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Event  องค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) ประกาศปลดธงแดงประเทศไทยจากประเทศที่มี
ขอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญัต่อความปลอดภยัดา้นการบนิ (SSC) หลงัจาก ICAO เขา้มาตรวจสอบไทย 
ในช่วงเดอืนกนัยายนทีผ่่านมา โดยการปลดธงแดง จะส่งผลใหส้ายการบนิสญัชาตไิทยสามารถเปิด
เสน้ทางใหม่ เพิม่ความถี่เทีย่วบนิ เปลีย่นขนาดเครื่องบนิและใหบ้รกิารแบบเช่าเหมาล า (Chartered 
flight) ในประเทศที่มมีาตรการออกมาระงบัการบนิ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลใีต้ ทัง้นี้ ICAO ไดป้กัธงแดง
ไทยตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2015 จากปญัหาดา้นการก ากบัดูแลดา้นมาตรฐานความปลอดภยัการบนิ
พลเรอืน จงึส่งผลให้ไทยจดัตัง้หน่วยงานก ากบัดูแลใหม่คอื ส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศ
ไทย (CAAT) เพื่อแกไ้ขปญัหา 2 สว่นหลกัคอื การออกใบรบัรองผูด้ าเนินการเดนิอากาศใหม่ (AOC 
Certification) และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง SSC 33 ขอ้  

Analysis  อีไอซีมองว่าการปลดธงแดงจะส่งผลดีต่อไทยทั้งในอุตสาหกรรมการบินและการ
ท่องเที่ยว ส าหรบัอุตสาหกรรมการบนิ การปลดธงแดงจะช่วยสร้างความเชื่อถือของหน่วยงาน
ดา้นการบนิของไทย และสรา้งความเชื่อมัน่ต่อนักท่องเที่ยวในการเลอืกใชส้ายการบนิสญัชาติไทย 
อีกทัง้ยังอาจส่งผลให้ส านักงานบริหารองค์กรการบินแห่งสหรฐัอเมริกา (FAA) ปรับเพิ่มระดับ
มาตรฐานดา้นการบนิของไทยจากประเภท 2 ซึง่หา้มการเปิดเสน้ทางใหม่ในสหรฐัฯ เป็นประเภท 1 
ดงัเดมิก่อนถูกปกัธงแดง ส าหรบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทีเ่ดนิทางมา
ไทยมแีนวโน้มจะปรบัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะการเดนิทางในรปูแบบการเช่าเหมาล า เน่ืองจากหลายสาย
การบนิทีไ่ด ้AOC recertification สามารถกลบัมาใหบ้รกิารไดแ้ลว้  

  การแข่งขันระหว่างสายการบินมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งข้ึนจากการเปิดเส้นทางใหม่และ
การขาดแคลนบุคลากร ซึง่ในช่วง 3 เดอืนทีผ่่านมา มหีลายสายการบนิเตรยีมเปิดใหบ้รกิารใน
เสน้ทางยอดนิยม เช่น ญี่ปุ่น เกาหลใีต้ จากสนามบนิหลกัอย่าง สุวรรณภูมแิละดอนเมอืงหรอืจาก
สนามบนิรองอื่นๆ เช่น อู่ตะเภา เชยีงใหม่ ภูเกต็ นอกจากนี้ การเพิม่ขึน้ของเทีย่วบนิยงัสง่ผลใหเ้กดิ
การแขง่ขนัเพื่อแย่งชงิบุคลากรดา้นการบนิ เช่น นกับนิ แอรโ์ฮสเตส วศิวกร และช่างเทคนิค เป็นตน้ 

Implication  อีไอซีมองข้อจ ากัดจากปัญหาด้าน time slot และความจุของสนามบินทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ อาจท าให้การเพิ่มความถี่และเปิดเที่ยวบินใหม่ไม่ราบรื่นนัก  ในปจัจุบัน 
สนามบนิในไทยหลายแห่งเริม่มี time slot ที่หนาแน่นแล้ว ประกอบกบัจ านวนผู้โดยสารที่เกนิขดี
ความสามารถในการรองรบั ในขณะเดียวกัน สนามบินในต่างประเทศ โดยเฉพาะสนามบินใน
เสน้ทางที่ได้รบัความนิยม เช่น นารติะของญี่ปุ่น และอินชอนของเกาหลใีต้ กป็ระสบกบัปญัหาที่
คลา้ยคลงึกนั ท าใหก้ารเพิม่ความถีแ่ละขยายเสน้ทางอาจท าไดไ้ม่ง่ายนกั 

 

อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป หลัง ICAO ปลดล็อกธงแดง? 

9 ตุลาคม 2017 
 



 

 
Disclaimer : The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, 
employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this 
report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or 
such information by the recipient or other persons in whatever manner.Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and 
judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct.This report is for the recipient’s information 
only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, 
may also have an interest in the companies mentioned herein. 

  แผนการพัฒนาไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aeropolis) และศูนย์ซ่อมบ ารุง
อากาศยาน (MRO) มีโอกาสประสบความส าเร็จเพิ่มสูงข้ึน นอกจากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมด้านการบนิแล้ว การที่ CAAT สามารถปรบัปรุงให้มมีาตรฐานในระดบั
โลกได้ จะช่วยสร้างภาพลกัษณ์ ความเชื่อมัน่และดงึดูดผู้ประกอบการต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน
โครงการทัง้สองมากยิง่ขึน้  
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