
 

 

 
 

 
 

 
   
 
 

  

 นับเป็นสัญญาณท่ีดีหลังจากท่ีส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกใบรับรอง
ผู้ด าเนินการเดินอากาศใหม ่(Air Operation Certification: AOC) ให้กบัสายการบินพาณิชย์รายแรก เมื่อวนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ท่ีผ่านมา หลงัจากท่ีธุรกิจสายการบินของไทยต้องเผชิญกบัความท้าทายส าคญัจากประเด็นมาตรฐาน
ความปลอดภยัด้านการขนส่งทางอากาศตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2558 เมื่อมีการประกาศขึน้ธงแดงหน้าช่ือประเทศ

ไทยบนเวบ็ไซต์ของ ICAO1 และสถานการณ์ดเูหมือนจะย ่าแย่ลงอีกเมื่อในเดือนธันวาคมปีเดียวกนั FAA2 ก็ได้ท า
การปรับลดอนัดบัมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศของไทยจากระดบัปกติ (Category1) เป็น
ระดบัท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน (Category2) อย่างไรก็ดี ผลกระทบโดยตรงเก่ียวกบัการปฏิบตัิการการบินนบัได้ว่าอยู่ใน
วงจ ากดั เน่ืองจากสายการบินของไทยเพียงถูกตัง้ข้อจ ากัดการปฏิบัติการทางการบินจากประเทศญ่ีปุ่น

                                                                                 
1 องค์การการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ หรือ ICAO (International Civil Aviation Organization) 
2 องค์การบริการการบินแหง่สหรัฐอเมริกา หรือ FAA  (Federal Aviation Administration) 

จบัตาความคืบหนา้ปลดล็อก ICAO และ FAA ...ประเด็นส าคัญ

ก่อนไทยกา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมการบินภมิูภาค 

    

 

  

 

 

 นบัเป็นสญัญาณท่ีดีหลงัจากท่ีส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกใบรับรอง
ผู้ด าเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC) ให้กับสายการบินพาณิชย์รายแรก เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา 
หลงัจากท่ีธุรกิจสายการบินของไทยต้องเผชิญกบัความท้าทายส าคญัจากประเด็นมาตรฐานความปลอดภยั
ด้านการขนสง่ทางอากาศนบัตัง้แตก่ลางปี 2558 

  การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนบัได้ว่ามีความคืบหน้าเป็นล าดบั โดยคาดว่าการแก้ไขปัญหา ICAO 
และ FAA ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ภายในคร่ึงแรกของปี 2560 ส่งผลให้ธุรกิจสายการบินของไทยใน
ปี 2560 สามารถค่อยๆปรับตัวดีขึน้จากเดิมที่เติบโตดีอยู่แล้ว และจะส่งผลต่อเน่ืองไปยังปี 2561 
ให้ธุรกจิสายการบนิของไทยสามารถเตบิโตได้อย่างเตม็ศักยภาพ  
 ทัง้นี ้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธุรกิจสายการบินของไทยในปี 2560 จะมีมูลค่า 286,200 
ล้านบาท และน่าจะแตะ 306,400 ล้านบาท ในปี 2561 หากสามารถแก้ไขปัญหา ICAO และ FAA 
ได้ส าเร็จ เทียบกับในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ที่จะมีมูลค่า 286,200 และ 294,500 ล้าน
บาทในปี 2560 และ 2561 ตามล าดับ 

  นอกจากนี ้การเติบโตดงักลา่วจะสะท้อนไปยงัภาพรวมอตุสาหกรรมการบินทัง้หมด ซึง่จะสอดคล้อง
กบัการท่ีภาครัฐได้ก าหนดให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพืน้ท่ี เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ไทยเป็นศนูย์กลางซอ่มบ ารุงอากาศยานภมูิภาคในอนาคต 
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และเกาหลีใต้จากกรณีปัญหา ICAO3 และจากสหรัฐอเมริกากรณีปัญหา FAA เท่านัน้4 แตด้่วยระยะเวลาท่ี
คาบเก่ียวระหวา่งการก่อตัง้สายการบินใหมก่บัการขออนญุาตท าการบินไปยงัประเทศดงักล่าวในช่วงนัน้ ส่งผลให้
สายการบินบางรายไมส่ามารถเปิดเส้นทางการบินหรือเพ่ิมเท่ียวบินไปยงัญ่ีปุ่ นหรือเกาหลีใต้ จึงท าได้เพียงอ านวย
ความสะดวกโดยน าเคร่ืองบินของพนัธมิตรทางธุรกิจซึง่จดทะเบียนในตา่งประเทศมาให้บริการ และปรับเปลี่ยน 
กลยทุธ์ไปท าการบินยงัเส้นทางประเทศอื่นอย่าง สิงคโปร์ จีน และไต้หวนัแทน  

 ทัง้นี ้แม้วา่ในเวลาตอ่มา EASA5 มีมติไมล่งรายช่ือสายการบินของไทยในบญัชีรายช่ือความปลอดภยัทาง
อากาศของสหภาพยุโรป (EU Air Safety List) และส่งผลให้สายการบินของไทยยงัคงสามารถบินเข้าน่านฟ้าของ
ประเทศ EU ได้ ทวา่ หากพิจารณาผลทางอ้อมกลบักระทบพอสมควร เน่ืองจากเคร่ืองบินของไทยถูกตรวจสอบ ณ 
ลานจอด (Ramp Inspections) ในสนามบินต่างประเทศเข้มข้นขึน้ซึ่งมีนัยส าคัญต่อต้นทุนการด าเนินงาน 
นอกจากนี ้ประเดน็ท่ีควรจบัตาคือ หากท้ายที่สุดไทยไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางการบินได้ในเวลาอัน
ควร สายการบินของไทยอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตในการบินเข้าน่านฟ้าจากองค์กรการบิน
พลเรือนของประเทศต่างๆ ได้ 
 

สถานการณ์การบนิของไทยได้ผ่านช่วงเวลาที่ต ่าสุดไปแล้ว 
 รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง ทัง้การปรับโครงสร้างกรมการบินพลเรือนออกเป็น 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกรมท่าอากาศยานเพ่ือเป็นการแยกผู้ คุมกฏระเบียบ 
( Regulator)  แ ล ะ ผู้
ให้บริการ (Operator) อีก
ทัง้ ครม.ยังได้อนุมติร่าง 
พ.ร .บ .การ เดินอากาศ 
พ.ศ... เพ่ือให้เกิดความ
ทันสมัยสอดค ล้ องกับ
ก ติ ก า ข อ ง  ICAO 
น อกจ าก นี ้ ก า ร แ ก้ ไ ข
ปัญหา ข้อบกพ ร่อง ท่ีมี
นั ย ส า คัญ  (Significant 
Safety Concerns: SCC) 
33 ข้อ ยังได้คืบหน้ากว่า

                                                                                 
3 ICAO มีบทบาทพียงแจ้งผลการตรวจสอบให้ภาคีสมาชิกทัง้ 191 ประเทศรับรู้ ซึ่งการตัง้ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขใดๆ ต่อสายการบินของไทย
ขึน้อยู่กับดลุพินิจขององค์กรการบินพลเรือน (Civil Aviation  Authority) ของประเทศนัน้ๆ ในกรณีนี ้Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) 
ของญ่ีปุ่ นและKorea Office of Civil Aviation ของเกาหลีใต้ห้ามทุกสายการบินของไทยที่ไปยังญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ปรับเพิ่มเที่ยวบิน 
ปรับเปลี่ยนเส้นทาง และขนาดเคร่ืองบิน  
4 FAA ตัง้ข้อจ ากดัตอ่สายการบินที่ถกูจดัอนัดบัต ่ากวา่มาตรฐาน (Category 2) โดยห้ามปรับเพ่ิมเที่ยวบิน ปรับเปลีย่นเส้นทาง และขนาด
เคร่ืองบินที่ไปยงัสหรัฐอเมริกา และห้ามท า Code Share กบัสายการบินของสหรัฐอเมริกา 
5 องค์การความปลอดภยัด้านการบินแหง่สหภาพยโุรป หรือ EASA  (The European Aviation Safety Agency) 

กร มก าร บินพล เ รื อน เ ข้ าข่ าย มี
ผลประโยชน์ทับ ้อนเน่ืองจากท า
หน้าท่ีเป็นผู้คุมก   Regulator และผู้
ให้บริการ  Operator ท่าอากาศยาน 

ข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญ  Significant 

Safety Concern: SSC  33 ข้อ 

แผนการแก้ปัญหาความเชื่อม่ันด้านมาตรฐานการบินของไทย

ประเด็นปัญหา ICAO

ปรบัโครงสร้างกรมการบินพลเรือน
1  ส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย  กทพ  
2  กรมท่าอากาศยาน

แผนความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุงและยกระดับการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือน
• ร่วมมือกบั  EASA) เพื่อยกระดบัระบบการก ากบัดูแลความปลอดภัยด้านการบิน
ในทุกกิจกรรมการบินซึ่งเป็นประเด็นปัญหาทัง้ 8 ด้าน 
• ร่วมมือทางเทคนิคกบั JICA*** เพื่อสนบัสนุนทางด้านความสมควรเดินอากาศ

การขาดประสิทธิผลการด าเนินการ 
 Lack of Effective Implementation-LEI  
ท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยการ บินพลเรือนท่ีส าคัญ
รวม 8 ด้าน**

แผนการด าเนินงานเพื่ อออกใบรับรองผู้ด าเนินการ
เดินอากาศใหม่  Re-Certification)

• ว่าจ้าง CAA International Ltd. (CAAI)* ในการ Re-

certification และช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง SSC 33 ข้อ
• ด าเนินการออกใบรบัรองผู้ด าเนินการเดินอากาศใหม่

แผน ึกอบรมผู้ตรวจสอบ
ความปลอด ภัยการ บิน 
(Inspector)  

*CAA International. Ltd สังกัดส านักงานการบินพลเรือนแห่งสหราชอาณาจักร (UK Civil Aviation Authority: UK CAA)
** 1.ด้านก หมายและระเบียบต่างๆ  2.ด้านหน่วยงานและหน้าท่ีการก ากับดูแลความปลอดภัย 3.ด้านการออกใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าท่ี  .ด้านการปฏิบัตกิารบนิของอากาศยาน  
5.ด้านสมควรเดินอากาศของอากาศยาน  6.ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ ของอากาศยาน 7.ด้านการบริการการเดินอากาศ 8.ด้านสนามบินและการช่วยเดนิอากาศ
ภาคพืน้
*** องค์การความร่วมมือแห่งประเทศญ่ีปุ่ น  (Japan International Cooperation Agency)  
รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ก ย 58 ม ค -มิ ย 59 ก พ 59-มิ ย 60 2559-2561

แผนกา ร คั ด เ ลื อกแล ะ
บรรจุบุคลากรของกทพ 

ก ร ะ บ ว น ก า ร อ อ ก ใ บ รั บ ร อ ง
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  AOC  ไ ม่
เป็นมาตรฐาน
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ร้อยละ 75  โดยตัง้เป้าหมายวา่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนเดือนมิถุนายนนี ้ทัง้นี ้ประเด็นหลกัส าคญัท่ี ICAO ขึน้ธง
แดงนัน้อยู่ท่ี กระบวนการออก AOC ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO ซึง่ได้มีการว่าจ้างบริษัท CAAI สงักดั
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งราชอาณาจกัรในการออก AOC ร่วมกบั Inspector ของ กพท.ท่ีได้ผ่านการฝึกอบรม
ตามมาตรฐานของ ICAO ปัจจุบันมีสายการบินที่ได้รับ AOC ใหม่แล้วจ านวน 1 สายการบิน ตามที่ได้

กล่าวไปแล้วข้างต้น ขณะท่ีอีก 8 สายการบินอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดย กพท.คาดว่า จะสามารถออก 
AOC ใหม่ให้แก่สายการบินหลักจ านวน 9 สายการบิน ึ่งมีผู้โดยสารคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 75 ของ
ผู้โดยสารทัง้หมดได้ภายในเดือนมิถุนายนปีนี ้หลังจากนัน้จะด าเนินการเชิญ ICAO มาตรวจสอบเพื่อ
ปลดธงแดงหน้าชื่อประเทศไทย ึ่งช่วงเวลาที่กทพ  ประมาณการไว้คือราวเดือนกรก าคม 2560 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกจิสายการบนิของสยายปีกรับความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยทางการบนิ 
 

หากการแก้ไขปัญหาความเช่ือมั่นด้านมาตรฐานการบินของไทยสามารถบรรลุส าเร็จ  จะส่งผลต่อ 
ภาพลกัษณ์ และความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อธุรกิจสายการบินของไทยและธุรกิจเก่ียวเน่ืองอื่นๆ อาทิ ธุรกิจภาคพืน้ดิน 
ธุรกิจซอ่มบ ารุงอากาศยานให้ดีย่ิงขึน้ เน่ืองจากจะเป็นการลดข้อกงัขาท่ีมีต่ออตุสาหกรรมการบินของไทย รวมทัง้
ลดอปุสรรคท่ีเกิดจากการตัง้ข้อจ ากดัทางด้านการบินจากญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกาท่ีไทยก าลงัเผชิญอยู่ 
ซึง่จะเป็นการเอือ้ประโยชน์กบัการเปิดเส้นทางการบินใหม ่รวมถงึสามารถเพ่ิมเท่ียวบินและเพ่ิมขนาดเคร่ืองบินใน
ตลาดท่ีก าลงัมีการเติบโตอย่างมีศกัยภาพได้ โดยจะท าให้สายการบนิของไทยที่เดิมมีแผนขยายเส้นทางการ
บินไปยังญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้แต่ต้องชะลอไว้ แล้วหันไปบินในเส้นทางอ่ืน ึ่งมีศักยภาพที่ เป็นรองกว่า 
สามารถกลับมาด าเนินการตามแผนขยายเส้นทางการบนิเดมิได้ อีกทัง้จะท าให้สามารถกลับมาบินไปยัง
เส้นทางสหรัฐอเมริกา7 ตามแผนที่ได้วางไว้ได้ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ธุรกิจการบินของไทยได้ผ่านจุดต ่าสุดของวิกฤติความเชื่อม่ันด้าน
มาตรฐานการบนิไปแล้ว โดยในระยะข้างหน้าการแก้ปัญหา ICAO และ FAA น่าจะมีความคืบหน้าออกมาเป็น
                                                                                 

 
7 สหรัฐอเมริกาไมไ่ด้ห้ามเที่ยวบินของไทยเข้าประเทศ แต่เน่ืองจากสายการบินของไทยได้ยกเลิกเส้นทางการบินไปยงัสหรัฐอเมริกาเม่ือเดือน
ตลุาคม 2558 ก่อนที่ FAA จะประกาศลดอนัดบัมาตรฐานความปลอดภยั สง่ผลให้เกิดข้อจ ากดัในการขอท าการบินใหม่ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ไทยจะสามารถด าเนินการออก AOC ใหม่ให้กับทัง้ 9 สายการ
บินหลัก ึ่งเป็นสายการบินที่มีเส้นทางการบินประจ าระหว่างประเทศได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี ้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  ึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอให้ ICAO พิจารณาปลดล็อกธงแดงหน้าชื่อ
ประเทศไทยได้ภายในคร่ึงหลังของปี 2560 โดยหากแผนดงักล่าวเป็นไปตามคาด จะส่งผลให้ไทยใช้เวลา
ในการแก้ปัญหา ICAO ทัง้หมดประมาณ 2 ปี และเร็วกว่าระยะเวลา   ปีท่ีประเทศอื่นๆ ซึง่เคยถูกติดธงแดง
หน้าช่ืออย่างฟิลิปปินส์และเลบานอนใช้แก้ปัญหา แต่ในกรณีของไทยท่ีได้มีการว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาซึ่งมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการให้ค าแนะน าเพ่ือยกระดบัมาตรฐานทางการบินตามท่ี ICAO และ EASA 
ก าหนด จงึคาดวา่กรอบระยะเวลาดงักลา่วน่าจะพอมีความเป็นไปได้  
 ส าหรับการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับการจัดอันดับของ FAA จาก Category 2  ไม่ได้มาตรฐาน
ตาม ICAO  เป็น Category 1  ได้ตามมาตรฐานของ ICAO  นัน้ หากไทยสามารถแก้ปัญหาเพื่อปลด 
ล็อกธงแดงได้ส าเร็จ การปรับชัน้อันดับของ FAA กน่็าจะเป็นไปในทศิทางบวกเช่นกัน  

  
 
 
 



 

 
 

4 CURRENT ISSUE 

ระยะ จนกระทั่งกระบวนการแก้ปัญหาสามารถแล้วเสร็จได้
ภายในคร่ึงแรกของปี 2560 และท าให้ไทยสามารถปลดล็อกจาก
ข้อจ ากัดด้านความเช่ือมัน่ทางการบินได้ส าเร็จในช่วงคร่ึงปีหลงั 
ส่งผลให้สายการบินของไทยสามารถด าเนินการขยายเส้นทาง
การบินพร้อมทัง้ด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างเต็มศกัยภาพ  
ท าให้ภาพรวมของธุรกิจสายการบินของไทยในปี 2560 
น่าจะปรับตัวขึน้ได้เป็นอย่างดี และจะส่งผลต่อเน่ืองไปยัง
ธุรกจิสายการบนิในปี 2561 ให้สามารถเติบโตได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ทัง้นี ้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธุรกิจสายการ
บนิของไทยในปี 2560 จะมีมูลค่า 286,200 ล้านบาท และน่าจะแตะ 306,400 ล้านบาท ในปี 2561 หาก
สามารถแก้ไขปัญหา ICAO และ FAA ได้ส าเร็จเทียบกับกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ที่จะมีมูลค่า 
286,200 และ 294,500 ล้านบาทในปี 2560 และ 2561 ตามล าดับ  

 

 ทัง้นี ้หากมองภาพรวมของโอกาสธุรกิจสายการบินของไทย การปลดล็อกปัญหาความเช่ือมัน่ด้านความ
ปลอดภยัทางการบินจะเป็นปัจจยัผลกัดนัเป้าหมายในการเป็นศนูย์กลางทางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ซึ่งสอดรับกบัการมีพืน้ฐานธุรกิจการบินท่ีเข้มแข็งอยู่เดิม จากจุดแข็งส าคญัคือ สายการบินของไทยมี
โครงข่ายเส้นทางการบนิที่เชื่อมโยงกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการมีโครงสร้างพืน้ฐานที่
มีความพร้อม อีกทัง้อยู่ระหว่างการพัฒนาซึง่รัฐบาลได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานของไทย 39 
แห่งทัว่ประเทศ เพ่ือให้สามารถรองรับผู้ โดยสารได้จ านวนกวา่ 227 ล้านคนภายในระยะเวลา 10 ปี เพ่ือสอดคล้อง
กบัจ านวนผู้ โดยสารซึง่ปัจจบุนัมีอยู่กวา่ 138.96 ล้านคน8 ซึง่ประเดน็สนบัสนุนดงักล่าวจะเป็นรากฐานส าคญัท่ีจะ
เอือ้อ านวยต่อการด าเนินธุรกิจของสายการบินของไทยท่ีมีแผนการขยายฝูงบินและขยายตลาดการบินไปยัง
จดุหมายปลายทางทัง้ในภมูิภาคและทัว่โลกได้อย่างเตม็ศกัยภาพ หรือสามารถกลา่วอีกนยัหนึง่ได้ว่า สายการบิน
ของไทยไม่เพียงแต่จะให้บริการเชื่อมโยงเส้นทางการบินระหว่างประเทศไทยกับจุดหมายปลายทางทั่ว
โลกเท่านัน้ แต่จะมีฐานะเป็นศูนย์กลางการบินเพื่อเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคอาเ ียนกับจุดหมาย
ปลายทางอ่ืนๆ ทั่วโลก ท่ามกลางสภาวะการคมนาคมทางอากาศของโลกที่มีทศิทางขยายตัวเป็นอย่าง
มากในอนาคต  

 

 นอกจากนี ้การเป็นศูนย์กลางทางการบินดงักล่าวจะสะท้อนไปยังธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจสายการบิน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจ ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair, and Overhaul: MRO  ให้ได้รับ
อานิสงส์ตามไปด้วย เน่ืองเพราะนอกจากไทยจะมีอปุสงค์ต่อความต้องการบ ารุงรักษาอากาศยานท่ีเพ่ิมขึน้ตาม
ขนาดฝูงบินแล้ว การท่ีมีภูมิศาสตร์ตัง้อยู่กึ่งกลางภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และอยู่ในเอเชียแปซิฟิกซึง่ เป็น
ภมูิภาคท่ีมีการคาดการณ์วา่จะมีความต้องการเคร่ืองบินมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ  0 ของความต้องการเคร่ืองบิน
ใหม่ทั่วโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า น่าจะก่อให้เกิดโอกาสอย่างมหาศาลต่อธุรกิจ MRO ซึ่งล่าสุดบริษัทผู้ ผลิต
เคร่ืองบินรายใหญ่ค่ายยุโรปได้มีการลงนามร่วมกับสายการบินของไทยในการตัง้ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานท่ี

                                                                                 
8
 จ านวนผู้ โดยสาร ณ ปี 2559 ของสนามบินในสงักดั บมจ.ทา่อากาศยานไทยจ านวน 6 แหง่และสงักดักรมทา่อากาศยาน 26 แหง่   

2560 25612559

278,400 288,700 306,400 

286,200 294,500

3 7% 6 1% 

2 7%  2 9% 

2,500 11,900

ปลดธงแดงได้

ปลดธงแดงไม่ได้

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ท่ีมา: ค านวณโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
หมายเหตุ 1: มลูค่าธุรกิจสายการบินของไทยประมาณการจากรายได้ของสายการบินพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในไทยราย
ใหญ่จ านวน 8 สายการบิน
หมายเหตุ 2: มลูค่าธุรกิจสายการบินของไทยในกรณีท่ีปลดธงแดงได้ประมาณการโดยมีสมมติฐานว่าไทยสามารถ
ปลดธงแดงได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2560 และพร้อมบินในเส้นทางท่ีถูกยกเลิกข้อจ ากัดได้ในไตรมาสท่ี   ของปี  

มูลค่าธุรกจิสายการบินของไทย

กรณี

การปลดธงแดงได้ ส าเ ร็ จ
ตามเป้าหมายจะท าให้ธุรกิจ
สายการบินมีมูลค่าเพิ่มขึน้

ล้านบาท



 

 
 

5 CURRENT ISSUE 

สนามบินนานาชาติอูต่ะเภาแล้ว โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดวา่ ในอีกระยะ 5 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรม ่อม
บ ารุงอากาศยานของไทยจะมีมูลค่า 25,200-29,400 ล้านบาท เติบโตเฉล่ียร้อยละ 10 7-13 6 ต่อปี เม่ือ
เทยีบกับมูลค่าในปี 2559 ที่ 13,700 ล้านบาท 

เช่นเดียวกันกบัอตุสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนอากาศ
ยานท่ีมีโอกาสในการพัฒนาจากความเช่ือมโยงห่วงโซ่
อุปทานกันกับอุตสาหกรรม MRO อีกทัง้ไทยยังมีจุดเด่น
จากความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ท่ี
สามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนอากาศ
ยานเพ่ือสง่ออกได้ โดยปัจจบุนัมีบริษัทชิน้สว่นอากาศยาน
ลงทุนในประเทศไทยประมาณ 22 บริษัท วงเงินรวมกว่า 
8,561 ล้านบาท รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ 
อย่าง ธุรกิจคลงัสินค้า เป็นต้น 

 
ทัง้นี ้รัฐบาลได้ก าหนดให้อตุสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมเป้าหมาย New S-curve ในพืน้ท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)9 โดยมอบสิทธิประโยชน์เพ่ือเป็นการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทุนในพืน้ท่ีโดยเฉพาะพืน้ท่ีสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาท่ีไทยตัง้เป้าหมายให้เป็น
ศนูย์กลางการซอ่มบ ารุงเคร่ืองบินท่ีทนัสมยัท่ีสดุของเอเชียแปซิฟิก เพ่ือให้บริการแก่สายการบินทัว่ภูมิภาคและทัว่
โลก โดยหากโครงการดงักลา่วส าเร็จจะเป็นการเติมเตม็ให้ห่วงโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมการบินมีความครบวงจร 
อนัจะน ามาซึง่ปัจจยัสนบัสนนุซึง่กนัและกนัของแตล่ะในห่วงโซอ่ปุทานให้เติบโตไปพร้อมกนั สง่ผลให้อตุสาหกรรม
การบินของไทยเป็นเคร่ืองจกัรส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตในระยะยาวได้ในอนาคต 

------------------------------------------ 8 
 

Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ที่น่าเช่ือถือ แตบ่ริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ 
หรือความสมบูรณ์เพ่ือใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ ใช้
หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้งึไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ 
แตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 

                                                                                 
9 EEC ตัง้อยูใ่นเขตแดน 3 จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และระยอง เป็นการตอ่ยอดจากอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นซเูปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด เน้นการ
ลงทนุใน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายที่เรียกวา่ First S-curve และ New S-curve ที่สอดคล้องกบันโยบายประเทศไทย 4.0  

อุปสงค์ท่ีเพิ่มขึน้
o จากโอกาสในการ เ ป็น
ศูนย์กลางการบินภูมิภาค

จุดเด่นด้านภูมิศาสตร์
o ตัง้อยู่ศูนย์กลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
o อยูในเอเชียแป ิฟิก 

ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรม
o จากความแข็งแกร่งของ
อุตสาหกรรมยานยนต์

มูลค่าของธุรกิจสายการบนิและอุตสาหกรรม ่อมบ ารุงอากาศยาน
ของไทยในปี 2565  ล้านบาท  

อุ ตสาหก รรมผลิ ต
ชิน้ส่วนอากาศยาน

ธุรกิจสายการบิน อุตสาหกรรม ่อมบ ารุง
(MRO) 

ธุรกิจคลังสินค้า

มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
o หน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในพืน้ท่ี EEC

25,200-29,400345,200-352,200


