลง	สายการบนิจงึน�าทีน่ัง่ซ่ึงเหลอือยูน้ั่นจ�าหน่ายให้แก่ 

6 Regulation	(EC)	NO.261/2004	of	the	European	Parliament	and	of	the	council
7 Code	of	Federal	Regulations,	14CFR	s250	oversales
8 Jose	Tomas	Baganha.	Overbooking:	A	Singular	Mode	of	Non-Compliance	with	the	Contract	of	Air	Carriage	
of	Passenger.14.	World	Bull.1998.	HeinOnline,	p	107-111.
9 IATA	General	Conditions	of	Carriage,	article	8
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10ทศพร	 ลีพึ่งธรรม,“การปฏิเสธไม่ขนคนโดยสาร	 (Denied	 Boarding)	 ในกรณีที่ที่น่ังในเที่ยวบินน้ันเต็ม,”	 เล่ม	 2	 ดุลพาห 
	 ปีที่	56,	(พฤษภาคม-สิงหาคม	2552).น.119
11Convention	for	the	Unification	of	Certain	Rules	for	International	Carriage	by	Air,	Montreal,1999
	 	 Article	1	-	Scope	of	application
	 	 1.	This	Convention	applies	to	all	international	carriage	of	persons,	baggage	or	cargo	performed	by	 
	 aircraft	for	reward.	It	applies	equally	to	gratuitous	carriage	by	aircraft	performed	by	an	air	transport	undertaking.

คนโดยสารท่านอื่นต่อไป10	 แม้ว่าสายการบินจะสามารถจ�าหน่ายบัตรโดยสารมากกว่าจ�านวนที่นั่งที่สามารถให้
บรกิารได้	แต่เมือ่มกีารปฏเิสธการขนส่งเนือ่งจากสาเหตุดังกล่าวหรอืจากเหตุอืน่ใดทีไ่ม่ใช่ความผดิของคนโดยสาร
ซึง่ท�าให้คนโดยสารไม่สามารถเดนิทางได้ควรมกีารช่วยเหลอืและชดเชยความเสียหายให้แก่คนโดยสารซ่ึงได้ยนืยนั
การส�ารองที่นั่งก่อนการเดินทาง	 โดยการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศเมื่อเกิดการ
ปฏิเสธการขนส่งคนโดยสารสารตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ	 สามารถพิจารณาได้ 
ในล�าดับถัดไป

3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศกรณีปฏิเสธการขนส่งคน
โดยสารตามกฎหมายระหว่างประเทศ
	 กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศที่น�ามา 
ใช้ในการศึกษา	คอื	อนสุญัญาว่าด้วยการท�าให้เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัซึง่กฎเกณฑ์บางประการเกีย่วกับการรบัขน 
ทางอากาศระหว่างประเทศ	ค.ศ.	1999	หรอืทีเ่รยีกว่า	อนสุญัญามอนตรอิอล	ซีง่เป็นอนสุญัญาก�าหนดสทิธ	ิหน้าท่ี
และความรบัผดิของผูข้นส่งทางอากาศและคนโดยสาร	และกฎข้อบงัคบัแห่งสหภาพยโุรปที	่261/2004	พจิารณา
ได้ดังต่อไป
 3.1 อนุสัญญาว่าด้วยการท�าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเก่ียวกับการรับขน
ทางอากาศระหว่างประเทศ ค.ศ. 1999 (Convention for the Unification of Certain Rules for 
International Carriage by Air, Montreal,1999)
	 อนุสัญญามอนตริออลจัดท�าขึ้นเพื่อก�าหนดสิทธิ	 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศและ 
คนโดยสาร	โดยก�าหนดให้ผูข้นส่งทางอากาศสามารถจ�ากดัความความรับผิดในความเสียหายทีเ่กิดขึน้ได้	อนสัุญญา
มอนตริออลมีผลใช้บังคับวันที่	4	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2003	โดยมีประเทศต่างๆเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาจ�านวน	136	
ประเทศ
	 โดยอนุสัญญาฉบับนี้	ใช้บังคับแก่สัญญารับขนคนโดยสาร	สัมภาระหรือของ	โดยเป็นการรับขนทางอากาศ
ระหว่างประเทศที่ใช้อากาศยานเพื่อสินจ้าง	รวมถึงสัญญารับขนทางอากาศที่เป็นการให้เปล่า11
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	 ความหมายการรบัขนทางอากาศระหว่างประเทศตามอนสุญัญามอนตรอิอล12	หมายความว่า	การรบัขนซึง่
ความตกลงระหว่างคูส่ญัญามถีิน่ต้นทางและถิน่ปลายทาง	ไม่ว่าจะมกีารหยดุพกัในระหว่างการรับขนหรือถ่ายล�า
หรือไม่ก็ตามตั้งอยู่ภายใต้อาณาเขตของรัฐภาคีสองรัฐ	หรือกรณีอยู่ในอาณาเขตของรัฐภาคีเดียว	ถ้ามีถิ่นหยุดพัก 
ทีต่กลงกันภายในอาณาเขตของอกีรฐัหนึง่	ถงึแม้รัฐน้ันจะไม่ได้เป็นภาคอีนสัุญญากต็าม13	เมือ่พิจารณาขอบเขตการ 
ใช้บงัคับและความหมายของการรบัขนทางอากาศระหว่างประเทศ	พบว่าไม่มกีารบญัญตัว่ิาอนสัุญญาใช้บงัคบัแก่
การให้บรกิารรับขนทางอากาศรปูแบบใด	ดงันัน้พิจารณาได้ว่าอนสัุญญาฉบบันีใ้ช้บงัคบัแก่สัญญารับขนทางอากาศ
ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแบบประจ�ามีก�าหนดหรือเป็นการให้บริการแบบเช่าเหมาล�า
  3.1.1 หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ
	 	 อนสุญัญามอนตรอิอล	ก�าหนดให้ผูข้นส่งทางอากาศต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเ่กดิแก่ชวีติหรือร่างกาย
ของคนโดยสารอนัเกดิจากอบัุตเิหตทุีเ่กดิขึน้บนอากาศยานหรอืในระหว่างการด�าเนนิการใดๆ	เพือ่ขึน้หรอืลงจาก
อากาศยาน	คนโดยสารจะได้รบัการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กิดขึน้	ทัง้นี	้ผูข้นส่งทางอากาศรบัผดิในความเสยีหาย
ที่เกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของคนโดยสารในจ�านวนไม่เกิน	113,100	หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน14	และผู้ขนส่งทาง
อากาศต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายหรือเสียหายแก่สัมภาระของคนโดยสาร	หรือกรณีขนส่ง
สัมภาระของคนโดยสารล่าช้า	 แต่ผู้ขนส่งทางอากาศสามารถจ�ากัดความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เกิน	
1,131	 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสาร15	 นอกจากนี้หากคนโดยสารได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจาก 
เทีย่วบนิล่าช้า	ผูข้นส่งทางอากาศต้องรบัผดิในความเสยีหายทีเ่กิดขึน้โดยผูข้นส่งทางอากาศสามารถจ�ากดัความรับผดิ 
ไม่เกิน	 4,150	 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน	 ภายหลังได้มีการแก้ไขจ�านวนเงินจ�ากัดความรับผิดเป็น	 4,694 
หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน16 

12Convention	for	the	Unification	of	Certain	Rules	for	International	Carriage	by	Air,	Montreal,1999
	 	 Article	1	-	Scope	of	application
	 	 2.	For	the	purposes	of	this	Convention,	the	expression	"international	carriage"	means	any	carriage	in	 
	 which,	according	to	the	agreement	between	the	parties,	the	place	of	departure	and	the	place	of	destination,	 
	 whether	or	not	there	be	a	break	in	the	carriage	or	a	transhipment,	are	situated	either	within	the	territories	 
	 of	two	States	Parties,	or	within	the	territory	of	a	single	State	Party	if	there	is	an	agreed	stopping	place	within	 
	 the	territory	of	another	State,	even	if	that	State	is	not	a	State	Party.	Carriage	between	two	points	within	the	 
	 territory	of	a	single	State	Party	without	an	agreed	stopping	place	within	the	territory	of	another	State	is	not	 
	 international	carriage	for	the	purposes	of	this	Convention.
13ไผทชติ	เอกจรยิกร,	ค�าอธบิายกฎหมายรบัขนทางอากาศ,	พมิพ์ครัง้ที	่1,	(กรงุเทพมหานคร:	โครงการต�าราและเอกสารประกอบ 
	 การสอน,	2560).	น.51.
14เมื่อปีค.ศ.	2008	องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	ได้มีการทบทวนเรื่องจ�านวนเงินจ�ากัดความรับผิดเป็นครั้งแรก	โดย 
	 ได้มีการพิจารณาแก้ไขจ�านวนเงินความรับผิดจากเดิม	 100,000	หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน	 เพิ่มจ�านวนเงินความรับผิดในอัตรา 
	 ประมาณร้อยละ	13.1	คิดเป็นเงิน	113,100	หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน	โปรดดู	ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	และ 
	 โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัต ิ
	 ต่ออากาศยานที่กระท�าผิดกฎหมาย	พ.ศ.	2553	พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดบางประการต่อการเดินอากาศ	พ.ศ.	2558	 
	 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2558,	(กรุงเทพมหานคร	:	2560),	น.124
15Convention	for	the	Unification	of	Certain	Rules	for	International	Carriage	by	Air,	Montreal,1999,	Article	22(2)
16ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	และโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
	 ธรรมศาสตร์,	อ้างแล้วเชิงอรรถที่	14,	น.124
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	 	 เมือ่พจิารณาความรบัผดิของผูข้นส่งทางอากาศตามอนสุญัญามอนตรอิอลพบว่า	อนสุญัญาฉบบันีก้�าหนด
ให้คนโดยสารมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่อันเกิดแก่ชีวิตร่างกายและสัมภาระของคนโดยสาร	 หรือกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าเท่านั้น	แต่ไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ใดๆที่เกี่ยวกับการปฏิเสธขนส่งคนโดยสารแต่อย่างใด
 3.2 กฎข้อบงัคบัแห่งสหภาพยโุรปที ่261/2004 ว่าด้วยเรือ่งข้อบงัคบัทัว่ไป เรือ่งการชดเชยความเสยีหาย 
และการให้ความช่วยเหลอืผูโ้ดยสารในกรณปีฏเิสธการขนส่ง ยกเลกิเทีย่วบนิหรือเทีย่วบนิล่าช้า (Regulation 
(EC) NO.261/2004 of the European Parliament and of the council of 11 February 2004)
	 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่าง
ประเทศ	จงึมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่คุม้ครองคนโดยสารทีน่อกเหนือไปจากทีก่�าหนดไว้ในอนสุญัญามอนตรอิอล 
เพือ่เป็นการยกระดบัมาตรฐานการคุม้ครองสทิธขิองคนโดยสารทางอากาศให้สูงขึน้	ซ่ึงกฎข้อบงัคบัมีความน่าสนใจ
น�ามาศึกษาเพราะเป็นกฎเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศเป็นจ�านวน	28	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศที่
เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ	ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก	เช่น	ประเทศนอร์เวย์	สวิตเซอร์แลนด์17	โดยกฎข้อ
บังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2005
	 ขอบเขตการใช้บังคับกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปที่	261/2004	พิจารณาได้เป็น	2	ประการ	คือ
	 ประการแรก	สายการบินซึง่ตกอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎข้อบงัคบัแห่งสภาพยโุรป	261/2004	คอื	สายการบนิ 
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเดินอากาศ
	 ประการท่ีสอง	 คนโดยสารท่ีจะได้รับการคุ้มครอง	 คือ	 คนโดยสารท่ีเดินทางออกจากท่าอากาศยานใน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไปยังท่าอากาศยานอื่น	 เป็นการคุ้มครองคนโดยสารทุกเท่ียวบินโดยไม่จ�ากัดว่า 
จะต้องเป็นผูข้นส่งทางอากาศของประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปเท่านัน้	และคุม้ครองคนโดยสารทีใ่ช้บรกิารผูข้นส่ง
ทางอากาศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป	 (community	 carrier)	 ซ่ึงเดินทางออกจากท่าอากาศยานท่ีไม่ได ้
ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมายังท่าอากาศยานท่ีต้ังอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป	 อย่างไรก็ตาม 
หากคนโดยสารได้รบัค่าชดเชยหรอืประโยชน์อืน่ใดต้ังแต่อยูใ่นท่าอากาศยานของประเทศอืน่ต้นทางมาแล้วจะไม่ได้รบั 
การคุ้มครองตามข้อบงัคบัฉบบันี	้โดยคนโดยสารดังกล่าว	จะต้องท�าการยนืยนัการส�ารองทีน่ัง่และได้แสดงตนเพ่ือ
ท�าการเช็คอินภายในเวลาที่ก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	หรือในกรณีที่ไม่ได้มีการก�าหนดเวลาคนโดยสารต้อง
มาแสดงตนไม่ช้ากว่า	45	นาทีก่อนก�าหนดเวลาออกเดินทาง	อย่างไรก็ตาม	หลักเกณฑ์เรื่องการยืนยันการส�ารอง
ที่นั่งไม่น�ามาใช้บังคับในกรณียกเลิกเที่ยวบิน18

17Your	Europe	European	Union,	“Air	passenger	rights	EU	air	passenger	rights	apply”,	accessed	November	7,	 
	 2019,	from	https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_en.htm
18Regulation	(EC)	No	261/2004	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council,	Article	3
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  3.2.1 หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ
	 	 เมือ่ผูข้นส่งทางอากาศปฏเิสธการขนส่งคนโดยสาร	หน้าทีข่องผู้ขนส่งทางอากาศและสิทธิของคนโดยสาร
มีดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 เมื่อผู้ขนส่งทางอากาศคาดว่าจะมีการปฏิเสธการขนส่งคนโดยสาร	 ล�าดับแรกผู้ขนส่งทางอากาศ
ต้องประกาศหา	“อาสาสมัคร”	เป็นบุคคลที่จะสละที่นั่งในเที่ยวบินนั้น	โดยจะต้องเป็นการตกลงด้วยความสมัคร
ใจระหว่างคนโดยสารกับผู้ขนส่งทางอากาศ	ภายหลังจากประกาศหาอาสาสมัคร	หากไม่มีคนโดยสารคนใดยินด ี
ทีจ่ะอาสาสมัครสละทีน่ัง่เพือ่ให้มจี�านวนคนโดยสารพอดกีบัจ�านวนทีน่ัง่ทีส่ามารถให้บรกิารได้	ผูข้นส่งทางอากาศ
จึงจะสามารถเลือกปฏิเสธขนส่งคนโดยสารด้วยตนเอง19

	 	 (2)	 ภายหลังคนโดยสารถูกปฏิเสธการขนส่ง	 สิทธิของคนโดยสารที่จะได้รับจากผู้ขนส่งทางอากาศ	
พิจารณาได้ดังต่อไปนี้
	 	 	 (2.1)	สิทธิที่จะได้รับเงินชดเชย	
	 	 	 	 	 คนโดยสารมีสิทธิได้รับเงินชดเชย	ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
	 	 	 	 	 (ก)	 คนโดยสารได้รับเงินชดเชยเป็นเงินจ�านวน	250	ยูโร	(EUR)	ส�าหรับคนโดยสารที่เดินทางใน
เที่ยวบินซึ่งมีระยะทาง	1,500	กิโลเมตรหรือน้อยกว่า
	 	 	 	 	 (ข)	 คนโดยสารได้รับเป็นเงินจ�านวน	400	ยูโร	(EUR)	ส�าหรับคนโดยสารที่เดินทางในเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งมีระยะทางมากกว่า	1,500	กิโลเมตร	และเที่ยวบินอื่นๆ	ทุกเที่ยวบินซึ่งมี
ระยะทางระหว่าง	1,500	–	3,500	กิโลเมตร
	 	 	 	 	 (ค)	 จ�านวนเงิน	600	ยูโร	(EUR)	ส�าหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ระยะทางตามที่ก�าหนดใน
ข้อ	(ก)	และข้อ	(ข)	
	 	 	 	 	 ท้ังนี้	 หลักในการค�านวณระยะทางพิจารณาจากจุดต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้าย 
และการปฏิเสธการขนส่งคนโดยสารนัน้ท�าให้คนโดยสารไปถงึจดุหมายปลายทางล่าช้ากว่าก�าหนดการเดนิทางเดมิ 
หากผูข้นส่งทางอากาศได้เสนอเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิใหม่ให้แก่คนโดยสาร	ผูข้นส่งทางอากาศสามารถลดจ�านวนเงนิ
ชดเชยจากที่กฎหมายก�าหนดเป็นจ�านวนร้อยละ	50	โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขนส่งทางอากาศสามารถขนส่งคนโดยสาร
ไปยงัจดุหมายปลายทางได้ไม่ช้ากว่าเวลาทีก่ฎข้อบงัคบัฉบบันีก้�าหนดนบัจากเวลาทีค่นโดยสารควรจะเดินทางถงึ
จุดหมายปลายทาง	ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (ก)	 ภายใน	2	ชั่วโมง	ในกรณีทุกเที่ยวบินที่เดินทางในระยะทาง	1,500	กิโลเมตรหรือน้อยกว่า	
หรือ
	 	 	 	 	 (ข)	 ภายใน	3	ชั่วโมง	 ในกรณีเที่ยวบินที่เดินทางระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งมีการ
เดินทางในระยะทางมากกว่า	1,500	กิโลเมตร	และส�าหรับเที่ยวบินอื่นๆ	ทุกเที่ยวบินที่มีการเดินทางในระยะทาง
ระหว่าง	1,500	–	3,500กิโลเมตร	หรือ
	 	 	 	 	 (ค)	 ภายใน	4	ชั่วโมง	ส�าหรับทุกเที่ยวบินที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ข้อ	(ก)	และข้อ	(ข)

19Regulation	(EC)	No	261/2004	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council,	Article	4	(1)
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	 	 	 	 	 ท้ังนี้	 วิธีการจ่ายเงินชดเชย	 ผู้ขนส่งต้องจ่ายเป็นเงินสด	 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร	 หรือเช็ค	
นอกจากนี้ผู้ขนส่งสามารถเสนอจ่ายเงินชดเชยเป็น	travel	voucher	หรือการให้บริการอื่นๆ	แต่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากคนโดยสาร	(ข้อ	7)
   (2.2)	สิทธิที่จะได้รับเงินค่าโดยสารคืน	หรือได้รับการจัดหาหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใหม่	(ข้อ	8)	
	 	 	 (2.3)	สิทธิที่จะได้รับการดูแลจากผู้ขนส่งทางอากาศ	กล่าวคือ	ผู้ขนส่งต้องจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม
ให้แก่คนโดยสาร	รวมถึงต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารให้แก่คนโดยสาร(ข้อ	9)
	 	 นอกจากนี้ในกรณีที่คนโดยสารเป็นคนพิการหรือผู้ติดตามของคนพิการ	รวมทั้งเด็กที่เดินทางโดยล�าพัง 
หากผู้ขนส่งทางอากาศปฏิเสธการขนส่ง	 คนโดยสารกลุ่มนี้ย่อมได้รับการดูแลหรือสิ่งอ�านวยความสะดวก 
จากผู้ขนส่งเช่นเดียวกัน20

4. กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศกรณีปฏิเสธการขนส่งคน
โดยสารตามกฎหมายต่างประเทศ
	 กฎหมายต่างประเทศที่น�ามาศึกษาการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ	 คือ	
กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา	เนือ่งจากเป็นประเทศทีม่จี�านวนคนโดยสารทีใ่ช้บริการขนส่งทางอากาศเป็น
จ�านวนมาก	ในปี	ค.ศ.	2018	มีจ�านวนคนโดยสารใช้บริการขนส่งทางอากาศเส้นทางภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศประมาณ	 238.7	 ล้านคน21	 จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าประเทศท่ีมีจ�านวนคนโดยสารเป็นจ�านวนมากนี้	 มีการ
คุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศอย่างไร	ดังที่จะได้พิจารณาต่อไปนี้
	 4.1	 ประมวลกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อบังคับแห่งสหพันธรัฐบทที่	 14	 ข้อ	 250	 (Code	 of	 Federal	
Regulations	หรือ14CFR	s250	-	oversales)	ว่าด้วยเรื่องการจ�าหน่ายตั๋วโดยสารเกินจ�านวนที่นั่ง
	 	 โดยหลกัคนโดยสารย่อมมสีทิธท่ีิจะเดนิทางด้วยการขนส่งทางอากาศ	แต่มบีางกรณทีีส่ายการบนิมคีวาม
จ�าเป็นต้องปฏิเสธการขนส่งคนโดยสาร	ซึ่งการปฏิเสธการขนส่งคนโดยสารส�าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ค�าว่า 
“bumping”	 จะเกิดขึ้นเมื่อมีจ�านวนคนโดยสารมากกว่าจ�านวนที่นั่งท่ีสามารถให้บริการ	 สาเหตุเกิดจากการ
จ�าหน่ายตั๋วโดยสารเกินกว่าจ�านวนที่นั่งที่สามารถให้บริการได้22

20Regulation	(EC)	No	261/2004	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council,	Article	11
21Office	of	the	Assistant	Secretary	for	Aviation	and	International	Affairs,	“US	International	Air	Passenger	and	 
	 Freight	 Statistics	 Report	 for	 December	 2018,”	U.S.	 Department	 of	 Transportation	 The	United	 States	 of	 
	 America,	2019,	p	3
22U.S.	 Department	 of	 Transportation,	 “Aviation	 Consumer	 Protection,	 Bumping	 &	Oversales”,	 accessed	 
	 November	7,	2019,	from	https://www.transportation.gov/individuals	/aviation-consumer-protection/bumping- 
	 oversales
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	 ประมวลกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อบังคับแห่งสหพันธรัฐ	บทที่	14	ข้อ	250	ก�าหนดขอบเขตการใช้บังคับ
กรณีสายการบินจ�าหน่ายตั๋วโดยสารเกินจ�านวนท่ีนั่ง	 (oversales)	 โดยกฎหมายบังคับใช้แก่ผู้ขนส่งทางอากาศ 
ทุกรายที่ให้บริการแบบประจ�ามีก�าหนดซึ่งใช้อากาศยานที่สามารถให้บริการคนโดยสารมากกว่า	 30	 คนขึ้นไป 
โดยมีการให้บริการขนส่งทางอากาศระหว่างมลรัฐ	 หรือให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ	 ซึ่งไม่มีการแวะพัก 
ที่สนามบินอื่นและมีจุดเริ่มต้นการเดินทางที่ประเทศสหรัฐอเมริกา23

  4.1.1 หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ
	 	 การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารเมื่อมีการปฏิเสธขนส่งคนโดยสาร	มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 ก�าหนดนโยบายการปฏิเสธขนส่งคนโดยสาร	 โดยก�าหนดว่าคนโดยสารที่จะถูกปฏิเสธการขนส่ง
อย่างไม่สมัครใจนั้นมีจ�านวนน้อยมาก24

	 	 (2)	 ผู้ขนส่งทางอากาศต้องร้องขอให้มีคนโดยสารสมัครใจที่จะถูกปฏิเสธการขนส่งทางอากาศ	โดยจะ
ต้องร้องขอให้มีคนโดยสารอาสาสละที่นั่งในเท่ียวบินนั้นก่อนท่ีจะมีการใช้มาตรการอื่นๆ	 โดยผู้ขนส่งทางอากาศ
ต้องด�าเนินการร้องขอคนโดยสารแต่ละคนและต้องแจ้งให้คนโดยสารทราบว่าคนโดยสารนั้นอาจถูกปฏิเสธการ
ขนส่งได้	ทั้งนี้คนโดยสารมีสิทธิได้รับเงินชดเชย25

	 	 (3)	 การก�าหนดจ�านวนเงินชดเชยซึ่งคนโดยสารมีสิทธิที่จะได้รับ26

	 	 กรณผีูข้นส่งทางอากาศให้บรกิารเทีย่วบนิระหว่างประเทศและมกีารปฏเิสธการขนส่งคนโดยสาร	ผู้ขนส่ง
ทางอากาศต้องชดเชยความเสียหายให้แก่คนโดยสารซ่ึงถูกปฏิเสธการขนส่งทีส่นามบนิในประเทศสหรัฐอเมรกิาร
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	 	 	 (ก)	หากผู้ขนส่งทางอากาศได้เสนอทางเลือกอื่นให้แก่คนโดยสาร	 โดยให้บริการขนส่งทางอากาศโดย 
ผูข้นส่งทีป่ฏิเสธการขนส่งหรอืผูข้นส่งทางอากาศอืน่	ผูข้นส่งทางอากาศไม่ต้องจ่ายเงนิชดเชย	ทัง้นี	้การเสนอทางเลือก 
ดงักล่าวคนโดยสารถงึจุดหมายปลายทางหรอืสนามบนิซึง่เป็นจดุพักเพ่ือเดินทางไปยังสนามบนิปลายทางไม่ช้าไปกว่า 
1	ชั่วโมงนับจากเวลาที่คนโดยสารควรจะถึงจุดหมายปลายทางตามก�าหนดเวลาการเดินทางเดิม
	 	 	 (ข)	จ�านวนเงินชดเชยคิดเป็นร้อยละ	 200	 ของราคาค่าโดยสารซึ่งขนส่งคนโดยสารถึงจุดหมายปลาย
ทางหรือจุดแวะพกั	แต่จ�านวนเงนิความรบัผดิไม่เกนิ	675	ดอลล่าร์สหรฐั	หากผูข้นส่งทางอากาศได้เสนอทางเลอืก
อ่ืนในการเดนิทางและทางเลอืกดงักล่าวท�าให้คนโดยสารเดนิทางถงึสนามบนิปลายทางหรอืสนามบนิทีเ่ป็นจดุพัก
ช้ากว่า	1	ช่ัวโมงแต่ไม่เกนิ	4	ชัว่โมงนบัจากก�าหนดเวลาการเดนิทางเดมิทีค่นโดยสารควรจะถงึจดุหมายปลายทาง
	 	 	 (ค)	จ�านวนเงนิชดเชยคดิเป็นร้อยละ	400	ของราคาค่าโดยสารซ่ึงขนส่งคนโดยสารถงึจุดหมายปลายทาง 
หรอืจดุแวะพกั	แต่จ�านวนเงนิความรบัผดิไม่เกนิ	1,350	ดอลล่าร์สหรัฐ	หากผูข้นส่งทางอากาศไม่เสนอทางเลอืกอืน่ 
ในการเดินทางให้แก่คนโดยสาร	 และคนโดยสารเดินทางถึงสนามบินปลายทางหรือสนามบินท่ีเป็นจุดพักช้ากว่า	
4	ชั่วโมงนับจากก�าหนดเวลาการเดินทางเดิมที่คนโดยสารควรจะถึงจุดหมายปลายทาง

2314	CFR	§	250.2	-	Applicability.
2414	CFR	§	250.2a	-	Policy	regarding	denied	boarding.
2514	CFR	§	250.2b	Carriers	to	request	volunteers	for	denied	boarding.
2614	CFR	§	250.5	Amount	of	denied	boarding	compensation	for	passengers	denied	boarding	involuntarily.
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	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 ในการชดเชยความเสียหายที่คนโดยสารได้รับเนื่องจากการปฏิเสธการขนส่ง	 ผู้ขนส่ง
ทางอากาศอาจเสนอเป็นการงดเว้นค่าโดยสารหรือลดอัตราค่าโดยสารทางอากาศแทนการช�าระเป็นเงินสดหรือ
เช็คหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายก�าหนด
	 	 (4)	ข้อยกเว้นในการชดเชยความเสียหาย27

	 	 	 คนโดยสารซึ่งถูกปฏิเสธขนส่งทางอากาศอาจไม่ได้รับการชดเชยความเสียหาย	พิจารณาได้ดังนี้
	 	 	 (ก)	คนโดยสารน้ันไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาขนส่งทางอากาศหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวกับ
ตั๋วโดยสาร	การยืนยันการส�ารองที่นั่ง	การเช็คอิน
	 	 	 (ข)	เท่ียวบินซึ่งคนโดยสารได้ท�าการยืนยันการส�ารองท่ีนั่งไม่สามารถรองรับคนโดยสารได้เนื่องจาก 
มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ	 หรือไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากข้อห้ามเร่ืองน�้าหนักหรือความสมดุลบนอากาศยาน 
เพื่อการปฏิบัติการหรือเหตุผลด้านความปลอดภัย
	 	 	 (ค)	คนโดยสารได้รับข้อเสนอเป็นที่พักหรือได้ที่นั่งในบริเวณอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในต๋ัวโดยสาร
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	ยกเว้นคนโดยสารได้ที่นั่งซึ่งมีราคาค่าโดยสารต�่ากว่าที่ระบุในตั๋วโดยสาร	คนโดยสาร
มีสิทธิได้รับช�าระเงินคืนในจ�านวนที่เหมาะสม
	 	 	 (ง)	ผูข้นส่งทางอากาศได้จัดหาเทีย่วบนิใหม่โดยผูข้นส่งทางอากาศอืน่หรอืจดัหาการขนส่งประเภทอืน่
ซึ่งคนโดยสารไม่ต้องช�าระเงินเพ่ิมเติม	 จากข้อเสนอของผู้ขนส่งทางอากาศนั้นคนโดยสารเดินทางถึงสนามบินที่
เป็นจุดพักหรือสนามบินจุดหมายปลายทางไม่ช้าเกินกว่า	1	ชั่วโมงนับจากเวลาตามก�าหนดการเดินทางเดิมที่คน
โดยสารควรถึงจุดหมายปลายทาง

5. กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศกรณีปฏิเสธการขนส่งคน
โดยสารตามกฎหมายไทยและการวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารกรณีปฏิเสธ
การขนส่งคนโดยสาร
 5.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศกรณีปฏิเสธการ
ขนส่งคนโดยสารตามกฎหมายไทย
	 ส�าหรับกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ	 ปรากฏใน
พระราชบญัญตักิารรบัขนทางอากาศระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2558	ซ่ึงเป็นกฎหมายทางอากาศทีเ่กีย่วกบักฎหมาย
เอกชน	โดยก�าหนดสิทธิ	หน้าที่และความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศและคนโดยสาร	ในการริเริ่มจัดท�าพระราช
บญัญตัฉิบบัน้ีเนือ่งจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคอีนสุญัญามอนตรอิอล	จงึได้มกีารอนวุตักิารตามอนสุญัญา
จัดท�าเป็นพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2558	โดยคุ้มครองคนโดยสารให้ได้รับการ
ชดใช้ค่าเสยีหายอย่างเป็นธรรมและรวดเรว็เพือ่เป็นการบรรเทาความเสียหายในขณะท่ีผู้ขนส่งทางอากาศจะได้รบั 
ประโยชน์จากการจ�ากัดจ�านวนเงินความรับผิด	 โดยพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ 
พ.ศ.	2558	มีผลใช้บังคับวันที่	15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	28

2714	CFR	§	250.6	Exceptions	to	eligibility	for	denied	boarding	compensation.
28ไผทชิต	เอกจริยกร,	อ้างแล้วเชิงอรรถที่	14,	น.86
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	 พระราชบญัญตัฉิบบันี	้ก�าหนดให้ผูข้นส่งทางอากาศต้องรับผิดในความเสียหายต่อคนโดยสารในกรณทีีค่น
โดยสารตายหรอืได้รบับาดเจบ็	อนัเนือ่งมาจากอบุติัเหตุทีเ่กดิขึน้ในอากาศยานหรือเกดิขึน้ในระหว่างการด�าเนนิการ 
ให้คนโดยสารขึ้นหรือลงจากอากาศยาน29	 และก�าหนดให้ผู้ขนส่งทางอากาศรับผิดในความเสียหายอันเกิดจาก
สัมภาระของคนโดยสารถูกท�าลาย	 สูญหายหรือเสียหาย30	 หรือขนส่งสัมภาระของคนโดยสารล่าช้าโดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีเป็นสัมภาระลงทะเบียน	 ตลอดจนก�าหนดความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศที่เกิดจากเที่ยวบินล่าช้า31 
อย่างไรก็ตาม	 ผู้ขนส่งทางอากาศสามารถอ้างข้อยกเว้น	 หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น	 ผู้เรียกร้อง 
ค่าสนิไหมทดแทนเป็นผูก่้อให้เกดิหรอืส่วนในความเสยีหายจากความประมาทหรอืการกระท�าหรอืละเว้นการกระท�า 
โดยมชิอบ	ผู้ขนส่งย่อมหลดุพ้นความรบัผดิทัง้หมดหรอืบางส่วน32	นอกจากนีผู้ข้นส่งทางอากาศสามารถอ้างจ�านวนเงิน 
จ�ากัดความรับผิดต่อความเสียหายที่เกี่ยวกับชีวิต	 ร่างกายหรือสัมภาระของคนโดยสาร	 รวมถึงอ้างจ�านวนเงิน
จ�ากัดความรับผิดกรณีเที่ยวบินล่าช้าได้	 เช่น	กรณีที่คนโดยสายตายหรือได้รับบาดเจ็บ	ผู้ขนส่งทางอากาศรับผิด 
ในความเสียหายในชั้นแรกมมูลค่าไม่เกิน113,100	หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารแต่ละคน33	หรือรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดจากเที่ยวบินล่าช้าเป็นเงินจ�านวน	4,694	หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสาร34

	 จากสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2558	จะเห็นได้ว่า	มีการ
ก�าหนดหลกัเกณฑ์ความรบัผดิของผูข้นส่งในความเสยีหายทีเ่กดิแก่คนโดยสารอนัเน่ืองมาจากความเสยีหายทีเ่กิดแก่ 
ชีวิต	ร่างกาย	สัมภาระของคนโดยสาร	รวมถึงการขนส่งล่าช้า	ซึ่งมีการก�าหนดข้อยกเว้นและข้อจ�ากัดความรับผิด 
ให้แก่ผู้ขนส่ง	 อย่างไรก็ตาม	 จากบทบัญญัติที่ปรากฏในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงการคุ้มครอง 
สทิธขิองคนโดยสารไว้ชดัแจ้งในกรณทีีผู่ข้นส่งได้มกีารปฏเิสธการขนส่งคนโดยสารหรือมกีารก�าหนดมาตรการใน
การดแูลคนโดยสารเมือ่เกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว	นอกจากนีค้วามรบัผดิทีเ่กดิขึน้ตามพระราชบญัญตัฉิบบันีเ้ป็นความ 
รบัผดิทีค่วามเสยีหายเกิดขึน้ในเวลาทีค่นโดยสารอยูใ่นอากาศยานหรอือยูใ่นระหว่างการขึน้หรอืลงจากอากาศยาน	
แต่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในกรณกีารปฏเิสธการขนส่งคนโดยสารนัน้	เป็นความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนก่อนท่ีคนโดยสาร
จะขึ้นไปยังอากาศยาน	 แม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์เยียวยาความเสียหายที่เกิดจาก 
เทีย่วบนิล่าช้า	แต่กเ็ป็นเพียงการก�าหนดจ�านวนเงนิชดใช้ความเสยีหายให้แก่คนโดยสารเท่านัน้	โดยไม่มกีารก�าหนด 
มาตรการดูแลคนโดยสารหรือให้ทางเลือกอื่นแก่คนโดยสารที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยวิธีอ่ืน 
แต่อย่างใด

29พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2558,	มาตรา	10
30พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2558,	มาตรา	11
31พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2558,	มาตรา	12
32พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2558,	มาตรา	13
33พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2558,	มาตรา	14
34พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2558,	มาตรา	15
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	 นอกจากนี้	 กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ	ปรากฏ
ในประกาศกระทรวงคมนาคม	เรื่อง	การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล�า	พ.ศ.	2556 
ซึง่ก�าหนดขอบเขตของการใช้บงัคบัการขนส่งคนโดยสารทีใ่ช้บริการเทีย่วบนิแบบเช่าเหมาล�าเท่านัน้ไม่ว่าจะเป็นการ 
ขนส่งทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศ	 โดยประกาศกระทรวงฉบับนี้คุ้มครองคนโดยสารที่ได้รับ
ความเสียหายจากเที่ยวบินล่าช้า	และการยกเลิกเที่ยวบิน	โดยก�าหนดให้กรณีเที่ยวบินล่าช้า35ผู้ขนส่งทางอากาศ
มีหน้าท่ีดูแลและอ�านวยความสะดวกแก่คนโดยสาร	 เช่น	 จัดหาเคร่ืองด่ืมอาหาร	 อุปกรณ์การส่ือสาร	 ตลอดจน
ทีพ่กัโดยขึน้อยูก่บัระยะเวลาท่ีเท่ียวบินล่าช้า	ในขณะทีก่รณมีกีารยกเลกิเทีย่วบนิ36	ผูข้นส่งทางอากาศต้องแจ้งการ
ยกเลิกเที่ยวบินให้คนโดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวทราบ	ซึ่งคนโดยสารมีสิทธิเลือกที่จะรับเงินค่าโดยสาร
คืนหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง	ตลอดจนสายการบินมีหน้าที่ดูแลและอ�านวย
ความสะดวกให้แก่คนโดยสาร	แม้ว่าประกาศกระทรวงคมนามคม	เรือ่ง	การคุม้ครองสทิธขิองผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิาร
เที่ยวบินเช่าเหมาล�า	 พ.ศ.	 2556	 จะมีการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศโดยก�าหนด
มาตรการทางกฎหมายดูแลคนโดยสารนอกจากทีก่�าหนดในพระราชบญัญติัการรบัขนทางอากาศระหว่างประเทศ	
พ.ศ.	2558	แต่เป็นเพยีงการคุม้ครองเฉพาะคนโดยสารทีใ่ช้บรกิารแบบเช่าเหมาล�าเท่านัน้	รวมถงึคุม้ครองเฉพาะ
กรณเีทีย่วบนิล่าช้าและกรณียกเลิกเท่ียวบิน	แต่ไม่มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์คุม้ครองคนโดยสารในกรณผีูข้นส่งทาง
อากาศปฏิเสธการขนส่งคนโดยสารแต่อย่างใด
	 ในส่วนของกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารกรณีปฏิเสธการขนส่งคนโดยสารนั้น	
ปรากฎในประกาศกระทรวงคมนาคม	เรือ่ง	การคุ้มครองสทิธขิองผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิารสายการบนิของประเทศไทย
ในเส้นทางการบินประจ�าภายในประเทศ	พ.ศ.	 2553	 โดยก�าหนดให้ผู้ขนส่งทางอากาศต้องรับผิดต่อคนโดยสาร 
ในกรณีทีป่ฏิเสธการขนส่งคนโดยสาร	โดยผูข้นส่งทางอากาศต้องเสนอให้คนโดยสารเลือกระหว่างรับเงินค่าโดยสาร
คืนหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	หรือเสนอให้คนโดยสารเลือกที่จะเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น	นอกจากนี้ผู้ขนส่ง
ทางอากาศมีหน้าที่ดูแลคนโดยสาร	 เช่น	 จัดหาเครื่องดื่ม	 อาหาร	อุปกรณ์การสื่อสาร	หรือที่พัก	 รวมถึงเยียวยา
ความเสียหายโดยจ่ายค่าชดเชยให้แก่คนโดยสาร37	 อย่างไรก็ตาม	 มาตรการในการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสาร
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม	 เรื่อง	 การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของประเทศไทย
ในเส้นทางการบินประจ�าภายในประเทศ	พ.ศ.	 2553	 ใช้บังคับเฉพาะแก่ผู้ขนส่งทางอากาศซ่ึงเป็นสายการบิน
ของประเทศไทยและมีเส้นทางการบินภายในประเทศไทยเท่านั้น	ดังนั้น	ประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับนี้ยังไม่
ครอบคลุมถึงการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ

35ประกาศกระทรวงคมนาคม	เรื่อง	การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล�า	พ.ศ.	2556,	ข้อ	6
36ประกาศกระทรวงคมนาคม	เรื่อง	การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล�า	พ.ศ.	2556,	ข้อ	7
37ประกาศกระทรวงคมนาคม	 เรื่อง	 การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของประเทศไทยในเส้นทางการบิน 
	 ประจ�าภายในประเทศ	พ.ศ.	2553,	ข้อ	5	
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 5.2 การวเิคราะห์ศกึษาเปรียบเทยีบการคุม้ครองสิทธขิองคนโดยสารกรณปีฏเิสธการขนส่งคนโดยสาร
	 การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารกรณีเกิดการปฏิเสธการขนส่งคนโดยสารทางอากาศ	 พิจารณาจากข้อ	
4	 ของกฎข้อบังคับแห่งสภาพยุโรป	 261/2004	 ก�าหนดหน้าที่ให้ผู้ขนส่งทางอากาศประกาศหาบุคคลที่จะอาสา
สมัครสละที่นั่งในเท่ียวบินท่ีคาดว่าจะมีการปฏิเสธการขนส่งคนโดยสาร	 และก�าหนดให้คนโดยสารซ่ึงถูกปฏิเสธ
การขนส่งทางอากาศมีสิทธิได้รับเงินชดเชยโดยมีการก�าหนดจ�านวนเงินชดเชยที่คนโดยสารจะได้รับขึ้นอยู่กับ
ระยะทางในแต่ละเที่ยวบิน	 นอกจากนี้คนโดยสารมีสิทธิได้รับช�าระเงินค่าโดยสารคืน	 และมีสิทธิได้รับการจัดหา
หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในการเดินทาง	ตลอดจนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลอ�านวยความสะดวกจากผู้ขนส่งทาง
อากาศ	 เช่น	การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม	 ในส่วนกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกามีการก�าหนดหลักเกณฑ์
ในกรณทีีผู่ข้นส่งทางอากาศจ�าหน่ายต๋ัวโดยสารเกนิกว่าจ�านวนทีน่ัง่ไว้เป็นกรณเีฉพาะ	กล่าวคอื	ประมวลกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้อบังคับแห่งสหพันธรัฐบทที่	14	ข้อ	250	(Code	of	Federal	Regulations	หรือ14CFR	s250	
-	oversales)	ว่าด้วยเรื่องการจ�าหน่ายตั๋วโดยสารเกินจ�านวนที่นั่ง	โดยก�าหนดให้ผู้ขนส่งทางอากาศต้องประกาศ
หาบคุคลทีส่มคัรใจสละท่ีนัง่ในเท่ียวบินดังกล่าว	ตลอดจนก�าหนดเงือ่นไขและจ�านวนเงินความรบัผดิทีผู่ข้นส่งทาง
อากาศต้องจ่ายให้แก่คนโดยสารหากเกิดการปฏิเสธขนส่งคนโดยสาร
	 ส�าหรับกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการปฏิเสธขนส่งคนโดยสาร	ปรากฏอยู่ในประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง	
การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจ�าภายในประเทศ	พ.ศ.	 2553 
เท่านั้น	 แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวใช้บังคับแก่ผู ้ขนส่งทางอากาศแบบประจ�ามีก�าหนดซึ่งได้ขออนุญาต 
ประกอบกิจการค้าขายในการเดนิอากาศเฉพาะเส้นทางบนิภายในประเทศเท่านัน้	ไม่รวมถงึการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศและไม่ใช้บังคับแก่ผู้ขนส่งทางอากาศที่ไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการค้าขายการเดินอากาศ 
ในประเทศไทย	ดังนั้นกรณีที่ผู้ขนส่งทางอากาศปฏิเสธการขนส่งในเส้นทางระหว่างประเทศ	ยังไม่มีกฎหมายไทย
คุ้มครองสิทธิของคนโดยสารในส่วนนี้
	 ดังนั้นเพื่อให้สิทธิของคนโดยสารได้รับการคุ้มครองไม่ว่าคนโดยสารจะใช้บริการขนส่งทางอากาศเส้นทาง
ภายในประเทศหรอืเส้นทางระหว่างประเทศกรณผีูข้นส่งทางอากาศปฏเิสธการขนส่งคนโดยสาร	ควรมกีารก�าหนด
หลกัเกณฑ์มาตรการทางกฎหมายคุม้ครองคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ	โดยก�าหนดให้หากมกีารปฏเิสธ
การขนส่งคนโดยสาร	 ผู้ขนส่งทางอากาศมีหน้าที่ร้องขอหรือประกาศหาบุคคลซึ่งสมัครใจสละที่นั่งในเที่ยวบิน 
ดงักล่าวก่อนทีจ่ะมกีารเลอืกคนโดยสารโดยผูข้นส่งทางอากาศ	และคนโดยสารซึง่ถกูปฏเิสธการขนส่งนัน้ได้รบัสทิธิ 
ประโยชน์เป็นการตอบแทน	 เช่น	 สิทธิที่จะได้รับการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย	การเสนอให้คนโดยสารเลือก
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือได้รับคืนเงินค่าโดยสารที่ได้ช�าระไปแล้วเต็มจ�านวนหรือบางส่วน	 หรือมี
สิทธิได้รับการส�ารองที่นั่งใหม่ในเที่ยวบินอื่น	 ตลอดจนคนโดยสารมีสิทธิได้รับการดูแลอ�านวยความสะดวกจาก 
ผูข้นส่งทางกาศ	เช่น	ผูข้นส่งจดัหาอาหารและเครือ่งด่ืม	การจดัหาอปุกรณ์สือ่สารและการจดัหาท่ีพกัแรมให้แก่คน
โดยสาร	 ทั้งนี้	 ควรก�าหนดสิทธิของคนโดยสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อไม่ให้ผู้ขนส่งทางอากาศสามารถก�าหนด
ข้อตกลงเป็นอย่างอื่นเพื่อยกเว้นหรือจ�ากัดความรับผิดได้
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38พระราชบัญญัติการเดินอากาศ	(ฉบับที่	14)	พ.ศ.	2562	แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	พ.ศ.2497
	 	 มาตรา	41/134	เพือ่ประโยชน์สาธารณะและเพ่ือคุม้ครองสทิธขิองผู้โดยสาร	ให้คณะกรรมการการบนิพลเรอืนมอีานาจ 
	 ออกข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเที่ยวบินภายในประเทศและ 
	 ระหว่างประเทศ
	 	 ในกรณีปฏิเสธการรับขน	ยกเลิกเที่ยวบิน	เที่ยวบินล่าช้า	หรือสัมภาระสูญหาย	เสียหาย	หรือล่าช้า	ผู้ได้รับใบอนุญาต 
	 ประกอบกจิการการบนิพลเรอืนตามมาตรา	41/125	ซึง่เป็นผู้ประกอบกจิการขนส่งทางอากาศเพือ่การพาณชิย์หรอืผู้ดาเนนิการ 
	 เดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 41/126	 ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนตาม 
	 วรรคหนึ่ง

	 ทัง้นี	้การก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเพือ่คุม้ครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหวา่งประเทศกรณี
ปฏิเสธการขนส่งคนโดยสารนี้	อาจท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามตามมาตรา	41/13438	แห่งพระราชบัญญัติการเดิน
อากาศ	(ฉบบัที	่14)	พ.ศ.	2562	แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตักิารเดนิอากาศ	พ.ศ.2497	เรือ่งการก�ากบัดแูลการบนิ
พลเรอืนทางเศรษฐกิจ	ซึง่ก�าหนดให้อ�านาจคณะกรรมการการบนิพลเรือนในการออกข้อบงัคบัทีก่�าหนดมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทั้งในเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศใช้บังคับแก่ผู้ขนส่งทาง
อากาศเพื่อการพาณิชย์ท่ีได้รับอนุญาตท้ังผู้ขนส่งทางอากาศที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนและ
ผู้ด�าเนินการเดินอากาศต่างประเทศดังน้ันคณะกรรมการการบินพลเรือนมีอ�านาจในการออกข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธขิองคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศแบบประจ�ามกี�าหนด	และผูข้นส่งทางอากาศมหีน้าท่ี 
ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน ณ อาคารผู้โดยสาร  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Factors Affecting Public Relation Officers’ Work Satisfactio
 at Airport Terminal, Suvarnabhumi Airport

วิลัยวรรณ บุญสา
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บทคัดย่อ
	 การศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	
ณ	อาคารผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	มีวัตถุประสงค์การศึกษา	1)	ระดับของปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค�า้จุนในการปฏบิตังิานของพนกังานประชาสมัพนัธ์ปฏบิตังิาน	ณ	อาคารผูโ้ดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ	2)	ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	ณ	อาคารผู้โดยสาร 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	 และ	 3)	 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจ�าแนกตามปัจจัย 
ส่วนบคุคล	ปัจจยัจงูใจและปัจจัยค�า้จนุในการปฏบิตังิานของพนกังานประชาสมัพนัธ์ปฏบิตังิาน	ณ	อาคารผูโ้ดยสาร	
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ	 แบบสอบถาม	 โดยสอบถามพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	ณ	 อาคาร
ผู้โดยสาร	 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	 จ�านวนทั้งสิ้น	 150	 คน	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	
SPSS/FW	(Statistic	Package	For	Social	Sciences	for	Windows)	โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	
Statistics)	ได้แก่	การแจกแจงความถี่	(Frequencies	Distribution)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	
(Mean)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)
	 ผลการศึกษาพบว่า	 1)	 พนักงานประชาสัมพันธ์มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุนในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมในระดับมากที่สุด	(	=4.38)	ซึ่งมีความคิดเห็นมากที่สุดเกี่ยวกับ	ปัจจัยจูงใจโดยรวม	อันได้แก่	
ด้านความส�าเร็จของงาน	 ความรับผิดชอบ	 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 การได้รับการยอมรับนับถือ	 และปัจจัยค�้าจุน
โดยรวม	 อันได้แก่	 ด้านสถานะของอาชีพและชีวิตส่วนตัว	 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา	 ผู้ใต้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน	ด้านความมั่นคงในงาน	2)	พนักงานประชาสัมพันธ์มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
ในระดับมากที่สุด	 (	 =4.46)	 ซึ่งมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด	 อันได้แก่	 ด้านการเกิดภาพ
ลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	 และด้านพนักงานท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	ตามล�าดับ	 และ	3)	ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตก
ต่างกันในเรื่องอายุ	จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ณ	อาคารผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	
ในด้านการเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	 ด้านพนักงานท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	 และโดยรวม	 	 แตกต่างกัน 
อีกทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุนโดยรวมที่แตกต่างกัน	จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ณ	อาคารผู้โดยสาร	
ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมแิตกต่างกนั	ในด้านการเกดิภาพลักษณ์ทีดี่ต่อองค์กร	ด้านพนกังานท�างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ	และโดยรวมแตกต่างกัน

 ค�าส�าคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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ABSTRACT
	 The	research	titled	“Factors	Affecting	Public	Relation	Officers’	Work	Satisfaction	at	Airport	
Terminal,	Suvarnabhumi	Airport	aimed	1)	to	study	the	level	of	motivators	and	hygiene	factors	of	
the	public	relation	officers’	work	at	airport	terminal,	Suvarnbhumi	Airport	2)	to	study	the	level	
of	satisfaction	of	the	public	relation	officers’	work	at	airport	terminal,	Suvarnabhumi	Airport	and	
3)	to	compare	satisfaction	with	work	classified	by	the	personal	factors,	motivators	and	hygiene	
factors	of	the	public	relation	officers’	work	at	airport	terminal,	Suvarnabhumi	Airport.	
	 The	research	instrument	in	this	study	was	the	questionnaires,	which	were	distributed	to	
the	150	public	relation	officers	at	airport	terminal,	Suvarnabhumi	Airport.	The	obtained	data	
were	analyzed	by	SPSS/FW	(Statistic	Package	for	Social	Sciences	for	Windows)	such	as	frequency	
distribution,	percentage,	mean	and	standard	deviation.	
	 The	results	of	the	study	found	that	1)	the	public	relation	officers	agreed	with	motivators	
and	hygiene	factors	overall	at	a	highest	level	(x=4.38).	The	highest	agreed	appeared	in	every	
motivator	such	as	work	achievement,	responsibility,	work	characteristics,	recognition	and	the	
motivators	such	as	career	status	and	person	life,	relationship	with	the	supervisors,	subordinates	
and	colleagues	and	work	security,	2)	the	public	relation	officers	were	satisfied	with	work	overall	
at	a	highest	level	(x=4.46).	The	highest	work	satisfaction	were	from	building	corporate	image	
and	work	efficiency,	respectively	and	3)	the	officers	of	different	age	from	personal	factors	were	
satisfied	with	work	at	airport	terminal,	Suvarnabhumi	Airport	in	building	corporate	image,	work	
efficiency	and	the	overall	differently.	Moreover,	the	officers	who	possess	different	motivators	
and	hygiene	factors	overall	were	satisfied	with	work	at	airport	terminal,	Suvarnabhumi	Airport	
differently,	such	as	different	in	building	corporate	image,	work	efficiency	and	overall.	

Keyword:	Work	Satisfaction,	Public	Relation	Officers,	Airport	Terminal
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1. ที่มา และความส�าคัญ
	 เมือ่วนัที	่28	กนัยายน	พ.ศ.	2549	รฐับาลได้ก�าหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูเิป็นท่าอากาศยาน
หลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง	และต้ังเป้าให้เป็นศนูย์กลางการบนิในทวปีเอเชยี	นอกจากจะเป็น 
ท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแล้วยังจัดได้ว่าเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้		มีการท�าการบินครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชีย	ทวีปยุโรป	ทวีปออสเตรเลีย	ทวีปอเมริกา 
มีผู้โดยสารเดินทางเข้าออก	 และท�าการเปลี่ยนเคร่ืองเป็นจ�านวนไม่น้อย	 ในแต่ละวัน	 นอกจากผู้โดยสารแล้ว 
การขนส่งสินค้าทางอากาศ	ก็ได้รับการนิยมมากอีกเช่นกัน	(บริษัทท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	มหาชน,	2018)
	 พนกังานประชาสมัพนัธ์ของท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู	ิถอืเป็นอกีหน้าที	่อกีหนึง่ต�าแหน่ง	ทีม่คีวาม
ส�าคัญต่อท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นอย่างมาก	 เพราะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ	 สายการบิน	 เบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	 และเป็น 
ผู้อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารท่ีเข้ามาใช้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	 เป็นผู้ที่สามารถให้
ข้อมลูในส่วนท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูไิด้ดีทีสุ่ด	ผู้โดยสารรวมถงึผูใ้ช้บริการทกุคนสามารถเข้าไปติดต่อ
สอบถามได้ตลอด	24	ชั่วโมง		มีเคาน์เตอร์ให้บริการจ�านวน	15	เคาน์เตอร์		ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนเวียนกันเข้ากะ	
โดยมี	3	ช่วงเวลา	คือ	กะเช้า	07.00-15.00	น.	กะบ่าย	15.00-23.00		น.	กะดึก	23.00-07.00	น.		(Scholarship,	
2018)		
	 ผูศึ้กษาพบว่า	พนกังานประชาสมัพนัธ์ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูมิกีารเข้า-ออกงานอยูเ่สมอ	ในปี	
2019	มีการประกาศรับสมัครเฉพาะในเว็บไซต์	 (www.thaicabincrew.com)	 	ถึง	11	ครั้ง	 (thaicabincrew,	
2019)	และยังมีประกาศรับสมัครในแหล่งอื่นๆ	อีก	ซึ่งท�าให้เห็นว่าต�าแหน่งงานประชาสัมพันธ์	ณ	ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิน้ันมีความส�าคัญ	 และยิ่งส�าคัญมากเมื่อมีการขยายพ้ืนที่การให้บริการในเฟสต่อๆ	 ไป 
การปฏบิตังิานของพนักงานประชาสมัพนัธ์	มผีลต่อการให้บรกิารแก่ผูโ้ดยสารและผูร้บับรกิาร	เพราะหากพนกังาน
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ	 ท�าให้ผู้โดยสารและผู้รับบริการเกิดความประทับใจและ 
พงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน		กจ็ะเกดิผลดีทัง้ต่อตัวพนกังาน	องค์กร	โดยเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิซ่ึงเป็นท่าอากาศยานหลักของไทย	 หากพนักงานผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างความประทับใจในการ 
ให้บรกิารแล้ว	กจ็ะเป็นภาพลกัษณ์ทีด่ใีนด้านการบริการ	และจะส่งผลให้ผู้โดยสารเกดิความประทบัใจแล้วกลบัมาเทีย่ว 
ประเทศไทยอีกครัง้		อกีทัง้ในปัจจบุนัทัว่โลกต่างกม็กีารแข่งขนักนัเพือ่สร้างสรรค์	พฒันา	และปรบัปรงุการบรกิาร
ทีท่่าอากาศยานของตน	เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารพงึพอใจทีส่ดุ	เพราะความพงึพอใจในการปฏบิตังิานนีจ้ะน�ามาซึง่ความ
ส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน	ชือ่เสยีงและรายได้ของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูซ่ึิงจะส่งผลต่อการช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในที่สุดอีกด้วย
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	 ผู้ศึกษาจึงได้ท�าการศึกษาค้นคว้าอิสระในเร่ือง	 ปัจจัยที่มีผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	ณ	อาคารผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	 เพื่อส�ารวจว่ามีปัจจัยใดบ้าง 
ที่มีผลต่อความพึงพอใจการในการปฏิบัติงานของพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	 ณ	 อาคารผู้โดยสาร 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2. วัตถุประสงค์    
	 2.1	เพือ่ศกึษาระดบัของปัจจยัจงูใจและปัจจัยค�า้จุนในการปฏบัิตงิานของพนักงานประชาสมัพันธ์ปฏบัิตงิาน 
ณ	อาคารผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	
	 2.2	 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	ณ	 อาคาร 
ผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ		
	 2.3	เพือ่ศกึษาการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการปฏบิตังิานจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล	ปัจจยัจงูใจและ
ปัจจัยค�า้จุนในการปฏบิตังิานของพนกังานประชาสมัพนัธ์ปฏบิตังิาน	ณ	อาคารผูโ้ดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

3. ขอบเขตของการศึกษา
	 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้	 จะท�าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	ณ	อาคารผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	ซึ่งมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
	 3.1	ขอบเขตด้านประชากร	
	 คือ	พนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	ณ	อาคารผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ		ตั้งอยู่ที่	
เลขที่	999	หมู่	1	ถนนเทพรัตน	และทางพิเศษบูรณาวิถี	ต�าบลหนองปรือ	และต�าบลราชาเทวะ	อ�าเภอบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ	จ�านวนประชากร	150	คน	(ข้อมูลอ้างอิงจาก	ฝ่ายบริการลูกค้า	ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ		ณ	เดือนกรกฎาคม	2562)	
	 3.2	ขอบเขตด้านเนื้อหา	
ตัวแปรอิสระ	(Independent		Variables)	ได้แก่
	 	 	 -	 ปัจจัยส่วนบุคคล	ประกอบด้วย		เพศ		อายุ		สถานภาพ		ประสบการณ์
	 	 	 -		ตวัแปรด้านปัจจยัจงูใจ	ประกอบด้วย	ความส�าเรจ็ของงาน	การได้รบัการยอมรบันบัถอื	ความก้าวหน้า 
ในต�าแหน่ง	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ความรับผิดชอบ
	 	 	 -	 ตัวแปรด้านปัจจัยค�้าจุน	ประกอบด้วย	เงินเดือน	โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต	ความ
สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา	ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน	สถานะของอาชีพ	นโยบายและการบริหารงาน		สภาพ
การท�างาน		ชีวิตส่วนตัว	ความมั่นคงในงาน	การปกครองบังคับบัญชา
	 ตวัแปรตาม		(Dependent	Variables)	ได้แก่		ความพงึพอใจในการปฏบิติังานของพนกังานประชาสมัพันธ์
ปฏิบัติงาน	ณ	อาคารผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
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	 3.3	ขอบเขตด้านเวลา	
	 	 ระยะเวลาเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม	เดือนตุลาคม	2562	
	 3.4	ขอบเขตด้านพื้นที่
	 	 อาคารผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 
4. วิธีการด�าเนินงานวิจัย
	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	เรื่อง		ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประชาสัมพันธ์
ปฏบิตังิาน	ณ	อาคารผูโ้ดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู	ิ	ผูศ้กึษาได้ท�าการศกึษาเป็นเชงิส�ารวจ	(Survey		
Research)	 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	ณ	 อาคารผู้โดยสาร 
ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู	ิด้วยแบบสอบถาม	โดยผูศ้กึษาได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ตามขัน้ตอน		โดยมวีธิกีาร 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์		ดังต่อไปนี้
	 4.1	ก�าหนดประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรท่ีใช้ในการท�าการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้คือ	 พนักงานประชาสัมพันธ์ที่ปฏิบัติงาน	ณ	 อาคาร 
ผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ		ในปี	2562	จ�านวนทั้งสิ้น	150	คน
	 4.2	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม	จ�านวน	1	ชุด	แบ่งเป็น	3		ตอนซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
								ตอนที่	 1	 ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล	 เป็นข้อมูลส่วนตัวท่ีต้องการทราบสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม	 ประกอบด้วยเพศ	 อายุ	 สถานภาพ	 อายุการท�างาน	 รายได้จากการท�างาน	 และสถานการณ์จ้าง	
จ�านวน	6	ข้อ
							 ตอนที่	2	 เป็นค�าถามปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุนในการปฏิบัติงานของพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	
ณ	อาคารผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	มีจ�านวน	42	ข้อ
	 ตอนที่	 3	 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	ณ	 อาคารผู้โดยสาร 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	 เป็นแนวทางแก่ผู้บริหาร	 ในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถให้บริการแก ่
ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น	จ�านวน	7	ข้อ
	 การก�าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามในส่วนที่วัดปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุน	 ความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	ณ	อาคารผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	
ให้น�าคะแนน	(Likert	Scale)	5	ระดบัมาจัดเป็นอนัตรภาคช้ัน	เพือ่ใช้ในการ	แปลความดงันี	้(กลัยา	วานชิย์บญัชา,	
2554)
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	 สูตรอันตรภาคชั้น				=			คะแนนสูงสุด	-	คะแนนต�่าสุด
															 	 																													จ�านวนชั้น
	 แทนค่า				=				5-1				=		0.80
                 5
	 	 คะแนนเฉลี่ย	1.00-1.80		หมายถึง		น้อยที่สุด
	 	 คะแนนเฉลี่ย	1.81-2.60		หมายถึง		น้อย
	 	 คะแนนเฉลี่ย	2.61-3.40		หมายถึง		ปานกลาง
	 	 คะแนนเฉลี่ย	3.41-4.20		หมายถึง		มาก
	 	 คะแนนเฉลี่ย	4.21-5.00		หมายถึง		มากที่สุด

	 4.3	การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
	 	 4.3.1	 เครื่องมือวิจัยผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ	 3	 ท่านผลการวิเคราะห์
ความตรงเชงิเนือ้หาของแบบสอบถาม	(Content	Validity)	โดยการหาค่า	IOC	หาค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่าง
เนื้อหาในข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 (Item	Objective	Congruency	 Index:	 IOC)	 (สุวิมล	ติรกานันท์,	
2550)

	 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม	(Content	Validity)	โดยการหาค่า	IOC	โดยคณะ
ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	3	ท่าน	อยู่ระหว่าง	0.67-1.00	ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่	0.50	ขึ้นไป	ส�าหรับบางข้อค�าถามเดิมทีมี 
ค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างเน้ือหาในข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์ที	่ตัง้ไว้ไม่ถงึ	0.50	จงึได้ท�าการเปลีย่นแปลงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถน�าไปใช้ได้	(สุวิมล	ติรกานันท์,	2550)
	 	 4.3.2	น�าแบบสอบถามทีไ่ด้ปรบัแก้ตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญไปทดสอบ	30	ชดุ		(Try-out)	กบักลุ่ม
ตวัอย่างทีม่คีวามคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาค้นคว้าอสิระ	เพ่ือหาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	
(Reliability)	โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา	(Alpha	Coefficient)	ของครอนบาช	(Cronbach,	2003)
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	 ผลการทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา	พบว่า	 แบบสอบถามในส่วนที่วัดปัจจัยจูงใจ	 และปัจจัยค�้าจุน 
ในการปฏิบตังิานของพนกังานประชาสมัพนัธ์	มค่ีาความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.9768	และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานประชาสัมพันธ์	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.9579	ตามล�าดับ	ซึ่งผ่านเกณฑ์ตั้งแต่	
0.70	ขึ้นไป	(Cronbach,	2003)	จึงมีความเหมาะสมที่จะน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้ศึกษาด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้	จากแหล่งข้อมูล	2	ประเภท	คือ	ข้อมูล
ทุติยภูมิ	(Secondary	Data)	และข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)
	 	 4.3.1	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 
การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ	และผลงานวิจัย	เพื่อมาสร้างแบบสอบถาม	
	 	 4.3.2	ข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	Data)	เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	ณ	อาคารผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	จ�านวน	150	ชุด

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
	 เมื่อตรวจสอบแบบสอบถามจ�านวน	150	ชุดที่ได้กลับมามีความครบถ้วนตามจ�านวน	และครบถ้วนในการ
ตอบข้อค�าถามครบทกุฉบบัแล้ว	จงึน�าแบบสอบถามมาลงรหสัตามวธิกีารวจัิยทางสถิติ	และด�าเนนิการประมวลผล
ด้วยคอมพวิเตอร์	โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถิติ	จากนัน้น�าผลทีไ่ด้มาอธบิายความหมายในรูปแบบตารางต่อไป 
	 การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตเิชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ใช้เพือ่บรรยายข้อมลูประชากรเกีย่วกบั 
ปัจจัยส่วนบุคคล	ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุน	 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	 ตลอดจนการเปรียบเทียบความ 
พงึพอใจในการปฏบัิติงานจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบคุคล	ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค�า้จนุในการปฏบิติังานของพนกังาน
ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	ณ	อาคารผู้โดยสาร		ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยใช้สถิติพื้นฐานอันได้แก่
ค่าความถี่	(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	
Deviation)
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7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา  
	 7.1	 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ	 และปัจจัยต่างๆ	 ที่ส่งผลต่อการให้บริการของพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	ณ	อาคารผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	และท่าอากาศยานอื่นๆ	เพื่อ
น�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ปรับปรุงแก้ไขการท�างานของตนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าต่ออาชีพ
	 7.2	ข้อมลูเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารท่าอากาศยาน	เพือ่น�าไปช่วยในการวางแผนพฒันารปูแบบการท�างาน
ของพนักงานประชาสัมพันธ์	แนวทางในการพัฒนา	จัดอบรม	ส่งเสริม	และสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประชาสมัพนัธ์	ณ	ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู	ิให้มปีระสิทธภิาพมากข้ึน	และเกดิภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร
ต่อไป
	 7.3	ข้อมลูทีไ่ด้รบัจะมปีระโยชน์ต่อผูส้นใจ	นกัศกึษา	อาจารย์	นกัวจัิย	ในการศกึษาวจัิยต่อยอดงานวจัิยกับ
กลุ่มตัวอย่างพนักงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรอื่นๆ	ต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ  
	 การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับภาคพื้นในงานสายการบินมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นของสายการบินต่างๆ	 เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของสายการบิน 
ผูโ้ดยสารเลือกใช้บรกิารและเดนิทางไปกบัสายการบินหนึง่ๆนัน้ย่อมหมายถงึในฐานะแขกคนส�าคญัไม่ใช่ในฐานะ
ผู้โดยสาร	 การบริการภาคพื้นเป็นไปตามแนวทางท่ีว่า	 ผู้โดยสารคือบุคคลส�าคัญท่ีสุด	 งานของพนักงานต้อนรับ 
ภาคพื้นเป็นงานที่ต้องพบปะ	สื่อสารกับผู้โดยสาร	ยินดีให้บริการแก่ผู้โดยสาร	ซึ่งแนวทางในการด�าเนินงาน	
	 •	 การบริการที่ดีและมีมาตรฐานของสายการบิน
	 •	 ดูแล	และ	พยายามแก้ไขปัญหาให้ผู้โดยสารอย่างจริงใจ
	 ส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ	คือ	 การบริการจากพนักงานต้อนรับภาคพื้นของสายการบิน	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง
สรรหาพนักงานต้อนรับภาคพื้นที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม	มีใจรักงานบริการ	การเรียนรู้ท�าให้บุคลิกภาพของคน
สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้	 ดังนั้น	 การปรับตัวจึงมีส่วนสัมพันธ์กับพัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคล
เป็นอย่างมาก	 	สิ่งที่พนักงานต้อนรับภาคพื้นควรมีคือ	1.	ความเป็นคนที่รักในงานบริการ	 เพราะคนที่รักในงาน
บรกิารจะมคีวามเข้าใจและให้ความส�าคญักบัผ้โดยสาร	2.	มคีวามกระตือรอืร้นทีจ่ะช่วยเหลอืผูโ้ดยสาร	3.	ยิม้แย้ม
แจ่มใสและจริงใจ	รวมทัง้	พนกังานต้อนรบัภาคพืน้ควรเป็นคนทีแ่ก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วย	การมบีคุลกิภาพ
ที่ดี	ยังหมายรวมถึงทั้งลักษณะการแต่งกายที่แลดูสะอาดเรียบร้อยรวมไปถึงอากัปกิริยาที่แสดงออก	เช่น	การยิ้ม	
การหัวเราะ	การแสดงท่าทางประกอบการพูด	สิ่งเหล่านี้ควรเป็นไปโดยธรรมชาติ		

ค�าส�าคัญ :		บุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับภาคพื้นในงานสายการบิน
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Abstract 
	 The	research	of	personality	development	of	ground	service	staff	for	airline	industry	was	
aimed	to	build	up	the	positive	image	of	the	airline.	Passengers	of	the	airline	should	be	con-
sidered	and	treated	as	an	important	guest	of	the	company,	the	ground	service	staff	must	bear	
in	mind	this	principle	of	putting	every	passenger	as	the	most	important	person,	adding	to	the	
basic	rule	of	all	airlines	that	the	ground	service	will
	 1.)	Give	the	best	service	according	to	the	high	standard	of	the	airline.
	 2.)	Take	good	care	and	solve	all	problems	of	all	passengers	with	sincerity.
	 It	 is	the	must	for	an	airline	to	a	ground	service	staff	with	appropriate	personality,	ser-
vice-mindedness,	and	readiness	to	develop	oneself.	Personality	can	be	changed	and	developed	
all	of	research	covered	
	 1.)	The	ground	service’s	mindedness,	working	in	the	service	industry	required	ability	to	
understanding	the	passenger	needs	and	set	the	passenger	needs	as	priority.
	 2.)	The	ground	service	staff’s	enthusiasm	and	eager	to	assist	the	passenger.
	 3.)	The	ground	services	staff’s	pleasant	personality,	sincerity	ability	to	solve	immediate	
problems.
Having	good	personality	also	included	the	physical	appearance	appropriate	outfits	cleanliness	
pleasant	manners	such	as	natural	smile,	laughter	and	body	languages.	

Keyword :		personality	development	of	ground	service	staff	for	airline	industry
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1. ความน�า
	 	 บุคลิกภาพคือ	ภาพรวมที่แสดงออกมาโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว	ทั้งนี้	จะมีผู้คนรอบข้างมองเห็นหรือรู้สึกกับ 
ส่ิงที่เราแสดงออกหรือไม่ก็ตาม	 ดังนั้น	 การพัฒนาบุคลิกภาพของเราให้เป็นที่ประทับใจของคนรอบตัวจึงเป็น 
สิ่งจ�าเป็น	
	 การให้บริการที่ดี	ผู้โดยสารได้รับความประทับใจ	และชื่นชมสายการบินย่อมส่งผลดีกับองค์กรหลายกรณี
ที่ท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ	 มักพบว่างานบริการเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ	 ที่ส�าคัญ	 ดังนั้น 
ถ้าการบริการดี	ผู้โดยสารเกิดความประทับใจในการบริการก็ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสายการบิน
	 ในงานสายการบิน	ความคาดหวงัของผูโ้ดยสาร	คอื	การต้อนรบัท่ีเป็นมติร	ให้ความสนใจและความเอาใจใส่	
ได้รับการพูดจาให้บริการด้วยค�าพูดที่สุภาพ	ซึ่งจะท�าให้ผู้โดยสารรู้สึกมีความส�าคัญ	เป็นผลให้เกิดความพึงพอใจ 
แต่การท่ีจะท�าให้เกดิความประทบัใจได้นัน้ต้องท�าให้ถงึขัน้ทีผู้่โดยสารเกดิความประทับใจ	คือต้องให้บริการทีเ่กนิกว่า 
ที่ผู้โดยสารคาดหวัง	 การปฏิบัติตนของพนักงานต้อนรับภาคพื้นของสายการบินนั้นต้องเต็มไปด้วยมิตรไมตรีต่อ
ผู้โดยสารและความประทับใจในการบริการย่อมส่งผลให้เกิดการมาใช้บริการต่อไป	ซึ่งท�าให้บุคลากรและองค์กร
ประสบความส�าเรจ็	การเริม่ต้นทีด่ด้ีวยการรกัท่ีจะบริการ	โดยยดึหลัก	“บริการด้วยใจ”	และการให้บริการตรงตาม 
ความต้องการของผู้โดยสารแต่อยู่ในมาตรฐานของสายการบิน	 การเร่ิมต้นท�างาน	 พนักงานต้อนรับภาคพื้น 
ไม่ควรน�าปัญหาและเรือ่งราวส่วนตวัเข้ามาเกีย่วข้องในการท�างาน	แล้วมุง่ท�างานทีร่บัผิดชอบให้ดีท่ีสดุ	พร้อมทีจ่ะ 
ช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มก�าลังและเต็มใจ	 เพื่อแสดงว่าพนักงานต้อนรับภาคพื้นมีความเอาใจใส่ผู้โดยสาร
อย่างจริงใจ	 ความมีอัธยาศัยไมตรีเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้ง่าย	 โดยการเร่ิมจากตัวเองก่อน	 บรรยากาศแห่งความเป็น
มิตรสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยาก	ความมีอัธยาศัย	มิตรไมตรี	 เป็นสิ่งส�าคัญมากที่สุดในการให้บริการ	 เพราะความมี
อัธยาศัย	มิตรไมตรีจะท�าให้ผู้โดยสารรู้สึกประทับใจ	ไว้วางใจในพนักงานต้อนรับภาคพื้นในระดับหนึ่ง	ผู้โดยสาร
ทุกท่านที่เป็นผู้ใช้บริการต้องการให้พนักงานต้อนรับภาคพื้นแสดงออกในรูปแบบที่ให้ความส�าคัญกับผู้โดยสาร

2. เนื้อหา
	 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสายการบินนั้น	บุคลิกภาพที่ดีมีความจ�าเป็นอย่างมาก	เนื่องจากพนักงาน
ต้อนรับภาคพื้นสายเป็นพนักงานสายปฏิบัติงานกลุ่มแรกๆท่ีพบปะ	 และ	 สร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสาร	
บุคลิกภาพที่ดีของพนักงานต้อนรับภาคพื้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ควรน�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	 เพื่อเป็นการ
สร้างความประทับใจในครั้งแรกต่อผู้โดยสาร	 ในความเป็นจริงอาจมีท้ังผู้โดยสารที่ชอบ	 ไม่ชอบ	 หรือเฉยๆ	 เกิด
ความรู้สึกต่อพนักงานต้อนรับภาคพื้นที่ให้บริการแตกต่างกันไป	นอกจากนั้น	บุคลิกภาพยังสามารถท�าให้คนเกิด
ความรู้สึกทางใจ	 ซึ่งท�าให้เกิดอารมณ์โดยยังไม่ต้องใช้สติปัญญา	ความคิด	 หรือการตัดสินใจที่ต้องใช้เหตุผลใดๆ
เข้ามาเกี่ยวข้อง	บุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลหนึ่ง	ๆ	เกี่ยวกับปฏิกิริยาโต้ตอบกับบุคคลอื่นๆ	ในการ 
ปรับตัวให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆให้เป็นไปตามสิ่งแวดล้อม	 โดยรวมรูปร่าง	 ลักษณะ	 ค�าพูด	 น�้าเสียง 
การแสดงท่าทาง	กริยาต่างๆ	พฤติกรรมที่แสดงออก	ทัศนคติ	ความรู้สึกนึกคิด	อารมณ์	อุปนิสัยด้วย

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

248



3. ความหมายของค�าว่า บุคลิกภาพ (Personality)
		 “บุคลิกภาพ”	 (Personality)	 ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า	 “Persona”	 มีความหมายว่า	 “Mask”	
แปลว่า	“หน้ากาก”	ซึง่ตวัละครใช้สวมหน้าเวลาออกแสดง	เพือ่ทีจ่ะแสดงบทบาทตามทีก่�าหนดในการแสดงละคร
ของกรีกสมัยก่อนและมักนิยมแสดงกันบนเวที
	 ค�าว่า	 “Persona”	 มาจาก	 Per	 +	 sonare	 ซ่ึงหมายถึงหน้ากากที่ได้รับการดัดแปลงหรือปรับปรุง 
มาดีแล้วเพ่ือให้ผู้เล่นละครพูดกับคนดูได้สะดวก	 ค�าว่า	 “Personality”	 มาจากความหมายของรากศัพท์เดิม	
บุคลิกภาพของคนก็เหมือนกับหน้ากากตัวละครเพราะในชีวิตจริงบุคคลย่อมแสดงพฤติกรรมต่างๆ	 ในแต่ละ
สถานการณ์แตกต่างกนัไป	เช่นเดยีวกบัตวัละครท่ีแสดงบทบาทไปตามลักษณะของหน้ากากท่ีสวม	ชวีติของมนษุย์
ทีแ่สดง	บทบาทอยูใ่นชวิีตประจ�าวนั	เป็นเสมอืนละครชวีติทีเ่ราต้องแสดงกนัคนละหลายๆ	บทบาทเพือ่การยงัชพี
	 ต่อมานักจิตวิทยาได้น�าเอาค�าว่า	 บุคลิกภาพมาใช้กันอย่างแพร่หลายแต่เนื่องจากนักจิตวิทยามีหลายกลุ่ม 
และแต่ละกลุ่มมีทัศนะที่แตกต่างกัน	ดังนั้นความหมายจึงมีหลายทัศนะเช่นเดียวกัน
	 ฮิลการ์ด	(Hilgard,	อ้างใน	อมรรัตน์	กรีธาธร,	2547	:	13)	กล่าวว่าบุคลิกภาพคือ	แบบฉบับของพฤติกรรม
และวิธีคิดของบุคคลซึ่งเป็นตัวบงการปรับตัวของบุคคลนั้นกับสิ่งแวดล้อมของเขา
	 ฮาร์ทแมน	(Hartman,	อ้างใน	ผสุด	ีพฤกษะวนั,	2547	:	3)	กล่าวว่าบคุลิกภาพคอื	ส่วนรวมทัง้หมดทีบ่คุคล
แสดงออกมาโดยกิริยาท่าทาง	ความรู้สึกนึกคิด	อารมณ์	นิสัยใจคอ	ความสนใจ	การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
	 ออลพอร์ท	 (Allport,	 อ้างใน	 เครือวัลย์	 มีเกียรติ,	 2548	 :	 3)	 กล่าวว่าบุคลิกภาพคือ	 การจัดระบบ 
สิ่งต่างๆ	ทางจิตใจขึ้นภายใน	ตัวบุคคล	เพื่อที่จะชี้ให้เห็นความเป็นหนึ่งที่ไม่เหมือนใครในการที่จะปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อม
	 Ronald	 E.	 Smith	 (1982	 :	 412)	 กล่าวว่าบุคลิกภาพคือ	 การรับรู้พฤติกรรมรวมทั้งหมดของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง	 ท้ังในสิ่งท่ีมองเห็นได้	 และสิ่งที่มองไม่เห็น	 ซึ่งจะท�าให้คนอื่นสามารถที่จะเข้าใจและแยกแยะ 
ความแตกต่างของบุคคลนั้นจากคนทั่วไปได้
	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	(2539	:481)	กล่าวว่าบุคลิกภาพหมายถึง	สภาพนิสัยจ�าเพาะคน
	 จุฑา	 บุรีภักดี	 (2535	 :	 13)	 กล่าวว่าบุคลิกภาพคือ	 ลักษณะอันเป็นสิ่งจ�าเพาะของแต่ละบุคคล 
ซึ่งแสดงออกทางท่าทาง	 ความรู้สึกนึกคิด	 ความเฉลียวฉลาด	 ตลอดจนกิริยามารยาท	 การแต่งกายสุภาพ 
ดูงามมีอุปนิสัยที่ดี	มีความส�ารวม	อ่อนน้อมถ่อมตน	ไม่ท�าร้ายจิตใจผู้อื่น	มีน�้าใจ	มีความเข้าใจผู้อื่นและเป็น	ผู้วาง
ตนเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง	ๆ	และกับบุคคล
	 รศ.	 ศิริโสภาคย์	 บูรพาเดชะ	 (2528	 :	 236)	 กล่าวว่าบุคลิกภาพคือ	 ผลรวมของคุณลักษณะท้ังหลายอัน
ประกอบขึ้นเป็นบุคคลผู้นั้น	เป็นลักษณะประจ�าตัวมนุษย์ทั้งทางกายและทางใจ
	 กล่าวโดยสรุป	 บุคลิกภาพ	หมายถึง	 ผลรวมของพฤติกรรมซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีไม่มีใคร
เหมือน	ท�าให้สามารถจ�าแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้นจากบุคคลอื่นได้1

1 สุวดี	จันลิ้ม,	เอกสารประกอบการสอน	วิชา	การพัฒนาบุคลิกภาพ,	(2546),	17-18.
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4. บุคลิกภาพประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?
 โครงสร้างทางกายภาพ หมายถึง	 รูปร่างลักษณะ	หน้าตาของบุคคลนั้นๆ	 เช่น	 สีผิว	 ความสูงความเตี้ย 
ความอ้วนความผอม	 ฯลฯ	 เนื่องจากลักษณะทางกายภาพเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพโดยเฉพาะการ 
ท�างานในสายอาชพีพนกังานต้อนรบัภาคพืน้	ซึง่ในความเป็นจรงิแทบทกุสายการบนิไม่ได้มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งลกัษณะ
ทางกายภาพจนเกินไปนักโดยแบ่งเป็น	 สายงานบนเคร่ืองบิน	 จะต้องคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสูงและผอมเพื่อ
เหมาะสมกับการท�างาน	แต่หากเป็นงานภาคพืน้	การคัดเลอืกบคุลากรจะเปิดโอกาสให้กลุม่คนทีม่คีวามหลากหลาย 
มากกว่า	
 รูปลักษณ์ทางกาย เป็นบุคลิกภาพองค์ประกอบที่มีความส�าคัญมากต่อบุคลิกภาพทั่วไปของบุคคล 
เพราะจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกยอมรับของผู้อื่นเป็นอันดับแรก และเร็ว ตามธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อพบ
หน้าใครจะใช้เวลาเพียง 4 วินาที เพื่อตัดสินว่าจะรักหรือเกลียด ชอบหรือชัง คบหรือไม่คบ เชื่อหรือไม่เชื่อ 
โดยไม่ได้ใช้เหตุผลอ่ืนมากไปกว่าการใช้สญัชาตญิาณประเมินจากข้อมลูทีไ่ด้รบัเมือ่แรกพบ ถ้าได้ทกัทายปราศรยั 
หรือได้เห็นอากัปกิริยาที่จะสามารถสะท้อนให้รู้ถึงภูมิปัญญา หรือมารยาทที่แสดงออกให้เห็นคุณสมบัติท่ีดี 
ที่มีอยู่ในจิตส�านึก ซึ่งต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น แต่ความประทับใจที่ได้รับในทันทีที่พบ คือ รูปลักษณ์ทางกายก็ได้
สร้างคะแนนสะสมไว้ให้แต่แรกแล้ว แต่อาจเป็นเป็นคะแนนบวก หรือลบก็ได้2

 ลักษณะทางจิตใจ หมายรวมถึงความรู้	 ความจ�า	 สติปัญญา	 ความถนัด	 ความสนใจที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ 
ในการท�างาน	โดยแสดงออกมาให้เหน็ว่าคนๆนัน้เป็นคนอย่างไร		มคีวามแตกต่างจากผูอื้น่อย่างไร	ซึง่ในสภาพความ 
เป็นจริงแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการคบหาพูดคุยจึงจะทราบว่าคนๆนั้นเป็นอย่างไร
 สติปัญญา	เป็นความสามารถทางสมองและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ
 ความเป็นตัวตน หมายถึง	 ความเป็นตัวเราที่ต้องการแสดงออกมาให้ชัดเจน	 เนื่องจากคนเรามีความ 
แตกต่างกัน	บางคนชอบแสดงออกให้ผูค้นรบัรูถ้งึความสามารถ	ความรูส้กึนกึคดิของตนเอง	แต่บางกลุม่คนอาจไม่ชอบ 
แสดงความเป็นตัวตนออกมา
 ความสนใจส่วนบุคคล	 เป็นความรู้สึกท่ีต้องการที่จะอยากรู้	 อยากเข้าหาอะไรบางอย่างที่ตนสนใจ	 เช่น	
หากคนๆหนึ่งมีความสนใจในการบริการ	ก็จะชอบที่จะบริการผู้อื่น	มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือ	ดูแลผู้คน
 การเข้าสังคม	 ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาในการพบปะ	 พูดคุยกับผู้คน	 ชอบการอยู่ร่วมกัน 
พดูคยุ	พบปะสังสรรค์	แลกเปลีย่นความรู	้ข้อมลูกนัตลอดเวลาหรอื	คนทีไ่ม่ชอบเข้าสงัคม	คอื	คนทีช่อบอยูค่นเดยีว 
คดิคนเดียว	ท�ากจิกรรมใดๆคนเดยีว	และมพีฤติกรรมทีไ่ม่แสดง	ออก	ความเข้าใจในเรือ่งการพฒันามารยาทสงัคม
ให้สามารถแสดงออกได้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นเร่ืองส�าคัญ	 มารยาทเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดของ
บุคลิกภาพ	การมีมารยาทที่ดีสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี	 เป็นเสน่ห์ของพนักงาน
ต้อนรับภาคพื้นที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสาร	รวมทั้งส่งผลดีต่อสายการบินอย่างชัดเจน

2 http://pknow.edupol.org/Course/C2/document/15/15_2_3.pdf
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 การควบคุมตนเอง	 มนุษย์มีขีดจ�ากัดในการควบคุมตนเอง	 บางครั้งขึ้นอยู่กับจังหวะ	 โอกาส	 และปัจจัย
แวดล้อมภายนอกและภายใน	เช่น	บางคนอารมณ์อ่อนไหว	มเีหตุการณ์มากระทบความรู้สึกจะร้องไห้ง่าย	ซ่ึงเป็น
เรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์
 อารมณ์เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมาก ผู้ใดควบคุมอารมณ์ได้จะเป็นผู้
ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพทั้งปวง ยิ่งถ้าผู้ใดมีความสามารถในการสร้าง
อารมณ์ที่ดีให้แก่บุคคลรอบข้างที่สัมพันธ์อยู่กับตนได้ จะกลายเป็นผู้มีเสน่ห์ และเป็นที่นิยมชมชอบของคน
ท่ัวไป แม้แต่การรู้จักปรับอารมณ์ของตนเองให้สอดคล้องกับบรรยากาศต่างๆ ได้ตามสมควร ก็จะท�าให้
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของสังคมเสมอ3

	 องค์ประกอบทั้งหมดนี้ได้หล่อหลอมบุคคลคนหนึ่งให้มีบุคลิกภาพแตกต่างกันไปท�าให้เราทราบว่าบุคคล
นั้นเป็นคนอย่างไร	เหมาะกับการท�างานสายการบริการหรือไม่	

5. บุคลากรลักษณะใดที่สายการบินต้องการ?
	 สายการบินเป็นอุตสาหกรรมการบริการหนึ่งที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถท�ารายได้ให้กับประเทศ 
ปีละหลายล้านบาทจนกลายเป็นรายได้อันดบัหนึง่ของประเทศจงึจ�าเป็นต้องปรับปรงุพฒันาการบรกิารของสายการบนิ 
ให้มีความพร้อมทั้งบุคลากร	 หน่วยงาน	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสาร 
ที่มาใช้บริการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนซึ่งถือเป็นการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติงาน	
เพราะจะเป็นผูท้ีม่ส่ีวนเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ระหว่างสายการบินและผูโ้ดยสารให้ด�าเนนิไปได้อย่างราบรืน่จงึต้องม ี
วธิกีารทีจ่ะพฒันาบคุลากรเหล่านัน้ให้มปีระสทิธภิาพในการท�างานและการบริการมากท่ีสุด	โดยเฉพาะบคุลิกภาพ
ของผู้ให้บริการ4

	 ตัวสินค้าของสายการบิน	 คือ	การให้บริการ ซ่ึงทุกสายการบินต้องมีการน�าเสนอการให้บริการที่ดีที่สุด 
ตรงใจผู้โดยสารให้มากที่สุด	หัวใจที่ส�าคัญของงานบริการ	คือการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพรวมทั้ง
รวดเร็ว	ไม่ล่าช้าจนสร้างความร�าคาญแก่ผูโ้ดยสาร	ดังนัน้	การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในงานสายการบนิจึงมผีลตอบรบั
ในด้านการบรกิารท่ีดไีม่ใช่เฉพาะค�าชืน่ชมจากผูโ้ดยสารเท่านัน้	แต่ยงัส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของสายการบนิอย่างมาก 
และผู้โดยสารยังยินดีที่จะกลับมาใช้บริการของเราอีกต่อไปเรื่อยๆ

6. ลักษณะของการบริการที่ดี
	 คริสโตเฟอร์	เอช	เลิฟล็อค	และลอเรน	ไรท์	(2546.	หน้า	4)	ได้ให้ความหมายการบริการไว้	2	อย่าง	ดังนี้
	 •	 บริการเป็นปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้กับฝ่ายอื่น	 แม้ว่ากระบวนการ	 (Process) 
อาจผูกพันกับตัวสินค้าก็ตาม	แต่ปฏิบัติการก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น	จับต้องไม่ได้	และไม่สามารถครอบครองได้
	 •	 บริการเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่ร้างคณุค่าและจดัหา	คณุประโยชน์	(Benefits)	ให้แก่ลกูค้าในเวลา
และสถานที่เฉพาะแห่ง	อันเป็นผลมาจากการที่	ผู้รับบริการหรือผู้แทนน�าเอาความเปลี่ยนแปลงมาให้
	 “ในปัจจุบันการบริการเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ�าวัน	 และบุคคลได้จ่ายเงินเป็นจ�านวนมากเพื่อการ 
บริการ	 ประมาณได้ว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการทุกวันนี้จะเป็นค่าบริการประมาณร้อยละ	 45” 
(ฉลองศรี	พิมลสมพงศ์,	2546.	หน้า	12)
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	 “ความหมายของการบริการ	คือ	 เป็นสิ่งจับต้องสัมผัสแตะต้องอาศัยได้ยาก	และเสื่อมสูญสภาพไปได้ง่าย	
บริการจะท�าขึ้นทันทีและส่งมอบให้ผู้รับบริการทันทีหรือเกือบจะทันที	ดังนั้นการบริการจึงเป็นกระบวนการของ
กิจกรรมของการส่งมอบบริการจากผู้ให้ไปยังผู้รับบริการ	 ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจน	 แต่ออกมาในรูปของเวลา	
สถานที่รูปแบบ	และที่ส�าคัญเป็นสิ่งที่เอื้ออ�านวยทางจิตใจ	ท�าให้เกิดความพึงพอใจ”	(จินตนา	บุญบงการ	,	2539.	
หน้า	 15)	 ค�าว่าการบริการ	 ตรงกับภาษาอังกฤษว่า	 SERVICE	 ซึ่งถ้าหากหาความหมายดีๆ	 ให้กับอักษรภาษา 
อังกฤษ	7	ตัวนี้	อาจได้ความหมายของการบริการที่สามารถยึดเป็นหลักการปฏิบัติได้ตามความหมายของอักษร	
ทั้ง	7	ตัวนี้	คือ
	 S	=	Smiling & Sympathy	 ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา	 เห็นอกเห็นใจต่อความล�าบากยุ่งยาก 
	 	 	 ของผู้มารับการบริการ
	 E	=	Early	Response	ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
	 R	=	Respectful	แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ
	 V	=	Voluntariness	Manner	การให้บริการที่ท�าอย่างสมัครใจเต็มใจท�าไม่ใช่ท�างานอย่างเสียไม่ได้
	 I		=	Image	Enhancing	การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย
	 C	=	Courtesy	ความอ่อนน้อม	อ่อนโยน	สุภาพมีมารยาทดี
	 E	=	Enthusiasm	 ความกระฉับกระเฉง	 กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการมากกว่าผู้รับบริการ 
	 	 	 คาดหวังเอาไว้5

	 โดยงานสายการบินสามารถแบ่งการบริการได้	3	ส่วน	ดังนี้
	 1.	การบริการด้วยใจ	(Service	mind)
	 2.	การบริการที่ทีความถูกต้อง	เหมาะสม	รวดเร็ว
	 3.	การบริการโดยพื้นฐานความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้รับบริการ

7. ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับสายการบิน
	 ผู้ที่มีบุคลิกภาพดี	ส่วนใหญ่พบว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานด้านสุขภาพจิตที่ดี	จึงสมามารถปรับตัวได้ดีและส่งผล
ถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี	ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะมีคุณลักษณะและความสามารถทางจิตใจที่ส�าคัญ	4	ประการ	คือ
	 1.	ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริงอย่างถูกต้อง
	 คนที่ไม่เข้าใจและรับรู้สภาพความจริงหรือบิดเบือนความจริง	มักน�าไปสู่ความผิดปกติทางจิตได้	บุคคลที่มี
สขุภาพจติปกตดิคีวรจะมคีวามสามารถในการรบัรูแ้ละเข้าใจสภาพความเป็นจรงิทัง้ภายนอกและภายในอย่างถกู
ต้องโดยไม่บิดเบือนความจริงด้วยความต้องการหรือความรู้สึกส่วนตัวจนเกินไป	 คนเราควรจะสามารถรับรู้และ
เข้าใจสภาพความจริงทั้งสองด้าน	คือ	ความจริงจากปัจจัยภายนอก	เช่นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	ทางสังคม	
และความจริงจากปัจจัยภายใน	ได้แก่ความรู้สึกและความต้องการของตัวเราเอง

5 ตรีเพ็ชร	อ�่าเมือง,	คู่มือ	เทคนิค	การให้บริการด้วยใจ	(Service	Mind),	งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์	กองบริหารงาน 
	 ทั่วไป	ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล,	หน้า	7.

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

252



	 2.	การแสดงอารมณ์ในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม
	 อารมณ์	 หมายถึง	 ความรู้สึกทางใจที่เปล่ียนแปลงไปตามส่ิงเร้า	 อารมณ์เป็นส่ิงที่เกิดได้กับบุคคลทุกคน 
ทุกเพศ	ทุกวัย	ซึ่งอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์จะมีอยู่	๔	แบบ	คือ	อารมณ์สุข	อารมณ์เศร้า	อารมณ์
กลัว	และอารมณ์โกรธ6

	 การมีอารมณ์ที่เหมาะสมกับความเป็นจริง	 และเหมาะกับสถานการณ์	 เช่นการสูญเสียบุคคลท่ีเรารัก 
ย่อมท�าให้เกิดอารมณ์เศร้าเสียใจ	ผู้ที่มีสุขภาพจิตดียังสามารควบคุมอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม	ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึง 
ไม่แสดงความรู้สึกใดๆเลยหรือแสดงอารมณ์จนเกินขอบเขตถึงขั้นที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจตามปกติในชีวิต
ประจ�าวันได้	การควบคุมอารมณ์มากเกินกว่าเหตุมีผลร้ายต่อจิตใจพอ	ๆ	กับการขาดการควบคุมอารมณ์	เพราะ
การควบคุมอารมณ์มากเกินกว่าเหตุท�าให้คนเรามีอารมณ์เครียดผิดปกติ	 ซึ่งจะขัดขวางการด�าเนินชีวิตและการ
คบหาสมาคมกบัผูอ้ืน่ได้	ส่วนการขาดการควบคมุอารมณ์ท�าให้คนเรากระท�าการตามแรงกระตุน้ของอารมณ์	โดย
ขาดความยับยั้งชั่งใจ	ซึ่งเป็นผลร้ายต่อชีวิต
	 3.	ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม	
	 มนุษย์ไม่สามารถอยู่ตามล�าพังได้	ต้องพึ่งพาและได้รับการเอาใจใส่จนมีพัฒนาการขึ้นมาตามล�าดับกระทั่ง
สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้	และต้องมคีวามสมัพันธ์กบัผู้อืน่เพ่ือสร้างความสุขส่วนตัวและเพ่ือรักษาสวสัดิภาพของ 
ตัวเอง	 มนุษย์สามารถหาทางแก้ไขปัญหาส�าคัญร่วมกัน	 เพ่ือการอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ	 ในเร่ืองสุขภาพจิต 
ความสัมพันธ์ทางสังคมเน้นหนักไปในด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับผู้อื่นมากกว่าที่จะเน้นความสัมพันธ์
ของมวลมนุษย์ในวงกว้าง	ทั้งนี้หมายถึงความสัมพันธ์	3	ด้าน	คือ
	 •	 ความสามารถในการสร้างความสมัพันธ์สนทิสนมลึกซ้ึง	มากกว่าการรู้จักกนัตามปกติธรรมดา	และการมี
ส่วนร่วมในการสงัคม	ท้ังน้ีโดยไม่แยกตวัโดดเดีย่วตามล�าพงั	หรอืเกาะเกีย่วผูอ้ืน่จนสนทิสนมจนเกนิไป	และกลายเป็น 
ภาระของผู้อื่น	อีกทั้งไม่ร่วมกิจกรรมทางสังคมที่ไร้คุณค่า
	 •	 ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์จากความสัมพันธ์กับผู้อื่น	 เช่นได้รับการยกย่องและช่ือเสียงได ้
รับความอบอุ่นเป็นมิตรและความรู้สึกรักท่ีจะอยู่ร่วมกับมวลมนุษย์	 รวมทั้งความรู้สึกปลอดภัยจากอันตราย 
อีกทั้งสามารถท�าให้ผู้อื่นไว้วางใจและกระท�าตามความปรารถนาของตนหรือท�าส่งที่ต้องการให้ท�าได้
	 •	 ความสามารถในการสร้างความรักและความเคารพนับถือต่อกันและกัน	
	 4.	ความสามารถในการพัฒนาตนเอง	ความเป็นตัวตนมี	2	รูปแบบ	
	 “ตัวตนทีแ่ท้จรงิ”	และ	“ตวัตนทีแ่สดงออกต่อผูอ้ืน่”	ในทางจติวทิยาถือว่า	ความสามารถในการผสมผสาน	
“ตน”	ทัง้สองรปูแบบเข้าด้วยกันเป็นสิง่ส�าคญัมาก	ผูม้สีขุภาพจติปกตดิจีะมคีวามรูส้กึต่อตนเองในแง่ด	ีและเข้าใจ
ดีว่าตัวตนของเรา	 มีความพยายามในการด�าเนินชีวิตทั้งในด้านการกระท�า	 การคิด	 เพื่อจะเป็นบุคคลตามแบบ
ฉบับที่พ่อแม่และสังคมก�าหนด	คนเราต้องพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมที่ตนสังกัด	หรือบุคคลที่มีความ
ส�าคญัต่อชวีติของตน	เพือ่ให้มอียูร่่วมกนัได้อย่างปกตสิขุ	บางครัง้คนเราเกดิความรูส้กึไม่เหน็ด้วยกบัสิง่ทีต่นกระท�า	
เท่ากับว่าตัวตนทั้งสองส่วนได้เกิดความขัดแย้งกันขึ้น	กล่าวคือ	การที่จะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความต้องการ

6 นิวัฒน์	บุญสม.	สุขศึกษาและพลศึกษา.	กรุงเทพฯ	:	วัฒนาพาณิช.

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

253



ของผู้อื่น	ย่อมเป็นการกระทบกระเทือนความรู้สึกและความต้องการของตัวเอง	หรือตัวตนที่แท้จริงซึ่งเป็นหัวใจ
ของบุคลิกภาพ	 แต่หากกระท�าตามตนท่ีแท้จริงก็จะกระทบกระเทือนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตนเอง 
ในสังคม
	 บุคลิกภาพสามารถปรับปรุงพัฒนาได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้มีการฝึกพูดและได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้
บคุลกิภาพนัน้ๆอย่างสม�า่เสมอ	จะท�าให้บคุคลนัน้สามารถพัฒนาบคุลิกภาพให้ดีขึน้เป็นล�าดับ	มพีนกังานต้อนรบั
ทัง้ภาคพืน้และบนเครือ่งบินของสายการบินหลายคนทีเ่คยคดิว่าตวัเองไม่ใช่คนหน้าตาด	ีไม่เหมาะกบัอาชีพบรกิาร
ลกัษณะนี	้คนเหล่านีเ้คยคดิว่าตนเองมปีมด้อย	จงึขาดความมัน่ใจในตนเอง	แต่เมือ่ได้รบัโอกาสในการเข้ามาท�างาน
เกี่ยวกับการบริการ	ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน	รวมทั้งได้พบปะผู้คน	บริการผู้โดยสารมากขึ้นเรื่อยๆ	จะมี
การพัฒนาบุคลิกภาพตามที่หน่วยงานก�าหนด

8. สายการบินมีความต้องการให้พนักงานมีภาพลักษณ์ที่เหมาะสม?
	 สายการบินมีความต้องการให้พนักงานมีภาพลักษณ์ท่ีเหมาะสมตรงตามเจตนารมย์ของหน่วยงาน	 ซ่ึงผู้ท่ี
ต้องการท�างานสายอาชีพนี้ควรมีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง	ดังนี้
 1. รูปลักษณ์ภายนอกที่ดี	เป็นสิ่งที่จะสร้างความประทับใจในครั้งแรกให้แก่ผู้พบเห็น	การปรับปรุงรูปร่าง
หน้าตา	สามารถท�าได้โดยยึดหลัก	3	ประการ	คือ
	 รอยยิ้มที่เป็นมิตร	 การมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส	แสดงถึงการเป็นคนอารมณ์ดี
	 สุขภาพที่ดี	 	 ผู้มีสุขภาพดี	ผิวพรรณ	รูปร่างหน้าตาก็จะสดชื่นอยู่เสมอ
	 ความสะอาดทางกายภาพ		 ผู้ที่รักษาความสะอาดทั้งร่างกายและใบหน้า	 ท�าให้แลดูสดใสและเกิดความ 
	 	 	 	 	 	 	 ประทับใจแก่ผู้พบเห็น
 2. การแต่งกายทีด่ี	การแต่งกายทีด่ย่ีอมก่อให้เกดิเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น	เสือ้ผ้าทีส่ะอาด	เรยีบร้อยไม่จ�าเป็น
ต้องใช้สินค้าที่มีราคาแพง	ควรรีดให้เรียบร้อย	การเลือกสีของเสื้อผ้าที่เหมาะสมการแต่งกายสามารถช่วยพัฒนา
บคุลกิภาพได้อย่างมาก	เพราะสามารถช่วยเสรมิจุดเด่นของรูปร่างหน้าตาให้ดูดี	มสีง่ามากขึน้	และ	ปกปิดข้อด้อย
ของร่างกายได้	
	 การแต่งกายของคนเราคงจะต้องข้ึนอยู่กับอาชีพ	 การท�างาน	 และแบบแผนในการด�าเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคล	 สามารถบอกถึงอุปนิสัย	 การศึกษา	 ฐานะความเป็นอยู่ได	้ การแต่งกายอย่างมีรสนิยมดีนั้น	 ผู้แต่งต้องดู
กระแสของค่านิยมพอสมควร	 แต่ต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่าเหมาะกับส่ิงเหล่านั้นหรือไม่	 การแต่งกายสวยหรือ
แต่งกายดีเป็นความจ�าเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน	พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนทุกคนเป็นหน้าเป็นตาของสาย
การบิน	ดังนั้น	พนักงานต้อนรับภาคพื้นที่ดีจะต้องมีความพร้อม	ความเรียบร้อยของร่างกาย	มีมารยาท	ปฏิภาณ
ไหวพริบ	ความสุภาพอ่อนโยน	เพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสาร
	 บุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับภาคพื้นเป็นส่วนที่ช่วยให้การบริการประสบความส�าเร็จได้ผู้โดยสารทุก
คนเป็นคนส�าคัญของสายการบิน	เพราะหากไม่มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการแล้ว	สายการบินนั้นๆ	ก็จะไม่สามารถ
ด�าเนนิธรุกจิต่อไปได้	ดงัน้ันสายการบินต่างๆ	จงึจ�าเป็นต้องมคีวามเข้าใจความหมายและความส�าคญัของผูโ้ดยสาร
อย่างแท้จริง

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

254



 3. กิริยาท่าทางที่ดี	กิริยาท่าทาง	สามารถสร้างความมั่นใจหรือความนับถือให้เกิดแก่ผู้อื่น	และสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้พบเห็นได้ง่าย	หากกิริยาท่าทางของเราท�าให้เขาเกิดความศรัทธาและเชื่อถือ
 4. การติดต่อสื่อสารและการพูดที่ดี		 การติดต่อส่ือสารท่ีดีมีความส�าคัญอย่างมากในงานสายการบิน 
การทีจ่ะชกัจงูให้คนอืน่ยอมรบัความคดิเรา	เราต้องมคีวามสามารถในการติดต่อส่ือสาร	เพราะงานบริการเป็นงานที ่
ต้องทราบความต้องการของผู้โดยสารเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถท�าตามความต้องการของผู้โดยสาร
ได้	จึงจะถือว่าประสบผลส�าเร็จในการท�างาน	การติดต่อกับบุคคลมากมายหลายประเภทเนื่องจากความแตกต่าง
หลากหลายของผูโ้ดยสาร	พนกังานต้อนรบัภาคพืน้จ�าเป็นต้องพูดให้ผู้โดยสารเข้าใจข้อมลูและวตัถปุระสงค์อย่าง 
ถกูต้อง	สามารถพดูให้ผูโ้ดยสารเข้าใจในเรือ่งทีพ่นกังานต้อนรบัภาคพืน้พดูได้อย่างชดัเจน	และเกดิความคดิคล้อยตาม 
ในที่สุด	 รวมถึงกิริยาท่าทาง	 การวางสีหน้า	 และการแสดงออกของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนต้องเป็นธรรมชาติ 
มีความมั่นใจซึ่งสามารถช่วยให้การพูดน่าฟังยิ่งขึ้น

หลักส�าคัญในการพูด
	 •	 การใช้ภาษาที่ถูกต้อง	เหมาะสม
	 •	 การใช้ค�าพูดที่สุภาพ	น่าฟัง
	 •	 การพูดที่กระชับ	ได้ใจความ
	 •	 การใช้กิริยาท่าทาง	การวางสีหน้า	ให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ
	 ในการพูด	 พนักงานต้อนรับภาคพื้น	 จะต้องแสดงออกถึงบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพภายใน	 เช่นความรู้สึก	
ความคิดเห็น	 อารมณ์	 ฯลฯ	 และบุคลิกภายนอก	 เช่น	 สายตา	 กิริยาท่าทางต่างๆ	 การใช้ภาษา	 น�้าเสียง	 ฯลฯ 
ซึ่งจะต้องแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน	คือ
 1. การใช้ภาษา การใช้ถ้อยค�าทีม่คีวามหมายชดัเจน	เข้าใจง่ายถกูต้องหลกัภาษานัน้ๆ	เช่น	หลักภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ	โดยค�านงึถงึความเหมาะสมเข้ากบัสถานการณ์	บคุคล	และสถานที	่ใช้ภาษาทีส่ภุาพ	เข้าใจง่ายชดัเจน
 2. น�้าเสียง เป็นส่วนหนึ่งท่ีสื่อความหมายไปยังผู้ฟังได้เป็นอย่างดี	 แสดงถึงพนักงานต้อนรับภาคพื้น 
ว่าก�าลงัอยูใ่นอารมณ์ใด	น�า้เสยีงทีด่ต้ีองมคีวามดงัทีเ่หมาะสม	เสยีงชดัเจน	และออกเสยีงถ้อยค�าถกูต้องตามความ
นยิมของสงัคม	น�า้เสยีงจะสะท้อนทัศนคตแิละความรูส้กึออกมาให้เหน็เสมอ	พนกังานต้อนรบัภาคพืน้	ต้องมทีกัษะ
ในการปรบัเสยีงให้เหมาะสมกบัจ�านวนผูโ้ดยสาร	เวลา	สถานที	่โดยค�านงึถงึความยากง่ายและอารมณ์ของเรือ่งทีพ่ดู 
เช่น	 เรื่องที่เป็นข้อมูลที่ผู้โดยสารต้องทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 พนักงานต้อนรับภาคพื้น	 จะต้องให้
ช้าลง	 ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดพลาดหรือจ�าเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้โดยสารควรใช้เสียงท่ีจริงจังแต่
ขอร้องในค�าพูดนั้นๆ	ด้วย
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 3. การใช้สายตา	สายตาเป็นส่วนส�าคญัส่วนหนึง่ของบคุลิกภาพของพนกังานต้อนรับภาคพ้ืน	การส่ือความ
หมายจะเป็นไปอย่างราบรืน่และมปีระสทิธภิาพหากพนกังานต้อนรบัภาคพืน้ได้มโีอกาสสบตาผูโ้ดยสาร	การมอง
ไปยังผู้โดยสารเมื่อมีการสนทนา	 	 ย่อมแสดงความจริงใจออกมาทางสายตา	 พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนต้องแสดง 
ให้เหน็ว่าสนใจผูโ้ดยสารตลอดเวลาการแสดงออกทางใบหน้า	พนกังานต้อนรบัภาคพืน้ควรมสีหีน้ายิม้แย้มแจ่มใส	
สร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ	 เป็นกันเองกับผู้โดยสาร	 การแสดงออกบนใบหน้าท่ีสอดคล้องกับเร่ืองท่ีก�าลังพูด	
การแสดงท่าทาง	การพดูจะมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้	หากพนกังานต้อนรบัภาคพืน้แสดงท่าทางประกอบพดูได้อย่าง
เหมาะสมกับโอกาสและเรื่องที่พูด	มีความเรียบร้อย	สุภาพ	ไม่ซ�้าซากและมีชีวิตจิตใจ
 4. บุคลิกภาพที่เหมาะสมในสายงานการบริการ

ภาพ	1	แหล่งที่มา	:	http://play.kapook.com/photo/show-117995

 5. การปรับปรุงในเร่ืองการฟัง ในงานสายการบิน	 การรับฟังความต้องการของผู้โดยสารมีความส�าคัญ
อย่างมาก	เพราะงานสายการบิน	เป็นงานที่ต้องสามารถเข้าใจและฟังความต้องการของผู้โดยสารเพื่อสามารถท�า
ตามความต้องการของผู้โดยสารได้
ขั้นตอนของการฟังที่ดี
	 1.	สีหน้าและท่าทางที่แสดงว่าสนใจและตั้งใจฟัง
	 2.	ตั้งสติ	และควบคุมอารมณ์		หากค�าพูดที่ก�าลังฟังนั้นไม่เป็นที่สบอารมณ์
	 3.	จับประเด็นข้อมูล	ความคิดเห็น	และความต้องการของผู้พูดได้
	 4.	สรุปประเด็นท่ีผู้โดยสารให้ข้อมูลมา	 โดยทบทวนและพยายามคาดเดาความรู้สึกนึกคิดของผู้โดยสาร
ว่าต้องการอะไร	 เพราะบางครั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมท�าให้การแสดงออกของผู้โดยสารแตกต่างกัน	 เช่น 
ผู้โดยสารญี่ปุ่นมักใช้ค�าพูดไม่ตรงประเด็นนัก	กล่าวคือ	จะบอกความต้องการโดยการยกตัวอย่าง	หรือบอกอ้อมๆ
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การให้ความส�าคัญอย่างแท้จริงต่อผู้โดยสาร เราจะปฏิบัติอย่างไร ?
	 ผูโ้ดยสาร	คอื	คนส�าคญั	ประโยคนีเ้ป็นประโยคทีบ่อกชดัเจนถงึความหมายของงานสายการบนิ	ท�าอย่างไร
จึงจะท�าให้ผู้โดยสารมีความรู้สึกว่าได้รับความสนใจอย่างแท้จริง	 	 และรู้สึกว่าเป็นคนส�าคัญของสายการบิน 
ซึ่งพนักงานต้อนรับภาคพื้นสามารถท�าได้	คือ
	 1.	ให้ความเป็นกันเอง
	 2.	เรียนรู้และใช้ชื่อผู้โดยสารอย่างถูกต้อง
	 3.	ขอบคุณผู้โดยสารทุกครั้ง
	 4.	ตั้งใจฟังเมื่อผู้โดยสารพูด
	 5.	หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการสนทนา
	 6.	จับความคิดเห็นของผู้โดยสารให้ได้
	 7.	ท�าให้ผู้โดยสารรู้สึกว่าพนักงานต้อนรับภาคพื้นมีความยินดีที่ได้บริการ
	 นอกจากนี	้ความจรงิใจ	(Sincere)	เป็นส่ิงท่ีส�าคญัอย่างมากในงานสายการบนิ	ความจริงใจจะให้การท�างาน 
ด้านการบริการ	 โดยเฉพาะงานสายการบินมีความส�าคัญมาก	 เพราะจะท�าให้การท�างานมีความราบรื่น 
เมือ่ผูโ้ดยสารเห็นความจรงิใจของพนกังานต้อนรบัภาคพืน้	การให้ความสนใจในปัญหาต่างๆ	ของผูโ้ดยสารอย่างจรงิใจ 
เพราะเมื่อผู้โดยสารให้ความไว้วางใจและเชื่อถือในพนักงานต้อนรับภาคพื้นแล้ว	 ย่อมท�าให้เกิดความประทับใจ 
ให้ความร่วมมอื	และท�าให้เกดิความเป็นมติร	และมแีนวโน้มกลายเป็นผูโ้ดยสารทีม่าใช้บรกิารของสายการบนิประจ�า 
และมีส่วนช่วยแนะน�ากลุ่มลูกค้าใหม่ให้แก่สายการบินอีกด้วย
	 การให้บรกิารท่ีมคีณุภาพท่ีดท่ีีสดุ	เพิม่ระดบัความพงึพอใจของผูโ้ดยสาร	และต้องได้มาตรฐานในการปฏบิตัิ
และมาตราฐานทางของสายการบินด้วย	 ดังนั้นสายการบินจึงให้ความส�าคัญแก่ผู้โดยสารและลูกค้าสายการบิน
อย่างมาก	เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุดเนื่องจากสายการบินตระหนักถึง	ความส�าคัญของเวลา 
ในการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ	 หรือ	 การเดินทางเพ่ือจุดมุ่งหมายอื่นๆจึงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีผู้โดยสารจะมีความ 
คาดหวงัสงู	รวมทัง้สายการบนิต้องพยายามลดสถานการณ์ผดิปกตต่ิางๆ	ทีจ่ะเกดิขึน้ให้น้อยลง	การฝึกอบรมพนกังาน 
ต้อนรบัภาคพืน้มาเป็นอย่างดเีพือ่ให้ปฏบัิตหิน้าทีท่กุอย่างและรกัษาเวลาของเทีย่วบนิ	การฝึกอบรมของพนกังาน
ต้อนรบัภาคพ้ืนให้ทราบข้อมูลทีถ่กูต้องและมีการรบัมือกบัสถานการณ์ต่างๆได้ดจีะท�าให้การบรกิารออกมาดเีลศิ
ตามมาตรฐานของสายการบิน	ทั้งนี้รวมถึงการอบรมด้านบุคลิกภาพที่ดีด้วย	เช่น
	 •	 การแต่งกาย	และ	การให้ความเป็นมิตรกับผู้โดยสาร
	 •	 การอบรมเกี่ยวกับนโยบายและการบริการตามมาตรฐานของสายการบิน
	 •	 การรับรองผู้โดยสาร	
	 •	 เอกสารการเดินทางของผู้โดยสาร
	 •	 ประเภทของผู้โดยสาร
	 •	 การจัดการสัมภาระและการเช็คอิน
	 •	 โปรแกรมการสะสมไมล์	หรือ	ระบบการเป็นสมาชิกของสายการบิน	
	 •	 ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง	และ	การบริการส�าหรับผู้โดยสารเมื่อถึงสนามบินและรอเปลี่ยนเครื่อง
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	 •	 ปัญหาเรื่องเที่ยวบิน	การแจ้งหาย	และการติดตามสัมภาระ	
	 •	 ข้อก�าหนดเกี่ยวกับสินค้าต้องห้าม
	 •	 การฝึกอบรมส�าหรับความพร้อมในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน	
	 •	 การสร้างความระมัดระวังและการรับมือในเรื่องความปลอดภัย
	 	 	 	 เพื่อให้พนักงานต้อนรับภาคพื้นสามารถพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง	
รวมไปถึงเรื่องบุคลิกภาพและการแต่งกายแล้ว	 สายการบินจะมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจบพนักงานต้อนรับ 
ภาคพื้นให้เป็นเสมือนกับตัวแทนของสายการบิน	ส่งเสริมภาพลักษณ์	ความประทับใจที่จะเข้าไปอยู่ในหัวใจของ
ผู้โดยสารทุกคน	ในส่วนของผู้โดยสารของสายการบินจะเชื่อมั่นในความสามารถและประสิทธิภาพที่จะให้บริการ
ที่ได้มาตรฐานสูงสุดของสายการบิน	

11. สรุป
	 การทีพ่นกังานต้อนรบัภาคพืน้มใีจทีร่กัการบริการย่อมท�าให้เกดิการให้บริการทีดี่กบัผู้โดยสาร	ซึง่จะก่อให้เกิด 
ผลดีทั้งต่อพนักงานต้อนรับภาคพื้นและสายการบิน	 	 การมีใจรักการบริการเป็นสิ่งที่สายการบินคาดหวังให ้
พนักงานต้อนรับภาคพื้นทุกคนมีความสามารถในด้านนี้	และยังใช้เป็นปัจจัยในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นอีกด้วย		
	 ปัจจุบันมีการน�ารูปแบบการปรับพฤติกรรมมาใช้ในการสร้างพฤติกรรมให้พนักงานต้อนรับภาคพื้นมีใจ
รักการบริการ		ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารสายการบินควรให้ความสนใจ		ในการปรับพฤติกรรมอาจเริ่มจากการสร้าง
พฤตกิรรมใหม่ด้วยเทคนคิการให้ตวัแบบ	และการแต่งพฤตกิรรม		จากนัน้ให้เพิม่พฤตกิรรมหรือคงพฤตกิรรมทีพ่งึ 
ประสงค์ไว้	 เมื่อพนักงานต้อนรับภาคพื้นมีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงใจที่รักการบริการแล้ว	 	 การปรับพฤติกรรม 
ด้วยการควบคุมตนเองและการบังคับตนเองโดยการสร้างความรูสึ้กทีดี่ให้แก่พนกังานต้อนรบัภาคพ้ืน	จะเป็นการสร้าง 
พฤติกรรมให้พนักงานต้อนรับภาคพื้นมีใจรักการบริการได้อย่างมั่นคงถาวรที่สุด		
	 อย่างไรกต็าม	สายการบินมส่ีวนส�าคญัทีจ่ะช่วยพฒันางานด้านบรกิารเป็นอย่างมากเพราะสายการบนิเป็น
ผูก้�าหนดแนวทางการให้บรกิารเพือ่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร	การริเร่ิมพัฒนาระบบงานของสาย
การบนิให้เกดิความสะดวกสบายต่อผูโ้ดยสาร	เพือ่สร้างการบรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็			การจดัขัน้ตอนการให้บรกิาร
ที่ง่ายและไม่ซับซ้อนเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้โดยสารสามารถท�าตามได้อย่างถูกต้อง	 	 การเรียนรู้ความต้องการของ 
ผูโ้ดยสารผ่านช่องทางทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	เช่น	การหาข้อมลูในส่ือต่างๆ	การตอบแบบสอบถาม	การพูดคยุจากค�าต�าหนิ 
และค�าชมเชยต่างๆ	เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงงานบริการในครั้งต่อไป	รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมพนักงานให้
เกิดทักษะการบริการที่ดีเพื่อน�าไปปรับใช้กับส่วนงานที่ตนปฏิบัติหน้าที่
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระท�าอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบิน 
กรณีศึกษา: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

Factors Concerning Thai Lion Air Cabin Crew not following Standard 
Operating Procedure (SOP): A case study.

สุนันทา พาสุนันท์
ศุภโชค สุทธิโชติ
กนกวรรณ จั่นจีน

Kasem	Bundit	University’s	Students
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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระท�าอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบินของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์และเพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้บุคคล
ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย	โดยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ฝึกสอน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสาย
การบินไทยไลอ้อนแอร์	โดยมีกระบวนการการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก	ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์รายบุคคล	 โดยใช้ค�าถามปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้างที่ผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมการบินในการสัมภาษณ์
	 ผลการศึกษาพบว่าการกระท�าอันไม่ปลอดภัยของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาจากการกระท�าผิดของ
มนุษย์	สอดคล้องกับทฤษฎีการกระท�าผิดของมนุษย์ของ	J.	Reason	(1990)	โดยการกระท�าความผิดที่พบบ่อย
ทีส่ดุในการศกึษานี	้คอื	การฝ่าฝืน	Violations	ความตัง้ใจทีจ่ะฝ่าฝืนระเบยีบวธิปีฏบิตังิาน	โดยการฝ่าฝืนระเบยีบ
วิธีปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพราะมักมีปัจจัยอื่นเข้ามาร่วมด้วย	และจากการศึกษาพบว่ามี
แนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้	 1)	 องค์กรต้องให้ความส�าคัญทางด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร	 ปัจจัยด้าน
บคุคลทีมี่ผลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัของพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิพบว่าการรบัรูใ้นเชงิบวกน�าไปสูค่วาม
เตม็ใจในการมพีฤตกิรรมด้านความปลอดภยั	2)	องค์กรต้องควบคมุและตรวจสอบ	(Audit)	ว่าการปฏบิติังานของ
พนักงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

ค�าส�าคัญ: การกระท�าอันไม่ปลอดภัย	พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	พฤติกรรมด้านความปลอดภัย	สายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์
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1. บทน�า
	 ธุรกิจการบินในไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 แต่ละสายการบินต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลาย
ในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด	 ในขณะที่ผู้บริโภคก็หันมาให้ความสนใจกับเที่ยวบินต้นทุนต�่ามากขึ้นอีกทั้ง
ผู้บริโภคยังเห็นข้อดีของการเดินทางโดยเครื่องบินที่สามารถเดินทางได้รวดเร็วและสะดวกกว่าพาหนะประเภท
อ่ืนๆ	 ส�าหรับการเดินทางระยะไกลข้ามหลายจังหวัดหรือข้ามประเทศ	 โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาล
ส�าคัญที่มักเกิดการจราจรติดขัดอย่างมาก	เป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้เสียเวลาและหมดสนุกได้	ประการต่อมาคือ
ปัจจุบันตั๋วเครื่องบินมีหลายระดับราคา	รวมไปถึงแบบราคาประหยัดจากสายการบินต้นทุนต�่า	เป็นผลให้นักเดิน
ทางตัดสินใจเลือกเดินทางด้วยเครื่องบินมีจ�านวนเพิ่มขึ้นและเดินทางบ่อยขึ้น	 นอกจากนี้การเปิดเสรีทางการบิน	
การเตบิโตของเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	ใน	พ.ศ.	2558	กเ็ป็นแรงผลกัดนัส�าคญัทีท่�าให้มนีกัเดนิทางด้วยเครือ่งบนิ 
เช่นกัน	 โดยความต้องการภายในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวประกอบกับจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง 
มาไทยเพิม่ขึน้ในแต่ละปี	ศนูย์วจิยักสกิรไทย	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่29	กนัยายน	2560)	กล่าวถงึปรมิาณผู้โดยสารทีเ่ดินทาง 
มายังสนามบินในสังกัดของบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และกรมท่าอากาศยานรวม	 31	 แห่ง 
ทั่วประเทศในช่วง	พ.ศ.	 2555-2558	ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	 15.2	 ต่อปี	 ซึ่งสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของ
ผู้ประกอบการธุรกิจกายการบินในไทยท่ีมุ่งเพิ่มขนาดฝูงบินและขยายเส้นทางการบิน	 ซึ่งการเติบโตดังกล่าว 
เป็นไปในทศิทางทีส่อดรบักับการเตบิโตของธรุกิจการบนิในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ทีม่คีวามคกึคกัเป็นอย่างมาก 
ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ได้มีการพยากรณ์ว่าในปี	 พ.ศ.	 2578	 จะมีผู้โดยสารที่มีจุดหมายปลายทาง
มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า	 2,360	 ล้านคน	 หรือเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	 6.0	 ต่อปี	 ซ่ึงสูงกว่าการเดินทาง 
ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกที่เติบโตเฉลี่ยร้อยละ	4.8	ต่อปี	ซึ่งจะส่งผลให้ขนาดตลาดธุรกิจการบินในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตขึ้นจากเดิม
	 แนวโน้มของธุรกิจการบินของประเทศไทยน่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	จากการขยายเส้นทางการบิน 
ทีค่รอบคลุมและเชือ่มโยงยงัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ทัง้นีป้ระเทศไทยมจีดุเด่นทีต่ัง้อยูก่ึง่กลางบนภาคพ้ืนแผ่นดนิใหญ่ 
ของอาเซียน	 รวมถึงมีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับประเทศกัมพูชา	 ลาว	 สหภาพเมียนมาร์	 และเวียดนาม 
หรือ	 CLMV	 (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam)	 ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ีอยู่ระหว่างการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ	ซึ่งหากไทยสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการบินเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา	ลาว	สหภาพ 
เมียนมาร์	และเวียดนาม	หรือCLMV	(Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam)	กับประเทศต่างๆ	ทั่วโลกได้	ก็จะ
น�ามาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจอีกมาก	อย่างไรก็ดียังคงเป็นประเด็นที่น่าสังเกตส�าหรับสนามบินในกลุ่มที่เกิดความ
แออดัและมแีนวโน้มทีจ่ะเตม็ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร	โดยศนูย์วจัิยกสิกรไทย	คาดว่าในช่วง	6	ปีข้าง
หน้าผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการยังสนามบินในสังกัดของบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	(6	แห่ง)	
และกรมท่าอากาศยาน	(7	แห่ง)	รวม	13	แห่งจะมจี�านวนถงึ	238.4	ล้านคนใน	พ.ศ.	2565	หรอืเตบิโตเฉลีย่ร้อยละ	
9.5	ต่อปี	เกนิกว่าความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารในปีเดียวกนัของสนามบนิท้ัง	13	แห่งท่ี	192.7	ล้านคนต่อปี
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	 อตุสาหกรรมการบินเป็นธุรกจิท่ีมกีารเจริญเตบิโตอย่างต่อเน่ืองและมกีารพฒันาอย่างรวดเรว็เพือ่สนบัสนนุ
การเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิสงัคม	และวฒันธรรมของประเทศ	ส่งผลให้ภาครัฐเห็นความส�าคญัและเร่งผลักดนั 
ธุรกิจอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้ทันสมัย	 ทัดเทียมกันนานาอารยประเทศ	 และได้มาตรฐานสากล 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ	 และการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	
ประกอบกับการเปิดการค้าเสร	ีการเปิดน่านฟ้าเสรี	และด้วยเหตนุีเ้องจงึท�าให้ทกุสายการบนิต้องมกีารแข่งขนักัน
ทั้งด้านความปลอดภัย	และรูปแบบการให้บริการส�าหรับด้านความปลอดภัย	เพื่อลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ
โดยทกุสายการบนิได้ให้ความส�าคญัเป็นพเิศษ	เพราะนอกจากการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้โดยสารแล้ว	สายการบิน
ยังไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบ	5	ด้าน	(5	Area	of	Aviation	Accident	Impacts)	ที่จะเกิดขึ้นตามมา	อันได้แก่ 
ด้านการเมอืง	(Political)	เช่น	การออกกฎระเบยีบใหม่เพ่ือเพิม่ความปลอดภยั	ด้านสงัคม	(Social)	เช่น	การสญูเสยี 
บุคคลอันเป็นที่รักหรือเป็นเสาหลักของครอบครัว	ด้านเศรษฐกิจ	 (Economic)	 เช่น	กระทบต่อยอดจ�าหน่ายตั๋ว
ของสายการบินและอาจกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจการบิน	 ด้านเทคโนโลย	ี (Technology)	 การลงทุนใน
เทคโนโลยเีพือ่เพิม่ความปลอดภยั	ซึง่การลงทุนในเทคโนโลยนีีต้้องใช้เงนิทนุมหาศาล	ด้านความมัน่คง	(Criminal)	
เช่น	กรณกีารสวมสทิธิข์องบคุคลทีเ่สียชวีติ	(ข้อมลูจากการบรรยายรายวชิา	การจัดการทรพัยากรบคุคลด้านการบิน 
บรรยายโดย	 ดร.ศุภโชค	 สุทธิโชติ)	 ซึ่งนอกจากผลกระทบท่ีเกิดกับธุรกิจของสายการบินแล้ว	 ยังส่งผลต่อสังคม
และประเทศชาติอีกด้วย
	 เม่ือพิจารณาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนั้นพบว่า	 ปัจจัยเสี่ยง 
ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงในช่วงการบินมีสาเหตุส�าคัญ	 2	 สาเหตุที่ทาง	 Federal	 Aviation	 Administration	
(FAA)	ของประเทศสหรฐัอเมรกิารายงานไว้ในงานวจิยัชือ่	A	Human	Error	Analysis	of	Commercial	Aviation	
Accidents	Using	the	Human	Factors	Analysis	and	Classification	System	(2001)	กล่าวคือ
	 1.	ความขดัข้องของตวัอากาศยาน	(Mechanical	Error)	ตวัอย่างเช่น	เรือ่งการสญูเสยีความดนับรรยากาศ
อย่างรวดเร็ว	(Rapid	Decompression)	รวมถึงเครื่องยนต์หรือระบบท�าการบินหลักล้มเหลว
	 2.	ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากมนุษย์	(Human	Error)	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่เป็นปัญหาที่ต่อจากปัญหาตัว 
เครือ่งขดัข้อง	ตวัอย่างเช่น	การประสานงานทีผ่ดิพลาดของเจ้าหน้าทีท่ีค่วบคมุการจราจรทางอากาศ	การไม่ปฏบิตัติาม 
กฎข้อบังคับ	 หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานของผู้ด�าเนินงานทางอากาศยาน	 (Standard	Operating	
Procedures:	SOPs)
	 และจากเหตผุลในเรือ่งความผดิพลาดของมนษุย์และข้อจ�ากดัของมนษุย์นีเ้อง	ข้อบังคบัของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน	ฉบับที่	 86	ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน	ประกาศ	ณ	วันที่	 23	 เดือน	ธันวาคม	พ.ศ.	
2552	ก�าหนดให้ผู้ได้รับใบรับรองผู้ด�าเนินการเดินอากาศต้องด�าเนินการตามข้อก�าหนดทั่วไปและข้อก�าหนดของ 
กรมการบนิพลเรอืนในเรือ่งผูป้ระจ�าหน้าทีใ่นอากาศ	(Flight	Crew)	และพนกังานต้อนรับในอากาศยาน	โดยผู้ได้รบั 
ใบรับรองผู้ด�าเนินการเดินอากาศต้องจัดให้ผู้ประจ�าหน้าที่ในอากาศ	 (Flight	 Crew)	 และพนักงานต้อนรับ 
ในอากาศยานของตนอบรมในหลกัสตูรการบรหิารทรัพยากรบคุคลด้านการบนิ	(Crew	Resource	Management:	
CRM)	 หลักสูตรส�าหรับพนักงานต้อนรับในอากาศยาน	แบ่งออกเป็น	 3	 ประเภท	 (ข้อบังคับคณะกรรมการการ
บินพลเรือน	ฉบับที่	86	ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน	ประกาศ	ณ	วันที่	23	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ.	2552)	
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ดังนี้	(ก)	หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นครั้งแรก	(Initial	Course)	(ข)	หลักสูตรการฝึกทบทวนตามวาระ	(Recurrent	
Course)	 การอบรมตามวาระคือได้รับการอบรมทุกป	ี (ค)	 หลักสูตรส�าหรับผู้ที่ขาดการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา
เกินกว่า	 1	 ปี	 (Refresher	 Course)	 ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน	
มีด้วยกัน	2	ประการคือ	1)	ลดและป้องกันอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์	2)	เพื่อเพิ่มความสามารถในการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพของผู้ด�าเนินการเดินอากาศ	และปลูกฝังแนวคิดด้านความปลอดภัย
	 อนึ่งแนวคิดเร่ืองการปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานของผู้ด�าเนินงานทางอากาศยาน	 (Standard	
Operating	 Procedures:	 SOPs)	 อย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความเสี่ยง	 ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ ์
และเกดิความปลอดภยัสงูสดุ	ตัง้แต่ปี	2001	เป็นต้นมา	พบว่าการปฏบิตัติามระเบยีบวธิปีฏบัิตงิานของผูด้�าเนนิงาน 
ทางอากาศยาน	 (Standard	 Operating	 Procedures:	 	 SOPs)	 ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและ 
อบุตักิารณ์ได้อย่างมาก	(Captain	Steve	Last,	2013)	แต่อย่างไรกต็าม	กย็งัคงพบการปฏบิติังานทีเ่ข้าสูก่ารน�าไปซึง่ 
ความเสี่ยงของผู้ด�าเนินงานทางอากาศยาน	 อันเป็นสาเหตุมาจากปัจเจกบุคคล	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
จึงมีความส�าคัญในการเข้ามามบีทบาทให้เกดิค่านยิมด้านความปลอดภยัในตวับคุคล	(Captain	Steve	Last,	2013) 
ส�าหรับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	หรือ	Cabin	Crew	เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ
หรืออุบัติการณ์	 และหน้าท่ีส�าคัญคือดูแลผู้โดยสารภายให้ห้องโดยสาร	 สาเหตุเพียงเล็กน้อยอาจท�าให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้	 ดังนั้นการปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานตามที่สายการบินได้สร้างเอาไว้ 
จึงเป็นสิ่งที่พนักงานต้อนรับทุกคนพึ่งปฏิบัติตาม
	 จากการรวบรวมข้อมลูการรายงานท้ังด้านความปลอดภยัและด้านคณุภาพ	พ.ศ.	2561	ของสายการบนิไทย 
ไลอ้อนแอร์	พบว่าจากจ�านวนรายงานทัง้ด้านความปลอดภยัและด้านคณุภาพ	ทัง้หมด	17,538	รายงาน	และมรีายงาน 
ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นจ�านวน	246	รายงาน	จากจ�านวน
เที่ยวบินท้ังหมด	 62,500	 เท่ียวบิน	 โดยประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการกระท�าอันไม่ปลอดภัยบนเคร่ืองบินประกอบ
ไปด้วยประเด็นอันมีนัยส�าคัญต่อความปลอดภัยดังนี้
	 -	การตรวจสอบความพร้อมของอปุกรณ์บนเครือ่งบนิและการรายงานถึงอปุกรณ์ทีอ่ยูใ่นสภาพไม่สามารใช้
การได้	(Preflight	Check	Inspections	and	reporting	malfunctioning	aircraft	equipment)
	 -	การเก็บและการรักษาความปลอดภัยของรถเข็นส�าหรับอาหารและสินค้า	 (Stowe	 and	 securing	 of	
movable	service	cart)
	 -	การหยุดรถเข็นส�าหรับอาหารและสินค้า	 ในกรณีที่ลูกเรือไม่ได้ประจ�าอยู่ที่รถเข็น	 (Engaging	 braking	
devices	of	cart	when	left	unattended	in	cabin	aisles)
	 -	การติดต่อสื่อสารระหว่างห้องโดยสารกับห้องนักบิน	 รวมถึงวิธีปฏิบัติกรณีเข้าออกห้องนักบิน	 (Cabin	
and	flight	deck	coordination)
	 -	การควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการให้อุปกรณ์ดังกล่าวรบกวนการสื่อสาร
ระหว่างห้องนักบินกับหอบังคับการบิน	 เช่น	 เริ่มตั้งแต่การเคลื่อนที่ของเครื่องบินจนถึงเมื่อเครื่องไต่ระดับถึง	
10,000	 ฟุตเหนือน�้าทะเล	 และอีกครั้งขณะเคร่ืองบินร่อนลงตั้งแต่	 10,000	 ฟุตเหนือน�้าทะเลจนกว่าเคร่ืองบิน
จอดสนิท	(Control	of	PED	usage)
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	 -	วธีิปฏบิตัต่ิอผูโ้ดยสารกรณต้ีองการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ	ผูโ้ดยสารต้องมคีวามคุน้ชนิต่ออปุกรณ์ช่วย
เหลือในกรณีฉุกเฉิน	(Procedures	for	passenger	are	familiar	with	cabin	emergency	equipment)
	 -	วิธีปฏิบัติหลังจากเครื่องจอดสนิทและการดูแลผู้โดยสารขณะลงจากเคร่ืองบิน	 (Disembarkation	
Procedure)
	 ประเด็นอันมีนัยส�าคัญต่อความปลอดภัย	 7	 ประการข้างต้นที่น�ามาใช้ในงานวิจัยนี้อ้างอิงจาก	MO-10-
CAB:	Line	Cabin	Operations,	Standard	and	Recommended	Practices	ขององค์กร	IOSA	หรือ	IATA's	
Operational	 Safety	 Audit	 คือ	 หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลมาตรฐานของการปฏิบัติการ	
การจัดการ	และการควบคุมมาตรฐานในอุตสาหกรรมการบิน	ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกซึ่งสายการบินไทย
ไลอ้อนแอร์เป็นสมาชิกและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากองค์กรนี้
	 ตามความเข้าใจของคนโดยท่ัวไป	 บทบาทของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีเพียงการให้บริการอาหาร	
เครือ่งดืม่	และอ�านวยความสะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสารเพียงแค่นีเ้ท่านัน้	แต่ในความเป็นจริงแล้วหน้าท่ีหลักท่ีส�าคญั
ของพนักงานต้อนรบัคอืการดแูลความปลอดภยั	จดัการและควบคมุในสถานการณ์อนัไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้า
ได้	 เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของผู้โดยสาร	และทรัพย์สินของบริษัท	 ให้ผู้โดยสารถึงท่ีหมายด้วยความ
ปลอดภัย	พนักงานต้อนรับของสายการบินจ�าเป็นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี	โดยพนักงานต้อนรับต้อง
ผ่านการฝึกอบรมที่บริษัทจัดให้ตามที่ส�านักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้
	 ในกรณีที่พนักงานต้อนรับที่กระท�าการอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบิน	 จะได้รับการตักเตือนจากหัวหน้า
พนักงานต้อนรับประจ�าเท่ียวบิน	 และส่งต่อมายังแผนกลูกเรือเพื่อท�าการพิจารณา	 กรณีให้หนังสือตักเตือน 
ต่อเมือ่มกีารสอบสวนชดัแจ้งแล้วว่าพนกังานต้อนรับทราบถงึระเบยีบการปฏิบติังานแต่ละเว้น	หรือฝ่าฝืนต่อระเบยีบ 
นั้น	 ส�าหรับในกรณีที่ลูกเรือได้กระท�าการอันไม่ปลอดภัยบนเคร่ืองบินด้วยเหตุผลจากความไม่รู้	 หรือไม่เข้าใจ 
ในระเบียบวิธีปฏิบัติงานหรือ	Standard	Operating	Procedures:	SOP	แผนกลูกเรือก็จะท�าการแจ้งต่อกองฝึก
อบรมลูกเรือเพื่อจัดวันลงเรียนใหม่	เพื่อเกิดความเข้าใจ	และมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องของความปลอดภัย	อีกทั้ง
ยังเป็นการหยุดขั้นตอนการส่งต่อทัศนคติด้านความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้องแก่ลูกเรือท่านอื่นๆ
	 จากความเป็นมาและความส�าคญัของการศกึษา	ดงัทีก่ล่าวไว้ข้างต้น	ผูศ้กึษาจึงเกดิค�าถามว่าเมือ่หน้าทีห่ลกั
ของพนักงานต้อนรับคือการมอบความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสาร	 ซึ่งการมอบความปลอดภัยสูงสุดนี้พนักงาน
ต้อนรบัทกุคนได้ถูกฝึกอบรมมาเป็นอย่างด	ีรวมถงึการฝึกฝนให้ปฏบิติัตามวธิปีฏบิติังานโดยมใิห้ต้ังความคดิอยู่บน 
สมมติฐานของตนเอง	 แต่ในการปฏิบัติงานจริงนั้นได้พบรายงานเป็นจ�านวน	 246	 รายงาน	 ที่เป็นประเด็น 
เกี่ยวข้องกับการกระท�าอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	ทั้งนี้แม้ตามหลักการของ
วิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน	 (Crew	 Resource	Management:	 CRM)	 จะกล่าวไว้ว่ามนุษย ์
ทกุคนมข้ีอบกพร่อง	และมโีอกาสท่ีจะท�าผดิพลาดได้	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจว่า	นอกจากปัจจยัทางธรรมชาตพิืน้ฐาน 
ของมนุษย์ดังที่กล่าวไว้ในวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน	(Crew	Resource	Management:	CRM)	
แล้ว	 ยังมีปัจจัยใดอีกบ้างที่มีผลต่อพฤติกรรมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์
ที่ท�าให้เกิดการกระท�าอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบิน	ผู้ศึกษาจึงมีความต้องการที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ 
กระท�าอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบิน	 กรณีศึกษา:	 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
เพือ่เป็นประโยชน์ในการปรบัปรงุพฒันา	และหาแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้บคุคลปฏบิติัตามระเบยีบวธีิปฏบัิติงาน	
อนัจะท�าให้เกดิประสทิธิภาพในการท�างานของพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิของสายการบนิไทยไลอ้อนแอร์ต่อไป
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2 ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
	 ผู้ศึกษาท�าการศึกษาเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research)	 โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	
(In-depth	 Interview)	 และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรากฏการณ์วิทยา	 โดยผู้ศึกษาได้ด�าเนินการตาม
ขั้นตอนต่างๆ	ดังนี้
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
	 1.	ประชากรของการศกึษาในครัง้นี	้คอื	พนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิของสายการบนิไทยไลอ้อนแอร์จ�านวน
ทั้งหมด	1,012	คน
	 2..	การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	จากผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (Key	 Informant	 Interview)	คือ 
การสมัภาษณ์โดยก�าหนดตวัผูใ้ห้ข้อมลูเป็นการเฉพาะเจาะจง	โดยใช้วธิกีารเลือกแบบมเีกณฑ์	(Criterion	Sampling) 
ตามแนวทางของการเลือกผู้ให้ข้อมูลส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพของ	Miles	and	Hubernan	(1994)	ซึ่งเป็นการ
เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักตามเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาก�าหนดขึ้นมาล่วงหน้าเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 เพราะ 
ผูต้อบเป็นกลุม่เป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของผูศ้กึษา	สามารถตอบประเด็นทีผู่ศ้กึษาต้องการศกึษาได้ 
โดยผูศึ้กษาได้ด�าเนนิการพิจารณาเลอืกตวัแทนจากพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิของสายการบนิไทยไลอ้อนแอร์
รวมถึงหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและผู้ฝึกสอนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้าน	
ทั้งนี้ได้พิจารณาถึงความอิ่มตัวของข้อมูล	(Data	Saturation)	เป็นส�าคัญ	เพื่อน�าไปเก็บข้อมูลและสามารถน�าไป
สู่การค้นหารูปแบบ	และสร้างข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ�านวน	25	คน	ประกอบด้วย
	 	 1)	ผู้ฝึกสอนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 	 จ�านวน	 5	คน
	 	 2)	หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 	 จ�านวน		10	คน
	 	 3)	พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 	 	 จ�านวน	 10	คน
	 โดยขนาดของผูใ้ห้ข้อมลู	25	คนข้างต้นได้องิตามแนวทางของ	Nastasi	and	Schensul	(2005)	ท่ีได้ก�าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้คร่าว	ๆ 	(Rules	of	Thumb)	ว่าการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา	(Phenomenology)	
ขนาดของตัวอย่างประมาณ	20-30	คน	โดยจะพิจารณาถึงความอิ่มตัวของข้อมูล	โดยสามารถใช้ขนาดที่น้อยกว่า
หลักการได้	หากข้อมูลถึงจุดอิ่มตัวแล้ว

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้	ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview) 
โดยผู้ศึกษาได้ก�าหนดแบบสัมภาษณ์	เพื่อใช้การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล	ใช้ค�าถามแบบปลายเปิด	(Open-End)	
เป็นการสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง	(Semi-Structured	Interview)	โดยมกีารวางแผนการสัมภาษณ์์ไว้ก่อนล่วงหน้า 
อย่างเป็นข้ันตอน	 ใช้แบบสัมภาษณ์โดยใช้ค�าถามเหมือนกันทุกคน	 เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถแสดงความ 
คิดเห็นได้อย่างอิสระ	 ท�าให้ได้ข้อมูลหลากหลายแง่มุม	 ซ่ึงแนวค�าถามในแบบสัมภาษณ์จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระท�าอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทย 
ไลอ้อนแอร์	นอกจากนีส้�าหรบัการสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง	ค�าถามจะถกูถามเมือ่พบข้อมลูเฉพาะหน้าทีเ่กีย่วข้อง 
กับงานวิจัย	โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย	3	ส่วนดังนี้
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	 ส่วนที่	1	เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์	ได้แก่	ชื่อ-นามสกุล	เพศ	อายุ	อายุงาน	และต�าแหน่งงาน
ปัจจุบันของผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้จ�านวน	25	คน	
	 ส่วนที่	 2	 ความหมายและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระท�าอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับ 
บนเครื่องบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
	 ส่วนท่ี	 3	 อุปสรรคและข้อจ�ากัดในการดูแลด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารรวมทั้งแนวทางในการแก้ไข 
เพือ่ให้บคุคลปฏบัิตติามระเบียบวธิปีฏบัิตงิานอนัเกีย่วข้องกบัด้านความปลอดภยัของพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบิน 
ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
	 โดยตลอดกระบวนการวิจัย	 ผู้เข้าร่วมทั้งหมดมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเด็นการสัมภาษณ์	 และสาระ
ส�าคัญเกี่ยวกับค�าถามท่ีน�าไปสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยมีการจัดท�าค�าถามอย่างรอบคอบ	 และได้ถูกตรวจสอบ	 ปรับปรุง	
แก้ไข	 จากผู้เชี่ยวชาญอันได้แก่อาจารย์	 3	 ท่านและที่ปรึกษาหลักผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินและ
เป็นผู้ฝึกอบรมวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน	 (Crew	Resource	Management	 :	CRM)	รวมถึง
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 (Chief	 Cabin	 Crew)	 3	 ท่านซึ่งมีประสบการณ์การท�างานด้านการบิน 
ไม่ต�า่กว่า	12	ปี	ตรวจสอบความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถาม	นอกจากนีห้วัหน้าพนกังานต้อนรับ
บนเครื่องบินผู้ซึ่งมีประสบการณ์การท�างานในอุตสาหกรรมการบินยังจะเข้ามามีส่วนช่วยในการทบทวน	ข้อมูล 
ทีผู่ศ้กึษาได้วเิคราะห์จากผูใ้ห้สมัภาษณ์	ท้ังนีผู้ท้�าการศกึษาได้ปฏิบติัตามจรรยาบรรณการสมัภาษณ์ในการท�าวจิยั	
โดยแจ้งรายละเอยีดแก่ผูใ้ห้ข้อมลูโดยไม่ปิดบงัและครบถ้วน	ท�าการขออนญุาตบนัทกึเสยีงสมัภาษณ์ทกุครัง้ตลอด
จนการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ	 คือ	 แบบสัมภาษณ์	 ส�าหรับการตอบ
ค�าถามแบบปลายเปิด	(Open-End)	ในการสัมภาษณ์เชิงลึก	โดยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
	 1.	ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย	ถึงผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	Informant	Interview)	เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการสัมภาษณ์
	 2.	ท�าการนัด	วัน	เวลา	และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	Informant	Interview)	เพื่อสัมภาษณ์ตามที่
ก�าหนดไว้
	 3.	ด�าเนินการสัมภาษณ์ตาม	วัน	 เวลา	และสถานที่ที่ก�าหนดไว้	จนครบทุกประเด็น	 โดยขออนุญาตใช้วิธี
การจดบนัทกึและการบันทึกเสยีงประกอบการสมัภาษณ์	โดยก่อนการสมัภาษณ์ผูว้จิยัจะท�าการชีแ้จงรายละเอยีด
ของการวจิยัและให้กลุม่ตวัอย่างกรอกหนงัสอืแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมการวจัิย	(Informed	Consent	Form)	
เพื่อเป็นการแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยและให้ข้อมูลโดยผู้วิจัยจะปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณของ
การสัมภาษณ์และการท�าการวิจัย	
	 4.	 น�าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์	 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรากฏการณ์วิทยา	
(Phenomenology	Analysis)
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 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การศกึษาครัง้นี	้ผูศ้กึษาท�าการวเิคราะห์ข้อมลูจาการสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	โดยใช้เทคนคิ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชงิปรากฏการณ์วิทยา	(Phenomenology	Analysis)	ตามวัตถุประสงคข์องการวิจัยทีว่างไว้	
เน้นที่การพรรณนาสิ่งที่เกิดขึ้นตามปรากฏการณ์	 และให้ความหมายต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	 มุ่งให้ความสนใจ
เก่ียวกับประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์	 เน้นการคิดท่ีเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของคนท่ีเหมือนกัน	 และให้ความ
หมายของเรื่องที่ตนเองพบ	ในที่นี้จะหมายถึง	การวิเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการกระท�าอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบิน	 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะให้ข้อมูลเพื่อมาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล	 โดยผู้ศึกษาจะน�าข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	Informant	Interview)	มาศึกษา	และวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัยเชิง
คณุภาพ	โดยมอีงค์ประกอบส�าคญัของการวเิคราะห์ข้อมลู	3	ส่วนได้แก่	1)	การย่อข้อมลู	(Data	Reduction)	ทีไ่ด้ 
จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดหลังจากที่ถอดเทปการสัมภาษณ์ท้ังหมดแล้ว	 โดยแบ่งตามประเด็นค�าถามใน	 3	 ส่วน 
2)	 การแสดงข้อมูล	 (Data	 Display)	 ตามประเด็นค�าถามใน	 3	 ส่วนโดยน�าข้อมูลมาจัดเรียง	 จัดเป็นหมวดหมู ่
3)	การหาข้อสรปุ	การตีความ	และการตรวจสอบความถกูต้องตรงประเด็นของการวจัิย	(Conclusions,	Drawing	and 
Verifying)	 ด้วยการน�าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้มาหาข้อสรุป	 ตีความ	 และตรวจสอบความถูกต้อง 
โดยมีหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	3	ท่านเป็นผู้ช่วยทบทวน	(Reviews	Triangulation)	การตีความของ
ผู้ท�าการศึกษาว่าตรงประเด็นและยืนยันความน่าเชื่อถือของการศึกษาในทีละประเด็นค�าถามการวิจัย
	 บทต่อไปจะกล่าวถงึข้อมลูจากการสมัภาษณ์ของพนกังานต้อนรบับนเคร่ืองบนิของสายการบนิไทยไลอ้อนแอร์ 
ผู้ศึกษาใช้วธีิการถอดเทปสมัภาษณ์โดยสรปุใจความส�าคญัและน�ามาจ�าแนกหมวดหมูเ่พือ่น�าข้อมลูมาสรปุผลและ
วิเคราะห์เพื่อน�าไปสู่ความคล้องจองหรือแตกต่างกันในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง

3. ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล
	 ผลการศกึษาเรือ่ง	“ปัจจยัทีก่่อให้เกดิการกระท�าอนัไม่ปลอดภยับนเครือ่งบินกรณศีกึษา:	พนกังานต้อนรบั
บนเครื่องบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์”	เป็นการศึกษาและได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	 ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์	 ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์	
เพื่อน�าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริหารในองค์กรให้เกิดความปลอดภัยบนเครื่องบินสูงสุด	
	 ด้านปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระท�าอันไม่ปลอดภัยบนเคร่ืองบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสาย
การบินไทยไลอ้อนแอร์พบว่า	การกระท�าอันไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Act)	เป็นการที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ไม่ปฏบิตัติามระเบียบวธิปีฏบิตังิานของพนกังานต้อนรับบนเครือ่งบนิ	ก่อให้เกดิความไม่ปลอดภัยในการปฏบิตังิาน 
ซึ่งส่งผลต่อทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการโดยสาเหตุของการกระท�าอันไม่ปลอดภัยของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินมาจาก	3	ประเด็นหลัก	สอดคล้องกับทฤษฎีการกระท�าผิดของมนุษย์	ของ	J.	Reason	(1990)	ได้แก่ 
1)	การฝ่าฝืน	Violations	เป็นการกระท�าทีอ่นัตรายร้ายแรงทีสุ่ดเพราะเป็นความตัง้ใจทีจ่ะฝ่าฝืนระเบียบวธิปีฏบิตังิาน 
หรือการข้ามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน	มกัจะเป็นการกระท�าทีไ่ม่ค�านงึถงึความปลอดภยัทัง้ต่อตวัผูก้ระท�าเองและผูอ้ืน่	
และเป็นการกระท�าทีก่่อให้เกดิความเสีย่งในการท�างานโดยไม่รู้ตัว	อย่างไรก็ตามผู้ทีฝ่่าฝืนนัน้มิได้มีเจตนาจะก่อให้เกดิ 
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อุบัติเหตุขึ้น	 สาเหตุของการเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นจากกระบวนการ	 ขั้นตอน	 ระบบที่ซ่อนเร้นหรือแฝงอยู่	
(Latent	Error)	อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบของธุรกิจการบินเป็นลักษณะต้นทุนต�่าอาจท�าให้มีข้อจ�ากัดในการท�างาน	
มากกว่าตัวบุคคล	 (Active	 Error)	 ซึ่งอาจเรียกการฝ่าฝืนนี้ได้อีกอย่างว่าเป็นการฝ่าฝืนเพราะสภาพการณ์ท�าให้
เป็นไปหรือ	Situational	Violation	ตามทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ	Swiss	Cheese	Model	(1990)	และการฝ่าฝืน
พฤติกรรมการเรียนรู้เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความผิดพลาด	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	 กรรณิกา	 เทียนลา	
(2004)	ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท�างานของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร	พบว่า	คนงาน
ก่อสร้างมกีารรบัรูค้วามเสีย่งอยูใ่นระดบัดมีาก	โดยคนงานจะมคีวามรูค้วามเข้าใจสาเหตุของการน�ามาซ่ึงอบุติัเหตุ
จากการท�างานและผลเสียที่เกิดขึ้น	 รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	 ส่วนพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท�างาน	พบว่า	คนงานมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับดี	ซึ่งไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับระดับการรู้ความเสี่ยง	 โดยสามารถอธิบายได้ว่า	 คนงานมีการรับรู้ดีมาก	แต่ไม่ได้มีการปฏิบัติตาม	และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ	J.	Reason	(1990)	ที่กล่าวถึง	การกระท�าอันไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Act)	ว่าความผิด
พลาดของมนุษยเ์ป็นสิ่งที่เกดิขึน้ไดเ้สมอ	และมักจะเกิดขึ้นโดยง่ายเพราะข้อจ�ากดัต่าง	ๆ 	ของมนษุย์	หรือกว่าจะรู ้
ก็มักจะสายเสียแล้ว	 อาจช้าเกินกว่าที่จะยับย้ังความเสียหายได้ทันหรือในบางครั้งมนุษย์กระท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
โดยใช้สัญชาตญาณดิบ	 พร้อมที่จะไหลลื่นออกนอกระเบียบวิธีปฏิบัติซ่ึงวางเอาไว้และความอ่อนแอในการเชื่อม
โยงกนัระหว่างหน่วยย่อยในองค์กรหรอืการกล่าวโทษพนกังาน	ส่งผลให้พนกังานพร้อมจะเคล่ือนตัวออกห่างจาก
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ได้วางเอาไว	้ การลงโทษที่เพิ่มขึ้นหรือรุนแรงขึ้นไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได	้ ดังที่ทฤษฎ	ี
Practical	Drift	ของ	Snook	(2000)	ได้กล่าวเอาไว้	2)	การพลั้งเผลอและการลืม	Slips	and	Lapses	เป็นการ
กระท�าท่ีไม่เป็นไปตามท่ีผูก้ระท�าได้ตัง้ใจหรอืวางแผนไว้การพลัง้เผลอ	(Slips)	นัน้	เป็นความผดิพลาดในการท�าผดิ
ขัน้ตอนอนัเนือ่งมาจากขาดทกัษะความช�านาญหรือทีเ่รียกว่า	Skill	Base	ส่วนการลืม	(Lapses)	เป็นความผิดพลาด 
ในการละเลยไม่ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนหรือขาดการจดจ่อในสิ่งท่ีก�าลังท�าอยู่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เนาวรัตน์	
ชามประโคน	(2551)	ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท�างานของพนกังาน	ระดบัปฏบิตักิาร 
ฝ่ายผลิตของบริษัท	บางกอก	กล๊าซ	จ�ากัดพบว่าปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท�างาน	
3)	 การท�าผิด	 หรือ	Mistakes	 การตัดสินใจกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาด	 เป็นความตั้งใจที่จะท�าส่ิงที่ถูกต้อง 
แต่ปัญหาคอืการไม่สามารถท�าตามท่ีตัง้ใจได้	แต่ปัญหาใหญ่ของการกระท�าผดิคอืการไม่รูว่้าสิง่ทีต้ั่งใจจะกระท�านัน้ 
เป็นสิง่ผดิ	บ่อยครัง้ท่ีกระท�าผดิเกดิจากการไม่เข้าใจสถานการณ์ท่ีก�าลังด�าเนนิอยูจึ่งเลือกการปฏบิติัท่ีไม่เหมาะสม 
มาใช้สถานการณ์นั้น	การกระท�าผิดจึงเป็นอันตรายร้ายแรงกว่าการลืม	เนื่องจากเป็นการกระท�าโดยไม่รู้ตัวว่าผิด 
ท�าให้ไม่มีความพยายามท่ีจะแก้ไขให้ถูกต้อง	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	 ธิติพันธ์	 สุขเนตร	 (2006)	 ได้ท�าการ 
ศึกษาเรือ่ง	ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกดิอบัุตเิหตจุากการปฏิบตังิานของพนกังานช่างซ่อมบ�ารงุอากาศยานในลานจอด
ท่าอากาศยานกรงุเทพฯ	พบว่า	ความเข้าใจเกีย่วกบัการบรหิารความปลอดภยั	เป็นสาเหตทุีท่�าให้เกดิอบัุตเิหตนุ้อย 
และพนักงานส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า	3	ครั้ง	หรือไม่เกิดอุบัติเหตุเลย	แสดงให้เห็นว่าหากพนักงานทุกคน 
มีความเข้าใจและตระหนักถึงถึงปัจจัยที่ท�าให้เกิดการกระท�าอันไม่ปลอดภัย	 ก็จะลดการท�าผิด	 หรือการกระท�า 
อันไม่ปลอดภัยลงได้	 รูปแบบแสดงความผิดพลาดของมนุษย์นักจิตวิทยาหลายท่านพยายามสร้างรูปแบบแสดง	
เพ่ืออธิบายความผดิพลาดของมนษุย์โดยน�าพืน้ฐานความรู้จากงานวจิยั	และทฤษฎต่ีางๆ	ทีเ่กีย่วกบัความสามารถ
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ของมนุษย์ในการท�างานท่ียุ่งยากซับซ้อน	 เช่น	 การท�าการบิน	 การควบคุมจราจรทางอากาศ	 การท�างานในโรง
ไฟฟ้าปรมาณูผนวกกับความเข้าใจทางด้านจิตวิทยา	 กระบวนการทางจิตในการควบคุมความสามารถและขีด
จ�ากัดทางการรับรู้	 ความจ�า	 การเรียนรู้กระบวนการรับข้อมูล	 กระบวนการตัดสินใจ	 ตลอดจนความสามารถ 
ในการติดต่อสื่อสาร	ความเป็นผู้น�า	และการท�างานร่วมกับผู้อื่น	จนได้รูปแบบแสดงหลายรูปแบบ	ทั้งนี้จากศึกษา
พบว่า	ต�าแหน่งหน้าทีแ่ละประสบการณ์ในการท�างานทีส่งูกว่ามแีนวโน้มทีจ่ะสามารถปฏิบตังิานได้ตรงตามระเบยีบ
วิธีปฏิบัติงาน	 หรือคู่มือหรือมีแนวโน้มท่ีจะกระท�าผิดได้น้อยกว่า	 ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์ที่มากกว่า	 ท�าให้
เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องและดีกว่า
	 ด้านแนวทางการแก้ไขเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานอันเก่ียวข้องกับด้านความปลอดภัย
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	ผลการศึกษา	พบว่า	แนวทางในการแก้ไขเพื่อ
ให้บุคคลปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	 คือ	 วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในองค์กร	 และส่ิงท่ีมีความส�าคัญมาก	 คือ 
การสือ่สารกนัภายในองค์กร	โดยท่ีทุกหน่วยงานต้องมคีวามเข้าใจทีต่รงกนัในประเด็นทีว่่าปัญหาของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึง่คอืปัญหาของพวกเราทกุคน	ความร่วมมอืร่วมใจจากทกุคนในองค์กรจะส่งผลต่อความปลอดภยัของ
ผู้โดยสาร	องค์กรต้องสร้างวฒันธรรมให้มคีวามสามคัคไีม่แบ่งแยกในการท�างาน	อกีทัง้ในแง่ของบคุคล	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่บคุคลทีจ่ะมาเป็นพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิ	สอดคล้องกบังานวิจยัของ	Ching-Fu	Chen,	Shu-Chuan	
Chen	(2014)	ที่ได้ท�าการศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของลูกเรือโดยค�านึงถึง	ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ความปลอดภยัของลกูเรอืพบว่าการรบัรู้ในเชิงบวกของลกูเรอือาจน�าไปสูค่วามเต็มใจในการมพีฤตกิรรมด้านความ
ปลอดภัยซึ่งมีผลโดยตรงและส�าคัญต่อการปฏิบัติตามและมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในเชิงรุก	 ทั้งนี้การที่
พนกังานบกพร่องในการปฏบิตังิาน	กล่าวคอืการไม่ท�าตามคูม่อืหรือระเบยีบวธิปีฏบิติังานนัน้	องค์กรต้องมองย้อน
กลับไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่วางเอาไว้ว่าเหมาะสมและสามารถท�าได้จริงหรือไม่	สอดคล้องกับทฤษฎี	Four 
Ps	ของ	Degani	and	Wiener	 (1994)	 	การคัดเลือกคือส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่ส�าคัญ	เพราะมนุษย์พร้อมที่จะ
เลือ่นไหลออกจากระเบียบไปตามการกระท�าท่ีแท้จรงิ	หรอืตามสนัดานดิบ	(Snook,	2000)	การคดัเลือกบุคคลทีม่ ี
ทศันคตทิีด่ต่ีออาชพี	จะท�าให้บุคคลนัน้เคารพระเบยีบวธิปีฏบิตั	ิโดยไม่ตัง้ค�าถามว่าจะท�าไปเพือ่อะไร	และองค์กร
ต้องท�าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ	 ความภาคภูมิใจในองค์กร	 ความเชื่อและความภาคภูมิใจท่ีมีต่อ
อาชีพจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกในการท�างาน	(Reeder,	1974)	จากผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยทางด้าน
รายได้หรือค่าตอบแทน	ไม่มีผลต่อความตั้งใจในการท�างานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ณัฏกฤตา	 อภิโชติภพนิพิฐ	 (2550)	 ที่ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต 
ในการท�างานกบัแรงจงูใจในการท�างานและผลการปฏบิติังานของพนกังาน:	ศกึษาเฉพาะกรณพีนกังานของบริษทั	
ไทยตาบูชิอิเล็คทริค	จ�ากัด	พบว่า	ปัจจัยค�้าจุนในการปฏิบัติงาน	คือ	การสร้างบรรยากาศในการท�างานให้มีความ
ครึกครื้น	สดชื่น	ร่าเริง	ไม่เคร่งเครียด	ช่วยให้สมาชิกมีความสุข	มีสุขภาพจิตที่ดี	ส่งผลโดยตรงต่อการท�างานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย	 (Two-Factors	 Theory)	 หรือทฤษฎีปัจจัยจูงใจ
และปัจจยับ�ารงุรกัษา	(Motivation-Hygiene	Theory)	ของเฟรเดอริกเฮร์ิซเบร์ิก	(Frederick	Herzberg)	(2003 
อ้างถึงใน	 จิราวรรณ	 บุญมี,	 2549)	 ท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ	 ที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ	 หรือเกิด
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ความไม่พึงพอใจในงานของแต่ละบุคคล	โดยในปัจจัยค�้าจุนหรือปัจจัยบ�ารุงรักษา	เฟรเดอริกเฮิร์ซเบิร์ก	กล่าวว่า 
ปัจจยัค�า้จนุให้แรงจงูใจในการท�างานของบุคคลมอียูต่ลอดเวลา	ถ้าไม่มใีนลักษณะไม่สอดคล้องกบับุคคลในองค์กร	
บคุคลในองค์กรจะเกิดความไม่ชอบงานขึน้	นอกจากนี	้เฟรเดอริกเฮร์ิซเบร์ิก	ได้อธบิายเพ่ิมเติมอกีว่า	องค์ประกอบ
ทางด้านจงูใจจะต้องมค่ีาเป็นบวกเท่านัน้	จงึจะท�าให้บคุคลมคีวามพึงพอใจในงานอย่างใด	ส่วนองค์ประกอบทางด้าน 
ค�้าจุนหรือสุขอนามัยถ้ามีค่าเป็นลบ	 บุคคลจะมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน	 เนื่องจากองค์ประกอบทางด้าน 
ปัจจยัค�า้จนุหรอืสขุอนามยัมหีน้าท่ีค�า้จนุหรอืบ�ารุงรักษาบคุคลให้มคีวามพึงพอใจในงานอยูแ่ล้ว	สรุปได้ว่าทัง้สอง
ปัจจยัต้องมใีนเชิงบวกเท่านัน้	จงึจะท�าให้ความพึงพอใจในงานของบคุคลเพ่ิมมากขึน้	ดังนัน้จากทฤษฎสีองปัจจยั
ของเฟรเดอรกิเฮร์ิซเบร์ิก	ชีใ้ห้เหน็ถงึปัจจยัค�า้จนุต่อแรงจูงใจท่ีมต่ีอพฤติกรรมการให้บริการท่ีมคีวามส�าคญั	ในการ
ท�าให้เกิดงานที่ดี	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	อีกทั้งยังสร้างความสุขในการท�างานให้เกิดขึ้นด้วย

4. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
	 ผู้บริหารของสายการบิน	 ควรมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	 พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ	
และก�าหนดแผนในการจัดฝึกอบรมด้านระเบียบวิธีปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยของพนักงาน
ทกุภาคส่วนอย่างสม�า่เสมอ	รวมถงึการจดัให้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านวธิปีฏบิตังิานหรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ของส่วนงานต่างๆ	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจถึงข้อจ�ากดัในการท�างานของงานส่วนอืน่ๆ	พนกังานเหน็ภาพในมมุกว้าง 
และเข้าใจปัญหาร่วมกนั	เพือ่ให้เกดิประสทิธิภาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน	น�าไปสูค่วามเป็นเลศิตามเป้าหมาย 
ขององค์กร
	 ควรมีการจัดการทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
กระบวนการปฏบิตังิานอนัจะก่อให้เกดิการกระท�าอนัไม่ปลอดภยั	โดยเชญิส่วนต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการ
ปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดการกระท�าอันไม่ปลอดภัย	อาทิ	นักบิน	ฝ่ายซ่อมบ�ารุง	ฝ่ายภาคพื้น	เป็นต้น	มาพูดคุย
เพื่อปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ท�าได้ยากในการปฏิบัติงานจริงและหาแนวทางในการลดการกระท�าอันไม่
ปลอดภัย	รวมถึงการตรวจสอบ	(Audit)	การท�างานอย่างสม�่าเสมอเพื่อตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงาน	สามารถปฏิบัติ
ได้ตรงตามปรัชญาและนโยบายขององค์กรที่ได้วางเอาไว้
	 แผนกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 ให้ความส�าคัญกับข้อเสนอแนะของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบ ิ
รวมถงึให้พนกังานได้มโีอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	โดยหน่วยงานจัดท�าสรปุวิธปีฏบัิต	ิ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ที่ได้จัดท�าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี	 (Best	 Practice) 
และเผยแพร่ให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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5. สรุปผลการศึกษาวิจัย
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ	์ได้แก่	เพศ	อายุ	อายุงาน	และต�าแหน่งงานปัจจุบัน	
	 จากผลการศึกษา	พบว่า	ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุระหว่าง	25-39	ปี	มีอายุงานระหว่าง	
1.7-14	ปี	มตี�าแหน่งงานปัจจบุนัเป็นผูฝึ้กสอนพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิ	หวัหน้าพนกังานต้อนรับบนเครือ่งบนิ 
และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 ความหมายและปัจจยัทีก่่อให้เกิดการกระท�าอนัไม่ปลอดภยับนเครือ่งบินของพนกังานต้อนรบับนเครือ่ง
บินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

 1. การกระท�าอันไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) 
	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์มีความเข้าใจว่า 
การกระท�าอนัไม่ปลอดภยับนเครือ่งบนิ	คอื	การท่ีพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิไม่ปฏบิติัตามระเบียบวธิปีฏบิติังาน 
ของพนักงานต้อนรบับนเครือ่งบนิ	ก่อให้เกดิความไม่ปลอดภยัในการปฏบิตังิานซึง่ส่งผลต่อทัง้ตวัผูป้ฏบิตังิานและ
ผู้รับบริการโดยสาเหตุของการกระท�าอันไม่ปลอดภัยของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 สามารถสรุปการกระท�า
อันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบินได้ดังนี้
	 	 1)	การฝ่าฝืน	Violations	ความตัง้ใจทีจ่ะฝ่าฝืนกฎระเบยีบ	หรอืความตัง้ใจทีจ่ะข้ามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน	
และมักเกิดขึ้นโดยมิได้ค�านึงถึงความปลอดภัยท้ังต่อตัวผู้กระท�าเองและผู้อื่น	 ซ่ึงถือว่าเป็นการกระท�าท่ีอันตราย	
เพราะเป็นการน�าตนเองเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์หรืออุบัติเหตุได้	 อย่างไรก็ตามผู้ที่
ฝ่าฝืนระเบียบวิธีปฏิบัติงานนั้น	มักกระท�าการด้วยความประมาท	เลินเล่อ	ความเคยชินในการท�างาน	การฝ่าฝืน
ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน	อาจเพราะมีปัจจัยอื่น	ๆเข้ามาร่วมด้วย	ปัจจัยอื่นที่จะกล่าวถึงนี้	คือ	สถานการณ์ที่เอื้อต่อ
ความผดิพลาดกล่าวคอืปัจจยัภายนอกซึง่บคุคลไม่อาจควบคมุได้หรือ	Threat	(ภยัคกุคาม)	ส่งผลต่อการตัดสินใจ
กระท�าความผดิพลาด	(Error)	ขึน้ได้	เช่น	ข้อจ�ากดัด้านเวลา	ความเร่งรบี	ความเหนือ่ยล้า	ความอ่อนเพลยี	เป็นต้น 
ซึง่อาจเรยีกการฝ่าฝืนนีไ้ด้อกีอย่างว่าเป็นการฝ่าฝืนเพราะสภาพการณ์ท�าให้เป็นไปหรือ	Situational	Violation	ท�าให้
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเลือกที่จะข้ามข้ันตอนหรือไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ระเบียบวิธีปฏิบัติงานได้ก�าหนดเอาไว ้
และเม่ือท�าบ่อยเข้าจึงเกิดเป็นความเคยชิน	 และท�าให้เกิดความเข้าใจผิดคิดไปเองว่าแม้จะปฏิบัติงานบางอย่าง 
ที่ข้ามข้ันตอนไปบ้างแต่ก็ไม่เคยเกิดอุบัติการณ์หรืออุบัติเหตุใดๆ	ยิ่งท�าให้พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินละเลยที่
จะยึดมั่นในระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
	 	 2)	การพลั้งเผลอและการลืม	Slips	and	Lapses	เป็นการกระท�าที่ไม่เป็นไปตามที่ผู้กระท�าได้ตั้งใจหรือ 
วางแผนไว้การพลั้งเผลอ	 (Slips)	 นั้น	 เป็นความผิดพลาดในการท�าผิดขั้นตอนอันเนื่องมาจากขาดทักษะ 
ความช�านาญหรอืทีเ่รยีกว่า	Skill	Base	ส่วนการลืม	(Lapses)	คอืการกระท�าใดๆ	ทีอ่าจจะข้ามขัน้ตอน	หลงลืมขัน้ตอน 
ในการปฏิบตังิาน	อาจเกิดจากขาดสมาธใินส่ิงทีก่�าลงัท�าอยูอ่นัเกดิจากมภีาระงานมากในขณะนัน้	หรอือาจรวมถงึ
การจดจ่อตัง้ใจกบัสิง่ใดกบัสิง่หนึง่มากเกนิไป	จึงขาดความสามารถในการมองเหน็ความเคล่ือนไหว	หรือความผดิ
ปกติรอบตวัได้	ทัง้น้ีสาเหตขุองการลมื	(Lapses)	มกัมีปัจจยัภายนอกเข้ามาร่วมด้วยเสมอ	อนัได้แก่การถกูรบกวน
ขณะปฏิบัติงาน	(Distractions)	การถูกขัดจังหวะ	หรือท�าให้การปฏิบัติงานสะดุดหยุดลง	(Interruptions)	และ
การที่ถูกสิ่งหนึ่งเบนความสนใจไปจากงานที่ท�า	(Preoccupation)
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	 	 3)	การท�าผิด	หรือ	Mistakes	เป็นความตั้งใจที่จะกระท�าสิ่งที่ถูกต้องแต่ปัญหาคือการไม่สามารถท�าได้
ตามที่ได้ตั้งใจ	 ปัญหาของการกระท�าผิดคือการไม่รู้ว่าสิ่งที่ตั้งใจจะกระท�านั้นเป็นสิ่งผิด	 บ่อยครั้งที่กระท�าผิด 
เกดิจากการไม่เข้าใจสถานการณ์ท่ีก�าลงัด�าเนนิอยูจ่งึเลอืกการปฏบิติัทีไ่ม่เหมาะสมมาใช้สถานการณ์นัน้	ซ่ึงการเลอืก 
ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องหรือการตัดสินใจที่ถูกต้อง	 ต้องเกิดจาก	 1)	 บุคคลนั้นมีข้อมูลที่ถูกต้องอย่างมากเพียงพอ	
(Information)	ซึ่งข้อมูลนี้เกิดจากประสบการณ์	หรือความสามารถในการจดจ�าข้อมูลได้	2)	มีเวลามากเพียงพอ 
ทีจ่ะวเิคราะห์และท�าการตดัสนิใจ	หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ย่อมมผีลให้บคุคลนัน้ตัดสนิใจผดิพลาด 
หรือกระท�าการผิดพลาดโดยไม่รู้ตัว	

 2. ประเด็นการกระท�าอันไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) 
ผลการศึกษาพบว่า	การกระท�าอนัไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Act)	บนเครือ่งบนิของพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบินของ
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์	ประกอบไปด้วยประเด็นอันมีนัยส�าคัญต่อความปลอดภัยดังนี้
	 	 1)	 การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์บนเคร่ืองบินและการรายงานถึงอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพ 
ไม่สามารถใช้การได้	(Preflight	Check	Inspections	and	Reporting	Malfunctioning	Aircraft	Equipment)	
โดยจ�าแนกออกเป็น	
	 	 	 1.1)	 การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์บนเครื่องบิน	 (Preflight	 Check	 Inspections)	 
โดยสามารถสรปุการกระท�าอนัไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Act)	ได้ดังนี	้โดยปกติแล้วพนกังานต้อนรบับนเคร่ืองบนิจ�าเป็น
ต้องใช้แผ่นพับที่ระบุจ�านวนอุปกรณ์ที่ประจ�าอยู่บนเครื่องบิน	ตรวจสอบควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์บนเครื่องบินทุกครั้ง	แต่ด้วยสาเหตุจากข้อจ�ากัดของเวลาท�าให้ต้องรีบเร่ง	เนื่องจากต้องการให้เครื่องบิน 
ออกได้ตามเวลา	 และเน่ืองจากมีภาระงานอื่นที่ต้องท�าอีก	 รวมถึงได้รับแรงกดดันจากเพื่อนร่วมงาน	 จึงท�าให้
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ใช้แผ่นพับแสดงจ�านวนอุปกรณ์ควบคู่ไปกับการตรวจสอบความพร้อม	นอกจาก
ความรีบเร่งอันเกิดจากข้อจ�ากัดของเวลาแล้วยังมีเหตุผลในเร่ืองความยากล�าบากในการตรวจสอบตัวอุปกรณ	์
กล่าวคือ	ลักษณะการติดตั้งของอุปกรณ์	ไม่อ�านวยให้การตรวจสอบอุปกรณ์ท�าได้โดยง่าย	
	 	 	 1.2)	 การรายงานถงึอปุกรณ์ทีอ่ยูใ่นสภาพไม่สามารถใช้การได้	(Reporting	Malfunctioning	Aircraft 
Equipment)	 โดยสามารถสรุปการกระท�าอันไม่ปลอดภัย	 (Unsafe	 Act)ได้ดังนี้	 กลุ่มของพนักงานต้อนรับบน
เครือ่งบนิจะไม่บกพร่องในการรายงานถงึอุปกรณ์ทีอ่ยูใ่นสภาพไม่สามารถใช้การได้เลย	แต่ส�าหรบัหวัหน้าพนกังาน
ต้อนรับบนเครื่องบินและผู้ฝึกสอนพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน	 ได้รับค�าตอบว่าไม่สามารถรายงานถึงอุปกรณ ์
ทีอ่ยูใ่นสภาพไม่สามารถใช้การได้สมบรูณ์	เพราะต้องแจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องก่อนการบนัทกึลงสมดุซ่อมแซมบ�ารุง 
หรือ	Cabin	Maintenance	Log	Book	และได้รับการแจ้งว่าไม่ต้องลงในสมุดบันทึก	หัวหน้าพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินจึงไม่สามารถท�าได้ตามหนังสือ	 และท�าต่อเนื่องมา	 จนเป็นวัฒนธรรมว่าต้องขอแผนกที่เกี่ยวข้องก่อน
บันทึกลงสมุดได้
	 จากการศกึษาสงัเกตได้ว่า	ประเดน็เรือ่งการรายงานถงึอปุกรณ์ทีอ่ยูใ่นสภาพไม่สามารถใช้การได้	(Preflight	
Check	 Inspections	 and	 Reporting	 Malfunctioning	 Aircraft	 Equipment)	 ผู้ท่ีมีต�าแหน่งงานและ
ประสบการณ์ในการท�างานที่มากกว่าหรือสูงกว่า	 กล่าวคือครูผู้ฝึกสอนพนักงานต้อนรับ	 เมื่อท�าการบินเองจะไม่
บกพร่องในการรายงานถึงอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพไม่สามารถใช้การได้

สัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน “CAAT 1st Aviation Forum” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

283



	 	 2)	 การเก็บและการรักษาความปลอดภัยของรถเข็นส�าหรับอาหารและสินค้า	(Stowe	and	Securing	
of	Movable	Service	Cart)	โดยสามารถสรุปการกระท�าอันไม่ปลอดภัย(Unsafe	Act)	ได้ดังนี้	พนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินไม่สามารถตรวจสอบรถเข็นส�าหรับอาหารและสินค้าได้สมบูรณ์	 ด้วยเหตุผลด้านเวลา	 ภาระงานที่
มากของลูกเรือในช่วงเวลาก่อนน�าผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง	 รวมไปถึงความประมาทของตัวลูกเรือเอง	 และความเบื่อ
หน่ายเพราะแจ้งไปให้ซ่อมแซมหลายครั้ง	แต่ไม่ได้รับการแก้ไข	ตามล�าดับ
	 	 3)	 การหยดุรถเขน็ส�าหรบัอาหารและสินค้า	ในกรณทีีลู่กเรือไม่ได้ประจ�าอยูท่ีร่ถเขน็	(Engaging	Braking	
Devices	of	Cart	when	Left	Unattended	 in	Cabin	Aisles)	 โดยสามารถสรุปการกระท�าอันไม่ปลอดภัย	
(Unsafe	Act)	ได้ดงัน้ี	พนักงานต้อนรบับนเครือ่งบนิ	จะท�าตามคูม่อื	โดยทิง้รถเขน็อาหารไว้ในห้องโดยสารโดยไม่มี
พนักงานประจ�าอยู่ที่รถเข็น	มีบางกรณีที่น้อยมากที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือ	เนื่องจาก
กังวลว่าจะให้การบรกิารล่าช้าต่อผูโ้ดยสาร	เพราะเทีย่วบนินัน้	ๆ 	มผีูโ้ดยสารมาก	และให้บรกิารในช่วงเวลาอาหาร	
ผู้โดยสารจึงมีความต้องการในการซื้อสินค้าจ�านวนมาก
	 	 4)	 การตดิต่อสือ่สารระหว่างห้องโดยสารกบัห้องนกับนิ	รวมถงึวธิปีฏบิติักรณีเข้าออกห้องนกับนิ	(Cabin	
and	Flight	Deck	Coordination)	โดยสามารถสรุปการกระท�าอันไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Act)	ได้ดังนี้	พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน	หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	รวมถึงครูฝึก	ต้องการปฏิบัติตามคู่มือที่ได้ก�าหนดไว้	
อันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างห้องโดยสารกับห้องนักบิน	 รวมถึงวิธีปฏิบัติกรณีเข้าออกห้องนักบิน	 แต่ไม่
สามารถปฏิบัติตามคู่มือได้	 เพราะเมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจริง	 นักบินจะขอให้ท�าตามที่นักบินสะดวกซึ่งไม่ตรงกับ
คู่มือที่ได้เขียนไว้	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน	ทั้งนี้พนักงานต้อนรับอาจทักท้วงแบบสุภาพในกรณีที่นักบิน
ท่านนัน้มคีวามคุน้เคย	แต่อย่างไรกต็ามส่วนมากพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิจะไม่กล้าขัดแย้งกบันกับนิ	ด้วยเกรง
ว่าจะมปัีญหาระหว่างการท�างาน	หรอืท�าให้บรรยากาศในการท�างานเสยีไป	ทัง้นีจ้ากศกึษาพบว่า	ต�าแหน่งหน้าที่
และประสบการณ์ในการท�างานท่ีสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานหรือ
คู่มือ	โดยมิได้ขัดแย้งกับผู้ร่วมงาน	หรือนักบินที่มีฐานะสูงกว่าขณะปฏิบัติการบิน	ดังที่ผู้ฝึกสอนพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินที่	2	และ5	ได้ให้ข้อมูลไว้
	 5)	การควบคุมการใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ในช่วงเวลาท่ีไม่ต้องการให้อปุกรณ์ดังกล่าวรบกวนการสือ่สาร
ระหว่างห้องนักบินกับหอบังคับการบิน	 เช่น	 เริ่มตั้งแต่การเคลื่อนที่ของเครื่องบินจนถึงเมื่อเครื่องไต่ระดับถึง	
10,000	 ฟุตเหนือน�้าทะเล	 และอีกครั้งขณะเคร่ืองบินร่อนลงตั้งแต่	 10,000	 ฟุตเหนือน�้าทะเลจนกว่าเคร่ืองบิน
จอดสนิท	(Control	of	PED	Usage)	โดยสามารถสรุปการกระท�าอันไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Act)	ได้ดังนี้	พนักงาน
ต้อนรบับนเครือ่งบินสามารถปฏบิตังิานได้ตามคู่มอื	แต่ไม่สามารถพดูได้ว่าสามารถควบคมุได้ครบถ้วน	ด้วยมปัีจจัย 
ด้านบคุคล	หรอื	ตวัผูโ้ดยสารเอง	ในขณะทีพ่นกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิท�าการตรวจสอบห้องโดยสารก่อนเคร่ืองบนิ 
ขึ้นและลง	 เม่ือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเข้าไปขอความร่วมมือให้ปิดอุปกรณ์ดังกล่าว	 ผู้โดยสารก็ปิดให้ใน
ขณะน้ัน	 แต่หลังจากที่พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินตรวจสอบห้องโดยสารเสร็จสิ้นแล้วและมีความจ�าเป็นต้อง 
กลับไปนั่งประจ�าที่	 ก็จะมีผู้โดยสารจ�านวนหนึ่งกลับมาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีก	 ซึ่งหากพนักงานต้อนรับ 
บนเครือ่งบนิสามารถมองเหน็ได้	กจ็ะรบีแจ้งต่อผูโ้ดยสาร	นอกจากนี	้สาเหตมุาจากความกงัวลว่าจะท�าให้ผูโ้ดยสาร
เกิดความไม่พอใจในการให้บริการ	พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะพยายามเข้าไปอธิบายให้ได้มากที่สุด
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	 6)	 วิธีปฏิบัติต่อผู้โดยสารกรณีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ	 ผู้โดยสารต้องมีความคุ้นชินต่ออุปกรณ์
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน	(Procedures	for	Passenger	are	Familiar	with	Cabin	Emergency	Equipment)	
โดยสามารถสรุปการกระท�าอันไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Act)	ได้ดังนี้	พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถอธิบาย
ได้ครบถ้วน	 แม้ว่ามีจ�านวนผู้โดยสารท่ีต้องอธิบายมาก	หรือมีเวลาอย่างจ�ากัด	 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
กส็ามารถท�าได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง	เพราะพนักงานต้อนรบับนเครือ่งบนิจะทราบล่วงหน้าว่าผูโ้ดยสารน่ังบรเิวณใด 
มีจ�านวนเท่าไหร่	 ก็มีการแบ่งงานหรือเตรียมพร้อมส�าหรับการอธิบายต่อผู้โดยสาร	 เพ่ือให้ผู้โดยสารได้คุ้นชิน 
ต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	 แต่จะมีผู้โดยสารท่ีต้องการความช่วยเหลือประเภทหนึ่งคือ 
ผูโ้ดยสารทีมี่ความบกพร่องทางด้านสายตา	แม้พนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิจะคิดว่าสามารถอธิบายให้ผูโ้ดยสาร
สามารถเข้าใจและคุ้นชินต่ออุปกรณ์ได้	 แต่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ยังคงต้องการให้บริษัทจัดหาอุปกรณ์
ส�าหรับการสื่อสารกับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาโดยเฉพาะ	
	 7)	วิธีปฏิบัติหลังจากเครื่องจอดสนิทและการดูแลผู้โดยสารขณะลงจากเครื่องบิน	 (Disembarkation	
Procedure)	 โดยสามารถสรุปการกระท�าอันไม่ปลอดภัย	 (Unsafe	 Act)	 ได้ดังนี้พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
ไม่สามารถท�าได้ตามคูม่อืในกรณทีีเ่คร่ืองบนิจอดกลางลานจอด	(Remote	Bay)	เนือ่งจากมข้ีอจ�ากดัหลายอย่างท่ีใน 
ทางปฏิบัติไม่สามารถท�าได้ตามคู่มือ	พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรู้สึกว่าการยืนส่งผู้โดยสารด้านล่างตามคู่มือ 
ไม่ปลอดภยัต่อตวัพนกังาน	แต่พนกังานต้อนรบับนเคร่ืองบนิสามารถยนืส่งผู้โดยสารจากบนัไดด้านบนได้	และรูส้กึ 
ว่าปลอดภยักว่า	อีกสาเหตหุน่ึงของการไม่ปฏิบตัติามคูม่อื	คอื	ลกูเรอืมคีวามคิดว่าการดแูลผูโ้ดยสารนอกเครือ่งบนิ 
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาคพื้นซึ่งรู้กฎระเบียบทางภาคพ้ืนมากกว่าพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน	แต่ส�าหรับ 
ผู้ฝึกสอนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้ความเห็นว่าสามารถท�าได้ตามคู่มือ	 สิ่งที่คู่มือเขียนเอาไว้ย่อมมีเหตุผล
และเพือ่ความปลอดภัยสงูสดุของผูโ้ดยสาร	พนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิต้องดูแลจนกว่าผูโ้ดยสารทกุคนจะได้ข้ึน
รถรบัส่งอย่างปลอดภยั	ทัง้นีใ้ห้ความเหน็ว่า	ในการปฏบิติังานจริงของพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิด้านหลังอาจ
ไม่มีคนท�าตามหนงัสอือย่างเคร่งครดัท�าให้เกดิความเข้าใจผดิในหมูพ่นกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิ	คดิและบอกต่อ	
ๆ	กันว่าไม่ควรท�าและไม่ปลอดภัย	ซึ่งถ้าไม่ปลอดภัยจริงๆ	คู่มือก็คงไม่สามารถเขียนออกมาเช่นนี้ได้

 3. อุปสรรคและข้อจ�ากัดในการดูแลด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร รวมท้ังแนวทางในการแก้ไข
เพื่อให้บุคคลปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
	 1.	อุปสรรคและข้อจ�ากัดในการดูแลด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร
	 ผลการศกึษา	พบว่า	อปุสรรคและข้อจ�ากดัในการดแูลด้านความปลอดภยัให้กบัผูโ้ดยสารมดีงันีค้อื	1)	ไม่ได้
รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องหรอืเพือ่นร่วมงาน	เช่น	นกับิน	พนกังานภาคพ้ืน	ช่าง	เนือ่งจากพนกังาน
ต้อนรบับนเครือ่งบินต้องปฏิสมัพันธ์กบัส่วนงานหลายส่วน	และการดูแลความปลอดภยัของผูโ้ดยสารกไ็ม่สามารถ
ที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส่วนเดียวท่ีจะท�าได้	 ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วน	 2)	 เวลาที่มีอย่างจ�ากัด	
ด้วยรูปแบบของสายการบินท�าให้ทุกอย่างต้องเร่งรีบ	 เพราะมีผลต่อความพึงพอใจในเรื่องความตรงต่อเวลาของ
ผู้มาใช้บริการ	 ประกอบกับภาระงานที่มีมากในช่วงเวลาเตรียมตัวก่อนผู้โดยสารข้ึนเคร่ือง	 ความรีบเร่งนี้น�าไปสู่
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การหลงลมื	การข้ามข้ันตอนการท�างาน	และส่งผลให้ท�างานผดิพลาดในทีส่ดุ	3)	ข้อจ�ากดัของพนกังานต้อนรบับน
เครื่องบินเองอันเน่ืองมาจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ�าเป็นต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างด	ี พักผ่อนให้เพียงพอ 
และมร่ีางกายทีส่มบรูณ์เพือ่พร้อมในการปฏบิตังิาน	การพักผ่อนไม่เพียงพอ	ส่งผลให้เกดิความอ่อนเพลียความล้า	
และความเครียดในที่สุด	ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจในการท�างานทั้งสิ้น

 4. แนวทางในการแก้ไขเพ่ือให้บุคคลปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับด้านความ
ปลอดภัยของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
	 ผลการศกึษา	พบว่า	แนวทางในการแก้ไขเพ่ือให้บคุคลปฏบิตัติามระเบยีบวิธปีฏบิตังิานอนัเกีย่วข้องกับด้าน
ความปลอดภยัของพนักงานต้อนรบับนเคร่ืองบนิของสายการบนิไทยไลอ้อนแอร์	คอื	การสือ่สารกนัภายในองค์กร	
โดยทีท่กุหน่วยงานต้องมคีวามเข้าใจทีต่รงกนัในประเดน็ทีว่่าปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่คอืปัญหาของ
พวกเราทกุคน	ความร่วมมอืร่วมใจจากทกุคนในองค์กรจะส่งผลต่อความปลอดภยัของผู้โดยสาร	องค์กรต้องสร้าง
วฒันธรรมให้มคีวามสามคัคไีม่แบ่งแยกในการท�างาน	อกีทัง้ในแง่ของบคุคล	โดยเฉพาะอย่างยิง่บคุคลทีจ่ะมาเป็น
พนกังานต้อนรบับนเครือ่งบิน	การคดัเลอืกคอืขัน้ตอนทีส่�าคญั	และองค์กรต้องท�าให้พนักงานเกดิความภาคภมิูใจ
ในอาชพี	ความภาคภูมใิจในองค์กร	จากผลการศึกษาพบว่า	ปัจจยัทางด้านรายได้หรอืค่าตอบแทน	ไม่มผีลต่อความ
ตั้งใจในการท�างานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
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บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมาตรฐานอาชีพ	กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	7	
ระดับกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	8	ระดับ	กรณีศึกษา:	สาขาวิชาชีพการบิน	โดยใช้วิธีการศึกษากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
ในเอกสาร	กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ	(ฉบับปรับปรุง)	:	(National	Qualification	Framework	:Thailand	
NQF)	 และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ	 สาขาวิชาชีพการบิน	 (จัดท�าโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับสมาคมฝึก
อบรมด้านการบนิ)	ผลจากการศกึษาพบว่าการทบทวนมาตรฐานอาชพี	คณุวฒุวิชิาชพี	7	ระดบัปรบัเลือ่นสูก่รอบ
คณุวฒุวิชิาชพี	8	ระดบั	สาขาวชิาชพีการบนิ	ส่งผลให้มาตรฐานอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพีของสาขาวชิาชพีการบนิ
เทียบเท่ากับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ	8	ระดับของมาตรฐานสากล	AEC	 (ASEAN	Qualifications	Reference	
Framework:	AQRF)	การศึกษาครั้งนี้สร้างให้เกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานอาชีพและกรอบ
คุณวฒุวิชิาชีพ	สาขาวชิาชพีการบินแก่บุคคลท่ัวไป	และก่อให้เกดิการรบัรู้ถงึมาตรฐานอาชพี	สาขาวชิาชพีการบิน
ที่เทียบเท่ากับมาตรฐานอาชีพ	AEC

ค�าส�าคัญ:	กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	มาตรฐานอาชีพ	กรอบคุณวุฒิวิชาชีพอ้างอิงอาเซียน	สาขาวิชาชีพการบิน
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กรณีศึกษา : สาขาวิชาชีพการบิน

	 ในปี	2562	ประเทศไทยโดยภาครฐั	น�าโดยนายกรัฐมนตรี	พลเอกประยทุธ์	จันทร์โอชาต้ังเป้าหมายในการน�า
ประเทศเข้าสู่โมเดล	“ประเทศไทย	๔.๐	(Thailand	4.0)”	ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่	“เศรษฐกิจที่
ขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม”	รปูแบบเศรษฐกจิจะเปลีย่นจากอตุสาหกรรมท่ีเน้นการผลติปรมิาณมากและใช้แรงงาน
ราคาถูก	ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาความรู้	ความคิดสร้างสรรค์	นวัตกรรม	และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	
ซึง่ประเทศไทยโดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ	20	
ปี		ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	การยกระดับการ
ศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที	่12	(2560-2564)	ทีย่ดึคนเป็นศนูย์กลางการพฒันาอย่างมส่ีวนร่วมเพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนัของ
ชาติ	เป็นผลให้การพัฒนาก�าลังคนต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่	21	ใน	4	มิติ	คือ	1)	เป็นคนไทย
ทีมี่ความรู	้ทกัษะ	และความสามารถทีส่อดรบักบัโลกในศตวรรษที	่21	2)	เป็นคนไทยทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	
3)	เป็นคนไทยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล	และ	4)	เป็นดิจิทัลไทยเพื่อสอด
รับกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล	ประกอบกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Community)	อย่างเป็นทางการ 
ในปี	พ.ศ.	2558	ก่อให้เกดิการเช่ือมโยงทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	สังคม	การเมอืงและวฒันธรรม	โดยเฉพาะการเคล่ือนย้าย 
แรงงานระหว่างประเทศสมาชิก	 ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องพัฒนาก�าลังคนให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับอาเซียน
และนานาชาติเพื่อเตรียมพร้อมสู่สังคมยุคใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในอาเซียนและสากล
	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน)	 ในฐานะองค์กรด้านมาตรฐานอาชีพรับนโยบายจากภาครัฐ 
ในการด�าเนนิงานขับเคลือ่นกรอบคณุวฒุแิห่งชาตใิห้ประสบความส�าเรจ็และบรรลเุป้าหมาย	โดยมหีน้าทีใ่นการจดัท�า 
ปรับปรุง	พัฒนามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสากล	(Thailand	professional	
qualification	 institute,	 2014)	 สนับสนุนองค์กรด้านการศึกษา	 น�ามาตรฐานอาชีพไปพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	 พัฒนาระบบทดสอบเพื่อพัฒนาคนในด้านทักษะ 
ความรูแ้ละยกระดบัมาตรฐานอาชพี	จากหน้าทีด่งักล่าว	สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี	(องค์การมหาชน)	ร่วมกนักบัสถาบัน 
พัฒนาบุคลากรการบิน	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ด�าเนินการปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ	 สาขาวิชาชีพ
การบิน	ประกาศใช้เมื่อกรกฎาคม	2562	โดยด�าเนินการปรับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	3	อาชีพ	ได้แก่	
อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น	อาชีพพนักงานส�ารองบัตรโดยสาร 
จากระดบั	3	และ	4	ซึง่เป็นคณุวฒุสิ�าหรบัพนกังานปฏบิตักิารและคณุวฒุสิ�าหรบัระดบัหวัหน้างาน	ปรบัเป็นระดบั	4	
ระดบั	5	และ	6	โดยเพิม่คณุวฒุวิชิาชพีส�าหรบันกัศกึษา	เพือ่เตรยีมความพร้อมนกัศกึษาเข้าสูอ่ตุสาหกรรมการบนิ 
และปรับชั้นคุณวุฒิขึ้นส�าหรับพนักงานปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน
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1. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
	 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน�าเสนอการเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ	 7	 ระดับ	 สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	 8	 ระดับ	 ในด้านค�าอธิบายทั่วไป	 (Description)	 ด้านความรู้	
(Knowledge)	ทักษะ	 (Skills)	ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้	 (Application	Outcome)	ทั้งนี้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	8	
ระดับ	ได้เพิ่มความรับผิดชอบและจริยธรรม	(Responsibility	&	Ethics)	เป็นหนึ่งในการก�าหนดคุณสมบัติของ 
ผูเ้ข้ารบัการประเมนิ	ประโยชน์ท่ีอุตสาหกรรมการบนิจะได้รับจากการปรบัมาตรฐานคณุวุฒวิชิาชพีในครัง้นี	้ได้แก่	
(ก)	สร้างความเข้าใจต่อการเปลีย่นแปลงของกรอบคณุวฒุวิชิาชพี	สาขาวชิาชพีการบนิ	(ข)	สร้างความเข้าใจเกีย่วกบั 
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ	 สาขาวิชาชีพการบินแก่บุคคลทั่วไป	 และ	 (ค)	 ก่อให้เกิดการรับรู้ถึงมาตรฐานอาชีพ 
สาขาวิชาชีพการบิน	เทียบเท่ามาตรฐานอาชีพ	AEC	

2. ทบทวนวรรณกรรม
 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
	 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	 	 ถูกจัดท�าขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ก�าหนดโดยระดับ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์	ความรู้	ทักษะ	และ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์	 ขอบเขตความรับผิดชอบ	 ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน	 นวัตกรรม	 และระดับ
ความยากง่ายของการท�างาน	(ราชกจิจานเุบกษา,	2560)	โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดบัต้น	อาจจะยงัไม่สามารถมี 
นวัตกรรม	แต่ก�าหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ	แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ	จะสามารถสร้าง
นวัตกรรมใหม่หรือวิธีการในการท�างานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง	
	 เกณฑ์และค�าอธบิายในกรอบคณุวฒุวิชิาชพี	ได้อธบิายถงึสมรรถนะ	ขอบเขตความรบัผดิชอบ	ผลผลติทีพ่งึจะได้ 
จากการปฏิบัติงาน	 ระดับความยากง่ายของการท�างานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง	 ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอาชีพ
ใดอาชีพหนึ่งเพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาก�าลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเคร่ืองมือหลักในการ
ประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ก�าหนดเพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งของภาค
ธรุกจิและอตุสาหกรรม	ตลอดจนเป็นกลไกในการเชือ่มโยงเทยีบเคยีงกบัระบบคณุวฒุกิารศกึษาในระดับประเทศ
และสากล	(Rawat,	Supachada	&	Varapattra,	2018)	ระบบคุณวุฒิวิชาชีพประกอบด้วย	8	ระดับ	คือ	ระดับ	
1	ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจ�าขั้นพื้นฐาน	ระดับ	2	ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ	ระดับ	3	ผู้มีสมรรถนะทาง
เทคนิคในการประยุกต์หลักการ	ระดับ	4	ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพ	ระดับ	5	ผู้มีสมรรถนะ
ทางเทคนคิและการจดัการ	ระดบั	6	ผูม้สีมรรถนะในการจัดการและวางแผน	ระดับ	7	ผู้มสีมรรถนะในการบริหาร
นโยบาย	ระดับ	8	ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่	ดังสรุปในภาพประกอบที่	1	และ
รายละเอียดค�าอธิบายทั่วไปของผู้มีสมรรถนะในระดับต่างๆ	ดังตารางที่	1
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ภาพประกอบที่	1	ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ	
ที่มา:	Thailand	Professional	Qualification	Institute	(2014)
ตารางที่ 1 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ผูม้สีมรรถนะปฏบิตังิานประจ�าขัน้พืน้ฐานในบรบิทการท�างานให้บรรลตุามค�าส่ัง	
ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด	ให้ความส�าคัญกับการท�างาน

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ	 ท�างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้แล้ว	
แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจ�า	ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ	 เลือกใช้และท�างานตาม
มาตรฐาน	แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ	เข้าใจและอธิบาย
สาระส�าคญัของงานด้วยหลักการท่ีถูกต้อง	ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคมุคณุภาพของ
ผลงาน	ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์
ปัญหาได้	ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้
ด้วยตนเอง	ประสานการท�างานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน

ผูม้สีมรรถนะทางเทคนคิและการจดัการแก้ไขปัญหาในบรบิททีม่กีารเปลีย่นแปลง
ทั่วไป	 สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง	 มีความเป็น
ผู้น�า	 จัดการผลิตภาพการท�างาน	 ถ่ายทอด	 สอนงาน	 และก�ากับดูแลผู้ร่วมงาน
ให้บรรลุงานตามแผนได้

Professional
Qualification Level 1

Professional
Qualification Level 2

Professional
Qualification Level 3

Professional
Qualification Level 4

Professional
Qualification Level 5

ระดับ (Level) ค�าอธิบายทั่วไป (Description)
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ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ	 แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบ
งาน	ให้ค�าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช�านาญ

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่
สามารถคาดการณ์ได้	พฒันา	(ขยาย)	องค์ความรูห้รอืนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ	
เพื่อการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น�าเสนอแนวความ
คิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้		มีผลงานที่โดด
เด่น	มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป	ให้ค�าปรึกษาหรือความ
คิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ	ความช�านาญและความรับผิดชอบ

Professional
Qualification Level 6

Professional
Qualification Level 7

Professional
Qualification Level 8

ระดับ (Level) ค�าอธิบายทั่วไป (Description)

หมายเหตุ :	 ค�าท่ีใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค�าอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพหนึ่ง
โดยเฉพาะเจาะจง

	 ผลจากการปรับระดับคุณวุฒิวิชาชีพ	7	ระดับ	สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	8	ระดับ	คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติคงไว้ซึ่งค�าอธิบายท่ัวไปส�าหรับผู้มีสมรรถนะในระดับเดิม	 คือ	 ระดับ	 1,	 2	 และ	 3	 โดยเปลี่ยนแปลง
ค�าอธิบายทั่วไป	 ความรู้และทักษะของคุณวุฒิวิชาชีพระดับ	 4,	 5,	 6	 และระดับ	 7	 ทั้งนี้คุณวุฒิวิชาชีพระดับ	 7 
เดิม	คณะกรรมการฯ	พิจารณาให้เลื่อนเป็นระดับ	8	ในคุณวุฒิวิชาชีพ	8	ระดับ	กล่าวคือคุณวุฒิวิชาชีพ	7	ระดับ
ก�าหนดค�าอธิบายท่ัวไปว่าผู้มีสมรรถนะในระดับ	 4	 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้	 ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
แต่ในคุณวุฒิวิชาชีพ	8	ระดับ	เป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่สามารถคาดการณ์ได้	สามารถตัดสินใจงานในหน้าที่ 
ได้ด้วยตนเอง	ระดับ	5	เดิมผู้ที่มีสมรรถนะในระดับนี้เป็นผู้ก�าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน	มีส่วนร่วม 
ในการวางแผนหรอืบรหิารจดัการ	แต่ระดบั	5	ใหม่ผูม้สีมรรถนะในระดับนีส้ามารถตัดสนิใจลงมอืแก้ปัญหาทีซั่บซ้อน 
ก�ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผน	 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง	 ส่วนระดับ	 6	 เดิม 
ผูม้สีมรรถนะในระดบันีเ้ป็นผูท้ีส่ามารถน�าองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา	บรหิารจดัการองค์ความรู้ 
ในระดับสูง	 แต่ในคุณวุฒิวิชาชีพ	 8	 ระดับจะเป็นผู้ที่ใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้	ดังสรุปในภาพประกอบที่	2
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ภาพประกอบที่	2	แสดงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	7	ระดับเปรียบเทียบกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	8	ระดับ
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3. ระเบียบวิธีวิจัย
	 ผู้วิจัยท�าการศึกษาด้วยวิธีปฐมภูมิ	กล่าวคือท�าการศึกษาจากเอกสาร	ได้แก่	(ก)	กรอบคุณวุฒิวิชาชีพจาก	
กรอบคุณวฒิุวชิาชพีแห่งชาต	ิ(ฉบบัปรบัปรงุ)	(National	Qualification	Framework,	2014)		และ	(ข)	มาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ	 สาขาวิชาชีพการบิน	 ประกาศราชกิจจานุเบกษา	 ซึ่งประกอบด้วย	 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ	สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน	และ	มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุน
การบินภาคพื้นในอาคาร

4.	ผลการศึกษา
	 ผลการศึกษาจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	สามารถสรุปได้ดังนี้
 1. สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
จากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	 7	 ระดับ	 สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	 8	 ระดับ	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน) 
ได้ด�าเนนิการเพิม่คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน	4	ส�าหรับนักศกึษาทีศ่กึษาในสาขาธรุกิจการบนิ	ซึง่เป็นผู้ทีม่คีวามรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบั 
อากาศยาน	ชนิดของอากาศยาน	และส่วนประกอบที่ส�าคัญต่างๆ	ของอากาศยาน	เป็นผู้ที่เข้าใจถึงสาเหตุที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยและนิรภัยในเที่ยวบิน	ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดีในการบริการ	อ�านวยความ
สะดวกแก่ผู้โดยสาร	 และสามารถให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของการตรวจคนเข้าเมือง	 และ
ศุลกากรแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน	เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจ�า	ภายใต้การแนะน�าของหัวหน้า
งาน	ผูเ้ข้ารบัการประเมนิจงึจ�าเป็นต้องเข้าใจหลกัการการดแูลความปลอดภัยและการรกัษาด้านความปลอดภยัของ
ผูโ้ดยสารและห้องโดยสาร	เข้าใจสถานการณ์ฉกุเฉนิภายในเทีย่วบนิ	ให้ข้อมลูและระเบยีบปฏบิตัด้ิานการเดนิทาง	
	 ทั้งนี้คุณวุฒิวิชาชีพระดับ	 3	 เดิมของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน	 ท่ีก�าหนดให้ผู้เข้ารับการประเมินต้อง
เป็นผู้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากาศยาน	ชนิดของอากาศยานและส่วนประกอบที่ส�าคัญต่างๆ	ของอากาศยาน	
เข้าใจสาเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในเที่ยวบิน	 สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย
และการรบัมอืกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉนิทีเ่กดิขึน้ภายในเทีย่วบิน	มคีวามรูเ้กีย่วกบัอาหารและเครือ่งดืม่ต่างๆ	มทีกัษะใน 
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน)	 ได้ปรับเล่ือนเป็นระดับ	 5	 โดยผู้เข้ารับ 
การประเมนิต้องมคีวามรูเ้ชงิทฤษฎหีรือหลกัการทีซ่บัซ้อนในอาชพีมากย่ิงขึน้	เป็นผูม้ทีกัษะการท�างานทีต้่องวางแผน 
เพื่อลงมือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน	 ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่
ผู้โดยสาร	 ให้การดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยภายในเที่ยวบิน	 สามารถประเมินเพื่อป้องกัน
สถานการณ์ฉุกเฉิน	 และตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบินได้	 สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความ
ปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้โดยสารได้	 รวมทั้งมีทักษะการคิด	การสื่อสารสามารถ
ประสานงานกบัพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิ	ผู้โดยสาร	และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้องท้ังภายในและภายนอกเทีย่วบนิ 
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
	 ส่วนคุณวุฒิวิชาชีพระดับ	 4	 เดิมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ก�าหนดให้ผู้เข้ารับการประเมินต้องมี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องบิน	ชนิดของเครื่องบิน	ส่วนประกอบที่ส�าคัญต่างๆ	ของเครื่องบิน	เข้าใจถึงสาเหตุ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อเที่ยวบิน	 สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยและรับมือ
กับเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนภายในเท่ียวบิน	 มีความรู้เกี่ยวกับอาหารและชนิดของเครื่องดื่มต่างๆ	 มีทักษะ 
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การคดิและปฏบัิตหิน้าท่ีท่ีหลากหลาย	สามารถแก้ปัญหาพืน้ฐาน	ปัญหาทางเทคนคิควบคูก่บัการใช้คูมื่อและข้อมลู
ที่เกี่ยวข้อง	มีภาวะผู้น�า	(Leadership)	มีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสิ่งของ	รวมทั้งมีทักษะ
ในการเจรจาและการบริหารจัดการความขัดแย้ง	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)	 ท�าการปรับเลื่อนเป็น
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ	 6	 โดยผู้เข้ารับการประเมินจ�าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านดูแลความปลอดภัยและการ
รกัษาความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและห้องโดยสาร	ป้องกนัสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเทีย่วบนิ	แก้ไขสถานการณ์
ฉกุเฉนิภายในเทีย่วบนิ	ต้องเป็นผูม้อีงค์ความรูใ้นงานอาชพีเพือ่การพฒันาระบบการท�างาน	มทีกัษะในการบรหิาร
จัดการกลยุทธ์	และปรับปรุง	แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน	ตลอดจนมีประสบการณ์	ความช�านาญ	สามารถก�ากับดูแล
และจัดการภายในเที่ยวบิน	 พัฒนาระบบการท�างานภายในเที่ยวบินเพื่อการดูแลความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสาร	 สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสายการบิน	รวมทั้งให้ค�าปรึกษาในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สาขาบรกิารภาคพ้ืนและสนบัสนนุการบนิภาคพืน้ในอาคาร อาชพีพนกังานต้อนรบัผูโ้ดยสารภาคพืน้ 
	 จากกรอบคณุวฒุวิชิาชพี	7	ระดบั	สูก่รอบคณุวฒุวิชิาชพี	8	ระดับ	สถาบนัคณุวฒุวิชิาชีพ	(องค์การมหาชน)	
ได้ปรับเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพระดับ	 3	 เป็นระดับ	 4	 จากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับ	 3	 เดิมที่ก�าหนดให้เป็นผู้ที่มี
สมรรถนะในการด�าเนินการลงทะเบียนบัตรโดยสาร	 และตรวจรับสัมภาระ	 สามารถเตรียมเอกสารและอุปกรณ์
ก่อนการให้บริการ	ให้ค�าแนะน�าและข้อมูลต่าง	ๆ	ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาพื้นฐานต่างๆ	และสรุปการ
แก้ไขปัญหาได้	โดยสามารถประยุกต์ใช้	ทฤษฎี	เครื่องมือ	ข้อมูลพื้นฐาน	ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับ
บญัชา	ปรบัเลือ่นเป็นระดบั	4	ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงทางด้านความรู้โดยเป็นผู้มีความสามารถในการปฏบิติังานเพือ่
อ�านวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรโดยสาร	มีความรู้เข้าใจในขั้นตอนการตรวจรับสัมภาระประเภทต่างๆ	
ภายใต้ข้อปฏบิตัด้ิานการรกัษาความปลอดภยัของสายการบนิ	สามารถส่ือสารกบัผู้โดยสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการตามมาตรฐานของสายการบิน	หรือ	ได้รับการบริการตามการร้องขอพิเศษต่างๆ		
สามารถประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร	หรือสืบค้นข้อมูลเพื่อให้
ค�าแนะน�าแก่ผูโ้ดยสารเพือ่คณุภาพการบรกิารทีดี่ของสายการบนิ	มคีวามรูค้วามเข้าใจในศพัท์เฉพาะ	ศพัท์เทคนคิ
ต่าง	ๆ 	ปฏบิตังิานในหน้าทีพ่นกังานต้อนรบัผูโ้ดยสารภาคพ้ืนได้อย่างอสิระ	หากเกดิปัญหาความผิดปกติ	สามารถ
แก้ไขปัญหาภายใต้ค�าแนะน�าของผู้บังคับบัญชา	และสรุปผลการแก้ไขปัญหาได้	และผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิ
ในชั้นนี้ต้องมีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น	รวมทั้งสื่อสารกับผู้ร่วมงาน	สามารถปฏิบัติงานด้วยความรู้และปฏิบัติ
งานขั้นเทคนิคได้อย่างถูกต้อง	 และสามารถแก้ปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์ข้อมูล	 ตัดสินใจงานในหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม
	 อีกทั้งด�าเนินการปรับเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพจากระดับ	 4	 เป็นระดับ	 5	 จากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับ	 4 
เดมิทีก่�าหนดให้ผูเ้ข้ารับการประเมินเป็นผูท้ีมี่ทักษะเฉพาะทางและเทคนคิในการปฏบิติังาน	มทีกัษะทางความคดิและ 
ปฏิบัติที่หลากหลายและซับซ้อน	หาข้อสรุปและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค
อย่างอิสระด้วยตนเอง	สามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้	ปรับเลื่อนเป็นระดับ	5	
เพื่อความสอดคล้องกับค�าอธิบายตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในระดับ	5	ที่ก�าหนดให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์	วางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน	การคิดวิเคราะห์ข้อมูลลงในรายละเอียด	พร้อมทั้งมี
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ความรูต้ามทฤษฎแีละเชงิเทคนคิ	สามารถน�ามาปรับใช้ได้ในการตัดสินใจในงานท่ีมเีกดิการเปล่ียนแปลง		มภีาวะผูน้�า	
ก�ากับดูแลงานและผู้ร่วมงานได้		ในระดับคุณวุฒิชั้นนี้	สามารถสอนงาน	ให้ค�าแนะน�าและรายงานผลการปฏิบัติ
งานตามรูปแบบที่สายการบินก�าหนดเพื่อควบคุมคุณภาพการบริการของสายการบิน		ผู้เข้ารับการประเมินต้องมี
ความรูเ้ชงิเทคนคิ	มคีวามสามารถในการถ่ายทอด	สอนงาน	ให้ค�าแนะน�าผูร่้วมงานเพือ่คณุภาพการบรกิารท่ีดีตาม
มาตรฐานสายการบิน	และผูเ้ข้ารบัการประเมนิต้องแสดงทกัษะทางความคดิในการวางแผน	สามารถจดัสรรอตัรา
ก�าลังในการปฏิบัติงานประจ�าวัน	 ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารบริเวณเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสารและบริเวณ
ประตทูางออกขึน้เครือ่ง	ดแูลความปลอดภัยพืน้ทีป่ฏบิตังิานและตรวจสอบสิง่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิาร
ผูโ้ดยสาร	แก้ปัญหาท่ีคาดการณ์ได้	สามารถประสานงานเพือ่ผลการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ	มกีระบวนการคดิอย่าง
เป็นระบบในการวางแผนอัตราก�าลังตามสถานการณ์ต่างๆ	เป็นหัวหน้างานระดับต้นที่มีความรู้และความช�านาญ
ในงานบรกิารผูโ้ดยสารภาคพืน้	มทีกัษะการสือ่สาร	การสังเกต	สามารถให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาในการท�างาน
แก่บคุลากรเพือ่แก้ไขปัญหาทีซั่บซ้อนและเปลีย่นแปลงตลอดเวลาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	สามารถถ่ายทอดข้อมูล
ได้ถูกต้อง	สรุปปัญหาเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาโดยใช้ความรู้	ประสบการณ์	ข้อปฏิบัติ	ระเบียบวิธี	และเทคนิค 
ทางความคิดในการตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราก�าลังและพัฒนาคุณภาพการบริการในการอ�านวย 
ความสะดวกแก่ผู้โดยสาร	และสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ
 3. สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานส�ารองบัตรโดยสาร
จากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	 7	 ระดับ	 สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	 8	 ระดับ	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน) 
ได้ปรับเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพระดับ	3	เป็นระดับ	4	จากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับ	3	เดิมที่ก�าหนดให้ผู้เข้ารับการ
ประเมนิเป็นผูท้ีม่สีมรรถนะในการด�าเนินการส�ารองบตัรโดยสารและออกบตัรโดยสาร	ให้ค�าแนะน�าและข้อมลูต่าง	
ๆ	ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาพื้นฐานต่างๆ	และสรุปผลการแก้ไขปัญหาได้	โดยสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี	
เครือ่งมือและข้อมลูพืน้ฐานภายใต้การควบคมุแนะแนวของผูบ้งัคบับญัชา	ปรบัเลือ่นเป็นระดบั	4	โดยผูเ้ข้ารบัการ
ประเมินต้องแสดงความสามารถในขั้นตอนการส�ารองที่นั่ง	 และออกบัตรโดยสารได้อย่างเหมาะสม	 รวมถึงได้ให้
ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงทักษะในการสื่อสารกับผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต้องมีความรู้ในการ
ใช้ระบบส�ารองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร	สามารถใช้ค�าศัพท์เฉพาะทางและรหัสค�าสั่งเกี่ยวกับการส�ารองที่นั่งได้
อย่างถกูต้อง	และเพือ่แสดงว่าผูเ้ข้าประเมินคณุวุฒใินชัน้นีม้ทีกัษะในการส่ือสารและวเิคราะห์ข้อมลูและสามารถ
น�ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม	 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความสามารถในด้านการอ�านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
บัตรโดยสาร	 ต้องสามารถแปลความหมายของเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดในบัตรโดยสารและต้องแสดงการประยุกต ์
หลกัการและสามารถเลอืกขัน้ตอนในการยกเลกิบัตรโดยสารและสือ่สารกบัผูโ้ดยสารได้อย่างถูกต้อง	สามารถสรุปผล 
และแก้ไขปัญหาได้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี	 เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐาน	 ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับ
บัญชา	มีทักษะในการปรับปรุงคุณภาพการท�างานของตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในการท�างานได้อย่างต่อเนื่อง
	 รวมถงึด�าเนินการปรับเลือ่นคณุวฒุวิชิาชพีจากระดับ	4	เป็นระดับ	5	จากกรอบคณุวฒุวิชิาชีพระดับ	4	เดมิ
ที่ก�าหนดให้ผู้เข้ารับการประเมินเป็นผู้มีทักษะเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	มีทักษะทางความคิดและ
ปฏิบัติที่หลากหลายและซับซ้อน	หาข้อสรุปและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎี	และเทคนิค
อย่างอิสระด้วยตนเอง	สามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้	ปรับเลื่อนเป็นระดับ	5	
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โดยผู้เข้ารับการประเมินจ�าเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกในกรณีมีการเปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร	 (Itinerary	 Change:	
Class,	 Date,	 Route)	 และสามารถแสดงความสามารถในการจัดการเปล่ียนแปลงการเดินทางและข้อมูลบัตร
โดยสาร	(Itinerary	Change)	สามารถค�านวณค่าระวางสัมภาระเกินจากที่สายการบินก�าหนดได้	สามารถสรุปผล 
การเก็บค่าระวางสัมภาระเกินและรายงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง	 สามารถตัดสินใจเปล่ียนแปลงบัตร
โดยสารได้อย่างอิสระ	 สามารถหาข้อมูลเบ้ืองลึก	 น�ามาวิเคราะห์	 และวางแผนในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินตาม
ความต้องการของผู้โดยสาร	 รวมถึงสามารถตัดสินใจและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีท่ีบัตรโดยสารไม่
สามารถเปลีย่นแปลงได้	มทีกัษะในการแก้ปัญหาในบริบททีม่กีารเปล่ียนแปลงทัว่ไป	สามารถวางแผนการท�างาน
และประสานงานกับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้งานที่รับผิดชอบบรรลุได้ตามเป้าหมาย

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
	 จากโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	7	ระดับสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	8	ระดับ	สาขาวิชาชีพ
การบนิ	ส่งผลให้มาตรฐานอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพีของสาขาวชิาชพีการบนิเทยีบเท่ากบัมาตรฐานคณุวฒุวิชิาชีพ	
8	ระดบัของมาตรฐานสากล	AEC	ในส่วนของอาชพีพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิ	อาชพีพนกังานต้อนรับผู้โดยสาร
ภาคพืน้	และ	อาชพีพนกังานส�ารองบัตรโดยสาร	การเปลีย่นแปลงมาตรฐานอาชพีดงักล่าวแสดงให้เหน็ถงึผูท้ีผ่่าน
การสอบประเมนิและมีสมรรถนะในระดบัต่าง	ๆ 	ถอืเป็นผู้มีความรู้	ทกัษะและความสามารถเทยีบเท่ากบัมาตรฐาน
ระดับสากล	
	 การปรบัระดบัคณุวฒุวิชิาชพีในครัง้นี	้ได้ด�าเนนิการเพ่ิมกรอบคณุวฒุวิชิาชพี	พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิ	
ชั้น	4	ซึ่งเป็นกรอบคุณวุฒิส�าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาธุรกิจการบิน	สาขาการจัดการการบินหรือสาขาอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 จึงถือได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์และเปิดโอกาสในอาชีพต่อนักศึกษาผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
ก�าลังเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน	 ท้ังน้ีส�าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่ในอุตสาหกรรมการบิน	 การปรับระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพจะเป็นการทบทวนความรู้	ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานในต�าแหน่งงานปัจจุบัน	

6. ข้อเสนอแนะทางการศึกษา
	 1.	ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินสมรรถนะแต่ละอาชีพของสาขาวิชาชีพการบิน	
	 2.	ควรศกึษาเพิม่เตมิ	กรณีมกีารปรบักรอบคณุวฒุวิิชาชพีหรอืเพิม่ระดับการสอบประเมนิส�าหรบันกัศึกษา	
อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น	อาชีพพนักงานส�ารองบัตรโดยสาร
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การออกแบบและพัฒนาระบบ SHEARA ในการสืบสวน/สอบสวนและ
 ลดความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานในระบบงานควบคุมจราจรทางอากาศ

            (The Development of SHEARA Systems : 
A System for Human Error Analysis and Reduction in ATM)
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เทพรัตน์ ทินสมบูรณ์



1. ที่มาและความจ�าเป็นของโครงการ 
 อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมประเภท Safety-Critical Industry                                                
	 อุตสาหกรรมการบินมีลักษณะคล้ายกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นได้แก่	 โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์	 โรงงานเคมี
ขนาดใหญ่		ระบบการขนส่งทางเรอืขนาดใหญ่	ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นต้น	ปฏบิติังานภายใต้ระบบและเทคโนโลยี
ขั้นสูง	 โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นไปได้น้อยมาก	แต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง	ลักษณะ
การเกิดอุบัติเหตุนั้นจะเกิดขึ้นแบบกะทันหัน	ไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อน			อัตราการเกิดอุบัติเหตุยากที่จะพยากรณ์และ
ควบคุม	สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นซับซ้อนต่อกันเป็นลูกโซ่	เกิดขึ้นหลายระดับในองค์กร								
 มีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุงความปลอดภัยทางการบินอย่างต่อเนื่อง
	 Shin	 (2000)	 กล่าวไว้ว่า	 “อัตราการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมการบินของสายการบินทั่วโลกเกือบจะ
คงที่ในรอบ	20	ปีที่ผ่านมา	แม้ว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุยังอยู่ในระดับที่ต�่ามาก	แต่ปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มสูงขึ้น
ทุกปีจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น	คาดการณ์ว่าปริมาณเที่ยวบินจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น	2	ถึง	3	 เท่าตัวในปี	2017	
ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันให้ต�่าลงไปกว่านี้ได้	จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณถึง	
50	ครั้งต่อปีหรือจะเกิดอุบัติเหตุกับเครื่องบินสัปดาห์ละครั้ง”												
 ความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) เป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุกับอากาศยาน
	 ประมาณ	 70-80	%	 ของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของมนุษย์	 (Human	 Error)	
Reason	(1990)	กล่าวไว้ว่า	“มนษุย์เป็นผูอ้อกแบบ	ติดต้ัง	ใช้งานและบรหิารจดัการเทคโนโลยขีัน้สงูทีเ่สีย่งต่อการ
เกดิอบุตัเิหต	ุ	มนษุย์เป็นสาเหตขุองการเกดิอบุติัเหตุและป้องกนัการเกดิอุบติัเหตุในเวลาเดียวกนั”	ICAO	(1998)	
กล่าวไว้ว่า	“ความผิดพลาดของมนุษย์	(Human	Error)	เป็นสาเหตุที่ส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์	
สิ่งที่ท้าทายที่สุดส�าหรับอุตสาหกรรมการบินก็คือการหลีกเลี่ยงและควบคุมความผิดพลาดของมนุษย์	 (Human	
Error)”	การเข้าใจถึงความผิดพลาดของมนุษย์	 (Human	Error)	และการป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ที่จะ
เกิดขึ้นนั้นสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยทางการบิน
 จุดอ่อนและความบกพร่องของระบบการสืบสวน/สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆในปัจจุบัน     
	 การสบืสวน/สอบสวนการเกิดอุบตัเิหตใุนปัจจุบนันัน้มจุีดอ่อนและความบกพร่องในการวเิคราะห์หาสาเหตุ
ที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ	Firican	(2005)	กล่าวว่า	“การสืบสวน/สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันจะมุ่ง
เน้นไปที่การปฏิบัติตามกฎ	 ข้อบังคับ	 ขาดข้อมูลที่เพียงพอส�าหรับการหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ	 Reason	
(1990	)	ได้ท�าการพัฒนาโมเดลการสืบสวน/สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่ายซึ่งได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลาย	โมเดลนี้ได้อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแบ่งได้เป็น	2	สาเหตุคือ	สาเหตุโดยตรง	
(Active	Failure)	และสาเหตุที่ซ่อนเร้น	(Latent	Failure)		สาเหตุโดยตรง	(Active	Failure)	เป็นสาเหตุที่เกิด
จากความผิดพลาด	 (Error)	 หรือการละเมิดกฎ	 (Violation)	 จากผู้ปฏิบัติงานเช่น	 นักบินหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
จราจรทางอากาศ		ส่วนสาเหตุที่ซ่อนเร้น	(Latent	Failure)	เป็นเงื่อนไขที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นท�างานผิดพลาด
หรือท�าการละเมิดกฎ
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	 ICAO	(1993)	กล่าวไว้ว่า	“ถ้า	FAA	และอตุสาหกรรมการบนิต้องการทีจ่ะบรรลุเป้าหมายของการลดอตัรา
การเกิดอุบัติให้ได้ในอีก	10	ปีข้างหน้านี้	จ�าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุให้ได้”			
	 Wiggmann	and	Shappell	(1999)	กล่าวว่า	“การปรับปรุงระบบการสืบสวน/สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ
นั้นจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือในการสืบสวนปัจจัยมนุษย์	 เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ 
ที่ท�าให้คนท�างานผิดพลาด”
	 Wiggmann	and	Shappell	(1999)	ได้ท�าการพัฒนาโมเดลการสืบสวน/สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุอย่าง
เป็นระบบชื่อว่า	Human	Factor	Analysis	and	Classification	System	(HFACS)	ซึ่งเป็นระบบการสืบสวน/
สอบสวนหาสาเหตุความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานที่น�าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่ายซึ่งได้
รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย	โมเดลนี้ได้อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ	(Human	Error)	ซึ่งน�าไปสู่การ
เกิดอุบัติเหตุทางการบิน
	 จากการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	จะพบว่า	ระบบการสืบสวน/สอบสวนโดยทั่วไปในปัจจุบันนั้น	จะมองคน
หรอืผูป้ฏิบตังิานว่าเป็นสาเหตขุองการเกดิอบัุตเิหตุ	จ�าเป็นต้องสบืสวน/สอบสวนเพ่ือหาคนผดิมาลงโทษเพือ่ไม่ให้
เขาท�าผิดพลาดอีก	 ระบบการสืบสวน/สอบสวนในปัจจุบันยังขาดการมองเป็นระบบ	 ขาดข้อมูลในการวิเคราะห์
หาสาเหตุที่แท้จริง	 (Root	Cause)	ของการเกิดเหตุการณ์	ซึ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัย	 เงื่อนไข
หรือสาเหตุที่ท�าให้คนท�างานผิดพลาด	 คนอื่นก็จะท�างานผิดพลาดซ�้าแล้วซ�้าอีก	 	 ซึ่งจะท�าให้เรานั้นไม่สามารถที่
จะป้องกนัการเกดิเหตุการณ์ของอบุตักิารณ์	(Incidents)	หรืออบุติัเหตุ	(accidents)	ในลักษณะเดียวกนัทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นอีกได้ในอนาคต	อันเนื่องมาจากเงื่อนไข	ปัจจัยหรือสาเหตุที่ท�าให้คนท�างานผิดพลาดนั้นไม่ได้รับการแก้ไข	
ดังนั้นการลงโทษผู้ปฏิบัติงานที่ท�าผิดพลาดไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
	 2.1	 ท�าการออกแบบและพัฒนาระบบ	SHEARA	 ในส่วนของ	SHEARA	Accident	Causation	Model	 
	 	 	 เพื่อใช้ในการสืบสวน/สอบสวน	และวิเคราะห์ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุม 
	 	 	 จราจรทางอากาศซึ่งน�าไปสู่การเกิดอุบัติการณ์	(Incidents)	หรืออุบัติเหตุ	(Accidents)
	 2.2	 ท�าการออกแบบโมเดลแสดงความผดิพลาดของผูป้ฏิบัตงิานและปัจจยัต่างๆ	ในระบบทีเ่ป็นสาเหตขุอง 
	 	 	 ความผิดพลาด	(SHEARA	Model	of	Human	Error	and	Classification	Systems)	
	 2.3	 ท�าการออกแบบกระบวนการ(Process)	 และระเบียบวิธีการ	 (Procedures)	 ในการสืบสวน/									 
	 	 	 สอบสวนการเกิดเหตุการณ์และวิเคราะห์ความผิดพลาด
	 2.4	 ท�าการส�ารวจและวิเคราะห์ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุในงานควบคุมจราจรทางอากาศ		
	 2.5	 ท�าการจ�าแนกประเภทปัจจัยที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดเจน	(Active	Failure)	และปัจจัยซ่อนเร้น	(Latent	 
	 	 	 Failure)	 รวมท้ังจ�าแนกประเภทปัจจัยที่ป้องกันได้และป้องกันไม่ได้	 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับมนุษย์ 
	 	 	 ที่เชื่อมโยงกับโอกาสการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งเสนอมาตรการในการป้องกันความผิดพลาด
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	 2.6	 จากข้อมูลในข้อ	 2.4	 และ	 2.5	 ท�าการออกแบบและพัฒนาระบบ	 SHEARA	 ในส่วนของ	 SHEARA	 
	 	 	 Error	Management	 เพื่อใช้ในการตรวจสอบ	 วิเคราะห์	 แก้ไข	 ติดตามและควบคุมความผิดพลาด 
	 	 	 และ	 SHEARA	 Precursor	 Control	Method	 (SPCM)	 เพื่อใช้ในการตรวจสอบ	 วิเคราะห์	 แก้ไข	 
	 	 	 ติดตามและควบคุมปัจจัยหรือสิ่งบอกเหตุ(Precursor)	 ในระบบงานควบคุมจราจรทางอากาศ 
	 	 	 เพื่อป้องกันการเกิด	อุบัติการณ์	(Incidents)	หรืออุบัติเหตุ(Accidents)	
	 2.7	 ท�าการออกแบบกระบวนการ	(Process)	และระเบยีบวธิกีาร	(Procedures)	ในการตรวจสอบ	วเิคราะห์	 
	 	 	 แก้ไข	ติดตาม	และควบคุมความผิดพลาด	 (Human	Error)	 รวมทั้งการตรวจสอบ	วิเคราะห์	แก้ไข	 
	 	 	 ตดิตามและควบคมุปัจจยัหรอืสิง่บอกเหตุ	(Precursor)	ในระบบงานควบคมุจราจรทางอากาศทีท่�าให้ 
	 	 	 เกิดความผิดพลาด	รวมทั้งอุบัติการณ์	(Incidents)	หรืออุบัติเหตุ	(Accidents)							

3. กรอบแนวคิดในการออกแบบ
	 การออกแบบและพัฒนาระบบ	SHEARA	นั้นเกิดขึ้นจากกรอบแนวคิดที่ส�าคัญดังนี้		
	 3.1	 กรอบแนวคิด	“องค์ประกอบของความปลอดภัยทางการบิน”	(Aviation	Safety	Involved)
	 3.2	 กรอบแนวคิด	 “ความผิดพลาดของมนุษย์เป็นสาเหตุที่ส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางการบิน” 
	 	 	 (Human	Error	as	a	major	cause	of	Accident)
	 3.3	 กรอบแนวคิด	“ความผิดพลาดของมนุษย์”	(Human	Error	Concept)
	 3.4	 กรอบแนวคิดการสืบสวน/สอบสวนเหตุการณ์	(Accident/Incident	Investigation		Concept)
	 3.5	 กรอบแนวคิด	“ทฤษฎีภูเขาน�้าแข็ง”	(Iceberg	Theory)
	 3.6	 กรอบแนวคิด	“มนุษย์ปัจจัยและข้อจ�ากัดและขีดความสามารถของมนุษย์”	(Human	Factor	and	 
	 	 	 Human	Capability	&	Limitation)

รูปที่	1	กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบ	SHEARA
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4. วิธีการด�าเนินโครงการ  
	 การด�าเนินโครงการวิจัยมี	6	ขั้นตอนดังนี้
	 4.1	 การเก็บข้อมูล	(Data	Collection)
	 	 4.1.1	 การท�า	Literature	Review
	 	 4.1.2	 ศกึษา	ทบทวน	รปูแบบของ	Human	Performance	Models,	Taxonomies	of		Human		Error 
	 	 	 	 และ	Human	Error	Models,	Error	Management	Models		แบบต่าง	ๆ	ที่มีอยู่
	 	 4.1.3	 ศกึษา	ทบทวน	รปูแบบของ	Accident	Causation	Models	และAccident	Precursor	Models	 
	 	 	 	 แบบต่างๆ	ที่มีอยู่
	 	 4.1.4	 ศกึษารายงานผลการศกึษาและผลวเิคราะห์การเกดิอบุติัเหตุทัง้ภายในและต่างประเทศ	การท�า	 
	 	 	 	 Research	Survey:	เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องได้แก่													
	 	 	 	 4.1.4.1)	การระดมความคดิเห็นจากผูเ้ชีย่วชาญ	(Brainstorming)	ท�าการสอบถามความคดิเหน็ 
	 	 	 	 ของผูเ้ชีย่วชาญด้านการควบคมุจราจรทางอากาศท่ีเกีย่วข้องกับความผิดพลาดในการปฏบิติังาน 
	 	 	 	 ควบคมุจราจรทางอากาศ	(Human	Error)	กระบวนการสบืสวน/สอบสวนในปัจจบุนั	เครือ่งมอื/ 
	 	 	 	 เทคนิคท่ีใช้ในการสืบสวน/สอบสวนในปัจจุบันการรายงานเหตุการณ์	 (Accident/Incident	 
	 	 	 	 Report)	 การใช้ผลของการสืบสวน/สอบสวนต่อการปรับปรุงความปลอดภัยความคิดเห็นและ 
	 	 	 	 ความต้องการในการมีระบบ	SHEARA	
	 	 	 	 4.1.4.2)	ท�าการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับ 
	 	 	 	 ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ	 (Human	 Error)	 การรายงานเหตุ	 
	 	 	 	 (Accident/Incident	 Report)	 การสืบสวน/สวนการเกิดเหตุการณ์	 การเรียนรู้จากการเกิด 
	 	 	 	 อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์	 การลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุ	 ความคิดเห็นและความต้องการ 
	 	 	 	 ในการมีระบบ	SHEARA
	 	 4.1.5	 การสังเกตการปฏิบัติงาน	(On-site	Observation)	
	 	 	 	 4.1.5.1)	ศึกษากระบวนการในการปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ			
	 	 	 	 4.1.5.2)	ศึกษาปัจจัยต่างๆ	ในระบบที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์
	 	 	 	 4.1.5.3)	ศึกษาสิ่งบอกเหตุต่างๆ	ในระบบงานควบคุมจราจรทางอากาศก่อนการเกิดอุบัติเหตุ	/	 
	 	 	 	 อุบัติการณ์
	 4.2	 การวิเคราะห์ข้อมูล	(Data	Analysis)
	 	 4.2.1)	วิเคราะห์	Human	Performance	Models	,Taxonomies	of	Human		Error	และ	Human	 
	 	 	 	 Error	Models,	Error	Management	Models	แบบต่างๆ
	 	 4.2.2)	วิเคราะห์	Accident	Causation	Models	และAccident	Precursor	Models	แบบต่างๆ
	 	 4.2.3)	จาก	Models	 ต่างๆ	 ท่ีได้ศึกษาและทบทวนแล้วนั้นจะพิจารณารูปแบบและประเด็นต่างๆ 
	 	 	 	 ที่ควรจะน�ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ	SHEARA
									 4.2.4)		น�าข้อมลูท่ีได้จากการท�า	Safety	Climate	Survey	ของผูป้ฏบิติังานและการสงัเกต	การปฏบิติังาน 
	 	 	 	 (On-site	Observation)	มาท�าการวิเคราะห์ผล
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	 4.3	 การออกแบบและพัฒนาระบบ	(System	Development)
	 น�าข้อมูลที่ได้ท�าการวิเคราะห์ทั้ง	2	ส่วนจากการท�า	Literature	Review	และการท�า	Survey	Research 
มาเป็นข้อมลูเพือ่พิจารณาออกแบบและพฒันาระบบโดยท่ี	Criteria	ของระบบ	SHEARA	ทีพ่จิารณาในการออกแบบ	คอื 
	 	 4.3.1)	 ต้องเป็น	Human	Error-based	Investigation	System	
	 	 4.3.2)	 ก�าหนดแบบของความผิดพลาด	(Human	Error	Types)	ควรเป็นแบบใด	อะไรบ้าง
	 	 4.3.3)	 ก�าหนดระดับของปัจจัยต่างๆในระบบที่เป็นสาเหตุ	(Contextual	Conditions)	ของการเกิด 
	 	 	 	 ความผิดพลาด	(Human	Error)	มีกี่ระดับ		อะไรบ้าง
	 	 4.3.4)	 ก�าหนดกระบวนการในการสบืสวน/สอบสวน	(Investigation	Process)	เป็นอย่างไร	มกีีข่ัน้ตอน 
	 	 	 	 และมีระเบียบวิธีการ	(Procedure)	ในการสืบสวน/สอบสวนเป็นอย่างไร
	 	 4.3.5)	 ก�าหนดโมเดลและกระบวนการในการตรวจสอบ	การวิเคราะห์การแก้ไข	การติดตามและการ 
	 	 	 	 ควบคุมความผิดพลาด	 (Human	 Error)	 เป็นอย่างไร	 มีกี่ข้ันตอนและมีระเบียบวิธีการ	 
	 	 	 	 (Procedure)	อย่างไร	
	 	 4.3.6)	 ก�าหนดโมเดลและกระบวนการในการตรวจสอบ	การวเิคราะห์	การแก้ไข	การติดตามและการ 
	 	 	 	 ควบคุมปัจจัยหรือสิ่งบอกเหตุ	 (Precursor)	 เป็นอย่างไร	 มีกี่ขั้นตอนและมีระเบียบวิธีการ 
	 	 	 	 (Procedure)	อย่างไร	
	 4.4	 การทดสอบและประเมินระบบ	(System	Testing	and	Verification)
	 เม่ือท�าการออกแบบและพฒันาระบบเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	จะท�าการทดสอบและประเมนิระบบเพือ่ให้แน่ใจ
ว่าระบบ	 SHEARA	 มีความเป็นได้ในการน�าไปใช้งานหรือท�าการปรับปรุงระบบให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
การทดสอบและประเมินระบบจะท�าทั้งสิ้น	3	วิธี	ดังนี้
	 	 4.4.1)	 การทดสอบและประเมนิระบบโดยการระดมความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ	(Expert	Judgment)	 
	 	 	 	 เพือ่ตรวจสอบความสมบรูณ์	ความเหมาะสมในการน�าไปใช้งาน	ผู้เชีย่วชาญทีจ่ะท�าการทดสอบ 
	 	 	 	 และประเมินระบบ	 ได้แก่	 ผู้เช่ียวชาญจากภายในบริษัทฯ	 คือผู้ที่มีประสบการณ์และมีความ 
	 	 	 	 ช�านาญงานในงานควบคมุจราจรทางอากาศ	รวมถึงผู้เชีย่วชาญจากภายนอก	ได้แก่	ผู้เชีย่วชาญ 
	 	 	 	 จากกองนิรภัยการบินและสถาบันเวชศาสตร์การบิน	 กองทัพอากาศและผู้เชี่ยวชาญจาก 
	 	 	 	 ส�านักงานมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ	กรมขนส่งทางอากาศ	ซึ่ง	Criteria	ที่จะ 
	 	 	 	 พิจารณาในการทดสอบและประเมินระบบ	SHEARA	ได้แก่
																	a.)	 การใช้ประโยชน์ของระบบ	(Usefulness)
																	b.)		ประสิทธิผล	(Effectiveness)	ของระบบในการสอบสวน	
																	c.)		ความสะดวกในการใช้งาน	(Ease	of	Use)
																	d.)		การใช้งานในทางปฏิบัติ	(Practicality)
	 	 	 4.4.2)	การทดสอบและประเมินระบบโดยการท�า	 Real	 Case	 Analysis	 Approach/Accident	 
	 	 	 	 Scenarios	Exercise	โดยน�าเอาระบบ	SHEARA	ไปใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
	 	 	 	 ท้ังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาโดย	 Investigators 
	 	 	 	 เพื่อท�าการประเมินความน่าเชื่อถือได้	(Reliability)	ของระบบ
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	 	 4.4.3)	การทดสอบและประเมินระบบโดยการท�า	Accident/Incident	Database	Analysis	โดยการ 
	 	 	 	 น�าฐานข้อมลูของเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึน	(Accident/Incident	Database)	ในอดีตมาท�าการวเิคราะห์ 
	 	 	 	 โดยผ่านระบบ	SHEARA	เพือ่จ�าแนกความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้	วเิคราะห์แนวโน้ม	(Trend)	ประเภทของ 
	 	 	 	 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น	(Error	Types)	ปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิด	(Contributing	Factors)
	 4.5	 การแก้ไขและปรับปรุงระบบ	(System	Adaptation) 
	 	 	 ทบทวนข้อบกพร่องของระบบ	 แก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์และมีความเหมาะสม 
	 	 	 มากยิ่งขึ้น
	 4.6	 การรายงานผลการวิจัย/ถ่ายทอดเทคโนโลยี	(Presentation	of	Research	Report)
	 	 	 จัดท�ารายงานผลการวิจัยและแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

	 	 	 ซึ่งขั้นตอนของการท�าวิจัยทั้งหมดแสดงดังรูปที่		2

รูปที่		2				ขั้นตอนการท�าวิจัย
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5. ผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้รับ 
	 5.1	 ได้โมเดลแสดงความผดิพลาดของผูป้ฏบิติังานและปัจจยัต่าง	ๆ 	ในระบบทีเ่ป็นสาเหตุของความผดิพลาด 
	 	 	 (SHEARA	Model	of	Human	Error	and	Classification	System)
	 5.2	 ได้โมเดลการสืบสวน/สอบสวนการเกิดเหตุการณ์	(SHEARA	Accident	Causation	Model)
	 5.3	 ได้ขั้นตอน	(Process	Steps)	และระเบียบวิธี	(Procedure)	ในการสืบสวน/สอบสวนและวิเคราะห ์
	 	 	 ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน
	 5.4	 ได้โมเดล	(Model)	ขั้นตอน	(Process	Steps)	และระเบียบวิธีการ	(Procedure)	ในการตรวจสอบ	 
	 	 	 การวิเคราะห์การแก้ไข	การติดตามและการควบคุมความผิดพลาด	(SHEARA	Error	Management)	 
	 	 	 รวมทั้งได้โมเดล	(Model)	ขั้นตอน	(Process	Steps)	และระเบียบวิธีปฏิบัติ	 (Procedure)	ในการ 
	 	 	 ตรวจสอบ	การวิเคราะห์	การแก้ไข	การติดตามและการควบคุมปัจจัยหรือสิ่งบอกเหตุ	 (Precursor)	 
	 	 	 ต่าง	ๆ 	ในระบบ	(SHEARA	Precursor	Control	Method)	เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดในการ 
	 	 	 ปฏิบัติงานก่อนที่จะน�าไปสู่	การเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัย 
	 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น	2		ส่วนด้วยกัน	คือ
	 6.1		ประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงจากการมีระบบ	SHEARA
	 	 	 6.1.1)	 พัฒนาระบบ	SHEARA	ให้เป็นระบบที่บริษัทฯสามารถน�าไปใช้ในการสืบสวน/สอบสวนและ 
	 	 	 	 วเิคราะห์หาสาเหตุของความผดิพลาดในการปฏบิตังิาน	(Human	Error)	ของเจ้าหน้าทีค่วบคมุ 
	 	 	 	 จราจรทางอากาศซึ่งน�าไปสู่การเกิดอุบัติการณ์	(Incidents)	หรือ	อุบัติเหตุ	(Accidents)
	 	 	 6.1.2)	 พัฒนาระบบ	 SHEARA	 ให้เป็นระบบที่บริษัทฯสามารถน�าไปใช้ในการตรวจสอบ	 วิเคราะห ์
	 	 	 	 แก้ไข	 ติดตามและควบคุมความผิดพลาด	 (Human	 Error)	 รวมท้ังปัจจัยหรือส่ิงบอกเหตุ	 
	 	 	 	 (Precursor)	 ในระบบงานควบคุมจราจรทางอากาศ	 เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติการณ์	 
	 	 	 	 (Incidents)	หรืออุบัติเหตุ	(Accidents)
	 	 	 6.1.3)	 เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สืบสวน/สอบสวน	(Investigation	and	Analysis	 
	 	 	 	 Tool)	ท�าการวเิคราะห์หาสาเหตุของอบุติัการณ์	(Incidents)	หรืออบุติัเหตุ	(Accidents)	อย่างม ี
	 	 	 	 ประสิทธิผล	เป็นระบบ	มีมาตรฐานและสะดวกในการใช้งาน	
	 	 	 6.1.4)	 เป็นเครือ่งมอืในการสนบัสนนุระบบงาน	SMS	ของบริษทัฯในส่วนของ	Safety		Investigation	ได้ 
	 6.2	 ประโยชน์ที่ได้รับโดยอ้อมจากผลของการมีระบบ	SHEARA
	 	 	 6.2.1)	 ป้องกันและลดความผิดพลาด	 (Human	 Error)	 ท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติการณ์	 
	 	 	 	 (Incidents)	หรืออุบัติเหตุ	(accidents)
	 	 	 6.2.2)	 เรยีนรู	้ป้องกนัและลดความผิดพลาด	(Human	Error)	ทีจ่ะเกดิขึน้เพ่ือป้องกนัการเกดิอบุติัการณ์ 
	 	 	 	 (Incidents)	หรืออุบัติเหตุ	(accidents)	ในลักษณะเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต
	 	 	 6.2.3)	 เพ่ิมระดบัของความปลอดภยัและลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในระบบงานควบคมุจราจรทางอากาศ
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7. การใช้งานระบบ SHEARA
	 ส่วนที่	7.1	การใช้ระบบ	SHEARA	ในเชิงแก้ไข	(Retrospective	Approach)	
	 ใช้ในการสืบสวน/สอบสวนและวิเคราะห์เหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์	(Human	Erorr)	โดยใช้	
SHEARA	Investigation	Systems	(SIS)		ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ	4	ส่วนด้วยกันคือ	
	 	 7.1.1	 โมเดล	(Models)	ประกอบไปด้วย
	 •	 SHEARA	Accident	Causation	Model
	 	 7.1.2	 กระบวนการ	(Processes)	ประกอบไปด้วย
	 •	 SHEARA	Accident/Incidentdent	Investigation	Process
	 •	 SHEARA	Accident	Analysis	Process
	 	 7.1.3	 เอกสาร	(Documentations)	ประกอบไปด้วย
	 •	 SHEARA	User	Manual	
	 •	 SHEARA	Accident	Analysis	Form
	 •	 SHEARA	Human	Factor	Data	Collection	Guidlines
	 •	 SHEARA	Human	Error	Analysis	Profile	(HEAP)
	 	 7.1.4	 เครื่องมือ	(Tools)
	 •	 SHEARA	Analysis	Chart
	 •	 SHEARA	Timeline	Plotting	Chart
	 •	 SHEARA	Cause	Chain	Diagram
	 •	 SHEARA	Barrier	Evaluation	Chart
	 •	 SHEARA	Root	Cause	Map	Chart
	 •	 SHEARA	Root	Cause	Map	Form
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รูปที่	3	SHEARA	Accident	Causation	Model

	รูปที่	4	SHEARA	Systems	Users	Manual	:	Part	1	SHEARA	Investigation	Systems
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	 ส่วนที่	7.2	การใช้ระบบ	SHEARA	ในเชิงป้องกัน	(Prospective	Approach)
	 ใช้ในการก�าหนดวธีิการตรวจสอบ	วเิคราะห์	แก้ไข	ติดตามและควบคมุปัจจัยหรือสิง่บอกเหตุ	(Precursor)	
ในระบบงานควบคมุจราจรทางอากาศท่ีก่อให้เกดิความผดิพลาด	(Human	Error)	โดยการใช้	SHEARA	Precursor	
Control	System	(SPCS)	ใน	Mode	ของ	Prospective	Analysis		
	 ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ	3	ส่วนด้วยกัน	คือ	
	 	 7.2.1	 โมเดล	(Models)	ประกอบไปด้วย
	 •	 SHEARA	Precursor	Control	Model
	 	 7.2.2	 กระบวนการ	(Processes)	ประกอบไปด้วย
	 •	 SHEARA	Precursor	Control	Process
	 •	 SHEARA	Supervisor	Observation	Program
	 •	 SHEARA	Self	Monitor	Action	Program
	 •	 SHEARA	Barrier	Inspection	Program
	 	 7.2.3	 เอกสาร	(Documentations)	ประกอบไปด้วย
	 •	 SHEARA	User	Manual	
	 •	 SHEARA	Precursor	Control	Checklists
	 •	 SHEARA	Supervisor	Observation	Checklists
	 •	 SHEARA	Self	Monitoring	Checklists

รูปที่	5	SHEARA	Precursor	Control		Model	(SPCM)
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รูปที่	6	การใช้	SHEARA	Precursor	Control		Model	(SPCM)	ในทางปฏิบัติ

	 จากรูปเป็น	SHEARA	Precursor	Control	Model	ซึ่งเป็นโมเดลที่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจติดตาม/ตรวจสอบ			
หัวหน้างาน	รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	พิจารณาปัจจัยต่างๆในระบบที่เป็นสิ่งบอกเหตุ	(Precursors)	ของการ
เกิดอุบัติเหตุ	(Accidents)	หรืออุบัติการณ์	(Incidents)	ฟังค์ชั่นการใช้งานของ	SHEARA	Precursor	Control	
Model		ประกอบไปด้วย
การตรวจสอบสิ่งบอกเหตุของปัจจัยองค์กร (Organizational Precursors) 
	 โดยการประเมิน	(Assess)	สิ่งบอกเหตุระดับองค์กร	(Organizational	Precursor	Checklists)	ตรวจสอบ 
ความบกพร่องขององค์กรท่ีเป็นเงื่อนไขท่ีซ่อนเร้น	 (Latent	 Conditions)	 ท�าให้เกิดความบกพร่องของสถานที ่
ปฏิบัติงานที่เกิดเหตุและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน	 (Local	 workplace	 factors)	 เป็น	 Proactive	
Approach	ในการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
การตรวจสอบสิ่งบอกเหตุของปัจจัยสถานที่ปฏิบัติงาน (Local Workplace Precursors)
	 โดยการประเมิน	 (Assess)	 สิ่งบอกเหตุระดับสถานที่ปฏิบัติงาน	 (Workplace	 Precursor	 Checklists)	
ตรวจสอบความบกพร่องของสถานที่ปฏิบัติงานที่เป็นเงื่อนไขที่ซ่อนเร้น	 (Latent	 Conditions)	 ที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติ
งานท�างานผิดพลาด	(Errors)	และละเมิดกฎ	(Violations)	เป็น	Proactive	Approach	ในการป้องกันความผิด
พลาดที่จะเกิดขึ้น
การตรวจสอบสิ่งบอกเหตุระดับผู้ปฏิบัติงาน (Human Precursors) 
	 การตรวจสอบสิ่งบอกเหตุระดับผู้ปฏิบัติงาน	(Human	Precursors)	ในระบบ	SHEARA	สามารถท�าได้โดย
การใช้	SHEARA	Supervisory	Observation	Program	และ	SHEARA	Self	Monitor	Action	Program
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SHEARA Supervisory Observation Program  
	 จัดท�าขึ้นเพื่อให้หัวหน้างานหรือผู้ก�ากับดูแลเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศได้ท�าการตระหนักรู้ถึง
ข้อจ�ากัดและขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานก่อนการปฏิบัติงาน	 โดยท�าการตรวจสอบเง่ือนไขของเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศ	(Operator	conditions)	ทั้งก่อนและขณะการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ	ประเมินและ 
แก้ไขเง่ือนไขของผู้ปฏิบัติงาน	 (Operator	 conditions)	 ให้มีความพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
ที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด	(Operational	Errors)		อันจะน�าไปสู่การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในงานควบคุม
จราจรทางอากาศ		
SHEARA Self Monitor Action Program    
	 จัดท�าขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศได้ท�าการตระหนักรู้ต่อข้อจ�ากัดและขีดความสามารถ
ของตนเองก่อนการปฏิบัติงาน	 โดยการตรวจสอบเงื่อนไข	 (Operator	 conditions)	 ของตนเองก่อนการปฏิบัติ
งานเพื่อตรวจสอบ	 ประเมินและแก้ไขตนเองให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเส่ียงในการปฏิบัติ
งานทีก่่อให้เกิดความผดิพลาด	(Operational	Errors)		ทีจ่ะน�าไปสูก่ารเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ในงานควบคุม
จราจรทางอากาศ				
การตรวจสอบความบกพร่องของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ (Barriers Systems) 
	 โดยการใช้	SHEARA	Barrier	Inspection	Program		ตรวจสอบมาตรการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุให้
มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและลดความเส่ียงในการเกิดเหตุการณ์	 SHEARA	 Barriers	 Inspection	
Program

รูปที่	7	SHEARA	Systems	Users	Manual	:	Part	2		SHEARA	Precursor	Control	System
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Abstract

	 The	English	language	is	a	standard	language	for	communication	that	has	received	global	
acceptance.	Communication	between	pilots	and	ATC’s	should	be	efficient	to	ensure	patient	
safety.	Miscommunication	may	 lead	 to	misjudgments	 in	 case	 of	 an	 emergency	 (Estival	 &	
Molesworth,	2009;	Kraśnicka,	2016).	Annex	1	posits	that	the	pilots	and	ATC’s	should	be	proficient	
in	speaking	and	understanding	the	language	adopted	in	radio	communications	to	have	a	license.	
Language	 Proficiency	 Requirements	 (LPRs)	 Test	 development	 has	 become	 crucial	 as	 it	 is	 a	
fundamental	tool	to	be	used	to	assess	language	proficiency	for	specific	purposes.	Moreover,	
the	test	may	also	occur	in	a	face-to-face	scenario;	however,	using	voice	only	would	benefit	
aviation	radiotelephony	(ICAO,	2010).	The	manual	by	ICAO	also	informed	test	design	by	providing	
guidelines	on	the	requirements	that	a	compliance	test	needs	to	portray.	The	analysis	should;	be	
based	on	the	ICAO	rating	scale,	assess	listening	and	speaking,	be	a	proficiency	test,	and	involve	
a	broader	context	(Downey	et	al.,	2010).	The	authors	further	posited	that	test	development	
considerations	include	that	the	test:	assesses	all	six	ICAO	language	skills,	be	secure,	be	reliable	
and	valid,	be	documented,	be	standardized,	be	validated	and	include	qualified	experts	(Downey	
et	al.,	2010;	ICAO,	2010).	Test	design	and	development	should	suit	the	requirements	of	the	
aviation	sector.	In	Harmonisation	of	the	global	understanding	and	adopting	the	same	approach	
to	validate	and	evaluate	the	quality	of	test	design,	in	the	context	of	safety-critical	aeronautical	
communication	between	pilots	and	air	traffic	controllers	are	discussed	in	the	light	of	improving	
the	global	aviation	safety.

Keywords:	ICAO	Language	proficiency,	Aviation	English,	Test	Design,	Test	Development,	Language	
Assessment
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1. Introduction
	 Mastery	of	the	English	language	is	a	necessity	in	international	aviation	safety.	Communication	
over	the	radio	between	pilots	and	air	traffic	controllers	(ATC)	may	encounter	difficulties	like	
misunderstandings	and	miscommunications	due	to	the	use	of	different	 languages	 (Estival	&	
Molesworth,	 2009;	Kraśnicka,	 2016).	Miscommunication	and	disagreements	between	a	pilot	
and	an	ATC	develop	because	of	the	latter	lack	proficiency	in	the	English	language	(Estival	&	
Molesworth,	2009).	Therefore,	there	may	exist	accidents	or	poor	decisions	made	by	the	pilots,	
which	may	jeopardize	the	safety	of	the	passengers	on	the	plane.	The	English	language	is	standard	
with	the	International	Civil	Aviation	Organization	(ICAO)	proposing	a	requirement	for	pilots	and	
ATC’S	that	they	pass	an	English	proficiency	test	before	they	start	working	(Estival	&	Molesworth,	
2009).	
	 This	 paper	 aims	 to	 discuss	 language	 proficiency	 communication	 challenges	 between	
pilots	and	air	traffic	controllers	and	importance	of	the	design	of	test	as	a	fundamental	factor	
that	influences	all	aspects	of	language	proficiency	testing.	The	first	section	provides	a	general	
overview	of	survey	findings	and	an	outline	of	the	standard	requirements	by	the	International	Civil	
Aviation	Organization.	The	other	parts	of	this	paper	posits	a	literature	review	that	outlines	test	
development	and	design	in	language	assessment	and	test	reliability	and	validity.	The	subsequent	
section	provides	a	discussion	of	 the	 study	and	mentions	any	 suggested	 recommendations.	
Challenges	of	invalid	tests	that	may	impact	safety	are	explained	together	with	ways	of	improving	
the	standard	of	the	Language	Proficiency	Test	used	around	the	globe.
2. Standard requirements by the International Civil Aviation Organization (ICAO)
	 International	 Civil	 Aviation	 English	 Association	 (ICAEA)	 reported	 its	 survey	 finding	 on	
how	operational	 pilots	 and	ATC	perceive	 language	 and	 communication	 issues	 among	 their	
counterparts.	Based	on	the	716	responses	from	pilots	indicated	the	top	five	countries	that	they	
considered	having	the	most	issues	with	communication	were	China	(37.06%),	France	(22.94%),	
United	States	of	America	(20.98%),	Russia	(20.56%),	and	India	(16.92%).	Similarly,	the	results	
received	from	196	ATC	showed	where	the	most	communicative	issues	found	were	China	(51.53%),	
Russia	(33.16%),	France	(21.94%),	United	States	of	America	(19.39%),	and	Egypt	(11.22%).	(ICAEA,	
2019).	
	 The	International	Standards	and	Recommended	Practice	(SARPs)	recommend	that	security,	
meteorological	service,	air	rules,	licensing	of	personnel,	and	aeronautical	information	services	
need	much	analysis	(Estival	&	Molesworth,	2009;	Kraśnicka,	2016).	The	Air	Navigation	Commission	
handles	amendments	and	modifications	of	Annexes.	“Council	adopted	proper	amendments	
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…	addressing	language	requirements	for	pilots	and	air	traffic	controllers	…	Amendment	164	to	
Annex	1	stipulating	that	they	should	speak	and	understand	the	language	used	on	radiotelephony	
communications	…	as	well	as	Amendment	78	to	Annex	10	stating	that	If	a	pilot	and	an	air	traffic	
controller	do	not	speak	a	common	language,	the	default	language	is	English	and	that	the	English	
language	is	shall	be	available,	on	request	from	any	aircraft	station,	…”	(Kraśnicka,	2016,	p.	115).
	 Annex	1	posits	that	the	pilots	and	ATC’s	should	be	proficient	in	speaking	and	understanding	
the	language	adopted	in	radio	communications	to	have	a	license.	Operational	level	proficiency	
leads	to	evaluation	once	within	three	years	Annex	2,	whereas	skill	at	the	extended	level	requires	
an	assessment	once	every	 six	years.	Operation	of	aircraft	Annex	depicts	 that	operators	are	
required	to	ascertain	that	flight	crew	members	can	speak	and	understand	the	radiotelephony	
communications’	 language	 (ICAO,	 2010).	 Air	 traffic	 services	 annex	mentions	 that	 the	 pilots	
and	ATCs	are	required	to	use	terminologies	that	are	simple	with	clarity	and	concision	to	avoid	
miscommunication	because	of	confusion.	
	 Communication	 procedures	 should	 use	 phrases	 that	 are	 in	 plain	 language	 or	 those	
supported	by	 ICAO	standards.	Member	states	are	required	to	use	aviation	phraseology	that	
concurs	with	the	ones	provided	by	ICAO.	The	use	of	standard	phraseologies	gets	rid	of	the	
dangers	 associated	with	misunderstanding	 in	 communication	 (ICAO,	 2010;	 Kraśnicka,	 2016).	
Communicating	fluently	 in	 English	 is	 given	priority	 in	 air	 communications;	however,	 a	plain	
language	may	also	be	used	but	with	 clarity	 and	with	no	ambiguity	 (Kraśnicka,	 2016).	 ICAO	
guidelines	depicted	that	language	proficiency	may	indicate	a	clear	demonstration	of	the	following	
language	skills:	interactions,	fluency,	structure,	comprehension,	pronunciation,	and	vocabulary	
(Downey,	Suzuki,	&	Moere,	2010;	ICAO,	2010).	ICAO	(2009)	posited	that	an	LPT	should	follow	the	
Annexes	to	the	Convention	on	International	Civil	Aviation	and	PANS,	including	10-Aeronautical	
Telecommunications,	Annex:	1-personnel	licensing,	6-Operation	of	Aircraft,	and	11-	Air	traffic	
services.
3. Test Development Test Design in Language Assessment
	 Test	development	in	response	to	the	ICAO	Language	Proficiency	Requirements	(LPRs)	is	
a	challenging	endeavour.	The	construct	of	communicative	effectiveness	in	relation	to	the	ICAO	
LPRs	remains	elusive.	Douglas	(2005)	states	that,	in	language	for	specific	purposes	testing,	there	
should	be	alignment	among	the	purpose	of	the	test,	the	test	tasks	and	the	assessment	criteria.	In	
the	case	of	the	ICAO	LPRs,	there	is	possibly	some	misalignment	among	these	elements,	rendering	
the	test	development	process	 in	 this	context	particularly	challenging.	Some	of	 the	specific	
challenges	of	aviation	language	test	development	will	be	discussed	here.	Test	development	is	
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the	process	driven	by	quality	with	the	aim	of	creating	assessments	that	are	better	than	existing	
ones	(Irwing	&	Hughes,	2018).	The	test	development	process	will	follow	the	structure	of	well-
developed	tests	to	ascertain	English	proficiency.	An	example	in	use	is	the	LPT	test	will	have	a	
scale	for	interpretation	of	proficiency	levels	based	on	the	need	for	a	composite	score	together	
with	four	scores	on	each	subskill	(Fan	&	Yan,	2017).	The	LPT	design	should	follow	the	C-test	
form	as	it	will	ensure	that	crystallized	intelligence	will	be	assessed,	meaning	that	the	person	
being	tested	can	apply	previously	acquired	methods	for	problem	solving.	The	test	should	adopt	
the	use	of	both	C-test	and	cloze-test	formats.	C-test	measures	proficiency	in	vocabulary	while	
cloze-test	measures	proficiency	in	reading	and	grammar	of	language	(Khoshdel-Niyat,	2017).
4. Concepts of Test Development
Adrian	and	Gareth	(2017)	suggest	that	it	is	helpful	for	regulators	to	become	familiar	with	a	few	
fundamental	factors	of	test	development.	Tests	can	be	evaluated	using	the	concepts	of	(1)	
validity,	(2)	reliability	and	(3)	practicality.
  4.1	 Validity	 -	The	extent	 to	which	scores	on	a	 test	enable	 inferences	 to	be	made	 
	 	 	 about	language	proficiency	which	are	appropriate,	meaningful	and	useful	given	the	 
	 	 	 purpose	of	the	test	(ICAO,	2010).	Validity	relates	to	how	confident	the	test	has	 
	 	 	 produced	relevant	results.	There	are	various	types	of	validity	that	test	developers	 
	 	 	 should	take	into	consideration.	
   4.1.1	 Content	Validity	is	achieved	by	choosing	test	tasks	that	replicate	the	language	 
	 	 	 	 tasks	that	ICAO	has	determined	are	essential	in	aeronautical	communication	 
	 	 	 	 (Nunan,	2013).	Therefore,	the	test	tasks	should	all	relate	to	radiotelephony	 
	 	 	 	 and,	more	specifically,	to	the	ICAO	defined	concept	of	“plain	language.”	In	 
	 	 	 	 short,	 aviation	English	 tests	 should	 focus	on	 the	 language	 required	by	a	 
	 	 	 	 pilot	and	an	air	traffic	controller	to	resolve	a	situation	where	standard	ICAO	 
	 	 	 	 phraseology	is	not	sufficient	to	operate	flights	safely.
   4.1.2	 Criterion-related	validity	is	achieved	by	comparing	the	tests	results	to	either	 
	 	 	 	 future	 performance,	 or	 to	 a	 separate	 widely	 valued	measurement.	 For	 
	 	 	 	 example,	such	an	approach	was	attempted	by	Dusenbury	and	Bjerke	(2013)	 
	 	 	 	 when	they	compared	IELTS	scores	of	ab	initio	pilot	cadets	to	their	future	 
	 	 	 	 likelihood	of	passing	flight	training.	It	is	simply	said	that	how	well	one	measure	 
	 	 	 	 predicts	an	outcome	for	another	measure.
   4.1.3	 Construct	validity	is	a	necessary,	but	not	sufficient,	aspect	of	a	useful	test.	 
	 	 	 	 Knowledge	 of	 language	 by	 itself	 is	 often	 not	 sufficient	 for	 effective	 
	 	 	 	 communication	(Munby,	1978).	This	is	where	construct	validity	comes	into	play. 
	 	 	 	 A	construct	is	a	proficiency	or	skill	that	is	derived	from	the	human	brain.
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5. Challenges of Invalid Tests That May Impact Safety and Ways to Improve or Harmonize 
the Standard of the LPT Test Used Around the Globe
	 Aviation	 language	 testing	 programs	 are	 required	 to	 conform	 to	 specific	 standards	 for	
them	to	be	viable.	High	stakes	testing	is	a	requirement	that	a	language	proficiency	test	(LPT)	
is	compliant	with	ICAO	Annex	1	licensing	necessity.	An	aviation	LPT	that	 is	 inadequate	may	
lead	to	not	only	the	development	of	social	and	economic	consequences,	but	also	safety	gaps	
may	be	present	(Downey	et	al.,	2010;	ICAO,	2010).	Moreover,	the	LPT’s	validity	and	reliability	
should	be	publicly	available	because	aviation	communication	safety	is	in	the	public	interest.	A	
test	that	is	developed	hastily	without	the	input	of	the	required	experts	and	a	lack	of	complete	
documentation	may	lead	to	invalid	and	unreliable	test	results.	The	test	washback	effect	on	the	
effect	of	the	LPT	portrays	itself	through	the	success	indications	noticeable	in	how	pilots	and	
ATC’s	have	improved	proficiency	in	the	standard	operating	language	(ICAO,	2010).	Test	providers	
have	the	mandate	of	continuously	communicating	with	the	stakeholders	in	the	aviation	sector	
to	increase	awareness	of	procedural	or	technological	changes	in	the	field.	There	are	viability	
and	long-term	validity	of	a	test	routine	through	gathering	data	and	using	a	review	project	(Estival	
&	Molesworth,	2009;	ICAO,	2010).		
	 Test	development	of	an	LPT	should	assess	all	six	ICAO	language	skills,	be	secure,	reliable	
and	valid,	documented,	standardized,	validated	and	include	qualified	experts.	Test	development	
and	design	are	informed	by	ICAO	guidelines,	as	depicted	by	Downey	et	al.	(2010).	An	accurate	
and	reliable	LPT’s	creation	occurs	by	allocating	it	enough	time	with	the	help	of	required	experts	
and	efficient	documentation	of	the	procedures	and	expected	results.
	 Invalid	 tests	may	 lead	 to	 increased	 radio	 transmission	 traffic	which	may	make	work	
overload	of	ATCs	to	increase;	hence,	confusion	arises	concerning	advising	pilots.	Invalid	tests	
have	a	detrimental	effect	on	safety	in	the	airspace	(Estival	&	Molesworth,	2009).	The	analysis	of	
whether	a	test	is	invalid	is	gauged	using	the	following	attributes:	reliability,	validity,	standardization	
and	practicality.	An	LPT	 test	becomes	 invalid	 if	 it	 uses	 simulations	 that	 are	not	 related	 to	
aviation	communication	procedures.	Safety	is	compromised	because	the	ATC	and	pilot	may	
not	have	adequate	language	proficiency;	hence	may	lead	to	miscommunications	because	of	
misunderstandings	(Downey	et	al.,	2010).
	 Relevance,	standardization	and	practicality	hindrance	within	an	LPT	 indicates	that	the	
latter	may	become	invalid;	hence,	the	safety	in	the	airspace	becomes	wanting.	Harmonizing	
the	standard	of	test	around	the	globe	may	be	achieved	by	designing	tests	based	on	the	same	
understanding	of	test	design	guidelines.	Further,	regulatory	authorities	do	not	have	a	common	
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framework	to	evaluate	LPTs.	Recently	International	Civil	Aviation	English	Association	(ICAEA)	has	
published	the	Language	Proficiency	Requirement	test	design	guidelines	that	provide	in-depth	
explanations	of	eight	key	criterion	to	evaluate	and	develop	the	effectiveness	of	a	test.	(ICAEA,	
2019).	The	eight	test	design	criterion	are	(1)	Test	instruments	need	to	include	appropriate	tasks	
that	directly	assess	how	test	takers	use	language	in	radiotelephony	communication	contexts:	
(2)	Separate	test	instruments	need	to	be	designed	for	pilots	and	air	traffic	controllers;	(3)	Test	
instruments	need	to	contain	tasks	dedicated	to	assessing	listening	comprehension,	separate	
from	tasks	designed	to	assess	speaking	performance;	(4)	Test	instruments	need	to	comprise	
distinct	sections	with	a	range	of	appropriate	test	task	types;	(5)	Test	instruments	need	to	include	
test	 tasks	 that	 allow	 test	 takers	 to	engage	 in	 interactive	and	extended	communication;	 (6)	
Test	instruments	need	to	include	tasks	and	items	which	allow	the	assessment	of	differentiate	
between	ICAO	language	proficiency	levels;	(7)	Test	instruments	need	to	contain	appropriate	
tasks	that	assess	test	takers’	abilities	to	understand	and	communicate	in	real-world	contexts;	
and	(8)	Test	instruments	need	to	have	a	sufficient	number	of	equivalent	versions,	with	each	
version	of	the	test	representing	the	test	instrument	in	the	same	way.	(ICAEA,	2019,	p.	9).
6. Conclusion
	 The	English	language	is	a	standard	language	for	communication	that	has	received	global	
acceptance.	Communication	between	pilots	and	ATC’s	should	be	efficient	to	ensure	patient	safety.	
Miscommunication	may	lead	to	misjudgments	in	case	of	an	emergency	(Estival	&	Molesworth,	
2009;	Kraśnicka,	2016).	ICAO	addresses	airspace	issues	like	security,	meteorological	service,	air	
rules,	licensing	of	personnel	and	aeronautical	information	services	(Estival	&	Molesworth,	2009).	
ICAO	standards	require	pilots	and	ATCs	to	be	proficient	in	the	English	language	used	in	radio	
communications	before	getting	licenses.
	 Miscommunication	and	misunderstandings	between	a	pilot	and	an	ATC	accrue	the	lack	
of	proficiency	in	the	English	language.	ICAO	provided	language	proficiency	requirements	that	
the	pilot	and	the	ATC	must	have	to	ensure	radiotelephony	communications	are	efficient	and	
adequate.	The	provisions	stipulate	that	the	pilot	and	ATC	need	to	have	mastery	of	the	common	
language	used	in	radio	communications,	that	is,	English.	Presence	of	aviation	phrases	in	LPT	
assists	in	minimizing	safety	issues	that	may	arise	due	to	miscommunication.	The	LPT	for	the	
English	language	is	a	necessity	that	needs	much	attention.	Test	development	and	test	design	
improve	 through	 the	 incorporation	 of	 all	 stakeholders	 including	 regulatory	 authorities,	 test	
service	providers,	and	organisations	involved	in	the	design	of	LPTs.	Test	reliability	and	validity	
has	an	effect	on	overall	LPT	practices.	Harmonisation	of	the	global	understanding	and	adopting	
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the	same	approach	to	validate	and	evaluate	the	quality	of	test	design,	in	the	context	of	safety-
critical	aeronautical	communication	between	pilots	and	air	traffic	controllers,	should	improve	
the	global	aviation	safety.
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